
   

 

 

1. ACTIVITATS 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 realitzada. 

 
Centre Cultural La Nau 
 

 Sala Acadèmia: 
- Dones. Afganistan. Fotografies de Gervasio Sánchez i textos de Mónica Bernabé. 

(25/09/2015 a 14/02/2016) 
- Premi d’adquisició Canyada Blanch. 3ª edició. (10/05/2016 a 22/05/2016) 
- No ficció. Artur Heras. Obsolescència i permanència de la pintura. (14/06/2016 a 

18/09/2016) 

- Second Round. Art i lluita als instituts. (06/10/2016 a 16/10/2016) 
- Tot està per fer. València, capital de la República. (07/11/2016 a 26/03/2017) 

 
 Sala Estudi General: 

- Fotografia y obra pública. Paisajes de la modernidad. Lucio del Valle (1815-1874) 
(17/12/2015 a 21/02/2016) 

- Paco Bascuñan & Quique Company. L’equip Escapulari—O i altres derives. 

(09/03/2016 a 29/05/2016) 
- No ficció. Artur Heras. Obsolescència i permanència de la pintura. (14/06/2016 a 

18/09/2016) 
- La Traca. La transgressió com a Norma. (05/10/2016 a 15/01/2017) 

 
 Sala Oberta: 

- Els nostres veïns submarins. Bestiari contemporàni de la Mediterrània (24/11/2015 

a 10/01/2016) 
- Sincronies. Tres processos ceràmics (19/01/2016 a 21/02/2016) 
- Inclu.si.ves. Propostes de taller d’expressió creativa Nau Social. Fotografies de Eva 

Máñez. (01/03/2016 a 17/04/2016) 
- Photon Festival. Refugiats. Georgi Licovsky i Marko Risovik. (03/05/2016 a 

05/06/2016) 

- Almadrava. Fotografies de Jaume Fuster. (09/06/2016 a 11/09/2016) 

- La ciutat de les dones. Fotografia, espais i gènere. (21/09/2016 a 30/10/2016) 
- Teatre Olympia: 100 anys en escena. 1916-2016. (11/11/2016 a 08/01/2017) 

 
 Claustre: 

- OSS#VLC: Outer Sedd Shadow, València. (18/09/2015 a 01/06/2016) 
- Art al Vent. (01/02/2016 a 21/02/2016) 

- 100 anys de WILPF. Women’s Internacional League for Peace and Freedom. 
(16/02/2016 a 04/04/2016) 

- Ramon LLull i l’encontre entre cultures. Exposició commemorativa dels 700 anys de 
la mort de Ramon Llull. (07/04/2016 a 20/05/2016)  

 
 
 

 
 
 

 



   

 

B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 

 

Tipus Nombre Nre. hores / any 

 Estimat Realitzat Estimat Realitzat 

Personal assalariat 3 3 4.704 4.704 

Personal amb contracte de serveis     

Personal voluntari     

 

 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Nombre 

 Estimat Realitzat 

Persones físiques 65.000     77.263                    

Persones jurídiques   

Projectes sense quantificar beneficiaris   

 
 

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

Objectiu Indicador 
Quantificació 

Estimat Realitzat 

 
Col·laborar en l’organització de les 

exposicions programades per la 
Universitat.  
 

 
Nombre d’exposicions 

organitzades 12 19 

 
 
 

2. ACTIVITATS COOPERACIÓ  
 

 

A) Identificació. 

 

Denominació de l’activitat  
Gestió de Projectes de Cooperació per al 
Desenvolupament 

Tipus d’activitat Pròpia 

Identificació de l’activitat per sectors 
Cooperació per al desenvolupament en l’àmbit 
d’educació, salut, desenvolupament local i protecció 

del medi ambient i del patrimoni 

Lloc de desenvolupament de l’activitat Comunitat Valenciana 

 
 

Descripció detallada de l’activitat realitzada. 

 
Durant l’any 2016 s’han dut a terme les actuacions previstes corresponents als següents 

projectes encomanats per la Comissió 0’7% Una Nau de Solidaritat: 
 
1. Gestió de la finalització dels 18 projectes de la IV Convocatòria de Projectes de Cooperació 

per al Desenvolupament, així com facilitar a la Unitat de Cooperació de la UV la 
documentació requerida per l’entitat auditora d’aquests projectes. 

2.   Col·laboració amb el MCAD en la gestió de propostes de Pràctiques externes. 

3.  Assessorament i gestió econòmica dels programes i projectes que la Delegació per a      

Estudiants de la UV, mitjançant el SEDI, du a terme als espais de participació dels estudiants 
vinculats amb la cooperació internacional per al desenvolupament. 

4. Gestió d’altres projectes singulars i altres iniciatives relacionades amb la cooperació amb el 
desenvolupament de la Universitat de València, com ara: participació al grup de treball 

tècnic per al “Procés de diàleg per a l´enfortiment de la cooperació per al desenvolupament 
de les entitats locals valencianes”; participació en l’aportació de les dades de la UV a 

l’enquesta PACI; participació en el grup de Comerç Just del Campus Sostenible de la 



   

 

Universitat de València, col·laborant en la gestió de les activitats de la celebració de la 
Setmana Universitària pel Comerç Just; col·laborant en la gestió i execució de la Jornada 
OCUD, col·laborant amb la realització de la Setmana de Cooperació de la UV, i altres 
col·laboracions puntuals. 

Així com d’altres projectes iniciativa de la Fundació, com ara:  

 Gestió de la finalització del projecte, “Formación para el emprendimiento de mujeres del 
ámbito rural. Gaoua, Burkina Faso”, preparació de la justificació econòmica i documental per a 

la Caixa, i acollida de la Presidenta de l’entitat sòcia local del projecte. 
 Realització de l’exposició i conferència “Formació per avançar. Treballant amb dones de 

Burkina Faso” al CM Rector Pesset. 
 Gestió i preparació de la documentació requerida per la GVA respecte al projecte “Buen 

Comienzo-Motiva”. 
 Preparació del material òptic per a enviar a CUBA. 

 Preparació i revisió de propostes de projectes i documents a entregar per a la convocatòria de 
l’AECID d’Innovació 2016. 

 

 
 
 

B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 
 

Tipus Nombre Nre. hores / any 

 Estimat Realitzat Estimat Realitzat 

Personal assalariat 1 1 1.568 1.568 

Personal amb contracte de serveis     

Personal voluntari     

 
 
 

C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Nombre 

 Estimat Realitzat 

Persones físiques   

Persones jurídiques   

Projectes sense quantificar beneficiaris 

Els projectes 
encomanats per la 

Comissió 0,7% “Una 
Nau de Solidaritat”, 
projectes propis, 
projectes 
d’estudiants, beques 
de cooperació 

 18 projectes 
encomanats per la 
Comissió 0,7% “Una 
Nau de Solidaritat” 

 1 projecte propi 

 29 projectes 
d’estudiants, beques 
cooperació. 

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

 

Objectiu Indicador 
Quantificació 

Estimat Realitzat 

Dur a terme els projectes 
encomanats per la Comissió 
0,7% “Una Nau de Solidaritat” 
i projectes propis 
 

Finalització amb satisfacció 
 

23 19 

 
 
 

 
 

 



   

 

3. ACTIVITATS INVESTIGACIÓ 
 

 

 

A) Identificació. 
 

Denominació de l’activitat  Activitats d’Investigació 

Tipus d’activitat Pròpia 

Identificació de l’activitat per sectors Científica 

Lloc de desenvolupament de l’activitat Comunitat Valenciana 

 
 

Descripció detallada de l’activitat realitzada. 

