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PLA D’ACTUACIÓ – 2020 
 
 
 
 

FUNDACIÓ GENERAL UNIVERSITAT DE VALÈNCIA   
 
 

 
La Fundació General de la Universitat de València (d’ara endavant, la Fundació) és 
una entitat sense finalitat lucrativa que es va constituir l’any 1983 i està 
classificada com a cultural d’interès general, sota la tutela del protectorat que 
exerceix la Generalitat Valenciana, inscrita en el Registre de Fundacions, núm. 
79/V, amb domicili al carrer d’Amadeu de Savoia, número 4, de València. 
 
La Fundació té la consideració de medi propi instrumental i servei tècnic de la 
Universitat de València en les matèries que constitueixen les seues finalitats, i està 
obligada a assumir els encàrrecs de gestió que aquesta li efectue per a la 
realització d’actes de qualsevol naturalesa en relació amb el seu objecte i formes 
d’actuar. 
 
La finalitat d’aquesta Fundació és de finançament, de promoció i de servei. Les 
seues prestacions són gratuïtes i els mèrits o la mancança de mitjans són la base 
primordial per a l’elecció dels destinataris dels beneficis. 
 
Des de la seua constitució, la Fundació ha mantes els objectius inicials com a eina 
principalment cultural al servei de la comunitat universitària i, al mateix temps, 
s’ha consolidat i especialitzat en els diferents vessants que a través dels seus 
departaments o serveis desenvolupa. 
 
Des de 2002 i fins avui s’han encetat noves activitats per donar al col·lectiu 
universitari una àmplia gamma de serveis, que s’han obert, cada vegada més, a la 
societat i han potenciat la relació amb la Universitat i el món de la cultura, en 
general, mitjançant l’organització d’activitats culturals, com ara exposicions, edició 
de llibres i altres activitats que fomenten la participació social dins i fora de l’àmbit 
acadèmic i investigador.  
 
La Fundació dóna suport logístic i administratiu, actuant com a medi propi, a 
iniciatives i programes de la Universitat de València mitjançant la seua participació, 
entre els quals destaquen l’Assessoria Universitària per a Estudiants amb 
Discapacitat, Centre Universitari de Diagnòstic i Atenció Primerenca, l’Observatori 
d’Inserció Professional i Assessorament Laboral (UVocupació), el Voluntariat 
Cultural i el Centre Internacional de Gandia (UVgandía). 
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1. ACTIVITATS PROMOCIÓ CULTURAL I EXPOSITIVES  
 
A) Identificació. 

 

Denominació de l’activitat  Activitats Expositives 

Tipus d’activitat Pròpia 

Identificació de l’activitat per sectors Població en general 

Lloc de desenvolupament de l’activitat Comunitat Valenciana 
 

Descripció detallada de l’activitat prevista. 
 
 
     Al llarg de l’any 2020 la Fundació té prevista la col·laboració en la realització de diverses 
exposicions al si del Centre Cultural la Nau de la Universitat de València: 
 

1. REHOGAR 10 disseny obert i reutilització. Sala Estudi General.  La Nau  
2. LEST’S BRING BLACKS HOME! Imaginació colonial i formes d’aproximació gràfica dels 

negres d’Àfrica. Sala Acadèmia. La Nau  
3. La derrota del rostro o  l’arxiu com a ideologia. Andrés Pachón. Sala Oberta. La Nau    
4. Sistema Humboldt. Pensar/pintar. Nuria Rodriguez. Sala Acadèmia. La Nau. 
5. Ni una menys. Violència contra les dones a l’Argentina. Karl Mancini. Claustre. La Nau. 
6. RENEWAL by Col·lectiu NOPHOTO. Sala Oberta. La Nau 
7. Les cares del temps. Ricardo Martín. Sala Acadèmia. La Nau.  
8. Biennal Pintura Isabel Comenge. Segona edició. Sala Estudi General, La Nau.  
9. VII Edició del premi d’adquisició de la Fundació Cañada Blanch. Sala Acadèmia. 
10. Pintes com un home. Paula Bonet. Sala Acadèmia. La Nau 
11. Tras la piedra filosofal. Del mite a la utopia. 125 anys de estudis de química a la 

Universitat de València. Sala Estudi General. La Nau 
12. ESPÈCIES. Palau de Cerveró. 
13. Ortifuturama valencià. Sala Acadèmia. La Nau.  

   
Així com d’altres exposicions que s’estan programant per a dur a terme a la resta dels centres 
coordinats pel Vicerectorat amb competències en l’àrea de Cultura: Palau de Cerverò, Col·legi 
Major Rector Peset, Museu de la Universitat de València de Història Natural i Botànic. 

 
  
 

B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 
 

Tipus Nombre Nre. hores / any 
 Estimat Estimat 
Personal assalariat 3 4.530 
Personal amb contracte de serveis   
Personal voluntari   

 
 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Nombre 
 Estimat 
Persones físiques 80.000 
Persones jurídiques                           
Projectes sense quantificar beneficiaris  

 
 
 
 
 



 

PRESIDENTA  SECRETÀRIA 
Dª. Mª Vicenta Mestre Escrivà 4 Dª. Mª Elena Olmos Ortega 
 

D) Objectius i indicadors de realització de l’activitat. 
 

Objectiu Indicador Quantificació 
 
Col·laborar en l’organització de les 
exposicions programades per la 
Universitat.  
 

 
Nombre d’exposicions 
organitzades 

 
13 

 
 

2. ACTIVITATS DIGITALITZACIÓ 
 
 
A) Identificació. 

 
Denominació de l’activitat  Activitats de Digitalització 

Tipus d’activitat Pròpia 

Identificació de l’activitat per sectors Població en General 

Lloc de desenvolupament de l’activitat Comunitat Valenciana 
 

 
Descripció detallada de l’activitat prevista. 
 
Aquesta activitat pretén continuar amb la digitalització dels fons de la biblioteca i l’hemeroteca 
de la Universitat de València, per tal d’acostar i difondre el seu material bibliogràfic antic i, al 
mateix temps, preservar la seua conservació. 

 
 
B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 
 

Tipus Nombre Nre. hores/any 
 Estimat Estimat 
Personal assalariat 1 1.510 
Personal amb contracte de serveis   
Personal voluntari   
 
 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Nombre 
 Estimat 
Persones físiques  
Persones jurídiques  
Projectes sense quantificar beneficiaris 1 
 
 
D) Objectius i indicadors de realització de l’activitat. 
 

Objectiu Indicador Quantificació 
Digitalització dels fons antics de la 
Universitat de València i inclusió 
d’imatges en el repositori. 

- Nombre  documents 
digitalitzats 
 
- Nombre imatges 

- Obres completes: 380 
  
 
- Imatges digitalitzades: 27.000    

Atendre sol·licituds d’usuaris 
(fotografies en paper, fotocòpies, 
imatges, etc...) 

Nombre de peticions 
rebudes i resoltes 5.000 
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3. ACTIVITATS  DE FORMACIÓ – CIG (UVgandía) 
 
 
 
 

A) Identificació. 
 

Denominació de l’activitat  Centre Internacional de Gandia (UVgandía) 

Tipus d’activitat Pròpia 

Identificació de l’activitat per sectors Població en General 

Lloc de desenvolupament de l’activitat Comunitat Valenciana 
 
 

Descripció detallada de l’activitat prevista. 
 
 
El Centre Internacional de Gandia de la Universitat de València, és una proposta ampla que 
pretén desenvolupar l’enorme potencial de la Universitat de València, no sols pel que fa a la 
docència, sinó també a la investigació i transferència de coneixements i la seua aplicació cap 
l’entorn de la zona (social, econòmic, cultural). La proposta té diverses  línies d’actuació:  
Universitat d’Estiu, Universitat dels Majors, Càtedra Alfons Cucó, Formació acadèmica específica 
i formació permanent, Formació del professorat,  Postgraus propis de la Universitat de València, 
Cultura des de la Universitat de València i  Relacions amb l’entorn. Donar presència a la 
Universitat de València a Gandia i realització de les activitats conjuntes amb el Vicerectorat de 
Participació i Projecció Territorial. 

 
 
B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 
 

Tipus Nombre Nre. hores/any 
 Estimat Estimat 
Personal assalariat 6 9.060 
Personal amb contracte de serveis 1 1.065 
Personal voluntari   

   
 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Nombre 
 Estimat 

Persones físiques Entre 14.000 i 
16.000 

Persones jurídiques Entre 30 i 60 
Projectes sense quantificar beneficiaris  

 
 
D) Objectius i indicadors de realització de l’activitat. 
 

Objectiu Indicador 
Quantificació 

Estimat 

Dissenyar, gestionar i implementar la 
Universitat d’Estiu de Gandia  2020 – 
Universitat de València. 

Nombre d’alumnes 

Assistents activitats obertes 

Entre 500 i 600 

Entre 2.000 i 
3.000 

Disseny, gestió i desenvolupament de la 
Universitat dels Majors. 

Nombre d’alumnes 
assignatures troncals 

Nombre d’alumnes 
assignatures optatives 

Entre 600 i 800 

Entre 700 i 800 
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Desenvolupar accions formatives i de 
divulgació a través de la Càtedra Alfons 
Cucó de Reflexió Política Europea.  

Nombre d’alumnes/assistents Entre 100 i 200 

Formació acadèmica.  Nombre d’alumnes/assistents Entre 2.000 i 
2.500 

Oferiment d’una oferta cultural des de la 
Universitat cap a la realitat local i 
comarcal. 

Nombre d’assistents i/o 
beneficiaris 

Entre 7.500 i 
9.500 

Establiment i manteniment de relació 
amb l’entorn.  

Nombre de contactes amb 
institucions i entitats comarcals Entre 30 i 60 

 
 
 
 

 

4. ACTIVITATS  CULTURALS – ALUMNI UV 

 
 
A) Identificació. 

 
Denominació de l’activitat  AlumniUV  

Tipus d’activitat Pròpia 

Identificació de l’activitat per sectors Població en General 

Lloc de desenvolupament de l’activitat Comunitat Valenciana 
 

 
Descripció detallada de l’activitat prevista. 
 
 
Aquest projecte organitzarà tot tipus d’activitats culturals per al col·lectiu AlumniUV de la 
Universitat de València, així com també establirà convenis de col·laboració amb altres empreses 
i institucions per tal de facilitar la participació d’aquest col·lectiu en les seues activitats. 
S’encetaran les gestions per a crear un Club de Lectura de literatura en valencià per tal de 
dignificar la nostra llengua i fer més visible si cap el ric patrimoni de llibres que tenim. S’obriran 
les activitats ofertes pels propis Alumni a la societat en general per afavorir l’intercanvi 
d’experiències i que la seua aportació siga benefici de tots. Es seguirà treballant en l’adaptació 
dels procediments de gestió online per afavorir noves incorporacions i la consolidació de les 
persones que ja hi formen part. 
  