 
Al llarg de l’exercici 2016 s’ha continuat amb aquestes activitats, donant suport administratiu a 
la realització de les funcions que deriven del desenvolupament del Pla de l’Activitat 
d’Investigació que acompanya a totes les peticions avalades per informes favorables dels 

departaments i instituts i dels grups d’investigació. 

 
B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 
 

Tipus Nombre Nre. hores / any 

 Estimat Realitzat Estimat Realitzat 

Personal assalariat 10 9 10.976 13.835 

Personal amb contracte de serveis     

Personal voluntari     

 

 

C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Nombre 

 Estimat Realitzat 

Persones físiques   

Persones jurídiques   

Projectes sense quantificar beneficiaris 9 9 

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

Objectiu Indicador 
Quantificació 

Estimat Realitzat 

Finalització d’algunes línies 

d’activitats encetades. 

Aportació al servei d’investigació de la 

UVEG dels resultats de les 
investigacions. 

9 5 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



   

 

4. 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 realitzada. 

 
Aquesta activitat ha continuat amb la digitalització dels fons de la biblioteca i l’hemeroteca de la 
Universitat de València, per tal de acostar i difondre el material bibliogràfic antic que hi ha a la 
Universitat de València i, al mateix temps preservar la seua conservació.  

 
 
B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 

 

Tipus Nombre Nre. hores / any 

 Estimat Realitzat Estimat Realitzat 

Personal assalariat 1 1 1.568 1.568 

Personal amb contracte de serveis     

Personal voluntari     

 

 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Nombre 

 Estimat Realitzat 

Persones físiques   

Persones jurídiques   

Projectes sense quantificar beneficiaris 1 1 

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

Objectiu Indicador 
Quantificació 

Estimat Realitzat 

Digitalització dels fons antics de la 

Universitat de València i inclusió 
d’imatges en el repositori. 

Nº documents digitalitzats 

Nombre imatges 

Obres 

completes: 
250 
Imatges 
digitalitzades: 
22.000 

Obres 

completes: 
304 
Imatges 
digitalitzades: 
24.692 

 

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

 

Nº de peticions rebudes i 
resoltes 
 

 

7.000 

 

8.904 

 
 
 
 
 

 



   

 

5. ACTIVITATS  D’ATENCIÓ I ASSESSORAMENT - UPD 
 

 

 

 

A) Identificació. 

 

Denominació de l’activitat  Unitat per a la Integració a Persones amb Discapacitat 

Tipus d’activitat Pròpia 

Identificació de l’activitat per sectors Persones amb Discapacitat 

Lloc de desenvolupament de l’activitat Comunitat Valenciana 

 
 

Descripció detallada de l’activitat realitzada. 

 
La Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat (UPD) és un servei dedicat a 
proporcionar atenció i assessorament a tota la comunitat universitària en matèria de 
discapacitat, sent aquesta per tant beneficiària de les accions realitzades pel servei. Qualsevol 
membre de la UV pot sol·licitar informació, assessorament o rebre formació en matèria de 

discapacitat. La UPD atén majoritàriament l’estudiantat i el professorat amb discapacitat, però 
també el PAS s’adreça cada vegada més per rebre una valoració de les seues necessitats i si 
escau el suport pertinent. Per aquest motiu, en funció del tipus de demanda,  els usuaris han 
sigut atesos a través de qualsevol dels cinc programes que a continuació es relacionen: 
• Assessorament Psico-Educatiu: S’ha oferit als estudiants un seguiment durant la trajectòria 
universitària amb assessorament individualitzat i amb l’avaluació de les necessitats per facilitar-
los les adaptacions pertinents. 

• Equiparació d’Oportunitats: Aquest programa s’ha ocupat de gestionar i posar al servei dels 
usuaris els suports tècnics i personals necessaris per a cada situació personal.  
• Sensibilització, Formació i Voluntariat: s’ha procurat que la comunitat universitària i les 

institucions externes a la UV prenguen un paper actiu per afavorir la plena autonomia personal 
del col·lectiu atès. Una part important d’aquest programa és la gestió del voluntariat 
universitari. 

• Accessibilitat Universal: S’ha promogut la creació d’ambients de treball i estudi que respecten 
la diversitat, tenint en compte l’accessibilitat física, electrònica i de comunicació. 
• Atenció al PDI: S’ha assessorat al personal docent i investigador i al personal d’administració i 
serveis amb discapacitat sobre les mesures d’integració a la UV i el seu procés de resolució.  
Cal destacar la intensa col·laboració mantinguda, amb altres serveis de la UV i amb associacions 
i entitats, relacionades amb la diversitat funcional.  
 

 

 

 

B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 
 

  Tipus Nombre Nre. hores / any 

 Estimat Realitzat Estimat Realitzat 

Personal assalariat 10 10 15.680 14.562 

Personal amb contracte de serveis 
  1 empresa 

ajuda personal 

  

220 

Personal voluntari 47 148 425 640 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



   

 

C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 

 

Tipus Nombre 

 Estimat Realitzat 

Persones físiques 

Població universitària amb 

discapacitat: 1.137 usuaris de la 

UPD (1.067 estudiants i PDI 70). 

Població Universitària general: 

segons dades provisionals curs 

2014/15 (Estudiants: 53.618, 

PDI: 3.903 i PAS: 1.817) 

Població universitària amb 

discapacitat: 1.152 usuaris 

UPD (1.076 matrícules 

d’estudiants i 76 PDI) 

Població universitària general, 

segons dades recull UV per al 

curs 2015/16 (Estudiants: 

52.840, PDI: 4.080 i PAS: 

1.781) 

Persones jurídiques 40 Associacions i altres entitats 42 Associacions 

Projectes sense quantificar 

beneficiaris 

Població espanyola en general i 

amb discapacitat en particular. 

Població espanyola en general 

i amb discapacitat en 

particular. 

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

 

Objectiu Indicador 
Quantificació 

Estimat Realitzat 

Informar i assessorar la comunitat 
universitària pel que fa a recursos, 
normativa, necessitats educatives 

específiques i adaptacions curriculars 
dels estudiants amb discapacitat.  

Percentatge de 
demandes d’informació 
i assessorament ateses 
anualment 

Atendre el 
100% (totes) 
de les 
demandes. 

 

100% 

Ateses 

Avaluar les necessitats educatives dels 
estudiants amb discapacitat i donar-los 
l’assessorament acadèmic i vocacional 
que necessiten durant la seua vida 
universitària.  

Percentatge 
d’entrevistes 
personalitzades 
realitzades als usuaris 
anualment 

Atendre el 
100% (totes) 
de les 
demandes 
d’entrevista. 

 

100% 

Ateses 

Facilitar suport tècnic i personal als 
estudiants amb discapacitat segons les 
seues necessitats d´acord amb la 
disponibilitat de la UPD. 

Percentatge de suports 
tècnics i suport 
personal facilitats 
anualment. 

Atendre el 
100% de les 
demandes. 

 

100% 

Ateses 

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 

Realitzar com 

a mínim 3 
accions 
(sensibilització 
i/o formació) 
anualment 

 

162 

accions 

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

amb discapacitat. 

Nombre de contactes 
realitzats a cada 

voluntari/ària 
anualment 

Realitzar com 
a mínim 2 

contactes 
anuals per 
voluntari/ària. 

 

2 contactes 

Gestionar accions encaminades a fer una 
universitat més accessible amb 

l’eliminació de les barreres físiques, 

electròniques i de comunicació existents 
a la UV. 

Nombre de demandes 
d’accessibilitat 

tramitades anualment 

Atendre el 
100% de les 

demandes. 

 

100% 

Ateses 



   

 

Mantenir el nivell AA d’accessibilitat de la 
pàgina web de la UPD i fer-ne una 
revisió anual. 

Grau de compliment de 
la revisió duta a terme 
per avaluar 
l’accessibilitat a la web. 

 
Sí 

 

Sí 

Informar i assessorar sobre el Reglament 
de Mesures per a la Integració del PDI 

amb discapacitat aprovat a la UV. 

Percentatge de 
demandes d’informació 

i assessorament ateses 
anualment, referides a 
les mesures 
integradores per al PDI 
amb discapacitat de UV 

Atendre el 
100% de les 

demandes. 

 

100% 

Ateses 

Publicar totes les convocatòries internes 

de la UV adreçades al PDI amb 
discapacitat en la pàgina web de UPD. 

Percentatge de 

convocatòries internes 
adreçades al PDI amb 
discapacitat publicades 

en la web de la UPD. 

Publicar el 

100% (totes) 
de les 
convocatòries 

internes. 

 

100% 

Publicades 

Avaluar les necessitats de suport (de 
caràcter econòmic i/o docent), 

sol·licitades per el PDI amb discapacitat 
de la UV, contemplades en el Reglament 
de Mesures per a la Integració del PDI 
amb discapacitat. 

Percentatge de recursos 
facilitats anualment 

Facilitar tots el 
recursos 

aprovats per 
la Comissió 
Avaluadora. 

 

100% 

Facilitats 

Garantir la confidencialitat i el 

tractament correcte de les dades 
referides a la discapacitat. 

Compliment 

d’elaboració i 
actualització d’un 
protocol de tractament 
de dades anualment 

 

Sí  

 

Sí 

Publicar i difondre anualment la Memòria 
de les activitats de la UPD en el primer 

trimestre de cada any. 

Compliment de la 
publicació de la 

Memòria d’activitats de 

la UPD en el primer 
trimestre.  

 
Sí  

 

Sí 

Difondre públicament l’informe de 
seguiment de la carta de serveis de la 

UPD anualment. 

Compliment de la 
publicació de l’informe 

de seguiment de la 
carta de serveis de la 
UPD 

 
Sí  

 

Sí 

  



   

 

6. ACTIVITATS  D’ATENCIÓ I ASSESSORAMENT - CUDAP 
 

 

 

A) Identificació. 
 

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

Tipus d’activitat Pròpia 

Identificació de l’activitat per sectors Persones amb Discapacitat 

Lloc de desenvolupament de l’activitat Comunitat Valenciana 

 
 

Descripció detallada de l’activitat realitzada. 

 

  Al llarg de l’exercici 2016 s’han ates les necessitats de xiquets/es que presenten trastorns en 
el seu desenvolupament o tenen risc de patir-los des d’un punt de vista integral, considerant els 
aspectes bio-psico-socials amb el fi de potenciar la seua capacitat de desenvolupament i 
benestar, possibilitant la seua integració en el medi familiar, escolar i social, així com la seua 
autonomia personal. 

 
Aquesta activitat es desenvolupa en quatre direccions: 

- Atenció directa. 
- Investigació i difusió de resultats. 
- Formació. 
- Sensibilització i informació. 

 

 
 

B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 

 

Tipus Nombre Nre. hores / any 

 Estimat Realitzat Estimat Realitzat 

Personal assalariat 11 15 17.248 15.288 

Personal amb contracte de serveis     

Personal voluntari     

   
 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Nombre 

 Estimat Realitzat 

Persones físiques 98 famílies 143 famílies 

Persones jurídiques   

Projectes sense quantificar beneficiaris   

 
 

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

Objectiu Indicador 
Quantificació 

Estimat Realitzat 

Minimitzar el temps 
d’espera sense 
tractament. 
 

Temps d’espera. El temps d’espera no 
serà superior als sis 
mesos en el 80% dels 
casos. 

Complit 

Minimitzar el nombre de 
sol·licituds en estat de 
“Llista d’espera”. 

 
Nombre de sol·licituds 
en espera. 
 

El nombre de 
sol·licituds en espera 
no deu esser superior 
al 50% del nombre de 

places, 35. 

Complit, a 
excepció dels 
mesos de febrer i 
maig 

 

 



   

 

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

Percentatge de 
demandes retardades. 
 

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

Complit, a 
excepció dels 
mesos d’abril i 
novembre 

Assegurar la formació 
continua 
 

Nombre de hores 
dedicades a la 
formació del 
treballador. 

El nombre de hores de 
formació serà com a 
mínim 40 hores. 
 

No s’ha pogut 
complir per 
diverses 
circumstàncies 

Assegurar l’objectivitat 
en l’avaluació. 

 
 

Nombre d’avaluacions 
gravades en vídeo. 

 

No superior al 20% 
 

Complit 

Afavorir el màxim de 
coordinació amb 

professionals externs i 
institucions públiques 

que atenen als usuaris. 

Coordinació amb 
altres professionals. 

Al menys el 80% dels 
expedients actius 

durant el semestre 
deuen contenir 

accions de coordinació 
amb  professionals 
d’altres institucions 
públiques 
 

Complit 
 

Gravar una sessió 
d'intervenció setmanal 
per cada professional. La 
sessió d'enregistrament 
se seleccionarà a criteri 
del professional afavorint 
la diversitat de casos 

atesos. 

 

Gravació de sessions 
de intervenció. 

Una a la setmana 
cada terapeuta 
 
 

No s’ha pogut 
complir per 
diverses 
circumstàncies 

Exposar casos concrets 
amb la finalitat de que 
tots els professionals de 

l'equip aporten noves 
perspectives en quant a 
la intervenció 

Exposició de sessió 
clínica o formativa.  

Una vegada al mes, 
un/a dels terapeutes 
exposarà a l'equip en 

sessió clínica un dels 
casos d'intervenció 
que porte. O es 
realitzarà una sessió 
formativa. 
 

Complit, s'ha 
mantingut 
l'exposició de 

casos 

Mantenir el ràtio de 70 
expedients/usuaris, 
sol·licitats per la 
Conselleria de Benestar 
Social. 

Nombre d’expedients 
actius. 

70 famílies ateses. Es 
poden acceptar 
oscil·lacions entorn 
del 5%, és a dir entre 
66 i 74 famílies 

ateses. 
 

Complit. S'ha 
mantingut una 
ràtio d'entre 80 i 
90 famílies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

7. ACTIVITATS  D’ANÀLISI I ASSESSORAMENT LABORAL - OPAL 
 

 

 

A) Identificació. 
 

Denominació de l’activitat  
Observatori d’Inserció Professional i Assessorament 
Laboral 

Tipus d’activitat Pròpia 

Identificació de l’activitat per sectors Col·lectiu Universitari 

Lloc de desenvolupament de l’activitat Comunitat Valenciana 

 
 

Descripció detallada de l’activitat realitzada. 

 

 
L’Observatori d’Inserció Professional i Assessorament Laboral (OPAL) té com a objectiu ajudar 
en la inserció laboral a tots els estudiants i titulats de la Universitat de València i millorar les 
seues possibilitats professionals. 
 
Per a aconseguir-ho l’OPAL ha realitzat les següents activitats: 
 

Dins de l'àrea d'Orientació:  
 

 S'han realitzat sessions d'orientació professional i laboral, tant individuals (1.553) com  
col·lectives (10).  