 
 

B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 
 

Tipus Nombre Ne hores / any 
 Estimat Estimat 
Personal assalariat 2 2.265 
Personal amb contracte de serveis   
Personal voluntari   

   
 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Nombre 
 Estimat 
Persones físiques 2.000 
Persones jurídiques  
Projectes sense quantificar beneficiaris  
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D) Objectius i indicadors de realització de l’activitat. 
 

Objectiu Indicador Quantificació 
 
Dinamitzar i cohesionar el 
col·lectiu Alumni de la UV 
 

 
Nombre de membres del col·lectiu 

 
2.000 

 
 

5. ACTIVITATS CULTURALS – ARTS ESCÈNIQUES. 
 
 

A) Identificació. 
 

Denominació de l’activitat  Arts Escèniques 

Tipus d’activitat Pròpia 

Identificació de l’activitat per sectors Població en General 

Lloc de desenvolupament de l’activitat Comunitat Valenciana 
 
Descripció detallada de l’activitat prevista. 
 
 
Aquest projecte pretén continuar amb l’organització i execució d’activitats de teatre i dansa com 
ara tallers, programació d'espectacles i activitats al voltant de les arts escèniques, amb la 
col·laboració i supervisió de l’Aula d’Arts Escèniques de la Universitat de València. 

 
B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 
 

Tipus Nombre Nre. hores/any 
 Estimat Estimat 
Personal assalariat 2 3.020 
Personal amb contracte de serveis   
Personal voluntari   
 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Nombre 
 Estimat 
Persones físiques 5.100 
Persones jurídiques  
Projectes sense quantificar beneficiaris  
 
 
D) Objectius i indicadors de realització de l’activitat. 
 

Objectiu Indicador Quantificació 
Difondre els coneixements de 
teatre i dansa mitjançant la 
realització de tallers i activitats 
escèniques 

1.- Nombre de persones que 
realitzen els tallers i monogràfics 
2.- Nombre de participants en els 
espectacles propis  

1.- 6 tallers amb 80 
alumnes 
2.- 30 alumnes-actores 

Realitzar una programació 
escènica en la Sala Matilde 
Salvador amb una mitja de 30 
companyes. 

Nombre d’assistents  Assistència de 5.000 
persones de públic  

 
 



 

PRESIDENTA  SECRETÀRIA 
Dª. Mª Vicenta Mestre Escrivà 8 Dª. Mª Elena Olmos Ortega 
 

 
6. ACTIVITATS DE CONSERVACIÓ, CATALOGACIÓ I DIFUSIÓ DEL 

PATRIMONI CULTURAL 
 
 

A) Identificació. 
 

Denominació de l’activitat  Patrimoni 

Tipus d’activitat Pròpia 

Identificació de l’activitat per sectors Població en general 

Lloc de desenvolupament de l’activitat Comunitat Valenciana 
 

Descripció detallada de l’activitat prevista. 
 
 
Aquesta activitat té com a finalitat col·laborar amb l’àrea de Patrimoni Cultural de la Universitat 
de València en la tasca de recuperació, estudi, catalogació, restauració i difusió dels béns 
patrimonials de la mateixa en diferents mitjans i formats. 
 
Al llarg del 2020 es continuarà treballant en els continguts per a la nova aplicació per a la visita 
de l’edifici de La Nau així com en l´actualització dels continguts de la pàgina Web de l’Àrea de 
Patrimoni Cultural de la Universitat de València i la pàgina de Facebook. A més a més, és de 
especial importància la difusió continuada de notícies i activitats a través d´aquest mitjan de 
comunicació com a ferramenta indispensable per a la ficada en valor del patrimoni cultural de la 
Universitat i de les activitats que es realitzen al voltant del mateix. També es continuarà 
treballant conjuntament amb el Servei d’Informàtica en el desenvolupament de la plataforma 
Omeka per a la gestió i difusió de les diverses col·leccions universitàries. Es crearan continguts 
per a la futura exposició en la Sala de Bigues de l’edifici de La Nau i es gestionaran els tràmits 
necessaris per al reconeixement de les col·leccions artístiques de La Nau com a Museu.  
També es continuaran estudiant i catalogant les diferents col·leccions, procedint a l'actualització 
i incorporació de noves peces, dades, i ampliant el coneixement dels BC que formen part de les 
col·leccions universitàries. S’elaboraran informes i estudis sobre el patrimoni universitari, així 
com la redacció de textos científics i publicacions. A més, es dirigiran i executaran les gestions 
necessàries en el préstec d’obres per a exposar-les en mostres organitzades per altres 
institucions, amb el consegüent estudi i especificació de les millors condicions per al trasllat i 
per a la conservació de les peces, i es coordinaran els processos de moviment d'obres dins de la 
Universitat de València i els diversos campus i centres que la conformen, tant per a la seua 
instal·lació estable com per a exhibicions temporals. Per altra banda es continuarà oferint l’ampli 
servei d'informació i assessorament per a la institució i per a altres entitats externes, públiques 
o privades, facilitant imatges, fitxes de catalogació o informació concreta sobre obres artístiques 
o el rellevant patrimoni arquitectònic universitari, i també informes i estudis sobre aspectes 
patrimonials. No cap oblidar, les activitats que dins de xarxes i directrius internacionals 
d´àmbits diversos como la Unió Europea, ICOMOS, etc., es realitzen com les Jornades Europees 
de Patrimoni o el dia Internacional dels Monuments o Llocs Històrics.   
 
 
B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 
 

Tipus Nombre Nre. hores/any 
 Estimat Estimat 
Personal assalariat 2 3.020 
Personal amb contracte de serveis   
Personal voluntari   
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C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Nombre 
 Estimat 
Persones físiques 1.500 
Persones jurídiques 30 
Projectes sense quantificar beneficiaris 3 
 
 
D) Objectius i indicadors de realització de l’activitat. 
 

Objectiu Indicador Quantificació 
Difusió del Patrimoni Cultural  Nombre de visitants de la pàgina Web de 

l’Àrea de Patrimoni i de la pàgina de 
Facebook 

1.500 

Catalogació d’objectes Nombre d’obres catalogades, revisades 
i/o actualitzades 1.000 

Gestió del Patrimoni Cultural 
Universitari 

Nombre de documents tramitats, 
gestionats o emesos 400 

Facilitar imatges/documents a 
persones físiques i/o jurídiques 

Nombre d’imatges /documents 
sol·licitats a l’Àrea de Patrimoni 150 

Realitzar projectes i estudis propis 
de l’Àrea 

Propostes formulades, estudis realitzats, 
llibres i publicacions 10 

Gestió del fons fotogràfic digital Nombre d’imatges noves, digitalitzades, 
actualitzades o retocades 500 

 
 
 

7. ACTIVITATS  DE  VOLUNTARIAT  CULTURAL 
 
 
 
A) Identificació. 

 
Denominació de l’activitat  Voluntariat Cultural  

Tipus d’activitat Pròpia 

Identificació de l’activitat per sectors Població en general 

Lloc de desenvolupament de l’activitat Comunitat Valenciana 
 
 

Descripció detallada de l’activitat prevista. 

El Voluntariat Cultural està adreçat als diferents col·lectius que conformen el món universitari i 
la seua activitat comporta uns clars objectius que redunden en benefici de la pròpia Universitat, 
dels voluntaris que formen part del programa i dels usuaris que fan ús dels servicis ofertats. 

D'una banda, al voluntari cultural se li brinda la possibilitat de conèixer un aspecte nou de la 
institució a partir de la seua implicació en determinades accions que, mentre contribueixen a la 
seua pròpia formació i desenvolupament humanístic, els vincula amb la Universitat mitjançant 
aspectes complementaris als purament acadèmics o laborals.  

Però, a més a més, es converteixen en part fonamental en la difusió del patrimoni universitari, 
en actuar com a guies culturals dels grups que sol·liciten visites guiades, tant a l'edifici històric 
de la Universitat i el seu patrimoni, als projectes expositius temporals del Centre Cultural La 
Nau, al Palau de Cerverò i les col·leccions històric-mèdiques, així com als diferents campus de la 
Universitat.  

Alguns voluntaris també duen a terme catalogacions de instruments científic-mèdics.  

Des de el programa de voluntariat es gestiona també l´organització dels tallers didàctics de les 
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exposicions temporals.  

D'altra banda, l'acció dels voluntaris culturals repercuteix en el coneixement de la Universitat 
que adquireixen els milers de visitants que cada any acudeixen al Centre Cultural La Nau. 
Convertint-se els voluntaris en la imatge visible de la Universitat i en els transmissors no sols de 
coneixements però també dels valors i principis que la Universitat de València representa. 

 

 
 
B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 
 

Tipus Nombre Nre. hores/any 
 Estimat Estimat 
Personal assalariat 1 755 
Personal amb contracte de serveis   
Personal voluntari 20  

 
 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Nombre 
 Estimat 
Persones físiques, voluntaris 20 
Persones físiques, visitants 10.000 
Persones jurídiques  
Projectes sense quantificar beneficiaris  

 
 
D) Objectius i indicadors de realització de l’activitat. 
 

Objectiu Indicador Quantificació 
Implicació dels universitaris Nombre de persones 6 
Difusió patrimoni universitari Nombre de persones 4.000 
Difusió projectes expositius 
temporals 

Nombre de persones 6.000 

 
 

8. ACTIVITATS  FORMATIVES COL·LECCIÓ M.G. 
 
 
A) Identificació. 

 
Denominació de l’activitat  Activitats formatives 

Tipus d’activitat Pròpia 

Identificació de l’activitat per sectors Població en general 

Lloc de desenvolupament de l’activitat Comunitat Valenciana 
 

Descripció detallada de l’activitat prevista. 
 
Al llarg de l’any 2020 la Col·lecció té previst oferir quatre cursos especialitzats en art 
contemporani i matèries afins, como ara:  
- “Planificació de projectes expositius” (febrer, 6ª edició),  
- “Mediació artística: acció social a través de l’art” (febrer, 5ª edició) 
- “Conservació preventiva aplicada a col·leccions d’art contemporani” (març, 2a edició) 
- “Introducció al mercat de l’art” (març-abril, 2a edició) 
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B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 
 

Tipus Nombre Nre. hores/any 
 Estimat Estimat 
Personal assalariat 1 151 
Personal amb contracte de serveis   
Personal voluntari   

 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Nombre 
 Estimat 
Persones físiques 80 alumnes 
Persones jurídiques  
Projectes sense quantificar beneficiaris  

 
D) Objectius i indicadors de realització de l’activitat. 
 

Objectiu Indicador Quantificació 
Formació en matèries que 
complementen els estudis 
impartits a la Universitat de 
València 

Nombre d’alumnes matriculats 80 

 
 

 
9. ACTIV. EXPOSITIVES I CONSERVACIÓ COL·LECCIÓ M.G. 

 
 
A) Identificació. 

 
Denominació de l’activitat  Activitats Expositives 

Tipus d’activitat Pròpia 

Identificació de l’activitat per sectors Població en general 

Lloc de desenvolupament de l’activitat Comunitat Valenciana 
 
 

Descripció detallada de l’activitat prevista. 
 
Al llarg de 2020 la Col·lecció Martínez Guerricabeitia té previst finalitzar les exposicions 
següents: 

- “Riu. Rebeca Plana”, que romandrà oberta fins el 23 de febrer de 2020 a la Sala Martínez 
Guerricabeitia del Centre Cultural La Nau. La mostra ha estat comissariada per Martí 
Domínguez. Hem oferit visites guiades i hem coordinat i publicat un catàleg sobre l’autora, que 
es presentarà al mes de febrer. 
 
- La 14a Biennal Martínez Guerricabeitia sota el lema “Naufragis”, que romandrà oberta fins el 
22 de març de 2020 al Museu de la Ciutat. La mostra ha estat comissariada per José Pedro 
Martínez, director d’activitats de la CMG. 
 
A més, tenim previst produir i realitzar les següents exposicions: 
 
- “Salva Nebot: Spill Habits”, exposició sobre aquest fotògraf, programada per a la Sala 
Martínez Guerricabeitia del Centre Cultural La Nau entre els mesos de febrer i maig de 2020. Es 
desenvoluparan activitats didàctiques per aprofundir en les idees del projecte. Coordinarem i 
publicarem un catàleg sobre la mostra. 
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- “Mujeres del Congo. Isabel Muñoz – 30 aniversari de la Fundació Mainel”, es desenvoluparà a 
la Sala Martínez Guerricabeitia del Centre Cultural La Nau entre els mesos de maig a setembre 
de 2020. L’exposició mostrarà obres d’aquesta autora, totes fotografies de dones. Coordinarem i 
publicarem un catàleg sobre la mostra. 
 
- “Nico Munuera”, programada per al mes d’octubre de 2020, fins el mes de gener de 2021 per 
a la Sala Martínez Guerricabeitia. També es desenvoluparan activitats didàctiques per aprofundir 
en el  treball de Munuera, així com un catàleg que reculla els textos crítics sobre aquest autor.  
 
 
Per a dur a terme aquestes activitats expositives, i d’altres futures, es realitzaran altres 
actuacions, adreçades a la conservació de la col·lecció, així com l’adquisició de llibres i catàlegs, 
subscripció a revistes i adquisició de premsa especialitzada. 

 
 
B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 
 

Tipus Nombre Nre. hores/any 
 Estimat Estimat 
Personal assalariat 1 1.359 
Personal amb contracte de serveis   
Personal voluntari   

 
 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Nombre 
 Estimat 
Persones físiques 4.000 
Persones jurídiques 30 (museus, biblioteques, 

centres de documentació) 
 
 
D) Objectius i indicadors de realització de l’activitat. 
 

Objectiu Indicador Quantificació 
Exhibir obres d’art al voltant dels 
eixos temàtics de la col·lecció 
Martínez Guerricabeitia 

Nombre de visitants 4.000 

Editar i difondre catàlegs com a 
eina d’investigació sobre cada 
tema 

Centres que van a rebre 
els catàlegs 

30 

 
 
 
10. ACTIVITATS  FORMATIVES MUSICALS 

 
 
A) Identificació 

 
Denominació de l’activitat  Activitats formatives musicals 

Tipus d’activitat Pròpies 

Identificació de l’activitat per sectors Població en general 

Lloc de desenvolupament de l’activitat Comunitat Valenciana 
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Descripció detallada de l’activitat prevista 
 
Al llarg de l’any 2020, l’Àrea  té previst oferir diversos cursos de formació musical.   
Durà a terme la gestió i promoció de les seues agrupacions musicals (Orfeó Universitari de 
València, Escola Coral La Nau de la Universitat de València, Club Coral La Nau, Colla de 
dolçaines i percussió i Orquestra Filharmònica de la Universitat de València); essent totes cinc 
de caràcter formatiu. En concret es dedicarà a millorar la formació dels membres dels cors amb  
classes de cant i lectura musical; es realitzaran classes per a millorar la tècnica individual i de 
conjunt dels membres de la Colla de dolçaines i percussió; es durà a terme la gestió de les 
ajudes als components actius de l’Orquestra Filharmònica de la Universitat de València per a la 
seua formació tècnica i interpretativa, i l’execució de classes tècniques per als membres de 
l’orquestra dins del seu programa de formació contínua.  
A més, assumirà la realització i gestió de concerts i d’actuacions musicals a la Universitat de 
València.  
 
Com a part de les tasques de promoció de la música al si de la Universitat de València, es 
realitzaran publicacions (llibres, partitures, articles, etc.) i edicions d’enregistraments de 
projectes musicals produïts per la Universitat de València.  
 

 
 
B) Recursos humans utilitzats en l’activitat 
 

Tipus Nombre Nre. hores/any 
 Estimat Estimat 
Personal assalariat 4 5.436 
Personal amb contracte de serveis   
Personal voluntari   

 
 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat 
 

Tipus Nombre 
 Estimat 
Persones físiques 20.800 
Persones jurídiques  
Projectes sense quantificar beneficiaris  

 
 
D) Objectius i indicadors de realització de l’activitat 
 

Objectiu Indicador Quantificació 
Millorar la formació musical de 
la comunitat universitària 

Alumnes que s’inscriuen en les 
activitats i agrupacions musicals de 
caràcter formatiu  

 
370 

Donar als estudiants la 
possibilitat  d’oferir davant del 
públic els resultats de la seua 
formació  
 

Concerts oberts al públic interpretats 
per les agrupacions musicals de 
caràcter formatiu de l’Àrea 

 
 

50 

Donar difusió pública de les 
activitats musicals dutes a 
terme en la Universitat de 
València 

Persones assistents als concerts 
realitzades per les agrupacions 
musicals de caràcter formatiu del 
Patronat 

 
20.000 
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11.  ACTIVITATS DIVERSES MUSICALS 
 

A) Identificació 
 

Denominació de l’activitat  Activitats musicals 

Tipus d’activitat Pròpies 

Identificació de l’activitat per sectors Població en general 

Lloc de desenvolupament de l’activitat Comunitat Valenciana 
 
Descripció detallada de l’activitat realitzada 
 
Producció de projectes musicals per a la Universitat de València; en l’any 2020 es realitzarà 
la direcció tècnica i gestió del Festival SERENATES. 
 
 
B) Recursos humans utilitzats en l’activitat 
 

Tipus Nombre Nre. hores/any 
 Estimat Estimat 
Personal assalariat 4 604 
Personal amb contracte de serveis   
Personal voluntari   

 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat 
 

Tipus Nombre 
 Estimat 
Persones físiques 4.500 
Persones jurídiques  
Projectes sense quantificar beneficiaris  

 
 
D) Objectius i indicadors de realització de l’activitat 
 

Objectiu Indicador 
Quantificació 

Estimat 
Oferir un Festival musical de 
qualitat al si de la Universitat 
de València 

Concerts oberts al públic interpretats 
per al Festival Serenates 10 

Oferir al públic Valencià un 
festival musical de qualitat Públic assistent al festival Serenates 4.000 

Difondre la qualitat dels 
artistes, en la seua majoria 
joves i valencians,  
participants en el Festival 
 

Número d’artistes participants en el 
Festival Serenates 500 
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12. ACTIVITATS INFORMATIVES C.D.E. 
 
 

Denominació de l’activitat  Activitats informatives 

Tipus d’activitat Pròpia 

Identificació de l’activitat per sectors Població en general 

Lloc de desenvolupament de l’activitat Comunitat Valenciana 

 
Descripció detallada de l’activitat prevista. 
 
Per al 2020, continuem amb l’atenció presencial al Centre de Documentació Europea, el 
manteniment de la web del CDE i de la “Guía de Financiación Comunitaria”. El butlletí Info-
Europa, continua sent l’eina principal de difusió del centre i el nou format html ha tingut una 
molt bona collida entre els subscriptors. A data d’avui el butlletí Info-Europa compta amb 
2.318 subscriptors. 
 
D’altra banda, en 2018 es va signar un conveni de col·laboració amb el servei “Madrid Puerta 
de Europa” de la Comunidad de Madrid, per a patrocinar la Guiafc. Com a resultat d’aquest 
conveni la Guía de Financiación Comunitaria (guiafc.es) s’ha convertit en un servei compartit 
per ambdues institucions que ens encarreguem de mantenir des de les nostres instal·lacions 
a València. 
 
El CDE forma part també del Comitè Tècnic del projecte SEDAS, que és l’acrònim en anglès 
(Spain-European Union Digital Archive) del Archivo Digital España-Unión Europea. SEDAS és 
un arxiu digital creat en 2011 per diversos Centres de Documentació Europea (CDE) de les 
Universitats Espanyoles, junt amb la Representació de la Comissió Europea en Madrid i en 
col·laboració amb la “Secretaría de Estado para la Unión Europea”. 
 
 
B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 
 

Tipus Nombre Nre. hores/any
estimat estimat

Personal assalariat 2 2.534
Personal amb contracte de serveis   
Personal voluntari   
 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Nombre
estimat

Persones físiques 1.032 (consultes directes)
Pàgines web 58.000 usuaris únics
Projectes sense quantificar beneficiaris  
 
D) Objectius i indicadors de realització de l’activitat. 
 

Objectiu Indicador Quantificació 
Visites presencials Estadístiques pròpies visites 1.032

Consulta pàgines web Estadístiques Google 
Analytics 58.000 
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13. ACTIVITATS D’EDICIÓ I PUBLICACIONS C.D.E. 

 
A) Identificació. 

 
Denominació de l’activitat  Activitats d’edicions i publicacions 

Tipus d’activitat Pròpia 

Identificació de l’activitat per sectors Població en general 

Lloc de desenvolupament de l’activitat Comunitat Valenciana 

 
Descripció detallada de l’activitat prevista. 
 
En 2019 el CDE va presentar la seua candidatura al programa Acció Jean Monnet de la 
Comisión Europea, mitjançant el seu director Cecilio Tamarit, per a convertir-se en Centre 
d’Excel·lència Jean Monnet (CJEM) de la Universitat de València, un projecte europeu de 
formació en l’àmbit de la integració comunitària constituït per professorat de l’àmbit del Dret 
i de l’Economia. La candidatura va resultar elegida y las actividatats d’aquest centre tindrán 
lloc al període 2019-2020.. 
 