 S’han publicat 4 Butlletins trimestrals de Recursos d’Orientació (BORO) dirigits a 
Centres d’Ensenyament Secundari i Ajuntaments.  

 S’ha aconseguit el Projecte “Talent i Capacitat a la Universitat” per a la inserció de 

persones amb discapacitat.  
 

Dins de l'àrea de formació: 
 

 Hi ha una oferta de 10 cursos de lliure elecció, 9 dels quals estan inclosos dins de 
l’oferta de participació universitària amb reconeixement de crèdits als graus. La majoria 

dels cursos tenen més d’una edició.  
 S’ha continuat impartint el curs virtual associat al Practicum “Tres passos cap a la teua 

inserció professional” en 7 centres de la UV. En 2016, el curs  s’ha reformulat 
íntegrament i s’ha adaptat al canvi de l’aula virtual a la plataforma “moodle”. S’ha 
impartit en 27 titulacions de la UV.  

 
Dins de l'àrea d'ocupació:  

 
 Gestió/Intermediació d'ofertes d'ocupació amb usuaris i amb empreses.  

 S’ha organitzat el XI Fòrum d'Ocupació de la Universitat de València als 3 campus i han 
participat 72 empreses.  

 S'han rebut 10 sol·licituds de projectes a la plataforma de “UNIEMPREN”. 
 S’ha aconseguit la inserció laboral de 117 persones. 

 
Dins de l'àrea d'estudis:  
 

 Finalització del Quart Estudi d'Inserció Laboral de Titulats/des i primer de graduats/des i 
publicació dels informes corresponents (informe d'indicadors i informe global). 

 Realització de treball de camp del Cinquè Estudi d'Inserció de titulats/des de grau i inici 
del treball de camp del Segon Estudi d'Inserció dels Màsters Oficials. 

 Coordinació de la recollida de dades del Segon Estudi de Valoració de les Competències 
dels/es Estudiants de Grau (i Primer de Màster) per part dels Tutors de Pràctiques. 

 Suport tècnic al procés de renovació de l'acreditació dels títols de grau i màster a la 
Unitat de Qualitat de la Universitat de València.  

 

 

 



   

 

 

B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 
 
 

Tipus Nombre Nre. hores / any 

 Estimat Realitzat Estimat Realitzat 

Personal assalariat 10 12 15.680 15.890 

Personal amb contracte de serveis     

Personal voluntari  12  240 

Personal amb pràctiques formatives  10  1.735 

 
 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 

 
 

Tipus Nombre 

 Estimat Realitzat 

Persones físiques  7.800 15.620 

Persones jurídiques  160 192 

Projectes sense quantificar beneficiaris   

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

Objectiu Indicador 
Quantificació 

Estimat Realitzat 

Orientar als estudiants i 
titulats de la UV en el seu 

procés d’inserció laboral 

Nombre de persones 
orientades (entrevistes 

individuals) 

1.500 1.553 

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

Nombre de 
presentacions i sessions 
col·lectives 

80 
(Participants:750) 

76  
(Participants: 2.914) 

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 

22 
(Participants:2.00

0) 

27  
(Participants: 2.517) 

Gestionar ofertes 
d’ocupació a la borsa de 
treball (Agencia de 
Col·locació) 

Nombre d’ofertes 
gestionades 

550 590 

Publicar i realitzar estudis 
d’inserció laboral de 

titulats  

Publicar l’informe global 

de resultats del primer 
estudi d’inserció laboral 
de titulats de Grau 

Data de 

publicació: 30 
de juny de 2016 

Data de publicació: 22 

de desembre de 2016 

Realització del treball 
de camp de la primera 
onada del segon estudi 

d’inserció laboral de 
titulats de Grau i de 
l’estudi longitudinal 

Data d’obtenció 
de la base de 
dades: 31 de 

desembre de 
2016 

Data d’obtenció de la 
base de dades: 7 de 
novembre de 2016 

Realització de l'estudi 
sobre les valoracions 

dels ocupadors de les 
competències 
adquirides pels 
estudiants de màster 
oficial 

Data de 
publicació: 31 

de juliol de 
2016 

S'ha finalitzat la 
recollida de dades a 

través d’ADEIT,       
però no s'han rebut les 
dades a data 
31/12/2016 per a 
realitzar les anàlisis i 

l'informe. Les dades es 
van rebre el 

16/01/2017 



   

 

Realització del segon 
estudi online d'Inserció 
Laboral d'Egressats de 
Màster Oficial 

Data de 
publicació: 31 

de desembre de 
2016 

Es va llançar 
l'enquesta a principis 
de desembre de 2016 
a causa que es va 
retardar la 
convocatòria als 
directors dels màsters 

per a la presentació 
del projecte i posterior 
recollida de correus 
alternatius. La gestió 
de recollida d'aquests 
correus dels egressats 

també va contribuir al 
retard 

Organitzar cursos 
orientats al 
desenvolupament de 
competències que 

milloren l’ocupabilitat 
dels estudiants 

Nombre de cursos OPAL 20 18 (finalment s’han 
realitzat 16 ja que 
s’han anul·lat 2 per 
falta d’alumnes 

 
 
 

 

8. ACTIVITATS  DE FORMACIÓ - CIG 
 

 

A) Identificació. 

 

Denominació de l’activitat  Centre Internacional de Gandia 

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 realitzada. 

 
Al llarg de l’exercici 2016, s’han desenvolupat moltes activitats, a més d’impartir cursos en la 
Universitat d’Estiu, s’ha col·laborat en la impartició d’estudis de postgrau, altra formació 
acadèmica específica, formació continua per al desenvolupament professional, la universitat per 
als majors, cursos d’extensió universitària, cursos de formació per al professorat no universitari, 

la Universitat d’Hivern, entre altra. 
La Càtedra Cucó, adscrita al CIG-UV, ha realitzat activitats amb l’objectiu homenatjar la figura 

del prestigiós historiador valencià. 
A banda  d’aquesta oferta formativa s’han desenvolupen activitats, conferències, taules redones  
i jornades al llarg de tot l’any com les conferències UNISOCIETAT, els cursos d’Urgències 
pediàtriques dirigits a la població en general, etc... 

Aquesta oferta formativa s’ha completat en una ampla oferta cultural adreçada a tota la 
comarca de la Safor que es concreta en concerts, exposicions, concursos de poesia i pintura, 
Cinema en Valencià, participació en la fira de l’Estudiant i en la Fira dels Majors. 
El Centre Internacional de Gandia ha participat activament en l’organització de l’Espai 
d’Economia de la Safor, un espai per a la reflexió i el diàleg, al voltant de la situació econòmica, 
financera i empresarial dels últims anys. 
A més a més el CIG-UV dona presència a la Universitat de València a la Comarca amb la 

participació en els esdeveniment i activitats proposades per les entitats i municipis de la 
comarca de la Safor. 
 