En el marc de la seua nova condició de CEJM el CDE posarà en marxa Europa Oberta un llibre 
de text en format web sobre el procés d'integració comunitària dirigit als/les estudiants/es de 
l'educació secundària i universitària així com al públic en general. 
 
El CDE iniciarà la preparació d'un vídeo-bloc sobre temes d'actualitat del procés d'integració 
europea com a instrument de divulgació i suport a la docència a càrrec del seu director 
Cecilio Tamarit. 
 
 
B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 
 

Tipus Nombre Nre. hores/any
estimat estimat

Personal assalariat 2 102
Personal amb contracte de serveis   
Personal voluntari   
 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Nombre
estimat

Persones físiques 60 
Consulta pàgines web 25.000 
Projectes sense quantificar beneficiaris  
 
D) Objectius i indicadors de realització de l’activitat. 
 

Objectiu Indicador Quantificació 
Posta en funcioament de Europa Oberta.  Consultes a la web 25.000 
Video-bloc integració europea Consultes a la web 1.000 
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14. ACTIVITATS FORMATIVES C.D.E. 
 
A) Identificació. 

 

Denominació de l’activitat  Activitats formatives 

Tipus d’activitat Pròpia 

Identificació de l’activitat per sectors Població en general 

Lloc de desenvolupament de l’activitat Comunitat Valenciana 
 

Descripció detallada de l’activitat prevista. 
 
Respecte de les activitats formatives, el CDE preveu l’organització d’una convocatòria del 
Curs de preparació per a les oposicions a la UE, que va ja per la seua XII edició en cinc anys.  
 

Previst per l’any 2020 també, està l’organització de la segona edició del taller Eurostat, 
coneixement i ús de les estadístiques, amb la col·laboració de la Facultat d’Economia de la 
Universitat de València per a millorar l’accés al fons documental d’Eurostat, l’oficina 
d’estadística de la Unió Europea. 
 
Durant 2016, 2017, 2018 i 2019 han quedat consolidats els tallers monotemàtics sobre els 
problemes europeus: Café amb projectes, organitzats amb la col·laboració del Vicerectorat 
de Relacions Exteriors de la Universitat de València. El taller realitzat en 2019 ha versat 
sobre els projectes englobats sota la iniciativa Jean Monnet a la Universitat de València. Esta 
prevista una convocatòria pel 2020. 
 

Organització de la VI convocatòria de Desembre Europeu. Aquestes jornades, nascudes amb 
l'objectiu de fomentar el debat sobre el futur d’Europa com a espai comú d’intercanvi cultural 
i social, ofereixen una programació lúdica-formativa on es barregen debats, exposicions, 
cinema i concerts. Organitzades pel CDE de manera conjunta amb el CM Rector Peset, amb 
la col·laboració de la Generalitat i l’Ajuntament de València, sent el Col·legi Major Rector 
Peset el principal espai de trobada.  El seu origen es troba en l’impuls i la coordinació de 
diversos serveis al si de la Universitat de València: Vicerectorat de Cultura i Igualtat 
i  Col·legi Major Rector Peset. Fruit de la col·laboració amb diverses institucions i organismes 
públics com ara el MuVIM, l’Institut Français, la Direcció General de Relacions amb la UE i el 
Festival de Cinema i Drets Humans.  El CDE continua amb la intenció de dedicar les edicions 
de Desembre Europeu a assumptes d’actualitat relacionats amb el procés d’integració 
europea. 
 

Col·laboració amb la Escola Europea de Pensament Lluís Vives en l’organització del cicle “Les 
raons d’Europa” amb la participació de reconegudes autoritat en l’àmbit del procés 
d’integració comunitari. Per a 2020 està prevista la celebració de quatre activitats dintre 
d’aquest marc. 
 

Col·laboració amb els cursos de postgrau de la UV per a l'organització d'activitats formatives. 
 

 
B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 
 

Tipus Nombre Nre. hores/any
estimat estimat

Personal assalariat 2 384
Personal amb contracte de serveis   
Personal voluntari   
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C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Nombre
estimat

Persones físiques 3.290
Persones jurídiques  
Projectes sense quantificar beneficiaris  
 
D) Objectius i indicadors de realització de l’activitat. 
 

Objectiu Indicador Quantificació 
Taller Estadístiques europees 2020 Nombre d’assistents 40
Curs de preparació oposicions a la UE 
2020 

Nombre d’assistents 20

Café amb projectes 2020 Nombre d’assistents 30
Desembre Europeu 2020 Nombre d’assistents 3.200

 
 

15. ACTIVITATS ESCOLA EUROPEA PENSAMENT LLUÍS VIVES 
 
 
A) Identificació. 

 
Denominació de l’activitat  Escola Europea de Pensament Lluís Vives 

Tipus d’activitat Pròpia 

Identificació de l’activitat per sectors Població en general 

Lloc de desenvolupament de l’activitat Comunitat Valenciana 
 

Descripció detallada de l’activitat prevista. 
 
L’Escola Europea de Pensament Lluís Vives naix amb la voluntat de convertir-se en un centre 
per a la reflexió i el debat obert, participatiu i crític sobre els assumptes més candents del món 
actual i de la societat valenciana. 
 
L’Escola Europea de Pensament Lluís Vives desenvoluparà a 2020 tres tipus 
d’activitats: conferències, debats i seminaris, i cap la possibilitat de realitzar presentacions de 
libres amb el format de debat o conferència. 
 
Les conferències i podran anar associades a debats o seminaris, i ens acostaran a professionals 
de reconegut prestigi en distints àmbits (ciència, cine, literatura, feminisme, història etc.). 
Aquestes sessions seran obertes al públic, amb l’única restricció de la capacitat de la sala. 
 
Seminaris que podran acompanyar les conferències o ser programats amb independència per a 
tractar un problema específic. Es treballarà amb un grup reduït per a motivar la rèplica, el debat 
i l’intercanvi entre els participants. 

 
B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 
 

Tipus Nombre Nre. hores/any 
 Estimat Estimat 
Personal assalariat   
Personal amb contracte de serveis   
Personal voluntari   
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C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus 
Nombre 
Estimat 

Persones físiques 2.000 
Persones jurídiques  
Projectes sense quantificar beneficiaris  

 
 
D) Objectius i indicadors de realització de l’activitat. 
 

Objectiu Indicador Quantificació 
Realització de conferències Nombre de conferències 25 
Presentacions de llibres/debats Nombre de presentacions 4 
Realització de seminaris Nombre de seminaris 5 

 
 
 

16. ACTIVITATS COOPERACIÓ UNIVERSITARIA (XARXA EUROPEA 
ESCENA ERASMUS- ERASMUS SCENE NETWORK +) 

 
 
 
A) Identificació. 

 
Denominació de l’activitat  Activitats Cooperació Universitària 

Tipus d’activitat Pròpia 

Identificació de l’activitat per sectors Cooperació Universitària 

Lloc de desenvolupament de l’activitat Europa 
 

 
Descripció detallada de l’activitat prevista. 
 
L'expansió i consolidació de la Xarxa Europea Escena Erasmus (Erasmus Scene Network), 
mitjançant diferents accions de difusió d'aquesta. L´objectiu de l´activitat és crear una àmplia 
xarxa d'universitats europees que promoga la creació i intercanvi d'experiències culturals 
realitzades per grups d'estudiants Erasmus, juntament amb estudiants locals, refugiats i 
immigrants, a través del llenguatge, aprenent i utilitzant el teatre i el drama com a vehicle. 
 

 
 
B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 
 

Tipus Nombre Nre. hores / any 
 Estimat Estimat 
Personal assalariat   
Personal amb contracte de serveis   
Personal voluntari   
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C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Nombre 
 Estimat 
Persones físiques Indeterminat (*) 
Persones jurídiques  
Projectes sense quantificar beneficiaris  

(*) No podem quantificar el nombre de beneficiaris, ja que aquesta xarxa estarà adreçada principalment 
a tota la comunitat universitària europea) 
 
D) Objectius i indicadors de realització de l’activitat. 
 

Objectiu Indicador Quantificació 
 

Promoció i difusió de la Xarxa 
Europea 

 

Nombre d’activitats 2 activitats 

 
 

17.  ACTIVITATS AULA DE CINEMA 
 

A) Identificació. 
 

Denominació de l’activitat  Aula de Cinema 

Tipus d’activitat Pròpia 

Identificació de l’activitat per sectors Població en general 

Lloc de desenvolupament de l’activitat Comunitat Valenciana 
 

Descripció detallada de l’activitat prevista. 
 
 
Programar, coordinar i supervisar la programació de cinema al Centre Cultural La Nau i al Rector 
Peset. 
 

Programar i coordinar la programació de NITS DE CINEMA al Claustre de la Nau. 
 
Programar i coordinar la programació de FESTIVAL LA CABINA. 
  
 
B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 
 

Tipus Nombre Nre. hores/any 
Estimat Estimat 

Personal assalariat 1 1.510 
Personal amb contracte de serveis   
Personal voluntari   
 
 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Nombre 
Estimat 

Persones físiques 15.000 

Persones jurídiques  

Projectes sense quantificar beneficiaris  
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D) Objectius i indicadors de realització de l’activitat. 
 

Objectiu Indicador Quantificació 
Realització de cicle cinema Peset Nombre de sessions 10 
Realització Festival La Cabina Nombre de sessions 45 
Realització cicle Nau 
Nit de cinema 

Nombre de sessions 
Nombre de sessions 

15 
12 

 
 
18.  ACTIVITATS  ARXIU VALENCIÀ DE DISSENY 

 
A) Identificació. 

 
Denominació de l’activitat  Arxiu Valencià de Disseny 

Tipus d’activitat Pròpia 

Identificació de l’activitat per sectors Població en general 

Lloc de desenvolupament de l’activitat Comunitat Valenciana 
 

Descripció detallada de l’activitat prevista. 
 
Per al 2020 es preveu continuar amb el procés de digitalització dels fons, així com iniciar el 
procés de difusió d'aquests: 
 
- La primera activitat té com objectiu continuar amb la digitalització dels fons donats (Punt 
mobles, Gasisa, La Mediterrània, Martínez Peris, la Curvadora Valenciana, Vicent Martínez i Lola 
Castelló), així com iniciar el procés de digitalització dels llegats la donació dels quals està en 
tràmit: arxiu del CDICV compost pels arxius de 15 dissenyadors valencians pioners, i el llegat 
de Paco Bascuñán, un dels dissenyadors gràfics més significatives. 
 