 

 

 
 



   

 

B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 

 

Tipus Nombre Nre. hores / any 

 Estimat Realitzat Estimat Realitzat 

Personal assalariat 6 6 9.408 8.935 

Personal amb contracte de serveis 1 1 1.200 1.058 

Personal voluntari     

   

 
 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Nombre 

 Estimat Realitzat 

Persones físiques Entre 8.000 i 9.000 Més de 14.000 

Persones jurídiques Entre 30 i 50 60 

Projectes sense quantificar beneficiaris   

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

Objectiu Indicador 
Quantificació 

Estimat Realitzat 

Dissenyar, gestionar i implementar la 
Universitat d’Estiu de Gandia – 
Universitat de València  2016 

Nombre d’alumnes Entre 350 i 
600 

374 

 

Dissenyar, gestionar i desenvolupar  
la  Universitat dels Majors 

Nombre d’alumnes Entre 400 i 
500 

Troncals – 426 

Optatives – 745 

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 

90 

Formació acadèmica 

 

Nombre 
d’alumnes/assistents 

Entre 1.000 i 
2.200 

Més de 1.300 

 

Oferiment d’una oferta cultural des de 

la Universitat cap a la realitat local i 
comarcal 

Nombre d’assistents 

i/o beneficiaris 

Entre 4.000 i 

5.500 

Més de 12.000 

Establiment i manteniment de relació 
amb l’entorn 

Nombre de 
contactes amb 
institucions i entitats 

comarcals 

Entre 30 i 50 Més de 60 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



   

 

9. ACTIVITATS  CULTURALS – ALUMNI UV. 

 

 

A) Identificació. 
 

Denominació de l’activitat  Alumni 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 realitzada. 

 

 
S’han organitzat tot tipus d’activitats culturals per al col·lectiu Alumni UV de la Universitat de 
València, així com també ha establert convenis de col·laboració amb altres empreses i 
institucions per tal de facilitar la participació d’aquest col·lectiu en les seues activitats. S’ha 

continuat amb el Club Gastronòmic i s’ha estat gestionant un segon grup dins del Club de 
Lectura per la bona acceptació de l’activitat. 
 

 
 

B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 
 

Tipus Nombre Ne hores / any 

 Estimat Realitzat Estimat Realitzat 

Personal assalariat 2 1 2.352 1.568 

Personal amb contracte de serveis     

Personal voluntari     

   
 

C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Nombre 

 Estimat Realitzat 

Persones físiques 1.737 1.787 

Persones jurídiques   

Projectes sense quantificar beneficiaris   

 
 

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

 

Objectiu Indicador 
Quantificació 

Estimat Realitzat 

Dinamitzar i cohesionar el 
col·lectiu Alumni UV de la 
Universitat de València 

 
Nombre de membres del col·lectiu 

 
1.737 

 

 
1.787 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



   

 

10. 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 realitzada. 
 

 
L'any 2016 ha estat un any especial ja que s'ha celebrat el 25 aniversari del Grup de Teatre de 
la Universitat. Per tal motiu s'han realitzat monogràfics al voltant de la interpretació, de veu, 

cant, improvisació o comèdia de l'art. El grup de teatre, va reposar espectacles antics del seu 
repertori i va acabar amb la creació de 'Paris anys 60' per tancar les celebracions de l'aniversari. 
Per la seva banda, l'Aula de Teatre segueix amb la seva programació regular a la sala Matilde 
Salvador i inicia aquest any les seves produccions pròpies i les col·laboracions amb altres 
centres de la Universitat. 
 

 
 
B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 
 

Tipus Nombre Nre. hores / any 

 Estimat Realitzat Estimat Realitzat 

Personal assalariat 2 2 3.136 3.136 

Personal amb contracte de serveis     

Personal voluntari     

 
 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 

 

Tipus Nombre 

 Estimat Realitzat 

Persones físiques 5.095 5.089 

Persones jurídiques   

Projectes sense quantificar beneficiaris   

 

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

Objectiu Indicador 
Quantificació 

Estimat Realitzat 

Difondre els coneixements de 
teatre mitjançant la realització 
de tallers i activitats 

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

realització de l’obra de teatre  

1.- 6 tallers 
amb 73 
alumnes 
2.- 22 

alumnes-
actors 

1.- 6 tallers 
89 alumnes 

 
2.- 62 

alumnes -
actors  

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

Nombre d’assistents  Assistència 
de 5.000 
persones de 
públic  

4.938 
persones 

 
 
 
 
 
 
 



   

 

11.   ACTIVITAT - IMP 
 

A) Identificació. 
 

Denominació de l’activitat  IMP 

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. 
 

S’ha col·laborat en l’organització de la II Jornada Nacional d’Assessorament Internacional 

Professional per a la creació d’una xarxa professional a nivell nacional i internacional per a que 

els estudiants estiguen informats i tinguen connexions que informen i favoregen la promoció 
professional. 

 
B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 

 

Tipus Nombre Nre. hores / any 

 Estimat Realitzat Estimat Realitzat 

Personal assalariat     

Personal amb contracte de serveis     

Personal voluntari     

   

C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 

 

Tipo Nombre 

 Estimat Realitzat 

Persones físiques 2.000 2.000 

Persones jurídiques   

Projectes sense quantificar beneficiaris   

 

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

Objectiu Indicador 
Quantificació 

Estimat Realitzat 

Assessorar al màxim nombre 
possible d’estudiants 

Nre. d’estudiants 2.000 2.000 

 
 
 

12.   ACTIVITATS  DE CONSERVACIÓ I CATALOGACIÓ 
 

 

 

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 realitzada. 

 
Al llarg de l’exercici 2016 s’ha realitzat una intensa labor de recuperació, estudi, catalogació, 
restauració i difusió dels béns artístics de la institució. Gràcies a les eines dissenyades per a la 
gestió i difusió dels béns culturals de la Universitat de València i els treballs i projectes realitzats 
sobre les diverses col·leccions, s’ofereix un ampli servei d'informació d'utilitat tant per a la 
institució com per a altres entitats públiques o privades. S’ha assessorat sobre qüestions de 

patrimoni artístic i documentació, s'han facilitat imatges, fitxes de catalogació o informació 
concreta sobre obres artístiques, així com informes i estudis sobre aspectes patrimonials; es 
realitzen les gestions necessàries en el préstec d'obres per a la seua exposició, amb l'estudi i 
especificacions conseqüents de les millors condicions per al seu trasllat i conservació, i es 
formalitzen les donacions d'obres d'artistes i particulars a la Universitat. L'elaboració d'informes 
i estudis sobre el patrimoni universitari, així com la redacció de textos científics i publicacions 

completen les tasques de l’àrea, l’objectiu fonamental de la qual és la posada en valor de 
l’excels patrimoni universitari al servei de la societat. 

 

 
 
B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 

 

Tipus Nombre Nre. hores / any 

 Estimat Realitzat Estimat Realitzat 

Personal assalariat 2 2 3.136 3.046 

Personal amb contracte de serveis     

Personal voluntari     

   

 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Nombre 

 Estimat Realitzat 

Persones físiques 1.000 940 

Persones jurídiques 15 42 

Projectes sense quantificar beneficiaris 3 3 

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

Objectiu Indicador 
Quantificació 

Estimat Realitzat 

Difusió del Patrimoni Cultural 

mitjançant pàgina Web 

Nombre de visitants de la pàgina 
1.000 916 

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

250 841 

Gestió del Patrimoni Cultural 

Universitari 

Nombre de documents tramitats, 

gestionats o emesos 
150 636 

Facilitar imatges/documents a 
persones físiques i/o jurídiques 

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

100 360 

Realitzar projectes i estudis 
propis de l’Àrea 

Propostes formulades, estudis 
realitzats, llibres i publicacions 

10 10 

Transmissió de coneixements i 
formació en Conservació de 
Patrimoni Cultural, en les 
disciplines històric-artístiques i 
en les tasques de gestió 

desenvolupades per l’Àrea de 
Conservació 

Nombre de sol·licituds per a 
participar en els cursos/ pràctiques 
desenvolupades i/o gestionades 
per l’Àrea de Conservació de 
Patrimoni Cultural 

25 
No hi han 
cursos en 

2016 

 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

13.   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 realitzada. 