Resulta necessari iniciar una sèrie d'accions conduents a la digitalització dels fons de l’arxiu per 
a la seva mostra on-line en accés obert a través de la plataforma digital Roderic de la 
Universitat de València i la implementació de la base de dades OMEKA per a la introducció de 
les dades i imatges digitalitzades en l'apartat de COL·LECCIONS de la Universitat de València 
que tindrà el seu propi enllaç des de la pàgina web específica de l’arxiu. 
 
 - La segona activitat preveu tasques de difusió que es concreten en 4 accions: Revista Arxiu, 
Seminari, Congrés Internacional i Exposició. 
  
 

 
B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 
 

Tipus Nombre Nre. hores/any 
 Estimat Estimat 
Personal assalariat 1 528 
Personal amb contracte de serveis   
Personal voluntari   
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C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus 
Nombre 
Estimat 

Persones físiques 

Digitalització: > 2.000  
Revistes: > 1.000 
Seminari: > 60  
Congres: > 150  
Exposició: > 400   

Persones jurídiques  
Projectes sense quantificar beneficiaris  

 
D) Objectius i indicadors de realització de l’activitat. 
 

Objectiu Indicador Quantificació 
Digitalització Nombre de registres 15.000 registres 
Difusió Accions realitzades 4 accions 

 
 
19.  ACTIVITATS  OBSERVATORI CULTURAL 

 
A) Identificació. 

 
Denominació de l’activitat  Observatori Cultural 

Tipus d’activitat Pròpia 

Identificació de l’activitat per sectors Població en general 

Lloc de desenvolupament de l’activitat Comunitat Valenciana 
 

Descripció detallada de l’activitat prevista. 
 
 
L’Observatori Cultural és un projecte d’anàlisi de l’activitat cultural i foment de la participació a 
la Universitat de València.  
 
D’una banda, a partir de l’antecedent constituït per l’estudi de consums culturals de 
l’estudiantat portat a terme pel Vicerectorat de Cultura i Igualtat l’any 2013, pretén realitzar 
una sèrie d’enquestes per a conèixer les tendències i el nivell de satisfacció dels usuaris/es dels 
serveis culturals de la Universitat de València. 
 
D’altra banda, des de l’Observatori Cultural es realitzaran tasques de suport a l’àrea de 
Comunicació del Vicerectorat de Cultura i Esport, així com estudis sobre les estratègies 
comunicatives desenvolupades que permeten millorar el seu impacte, arribar a un públic major i 
més divers i augmentar el seu nivell de satisfacció amb la programació oferida. 
 
 
B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 
 

Tipus Nombre Nre. hores/any 
 Estimat Estimat 
Personal assalariat 1 1.510 
Personal amb contracte de serveis   
Personal voluntari   
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C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Nombre 
 Estimat 

Persones físiques Principalment comunitat universitària: 
65.000 aprox. 

Persones jurídiques  
Projectes sense quantificar beneficiaris  
 
 
D) Objectius i indicadors de realització de l’activitat. 
 

Objectiu Indicador Quantificació 
Generar informació sobre els 
interessos, condicions de vida i 
participació de l’estudiantat de la 
Universitat de València en la vida 
cultural universitària i donar a 
conéixer els resultats per a 
millorar les polítiques culturals de 
la Universitat.  

Realització d’una enquesta d’usos, 
consums i demandes culturals de 
l’estudiantat de la Universitat de 
València i redacció d’un informe de 
resultats. 

Realització: Sí  

Conèixer la repercussió de 
l’activitat comunicativa a través de 
xarxes i formular estratègies de 
millora. 

Elaboració d’estudis sobre l’impacte de la 
comunicació a través de xarxes socials i 
difusió de resultats en Twitter, Facebook 
i Instagram. 

Realització: Sí  

Millorar la comunicació amb la 
comunitat universitària i amb la 
societat i fomentar la interacció 
amb organitzacions externes per a 
l’ampliació de públics.  

- Elaboració de continguts de 
comunicació i edició/supervisió de textos 
sobre l’activitat cultural del Centre 
Cultural La Nau. 

 
 

- Elaboració i actualització de bases de 
dades. 
 
 

- 100 textos 
(notes de 
premsa, 
documentació, 
etc.) 

 
- 5 bases de 
dades 
temàtiques 

 
 

20.  ACTIVITATS ART I MENT 
 

A) Identificació. 
 

Denominació de l’activitat  Art i Ment 

Tipus d’activitat Pròpia 

Identificació de l’activitat per sectors Població en general 

Lloc de desenvolupament de l’activitat Comunitat Valenciana 
 

Descripció detallada de l’activitat prevista. 
 
 
Col·laboració en l’organització de tallers d’integració social tenint en compte els diferents 
col·lectius que formen la societat, amb la finalitat de augmentar l’autoestima personal i social 
dels participants, desenvolupar la sensibilitat artística, millorar les habilitats socials (empatia, 
capacitat de cooperació, capacitat per a relacionar-se amb l’altres, respecte), augmentar la 
motivació i el desig d’assoliment i desenvolupar l’autocontrol i la tolerància de la 
frustració.Tallers d’art destinats a públics amb risc d’exclusió social. 
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B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 
 

Tipus Nombre Nre. hores/any 
 Estimat Estimat 
Personal assalariat   
Personal amb contracte de serveis   
Personal voluntari   
   
 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Nombre 
 Estimat 
Persones físiques 40 
Persones jurídiques  
Projectes sense quantificar beneficiaris  
 
 
D) Objectius i indicadors de realització de l’activitat. 
 

Objectiu Indicador Quantificació 
Organització de tallers d’integració 
social 

Nombre de participants 40 

 
 

21. ACTIVITATS  SENSIBILITZACIÓ EN COOPERACIÓ 
 

A) Identificació. 
 

Denominació de l’activitat  Activitats CUD. Accions de sensibilització, publicacions i 
jornades.  

Tipus d’activitat Pròpia 

Identificació de l’activitat per sectors Cooperació universitària al desenvolupament. Foment de 
la investigació en desenvolupament 

Lloc de desenvolupament de l’activitat Principalment a la Comunitat Valenciana, i Universitats 
de l’àmbit estatal. També en xarxa si resulta necessari 

 
Descripció detallada de l’activitat prevista. 
 
- Activitats per a la sensibilització sobre cooperació al desenvolupament entre la comunitat 
universitària i d’altres agents de la cooperació valenciana i espanyola. 
- Edicions en diversos formats per a contribuir a promoure la investigació en cooperació al 
desenvolupament i desenvolupament humà sostenible. Publicació de monografies de la 
Col·lecció La Nau Solidària (incloent Materials CUD) i altres productes editorials en format àgil 
com la revista E-DHC. Quaderns de Cooperació de la Universitat de València.  
- Organització Jornades Immigració Diversitat i Democràcia 2020. 
 

 
B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 
 

Tipus Nombre Nre. hores/any 
 Estimat Estimat 
Personal assalariat 2 1985 
Personal amb contracte de serveis   
Personal voluntari (pràctiques) 2 600 
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C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Nombre 
 Estimat 
Persones físiques 2.000 
Persones jurídiques 3 

 
 
D) Objectius i indicadors de realització de l’activitat. 
 

Objectius Indicador Quantificació 
- Sensibilitzar a la comunitat 
universitària en la superació de la 
pobresa, les desigualtats i els criteris 
de l'agenda internacional ODS per al 
desenvolupament global segons 
designació vice-rectoral. 
- Estimular la investigació i difusió en 
cooperació al desenvolupament humà 
i sostenible de membres de la pròpia 
Universitat de València i de textos de 
qualitat científica en la matèria.  
 
- Organitzar amb Mesa d’Entitats de 
Solidaritat XXVI Jornades Immigració, 
Diversitat i Democràcia. 
 

1. Participació de membres de la 
comunitat universitària en 
activitats realitzades.  
2. Recollida de dades sobre els 
resultats quantificats de la AOD 
de la UV per informar 
institucionalment a OCUD. 
3. Reunit el Consell editorial de 
cooperació i ODS.  
4. Edició 2 títols de la col·lecció 
La Nau Solidària, Materials CUD, 
o suport a la co-edició. 
 
5. Edició d’un número més de 
Quaderns de Cooperació UV . 
 
6. Jornades IDD convocades. 
 

1. 2.000 
 
2. Dades recollides  

100 % de les 
dades existents. 

 
3. Convocat i 

reunit 
4. Editats al menys 

120 exemplars 
de cada títol. 

 
5. Realització de 

un numero de 
EDHC. 

 
6. 100% executat 

 
 
 
22.  ACTIVITATS INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ EN COOPERACIÓ 

 
 
A) Identificació. 

 

Denominació de l’activitat  InfoSud, Centre de documentació especialitzat en  
Cooperació al Desenvolupament  

Tipus d’activitat Pròpia  

Identificació de l’activitat per sectors Cooperació: Informació i documentació 

Lloc de desenvolupament de l’activitat Comunitat universitària / Comunitat Valenciana / Estat 
Espanyol / Àmbit internacional 

 
 
Descripció detallada de l’activitat prevista. 

 
Gestió d’informació específica en cooperació al desenvolupament, solidaritat, Agenda 2030 i 
àrees relacionades, suport a la investigació a través de la recerca en fonts d’informació i 
documentació especialitzades, manteniment d’un fons bibliogràfic especialitzat propi, gestió i 
difusió de continguts sobre cooperació al desenvolupament i solidaritat en web i xarxes socials, 
assessorament documental i/o professional en diverses activitats de sensibilització i/o formació i 
atenció a usuaris/es. Promoure la investigació en cooperació i solidaritat des dels serveis que 
ofereix InfoSud.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PRESIDENTA  SECRETÀRIA 
Dª. Mª Vicenta Mestre Escrivà 26 Dª. Mª Elena Olmos Ortega 
 
 

B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 
 

Tipus Nombre Nre. hores/any 
Estimat Estimat 

Personal assalariat 1 1.510 
Personal amb contracte de serveis   
Personal voluntari (pràctiques) 1 400 
 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Nombre 
Estimat 

Persones físiques 3.000  
Persones jurídiques 500 
Degut al format virtual dels serveis que presenta el Centre de Documentació InfoSud, el nombre 
d’usuaris potencials o beneficiaris és molt superior i difícil de quantificar. 
 
 
D) Objectius i indicadors de realització de l’activitat. 
 
Objectiu Indicador Quantificació 

1. Selecció, adquisició, 
registre i catalogació de fons 
documental especialitzat 
2 i 3. Facilitar l’accés a la 
informació i consulta de 
qualsevol usuari 
4. Facilitar eines 
d’investigació sobre 
cooperació al 
desenvolupament 
5. Difondre les activitats de 
cooperació de la UV a la 
societat 
6. Activitats de formació i/o 
sensibilització dirigides a la 
comunitat universitària 
7. Renovar els instruments 
de difusió d’InfoSud i la seua 
presència a disposició de la 
comunitat universitària. 
 