El Voluntariat Cultural està adreçat a persones vinculades amb la Universitat de València: 
estudiants de qualsevol programa i nivell, PDI, PAS, Alumni UV... La seua funció és, bàsicament, 
actuar de guia en la difusió del patrimoni universitari i de les activitats culturals, tant al Centre 
Cultural La Nau (Estudi General) com a l’Institut d’Història de la Medicina i de la Ciència “López 
Piñero” (Palau de Cerveró). A més, des de fa un temps, alguns voluntaris estan col·laborant en 
tasques d’organització i catalogació de béns culturals a l’Institut, i de recolzament tècnic a la 

Biblioteca Històrica. 

L’activitat del voluntari cultural comporta dues facetes diferents però complementàries:  

1. D’una banda, s’ofereix als voluntaris la possibilitat de conèixer la institució des d’una 
vessant diferent implicant-se en accions que, a la vegada que contribueixen a la seua 
pròpia formació, els vincula amb la universitat mitjançant aspectes complementaris de 
l’acadèmic o el laboral. 

2. D’altra banda, la seua tasca, com a guies culturals, és fonamental en la difusió tant del 

patrimoni universitari com dels diferents projectes expositius temporals, en les visites 
guiades. I, darrerament, comença a ser significatiu el seu paper com a suport tècnic en 
diverses tasques relatives al patrimoni universitari. 

Després dels cursos de formació dels nous voluntaris, l’any 2016 havia 29 voluntaris inscrits, 
encara que la mitjana de participació activa ha estat de 20. 

I pel que fa a la seua labor, s'han dut a terme un total de 399 accions (visites guiades): 

 119 referides al propi patrimoni universitari de l'edifici històric La Nau 
 280 dins de la programació cultural d'exposicions del Vicerectorat de Cultura i Igualtat 

 
 
B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 
 

Tipus Nombre Nre. hores / any 

 Estimat Realitzat Estimat Realitzat 

Personal assalariat 1 1 1.568 1.568 

Personal amb contracte de serveis     

Personal voluntari 22 20   

 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Nombre 

 Estimat Realitzat 

Persones físiques, voluntaris 22 20 

Persones físiques, visitants 10.000 9.256 

Persones jurídiques   

Projectes sense quantificar beneficiaris   

 
 

 



   

 

 

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

Objectiu Indicador 
Quantificació 

Estimat Realitzat 

Implicació dels universitaris Nombre de persones 22 20 

Difusió patrimoni universitari Nombre de persones 10.000 9.256 

 
 
 
 
 

14. ACTIVITATS  FORMATIVES I INVESTIGACIÓ – SN 
 

 

 

A) Identificació. 
 

Denominació de l’activitat  Càtedra UNESCO i Mediterrània 

Tipus d’activitat Pròpia 

Identificació de l’activitat per sectors Cooperació al desenvolupament: Formació 

Lloc de desenvolupament de l’activitat 
Principalment en la Comunitat Valenciana i Xarxa 
internacional UNITWIN - UNESCO 

 

 
Descripció detallada de l’activitat realitzada. 

 
Llançament convocatòria UNESCO 2016. S’han realitzat: 6 cursos monogràfics, 5 jornades i un 
curs especialitzat en Agenda 2030 pel Desenvolupament Sostenible a Gandia. S’ha tramitat el 

reconeixement de les activitats de cooperació (formació i sensibilització) com a crèdits ECTS de 
la UV.  
 

 
 
B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 

 

Tipus Nombre Nre. hores / any 

 Estimat Realitzat Estimat Realitzat 

Personal assalariat 4 4 1.637 1.637 

Personal amb contracte de serveis     

Personal voluntari (pràctiques)  1  150 

 
 
 

C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Nombre 

 Estimat Realitzat 

Persones físiques 560 678 

Persones jurídiques 5 8 

Projectes sense quantificar beneficiaris 2 3 

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

Objectiu Indicador 
Quantificació 

Estimat Realitzat 

Acompliment del 

conveni signat entre la 
Universitat de València i 
UNESCO per a la 
creació de la Càtedra: 

1.  Nombre de projectes de 

formació i sensibilització 
realitzats. 
2.  Nombre de professors 
universitaris i experts en 

1. 6 

 
 
2. 14 
 

1. 12 

 
 
2. 28 
 



   

 

educació per al 
desenvolupament, 
foment de la creació de 
càtedres en universitats 
de països empobrits, 
participació en la Xarxa 
Civil de Càtedres i 

activitat institucional de 
UNESCO, foment 
d'equips d'investigació 
entre universitats del 
sud i la Càtedra. 
Transversalitzar els 

estudis sobre el 
desenvolupament humà 

i la cooperació a les 
diverses disciplines. 

cooperació que participen en 
les activitats UNESCO. 
3.Transversalització: nombre 
d’àrees i disciplines que 
participen en la diversificació 
dels estudis sobre el 
desenvolupament.  

4. Nombre de matriculats 
5. Nombre d’assistents a 
activitats UNESCO 
6. Informe biennal UNESCO 
enviat i aprovat.  
7. Nombre de persones de la 

Universitat que han superat 
l’acció de capacitació 

professional per a treballar 
iniciatives de desenvolupament 
humà i sostenible. 
8. Presencia de la Càtedra en 
reunions i fòrums d’àmbit 

estatal i internacional. 

 
 
3. Almenys 4 

disciplines 
diferents 
 
 

4. 400 
5. 560 

 
6. Realitzat 
 
7. 36 

 
 

 
8. 3 

 
  

 
 
3. 8 disciplines 
 
 
 
 

4. 450 
5. Més de 600 

participants 
6. Realitzat 

 
7. No s’ha fet 

capacitació 
 

 
8. 100% 
 

 

 
 

 
 

15.   ACTIVITATS  DE COOPERACIÓ I SENSIBILITZACIÓ – SN 
 

 

 

A) Identificació. 

 

Denominació de l’activitat  
Cooperació universitària i sensibilització, publicacions i 
premis Manuel Castillo/ Iniciatives Lluis Vives de 
cooperació 

Tipus d’activitat Pròpia  

Identificació de l’activitat per sectors 
Cooperació institucional i universitària al 
desenvolupament 

Lloc de desenvolupament de l’activitat 
Principalment a la Comunitat Valenciana, i Universitats 
de l’àmbit estatal, encara que es col·labora en xarxa per 
a l’execució d’un projecte de cooperació internacional. 

 
Descripció detallada de l’activitat realitzada. 

 
III Setmana CUD en la UV; col·laboració amb UV-Campus Sostenible celebració V Setmana 

Comerç Just; XXII Jornades Immigració, Diversitat i Democràcia, Procés Diàleg per a 

l’Enfortiment de la cooperació Valenciana, participació en jornades estatal i valencianes: 
“Diálogos sobre el papel de la universidad ante los Objetivos de desarrollo sostenible (AECID)”, 
Universitat de Tardor de la Cooperació Universitària al Desenvolupament, IV Jornades estatals 
(OCUD-CRUE). Aportació de dades PACI - OCUD i Ministeri d’Afers exteriors.  A través de la 
Xarxa Vives es presta assessorament i col·laboració en el Projecte a Moçambic: Fisiàfrica.  
 

 
 
B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 
 

Tipus Nombre Nre. hores / any 

 Estimat Realitzat Estimat Realitzat 

Personal assalariat 4 5 2.342 2.860 

Personal amb contracte de serveis     

Personal voluntari (pràctiques) 2  600  

 
 
 



   

 

C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 

 

Tipus Nombre 

 Estimat Realitzat 

Persones físiques 21.000 28.000 

Persones jurídiques 5 18 

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

 

Objectius Indicador 
Quantificació 

Estimat Realitzat 

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. 

Foment de relacions amb altres 
agents de la cooperació al 
desenvolupament en el 
territori, extensió de la 
cooperació UV a àmbits externs 
a l’acadèmic. Presència i 

participació de la cooperació de 
la UV en fòrums comuns. 
Orientació als propis 
universitaris sobre la gestió de 
la cooperació en la UV i les 
iniciatives en marxa existents. 

Estendre i accentuar la 

presència de la cooperació al 
desenvolupament de la 
Universitat de València en 
fòrums professionals, 
d’investigació i acadèmics. 
Enfortiment de relacions 
institucionals en cooperació.  

Estimular la investigació i 
difusió en cooperació al 
desenvolupament humà i 
sostenible de la pròpia 
Universitat de València i de 
textos de qualitat científica en 

la matèria. Presència de la UV 

en la producció editorial 
espanyola en aquests temes. 
Millorar l'edició dels resultats 
de la investigació en cooperació 
i desenvolupament humà.   
Convocatòria per promoure la 

investigació en cooperació al 
desenvolupament, pau i 
desenvolupament humà entre 
els universitaris i els mitjans de 
comunicació (periodistes) 
espanyols. 
 

1. Participació de membres 
de la comunitat 
universitària en activitats 

realitzades.  
 
2. Elaboració en format 

electrònic i a l’abast de la 
societat. 
 
 3. Recollida de dades 
sobre els resultats 
quantificats de la AOD de 

la UV per informar 
institucionalment a OCUD. 
4. Edició d’un nou títol de 
la col·lecció La Nau 
Solidària o suport a la co-
edició. 

 

5. Edició de dos números 
més de Quaderns de 
Cooperació UV.  
 
6.  Nombre de  propostes 
que la comunitat 
universitària PDI i alumnes 

al finalitzar els seus 
màsters  envien el resultat 
de les seues investigacions 
en temes de cooperació i 
desenvolupament humà. 
 

7. Nombre de candidatures 

presentades als Premis 
 
8. Nombre d'assistents a 
l'acte de lliurament del 
Premi. 
 

9. Repercussió en mitjans 
de les activitats de la 
cooperació del Patronat 
 
10. Presència d’aquestes 
accions a tots els campus 
universitaris.  

1. 4.000 
 
 

 
 
2. 300 

descarregues 
del document. 
 

3. Dades 
recollides > 
80 % de les 

dades 
existents. 

4. Editats 200 
exemplars 
d’un títol 

 

 

5. Realització de 
dos números 
de EDHC 

 
6. 8 
 
 

 
 
 
 
 
 

7. 15 

 
 
8. >100 
 
 
 

9. Més de 8 
aparicions en 
almenys 3 
mitjans de 
comunicació 
diferents. 

10. Tots els 

Campus tenen 
activitats del 

PSN. 
 

1.- 5.000 
 
 

 
 
2.- 296 

 
 
 
3.- 100% 
 
 

 
 
4.- Edició 
Electrònica  
 
 

 

5.- 
Realització 
d’1 número 
 
6.- 8 
 
 

 
 
 
 
 
 

7.- En 2016 

la Universitat 
no ha 
convocat 
Premis. 
8.- 249 
 

9.- 12 
vegades en 7 
mitjans 
 
 
 
10.- Sí, tots 

els campus 

 

 



   

 

 

16. ACTIVITATS  DE  BEQUES I AJUDES A L’ESTUDI – SN.  

 

A) Identificació. 
 

Denominació de l’activitat  Beques i ajudes de cooperació del SEDI 

Tipus d’activitat pròpia  

Identificació de l’activitat per sectors 
Cooperació: mobilitat i educació per al 
desenvolupament 

Lloc de desenvolupament de l’activitat Universitat de València 

 
 

Descripció detallada de l’activitat realitzada. 

 

S’ha tramitat les beques de Col·legis Majors. 3 becaris. 
 

 
 
B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 
 

Tipus Nombre Nre. hores / any 

 Estimat Realitzat Estimat Realitzat 

Personal assalariat 2 2 450 450 

Personal amb contracte de serveis     

Personal voluntari     

 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Nombre 

 Estimat Realitzat 

Persones físiques 15 (beneficiaris) 
 

3 

Persones jurídiques 10 0 

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

Objectiu Indicador 
Quantificació 

Estimat Realitzat 

 -Participar i aportar criteris de la 
cooperació universitària al 
desenvolupament de la UV en els 
processos d’assignació de 

recursos i de beneficiaris 
d’aquests programes de beques.  
 

- Gestiona i controlar 
pressupostàriament els 
programes de beques per a 
estudiants encomanats per la UV. 
 
- Atenció durant l’estada dels 
beneficiaris en la nostra 

Universitat o destí assignat. 
 

1. La presidència executiva del 
PSN participa en el procés 
d’avaluació i selecció de 
beneficiaris  

 
 
 

2. Nombre de programes 
gestionats. 

 
 
 
3. Atenció a consultes de 

l’òrgan convocant i dels 

beneficiaris en la gestió dels 
programes que els afectes.  
 

1. 100% 
 
 
 

 
 
 

2. 100 % 
 
 
 
 
3.  >30 
consultes 

resoltes 
 

100% 
 
 
 

 
 
 

100% 
 
 
 
 
100% 

 
  



   

 

 

17. ACTIVITATS  D’INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ – SN 
 

 

A) Identificació. 
 

Denominació de l’activitat  Centre Documentació en Cooperació. InfoSud 

Tipus d’activitat Pròpia 

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

Lloc de desenvolupament de l’activitat 
Principalment en la Comunitat Valenciana, encara que 
també s’atenen consultes a nivell global. 

 
Descripció detallada de l’activitat realitzada. 

 

 Selecció, adquisició, registre i catalogació de fons documental especialitzat (238 nous 
títols) 

 Gestió de continguts de la web de l’Àrea de Cooperació de la Fundació General de la 
Universitat de València 

 Gestió de continguts del compte de twitter de la Càtedra UNESCO d’Estudis sobre el 

Desenvolupament de la Universitat de València @catedraUNESCOUV (657 tweets 
enviats, 198102 impressions, 5898 visites, 123 mencions i 232 nous seguidors) 

 Atenció a usuaris a través del servei de consultes on line “InfoSud Digital”  (69 
consultes), de manera presencial (628 consultes) i mitjançant correu electrònic o telèfon 
(111 consultes) 

 Accions de cooperació universitària:  
- docència en el Màster de Cooperació de la UV 

- tutorització de pràctiques formatives 
- visites d’alumnat de la UV 
- suport a l’organització de la III Setmana CUD-UV i presentació d’InfoSud durant el       

Seminari d’Instruments CUD a la comunitat universitària de la UV.  
- suport a l’organització de les Jornades OCUD 
- gestió electrònica dels números 5 i 6 publicats al 2016 de la revista E-DHC 

- manteniment del repertori “Bibmigra” amb títols de 2016 
- membre de RECIDA 

 

 
 
B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 

 

Tipus Nombre Nre. hores / any 

 Estimat Realitzat Estimat Realitzat 

Personal assalariat 4 4 1.843 1.843 

Personal amb contracte de serveis     

Personal voluntari (pràctiques) 2 1 400 200 

 

 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Nombre 

 Estimat Realitzat 

Persones físiques 3.000 3.000 

Persones jurídiques 500 120 
- 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://trobes.uv.es/search~S1*val/X?SEARCH=(infosud)&searchscope=1&Da=2015&SORT=D
http://www.fundaciouv.es/cooperacio/sudnord/
http://www.fundaciouv.es/cooperacio/sudnord/
https://twitter.com/catedraUNESCOUV
http://www.fundacio.es/cooperacio/sudnord/index.asp?pagina=273&idioma=val
http://www.fundacio.es/cooperacio/sudnord/index.asp?pagina=579
http://www.fundacio.es/cooperacio/sudnord/index.asp?pagina=277
http://www.recida.net/


   

 

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

 

Objectiu Indicador 
Quantificació 

Estimat Realitzat 

Facilitar eines d’investigació 
sobre cooperació al 
desenvolupament; 
actualitzar i difondre les 
activitats de cooperació de 
la UV a la societat; 

mantenir actualitzat els fons 
documental especialitzat; 
facilitar l’accés a la 
informació i consulta de 
qualsevol usuari. 