 

1. Increment dels fons documental. 
2. Atenció a usuaris a través del 
Servei de Referència Virtual. 
3.  Atenció a usuaris presencials. 
4. Actualització de les bases de 
dades, bibliografies i repertoris. 
5. Actualització i manteniment de 
la web i les xarxes socials. 
6.1. Visites d’estudiants de la 
Universitat de València 
6.2. Alumnat en pràctiques 
externes 
7. Materials de difusió renovats 

1. Més de 200 volums. 
2. Més de 50 consultes.  
3. Més de 700 consultes. 
4. Actualització. 
5. Actualització i 
estadístiques d’ús. 
6.1. Més de 150 
estudiants 
6.2. 1 alumne 
7. Nou logo i fullet 
informatiu 
 
 

 
 
 
23.  ACTIVITATS ATENCIÓ I ASSESSORAM. UVdiscapacitat 

 
A) Identificació. 
 
Denominació de l’activitat  UVdiscapacitat 

Tipus d’activitat Pròpia 

Identificació de l’activitat per sectors Persones amb Discapacitat 

Lloc de desenvolupament de l’activitat Comunitat Valenciana 
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Descripció detallada de l’activitat prevista. 
 
UVdiscapacitat (abans UPD) és un servei dedicat a proporcionar atenció i assessorament a tota 
la comunitat universitària en matèria de discapacitat. 
 
La seua missió és oferir el suport necessari per a facilitar la inclusió de les persones amb 
discapacitat a la Universitat de València, a través del desenvolupament de programes específics 
que afavorisquen la seua participació en l’àmbit universitari, vetlant així, pel principi d’igualtat 
d’oportunitats i la no discriminació. 
 

 

 
B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 
 

 
 

C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Nombre 
 Estimat 

Persones físiques 

-Població universitària amb discapacitat, usuaris de 
UVdiscapacitat: total 1.180 (1063 matrícules 
d’estudiantat, 97 PDI  i 20 PAS) 
-Població universitària general: total 57.036 
(50.747 estudiantat, 4360 PDI i 1.929 PAS), segons 
dades del Recull de Dades Estadístiques de la UV. 

 
Persones jurídiques 

66 Associacions i altres entitats. 

Projectes sense quantificar beneficiaris Societat en general i amb discapacitat en particular. 
 
 
 
D) Objectius i indicadors de realització de l’activitat.  
 

Objectiu Indicador Quantificació 

Informar i assessorar a la comunitat 
universitària respecte a recursos, 
normativa, necessitats educatives 
específiques i adaptacions curriculars 
de l’estudiantat amb discapacitat. 

Percentatge de demandes 
d’informació i assessorament 
ateses anualment. 

Atendre el 100% de 
les demandes. 

Avaluar les necessitats educatives de 
l’estudiant amb discapacitat i donar-li 
l’assessorament acadèmic i vocacional 
que necessite durant la seua vida 

Percentatge d’entrevistes 
personalitzades realitzades 
als usuaris/àries anualment. 

Atendre el 100% de 
les demandes 
d’entrevista. 

Tipus Nombre 
Nre. hores / 

any 

 Estimat Estimat 

Personal assalariat 11 (personal de UVdiscapacitat) 16.610 

Personal amb contracte de serveis 

Intèrpret de Llengua de Signes, 
coordinador 

1.000  

Professors de Llengua de Signes, 
coordinador 

60 

Empresa auxiliar de suport  50 

Personal voluntari 112 340 
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universitària.  

Facilitar suport tècnic i personal a 
l’estudiantat amb discapacitat segons 
les seues necessitats, d’acord amb la 
disponibilitat de UVdiscapacitat. 

-Percentatge de suports 
tècnics facilitats anualment. 
 
-Percentatge de suports 
personals facilitats anualment 

Atendre el 100% de 
les demandes 
valorades 
positivament. 

Potenciar que la comunitat universitària 
i les institucions externes a la UV 
prenguen un paper actiu cap a la 
integració de les persones amb 
discapacitat.  

-Nombre d’accions de 
sensibilització i/o formació 
realitzades anualment. 
 
-Nombre d’actuacions de 
comunicació realitzades per 
diverses vies anualment 

-Realitzar com a 
mínim 3 accions 
(sensibilització + 
formació) anualment. 
-Dur a terme com a 
mínim 100 
actuacions de 
comunicació 
anualment 

Promoure la participació del voluntariat 
universitari en l´atenció a les persones 
amb discapacitat. 

Grau de compliment dels 
seguiments anuals amb el 
voluntariat actiu. 

Realitzar 2 
seguiments anuals 
amb el voluntariat 
actiu. 

Gestionar accions encaminades a fer 
una universitat més accessible, amb 
l’eliminació de barreres físiques, 
electròniques i de comunicació 
existents a la UV, per a l’aprofitament 
de totes les persones amb 
discapacitats. 

-Percentatge de demandes 
d’accessibilitat tramitades 
anualment. 
 
-Grau de compliment de la 
revisió anual en la web de 
UVdiscapacitat amb la finalitat 
d’avaluar l’accessibilitat. 

-Atendre el 100% 
(totes) de les 
demandes. 
 
 
- SI 

Informar i assessorar al PDI i PAS 
sobre las mesures integradores per a 
persones amb discapacitat a la UV. 

-Percentatge de demandes 
d’informació i assessorament 
ateses anualment, referides a 
les mesures integradores de 
la UV. 
-Percentatge de convocatòries 
adreçades al PDI amb 
discapacitat publicades en la 
web de UVdiscapacitat. 

-Atendre el 100% 
(totes) de les 
demandes. 
 
 
- Publicar el 100% de 
les convocatòries 

Avaluar les necessitats de suport 
sol·licitades pel PDI amb discapacitat 
de la UV. 

Percentatge de entrevistes del 
personal de la UV realitzades 
anualment. 

Facilitar el 100% de 
les entrevistes 
sol·licitades 

 
 

24. ACTIVIT. D’ANÀLISI I ASSESORAMENT LABORA – UVocupació 
 

A) Identificació. 
 

Denominació de l’activitat  UVocupació 

Tipus d’activitat Pròpia 

Identificació de l’activitat per sectors Col·lectiu Universitari 

Lloc de desenvolupament de l’activitat Comunitat Valenciana 
 
 
 
 



 

PRESIDENTA  SECRETÀRIA 
Dª. Mª Vicenta Mestre Escrivà 29 Dª. Mª Elena Olmos Ortega 
 
 

Descripció detallada de l’activitat prevista. 
 
El servei d’ocupació de la Universitat de València, UVocupació,  té com a objectiu potenciar la 
inserció laboral dels titulats de la Universitat de València, desenvolupant les eines necessàries 
per tal de relacionar eficaçment l’oferta i la demanda. 
L’activitat es desenvolupa en cinc àrees de treball: orientació i assessorament, ocupació i 
emprenedoria, eixides professionals, estudis i anàlisi i formació. 
 
Al llarg de 2020, en l’àrea d’ Orientació i Assessorament es continuarà oferint i realitzant 
entrevistes d’orientació individuals (presencials i on-line) i col·lectives. A més, l’àrea 
d’Orientació seguirà realitzant el curs online d’ocupabilitat que s’ofereix dins del pràcticum de 
diferents titulacions i es farà càrrec del desenvolupament de projectes específics per a la 
inserció de persones amb discapacitat. Així mateix, se incrementarà la presència en l’espai 
formatiu dels màsters i doctorats mitjançant seminaris sobre competències per a la inserció. A 
més, i mitjançant un conveni amb l’ajuntament de València, es durà a terme diferents activitats 
de formació i orientació en la consellaria de la Joventut, que tindran com a objectiu tant a la 
gent jove que ho sol·liciten, com als tècnics dels diferents centres municipals. Esta àrea també  
es farà càrrec del desenvolupament de tres noves línies d’acció per incrementar la ocupabilitat i 
la inserció com son: UVmentorin; UVcapacita i UVinserta. Es continuarà en la realització de  tres 
edicions de tres cursos amb crèdits de participació universitària i del desenvolupament, 
actualització i canvi a un format més adaptat a les noves tecnologies, dels tutorials i vídeos 
formatius en línia. Al llarg de 2020, també es continuarà fent un estudi longitudinal al voltant de 
la influencia de l’assessorament laboral  en el increment i optimització  de l’ocupabilitat i la 
inserció dels universitaris. L’Àrea d’Ocupació, seguirà amb la gestió la Borsa d’Ocupació i el 
seguiment de resultats, l´organització dels 10 Fòrums d’ocupació que s’acorden amb els 
diferents Centres o Facultats de la Universitat de València, , i les tasques d’intermediació laboral 
amb empreses. L'Àrea d'Eixides Professionals continuarà treballant i actualitzant el Portal de 
Eixides Professionals mitjançant l'elaboració de vídeos i contacte amb centres i col·legis 
professionals. En l’Àrea d’Estudis i Anàlisi es realitzarà previsiblement l’estudi de Inserció de 
doctorat, el anàlisi i publicació  dels resultats del III Estudi de Inserció de Grau, el anàlisi i 
publicació del resultats del I estudi longitudinal d’inserció de grau . A més i s’elaborarà l’informe 
OBSERVEM de les ofertes d’ocupació gestionades per uvocupació. D’altra banda, es continuarà 
el tercer estudi d’inserció dels màsters oficials i s’actualitzarà l’aplicació de resultats d’inserció 
laboral apRIL. Finalment, està prevista l’elaboració dels informes de l’estudi de valoració de les 
competències demostrades per les/els estudiantes/estudiants de grau i màster per part dels 
seus tutors/tutores de pràctiques. En l’Àrea de Formació es continuarà oferint cursos per a 
desenvolupar competències per a la inserció laboral. 
Al llarg de 2020, es fomentarà la imatge i marca de UVocupació, i es gestionarà el canvi de la 
aplicació  informàtica per a la gestió de tot el servei. A més  es continuarà amb la celebració 
dels Premis UVocupació (II edició). D’un altra banda, en el àmbit universitari nacional, 
UVocupació serà coordinador del subgrup de treball de Intermediació de la CRUE i continuarà 
amb la seua participació en la coordinació  del projecte de la ANECA “ Elaboració d’una guia 
d’autoevaluació en empleabilitat” per a les universitats. 
 

 
 
B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 
 

Tipus Nombre Nre. hores/any 
 Estimat Estimat 
Personal assalariat 13 19.120 
Personal amb contracte de serveis   
Personal voluntari   
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C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus 
Nombre 
Estimat 

Persones físiques beneficiàries de la activitat  25.000 
Persones jurídiques beneficiàries de la activitat  2.500 
Projectes sense quantificar beneficiaris  

 
D) Objectius i indicadors de realització de l’activitat. 
 