Mantindre presència 

institucional a les xarxes 
socials 

1. Increment dels fons 
documentals per adquisicions 
i novetats   
2. Consultes a la web 
institucional  
3. Nombre de consultes al 

servei de referència virtual 
4.  Nombre de consultes 
presencials 
5. Tenir actualitzades les 
bases de dades: HelpCUD i 

BibMigra. 

6. Tenir actualitzada la Web 
Cooperació PSN amb 
convocatòries, repertoris i 
notícies. 
7.Presència i seguiment de la 
nostra activitat en xarxes 
socials 

1. Afegir més 
de 250 volums. 
2. Més de 700 
consultes. 
3. Més de 350 
consultes.  

4.- Més de 700 
consultes 
presencials 
5. Actualització 
de les bases de 

dades 

6. Actualitzada 
al 98% 
7.Volum anual 
de twits i de 
seguiment 
institucional. 

 

1. 238 
 
 
2. 700 
 
3. 180 

consultes 
4. 628 
presencials 
 
5. S’han 

introduït les 

noves 
referències 
bibliogràfiques. 
 
6. Tota la 
informació ha 
estat integrada 

en la web 
 
7. 657 twits i 
232 nous 
seguidors 

 

 
 

18. ACTIVITATS  INFORMATIVES - CDE  
 

 

 

A) Identificació. 
 

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 realitzada. 

 
Durant el 2016, a banda de realitzar l’atenció presencial al Centre de Documentació Europea, el 
manteniment de la web del CDE i de la Guía de Financiación Comunitaria, el nou butlletí 

Info-Europa en format html (2.334 subscriptors) es consolida com a eina fonamental de 
difusió de la informació comunitària; també s’ha actualitzat el servei Programasue de la 
Generalitat Valenciana, i el servei Madrid Puerta de Europa de la Comunitat de Madrid.  
 
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”. 
 
El CDE està també integrat en el Centre d’Excel·lència Jean Monnet de la Universitat de 
València, un projecte europeu de formació en l’àmbit de la integració comunitària que integra 

una dotzena de professors de l’àmbit del Dret i de l’Economia. Des del CDE gestionem el seu 
espai web i col·laborem en la difusió i posada en marxa de les seues activitats. 

 

 



   

 

 

 
B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 
 

Tipus Nombre Nre. hores / any 

 Estimat Realitzat Estimat Realitzat 

Personal assalariat 2 2 2.631 2.631 

Personal amb contracte de serveis     

Personal voluntari     

 
 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Nombre 

 Estimat Realitzat 

Persones físiques 1.350 (consultes directes) 1.326 

Pàgines web 180.000 usuaris únics 126.306 

Projectes sense quantificar beneficiaris   

 
 
 

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

Objectiu Indicador 
Quantificació 

Estimat Realitzat 

Visites presencials Estadístiques pròpies visites 1.350 1.326 

Consulta pàgines web Estadístiques Google Analytics 180.000 126.306 

 

 

 

19.  ACTIVITATS  D’EDICIONS  I  PUBLICACIONS - CDE  
 

 

 

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 realitzada. 

 

El CDE, tal i com estava previst, ha realitzat l’actualització anual del llibre digital Mont Blanc, 
recursos educatius per a l’ensenyament de l’assignatura Unió Europea en l’Educació Secundària 
de la Comunitat Valenciana corresponent al 2016. L’edició portarà el distintiu de Montblanc 
2016 i la seu presentació es vol realitzar en maig del 2017 amb la col·laboració de la Generalitat 
Valenciana. Montblanc 2016 tindrà edicions en castellà i valencià en els formats IOS i Android. 
 

Finalment l'apartat editorial es redueix a la publicació de Montblanc per no haver tingut a la 
nostra disposició textos inèdits sobre el procés d'integració europea que arribessin al nivell 
requerit pels nostres serveis editorials per a la seva publicació en format electrònic. 
 

 
 

 
 

 



   

 

 

 
B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 
 

Tipus Nombre Nre. hores / any 

 Estimat Realitzat Estimat Realitzat 

Personal assalariat 2 2 106 106 

Personal amb contracte de serveis     

Personal voluntari     

 
 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Nombre 

 Estimat Realitzat 

Persones físiques 4.000 5.500 

Persones jurídiques   

Projectes sense quantificar beneficiaris   

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

 

Objectiu Indicador 
Quantificació 

Estimat Realitzat 

Actualització del llibre digital Mont Blanc.  Descàrregues en iTunes 4.000 5.500 

Publicació d’un llibre sobre el procés 
d’integració Europea 

Descàrregues en 
plataformes 

1.500 - 

 

 

 

20.  ACTIVITATS  FORMATIVES - CDE 
 

 

 

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 realitzada. 

 

Durant 2016 el CDE ha organitzat unes jornades sobre el Fons Europeu d’Inversions amb 
la col·laboració de l’Oficina de la Comissió Europea en Espanya i la Facultat d’Economia de la 
Universitat de València. 
 
La línia de cursos ha incidit amb el Curs de preparació per a les oposicions a la UE, del qual hem 
realitzat dues edicions aquest any, la VI i VII, amb total satisfacció d’alumnes i organització. 

 
El CDE ha consolidat durant aquest any, amb dues edicions, els tallers monotemàtics titulats 
Café amb projectes, en edicions d’estiu i d’hivern organitzats en col·laboració amb el 
Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat de València i la consultora 
EuroPImpulse.  
 
Amb l'objectiu de fomentar el debat sobre el futur d’Europa com a espai comú d’intercanvi 

cultural i social, el CDE i el Col·legi Major Rector Peset, acullen durant el mes de desembre, una 

programació de debats, exposició, cinema i concerts sota el nom de Desembre 
Europeu.  Aquest projecte tingué el seu origen en l’impuls i la coordinació de diversos 
organismes al si de la Universitat de València: Vicerectorat de Cultura i Igualtat, Centre de 
Documentació Europea, Aula de Cinema i  Col·legi Major Rector Peset. Fruit de la col·laboració 



   

 

amb diverses institucions i organismes públics com el MuVIM, l’Institut Français, la Direcció 
General de Relacions amb la UE i el Festival de Cinema i Drets Humans.  En el 2016 ha fet 
referencia als 30 anys d’Espanya en la Unió Europea i s’ha portat a termini amb total satisfacció 
de públic i organització. 
 

 
 

B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 
 

Tipus Nombre Nre. hores / any 

 