Objectiu Indicador Quantificació 
Orientar als estudiants i titulats 
de la UV en el seu procés 
d’inserció laboral 

Nombre de persones orientades 
(entrevistes individuals) 1.000 

Realitzar presentacions i 
sessions d’orientació 
col·lectives als centres de la UV 

Nombre de presentacions i sessions 
col·lectives 20 

Realització, en Màsters i 
Doctorats, de seminaris sobre 
competències per a la inserció 

Nombre de Seminaris 8 

Realitzar la presentació i el 
desenvolupament del curs 
d’ocupabilitat dins del 
pràcticum de les titulacions de 
la UV   

Nombre de titulacions en les que 
s’imparteix el curs dins del pràcticum 

32 (N. 
Participants:2.950) 

Gestió del projecte específic per 
a persones amb Discapacitat Execució del projecte SI 

Inici estudi longitudinal Assessorament a alumnes de primer 
d’Enginyeria Química  30 

Gestionar la Borsa d’Ocupació 
Nombre de ofertes 
gestionades(ofertes d’ocupació i 
convocatòries laborals) 

900 

Organització del Fòrum 
d'Ocupació de la Universitat de 
València 

Organització dels  Fòrums d'Ocupació 
que s’acorden amb el Centres de la 
Universitat de València 

7 

Gestionar els serveis 
d’emprenedoria 

Oferir un servei d’informació per a 
emprenedors. 

Al menys un dia a 
la setmana 

Canvi i manteniment del portal 
Web i Difusió  de noticies de 
relleu mitjançant les xarxes 
socials 

Web 1 

Twitter, LinkedIn, facebook, 
Instagram 4 

Organitzar cursos orientats al 
desenvolupament de 
competències que milloren 
l’ocupabilitat dels estudiants 

Nombre de cursos UVocupació 24 

Desenvolupament, actualització 
i canvi de format, adaptat a les 
noves tecnologies,  dels 
Tutorials i Vídeos formatius en 
línia  

Tutorials 2 

Vídeos 4 

Publicar i realitzar estudis 
d’inserció laboral de titulats 
 

Treball d’anàlisi i publicació de 
resultats  III Estudi d’inserció de Grau 

Abans del 
31/12/2020 

Treball d’anàlisi i publicació dels 
resultats del I Estudi Longitudinal 
d’inserció de Grau 

Abans del 
31/12/2020 

Estudio d’inserció de doctorat Abans del 
31/12/20 

Actualització de l’aplicació de 
resultats d’Inserció Laboral -apRIL 

Abans del 
30/06/20 
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Inici del III Estudi d’Inserció dels 
Màsters oficials 

Abans del 
31/12/20 

Realització de l’informe “OBSERVEM” 
d’ofertes d’ocupació gestionades per 
l’OPAL   

Abans del 
31/12/20 

Elaboració dels informes de l’estudi 
de valoració de les competències 
demostrades per les/els 
estudiantes/estudiants de grau i 
màster per part dels seus 
tutors/tutores de pràctiques 

Abans del 
31/12/2020 

 
 

25. ACTIVITATS FORMATIVES LA NAU DELS XIQUETS/ES. NAU 
JOVE. 

 
A) Identificació. 

 
Denominació de l’activitat  La Nau dels Xiquets i les xiquetes – La Nau Jove 

Tipus d’activitat Pròpia 

Identificació de l’activitat per sectors Població en general 

Lloc de desenvolupament de l’activitat Comunitat Valenciana 
 
 

Descripció detallada de l’activitat prevista. 
 
La Nau dels Xiquets i les Xiquetes és una escola d’estiu que durant el mes de juliol tracta de 
transformar l’espai universitari en un marc lúdic formatiu per a infants entre 5 i 12 anys.  
 
La Nau Jove és un projecte per a joves de 13 a 16 anys. Una proposta entre formació i diversió 
que ofereix als participants la possibilitat d’aprendre i passar-ho bé a la vegada. 
 
Aquestes activitats es desenvolupen al mes de Juliol. La Nau dels Xiquets/es es desenvolupa als 
tres campus de la Universitat de Valencia (Tarongers, Blasco Ibáñez i Burjassot-Paterna), 
mentre que La Nau Jove es desenvolupa al campus de Tarongers. 

 
 
B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 
 

Tipus Nombre Nre. hores/any 
 Estimat Estimat 
Personal assalariat 1 1.811 
Personal amb contracte de serveis   
Personal voluntari   

 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Nombre 
 Estimat 
Persones físiques 370 
Persones jurídiques  
Projectes sense quantificar beneficiaris  
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D) Objectius i indicadors de realització de l’activitat. 
 

Objectiu Indicador Quantificació 
La Nau dels Xiquets/es 

Nombre d’alumnes 270 

- Potenciar l’ús de la llengua. 
- Fomentar l’educació en la pau, la 
tolerància i la solidaritat, així com els 
valors democràtics i la participació 
social. 
- Conèixer les diverses institucions 
universitàries. 
- Sensibilitzar l’infant sobre la protecció 
del medi ambient. 
- Conèixer les manifestacions culturals i 
el patrimoni històric-artístic del País 
Valencià, i més en concret de la 
Universitat i la ciutat de València. 
La Nau Jove 

Nombre d’alumnes 100 

- Possibilitar una experiència educativa 
d’oci actiu i temps lliure plenament 
gratificant i motivadora concebuda a la 
mida dels participants. 
- Fomentar l’aprenentatge de l’anglès 
l’adquisició de nous coneixements i 
habilitats pel que fa al maneig de les 
tecnologies de la informació (internet, 
programes de tractament d’imatge… ) 
com també en l’aspecte esportiu. 
- Potenciar la participació, la cooperació i 
els valors democràtics com a pilars 
bàsics de la convivència i en la 
vertebració d’una societat més justa i 
solidària; sense oblidar el 
desenvolupament d’actituds personals i 
col·lectives respectuoses i coherents 
amb el respecte al medi ambient. 
- Fomentar l’aprenentatge entre iguals, 
fent partícips als joves en la transmissió 
de coneixements, habilitats i 
experiències pròpies, incentivant 
l’aportació personal de cadascun dels 
membres del grup. 
- Afavorir la coeducació, l’aprenentatge 
intercultural i totes aquelles propostes 
que suposen la superació de qualsevol 
forma de marginació. 
- Estimular la creativitat i l’expressió 
personal, en les seues múltiples formes, 
com a recursos de desenvolupament i 
satisfacció personal en els participants. 
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26. ACTIVIT. COMUNITAT UNIVERSITARIA – LA TENDA 
 
 
 
A) Identificació. 

 
Denominació de l’activitat  La Tenda - UV 

Tipus d’activitat Pròpia 

Identificació de l’activitat per sectors Població en general 

Lloc de desenvolupament de l’activitat Comunitat Valenciana 
 

Descripció detallada de l’activitat prevista. 
 

Aquesta activitat té com a objectiu: 
 
- Consolidar i difondre, tant a nivell nacional com internacional, de la imatge corporativa de la 
UV a través del disseny, producció i venda, tant física com en línia, d'objectes promocionals o 
merchandising. 
 
- Ficar a disposició de la comunitat universitària, i de la societat en general, per a la seva 
adquisició on-line o física, mitjançant d'un servei de botiga-llibreria, les publicacions realitzades 
per la pròpia Universitat, la bibliografia tècnica especialitzada recomanada o recomanable, així 
com material d'oficina. 
 
- Facilitar i col·laborar en la gestió de la reserva als esdeveniments culturals promocionats per la 
pròpia UV, en els diferents Campus universitaris de la UV (Blasco Ibáñez, Tarongers i 
Burjassot), així com en el Centre Cultural La Nau. 
 
 

 
 
B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 
 

Tipus Nombre Nre. hores/any 
 Estimat Estimat 
Personal assalariat 8 10.355 
Personal amb contracte de serveis   
Personal voluntari   

 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Nombre 
 Estimat 
Persones físiques - 
Persones jurídiques - 
Projectes sense quantificar beneficiaris - 

El servei beneficiaria a tota la comunitat universitària i a part de la societat en general, sent molt 
complicada la seva quantificació. 
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D) Objectius i indicadors de realització de l’activitat. 
 

Objectiu Indicador Quantificació 
Difondre, el màxim possible,  la 
imatge corporativa de la UV 

Nombre de productes 
comercialitzats amb la imatge 
corporativa de la UV  

85.000 

Facilitar a la comunitat 
universitària un gran nombre de 
publicacions i bibliografia tècnica 
especialitzada 

Nombre de publicacions i llibres 
comercialitzats 

8.000 

Gestionar la reserva de localitats 
per als esdeveniments culturals 
promocionats per la UV  

Nombre de localitats 
7.100 

 
 

 
27. ACTIVIT. INCORPORACIÓ A LA UV. – FUTURA. 

 
 
A) Identificació. 

 
Denominació de l’activitat  Incorporació a la UV - FUTURA 

Tipus d’activitat Pròpia 

Identificació de l’activitat per sectors Població en general 

Lloc de desenvolupament de l’activitat Comunitat Valenciana 
 

Descripció detallada de l’activitat prevista. 
 
En 2020 està previst participar en les següents activitats de Cooperació amb Secundària 
2019/2020, entre altres:  

1. Olimpíades per a l’alumnat de secundaria i batxillerat (Biologia, Clàssiques, Economia, 
Filosofia, Física, Geografia, Geologia, Història, Història de l’Art, Matemàtiques, Química i 
Valencià) 

2. Fes Ciència a la Universitat (activitat i pràctiques en el laboratoris i aules de algunes de 
les Facultat, Escoles de la Universitat de València i centres d’investigació): Física, 
Química, Biologia, Matemàtiques, ETSE-UV, Fisioteràpia, SCSIE, IATA-CSIC i I2SYSBIO-
CSIC. 

3. Premis i Concursos: requereixen la implicació per part de l’alumnat i del professorat dels 
centres d’ensenyament secundari i de cicles formatius. 

4. Jornades d’actualització científica  adreçades al personal docent dels centres 
d’ensenyament secundari i de batxillerat (Biologia, Química, Fisioteràpia) 
 

 
B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 
 

Tipus Nombre Nre. hores/any 
 Estimat Estimat 
Personal assalariat 1 1.510 
Personal amb contracte de serveis   
Personal voluntari   
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C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Nombre 
 Estimat 
Persones físiques 12,785 alumnat/professorat 
Persones jurídiques 418 centres 
Projectes sense quantificar beneficiaris  

 
D) Objectius i indicadors de realització de l’activitat. 
 

Objectiu Indicador Quantificació 
.  Difondre i coordinar les accions que 
realitza la Universitat de València en el 
marc de l’orientació en secundària, a fi 
d’augmentar el nivell de coneixement que 
els sectors educatius tenen de la realitat 
universitària.  

. Atendre les demandes d’orientadors, 
professors i equips directius, i servir 
d’eina per als processos d’assessorament i 
orientació que es duen a terme amb els 
estudiants preuniversitaris. 

. Facilitar la transició de l’estudiant de 
secundària a la universitat 

Olimpíades, tallers, 
laboratoris docents i 
concursos per als 
estudiants i el 
professorat de s 
 
Jornades d’actualització 
científica per al 
professorat de 
secundària 
 
 
Sessions d’orientació 
sobre les PAU i els 
Graus 

6.040 participants 
4.889 participants 
806 participants 
 
 
 
 
 
650 participants 
 
 
 
400 participants 
 

 
 

 
28. ACTIVITATS  D’ATENCIÓ I ASSESSORAMENT - CUDAP 

 

Denominació de l’activitat  Centre Universitari de Diagnòstic i Atenció Primerenca 

Tipus d’activitat Pròpia 

Identificació de l’activitat per sectors Persones amb Discapacitat o risc de patir-la 

Lloc de desenvolupament de l’activitat Comunitat Valenciana 
 

 
Descripció detallada de l’activitat prevista. 
 
L’objectiu d’aquesta activitat és donar resposta a les necessitats d´aquelles famílies amb fills/es 
que presenten algun trastorn del neuro-desenvolupament o risc de patir-lo. 
 
Per tal d´optimitzar el desenvolupament evolutiu del xiquet / a, des del CUDAP considerem que 
el model d´actuació més adequat i eficaç és el que es desenvolupa des de l´estreta 
col·laboració entre els professionals del centre i la família, promovent així, conductes 
d´autodeterminació i la inclusió en una societat més justa. 
 
Aquesta activitat es desenvolupa en quatre direccions: 
 

- Atenció directa. 
- Investigació i difusió de resultats. 
- Formació. 
- Sensibilització i informació. 
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B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 
 

Tipus Nombre Nre. hores/any 
 Estimat Estimat 
Personal assalariat 9 13.590 
Personal amb contracte de serveis   
Personal voluntari   

   
 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Nombre 
 Estimat 
Persones físiques 170 famílies. 
Persones jurídiques  
Projectes sense quantificar beneficiaris  

 
 
D) Objectius i indicadors de realització de l’activitat. 
 

Objectiu Indicador Quantificació 
Minimitzar el temps entre la 
demanda d’avaluació i 
l’informe de devolució. 

Percentatge de demandes 
retrasades. 
 

El TR devolució no deu 
superar els 21 dies hàbils 
en el 80% dels cassos. 
 

Afavorir el màxim de 
coordinació amb professionals 
externs i institucions públiques 
que atenen als usuaris. 

Nombre de coordinacions amb 
altres professionals. 

Al menys el 90% dels 
expedients actius, durant   
l’any, deuen contenir 
accions de coordinació amb  
professionals d’altres 
institucions públiques. 
 

Avaluar la satisfacció de les 
famílies ateses 

Satisfacció de l’atenció rebuda Al menys el 85% de les 
famílies del centre deuen 
estar satisfetes amb 
l’atenció rebuda. 

Donar formació als/les 
alumnes de la Universitat de 
València 

Satisfacció de l’atenció rebuda Almenys el 80% dels 
estudiants que passen pel 
centre estan satisfets amb 
les pràctiques que han 
realitzat. 
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2.- PREVISIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS A UTILITZAR PER L’ENTITAT (en euros) 
 

DESPESES / INVERSIONS Act. 
Expositives 

Act. 
Digitalitza

ció 

Act. 
Formatives 

CIG 

Act. 
Culturals 

ALUMNI UV 

Act. Culturals 
Arts 

Escèniques 

Act. 
Conservació i 
Catalogació 

Act. 
Voluntariat 

Cultural 

Act. 
Format. 
C.M.G. 

Act. Exposit. 
C.M.G. 

Despeses per ajudes i altres                   
a)Ajudes monetàries          
b) Ajudes no monetàries          
c) Despeses per 
col·laboracions i òrgans de 
govern 

         

Variació d’existències de 
productes acabats i en curs          

Aprovisionaments          
Despeses de personal 134.787 46.646 300.750 64.728 113.695 92.649 36.722 5.028 68.980 
Altres despeses d’explotació 5.833 2.103 224.462 16.519 26.301 4.223 4.526 5.132 17.295 
Amortització de l’immobilitzat 4.140 1.435 22.383 2.392 4.121 2.852 1.214 172 2.693 
Deteriorament i resultat per 
venda d’immobilitzat          

 Despeses financeres          
Variacions de valor raonable en 
instruments financers           

Diferencies de canvi          
Deteriorament i resultat per 
vendes d’instruments financers          

Impost sobre beneficis          
Subtotal despeses 144.760 50.184 547.595 83.639 144.117 99.724 42.462 10.332 88.968 
Adquisicions d’immobilitzat 
(excepte béns patrimoni 
històric) 

         

Adquisicions béns patrimoni 
històric          

Cancel·lació deute no 
comercial          

Subtotal inversions          
TOTAL RECURSOS 
UTILITZATS 144.760 50.184 547.595 83.639 144.117 99.724 42.462 10.332 88.968 
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DESPESES / INVERSIONS 
Act. 

Formatives 
Musicals 

Act. 
Diverses 
Musicals 

Act. 
Informatives 

CDE 

Act. 
Edicions-
publicac. 

CDE 

Act. 
Formatives 

CDE 

Act. Escola 
Pensament 
Lluís Vives 

Act. Coop. 
Universit. 
Erasmus+ 

Act. Aula de 
Cinema 

Despeses per ajudes i altres                
a)Ajudes monetàries 15.000        
b) Ajudes no monetàries         
c) Despeses per col·laboracions i 
òrgans de govern         

Variació d’existències de productes 
acabats i en curs         

Aprovisionaments         
Despeses de personal 217.607 24.179 106.632 4.308 16.154 2.377 991 52.641 
Altres despeses d’explotació 51.639 3.927 6.056 704 1.766 12.622 5.259 13.607 
Amortització de l’immobilitzat 8.916 991 3.388 137 513 442 184 1.950 
Deteriorament i resultat per venda 
d’immobilitzat         

 Despeses financeres         
Variacions de valor raonable en 
instruments financers          

Diferencies de canvi         
Deteriorament i resultat per vendes 
d’instruments financers         

Impost sobre beneficis         
Subtotal despeses 293.162 29.097 116.076 5.149 18.433 15.441 6.434 68.198 
Adquisicions d’immobilitzat 
(excepte Bens Patrimoni Històric)         

Adquisicions Bens Patrimoni 
Històric         

Cancel·lació deute no comercial         
Subtotal inversions         

TOTAL RECURSOS UTILITZATS 293.162 29.097 116.076 5.149 18.433 15.441 6.434 68.198 
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DESPESES / INVERSIONS Activ. Arxiu 
Valencià Disseny 

Act. 
Observatori 

Cultural 
Act. Art i Ment 

Act. 
Sensibilitz. 
Cooperació 

Act. Informació i 
Documentació 

Cooperació 

Act. Atenció i 
Assessorament 
UVdiscapacitat 

Act. Anàlisi i 
assessor. Laboral 

UVocupació 
Despeses per ajudes i altres              

a)Ajudes monetàries        
b) Ajudes no monetàries        
c) Despeses per col·laboracions 
i òrgans de govern        

Variació d’existències de productes 
acabats i en curs        

Aprovisionaments        
Despeses de personal 12.972 50.303 1.387 79.969 77.217 546.109 678.422 
Altres despeses d’explotació 5.777 2.178 7.362 25.084 10.546 56.510 189.180 
Amortització de l’immobilitzat 552 1.563 258 3.507 2.996 24.832 27.429 
Deteriorament i resultat per venda 
d’immobilitzat        

 Despeses financeres        
Variacions de valor raonable en 
instruments financers         

Diferencies de canvi        
Deteriorament i resultat per vendes 
d’instruments financers        

Impost sobre beneficis        
Subtotal despeses 19.301 54.044 9.007 108.560 90.759 627.451 895.031 
Adquisicions d’immobilitzat 
(excepte béns patrimoni històric)        

Adquisicions béns patrimoni 
històric        

Cancel·lació deute no comercial        
Subtotal inversions        

TOTAL RECURSOS UTILITZATS 19.301 54.044 9.007 108.560 90.759 627.451 895.031 
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DESPESES / INVERSIONS 

Act. Formatives 
– La Nau 

Xiquets/es. Nau 
Jove 

Act. Comun. 
Universit. LA 

TENDA 

Act. 
Incorporació 

a la UV 
Act. CUDAP Total activitats No imputats a les 

activitats TOTAL 

Despeses per ajudes i altres          
a)Ajudes monetàries     15.000  15.000 
b) Ajudes no monetàries        
c) Despeses per col·laboracions i 
òrgans de govern        

Variació d’existències de productes 
acabats i en curs        

Aprovisionaments        
Despeses de personal 94.686 288.820 38.339 361.742 3.518.840  3.518.840 
Altres despeses d’explotació 224.054 356.784 1.659 15.558 1.296.666  1.296.666 
Amortització de l’immobilitzat 9.383 19.005 1.177 42.135 190.760  190.760 
Deteriorament i resultat per venda 
d’immobilitzat        

 Despeses financeres        
Variacions de valor raonable en 
instruments financers         

Diferencies de canvi        
Deteriorament i resultat per vendes 
d’instruments financers        

Impost sobre beneficis        
Subtotal despeses 328.123 664.609 41.175 419.435 5.021.265  5.021.265 
Adquisicions d’immobilitzat (excepte 
béns patrimoni històric)        

Adquisicions béns patrimoni històric        
Cancel·lació deute no comercial        
Subtotal inversions        

TOTAL RECURSOS UTILITZATS 328.123 664.609 41.175 419.435 5.021.265  5.021.265 
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3.-   PREVISIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS A OBTENIR PER L’ENTITAT  
 
3.1) Previsió d’ingressos a obtenir per l’entitat 
 

INGRESSOS Import total 

Rendes i altres ingressos derivats del patrimoni  
- 

Vendes i prestacions de serveis de les activitats 
pròpies 
 

4.227.650 € 

Ingressos ordinaris de les activitats mercantils - 

Subvencions del sector públic 695.415 €  

Aportacions privades 86.200 € 

Altres tipus d’ingressos 12.000 € 

TOTAL INGRESSOS PREVISTOS 5.021.265 € 

 
 
 
3.2) Previsió d’altres recursos econòmics a obtenir per l’entitat. 
 
 

ALTRES RECURSOS Import total 

Deutes adquirits  

Altres obligacions financeres assumides  

TOTAL ALTRES RECURSOS PREVISTOS  

 


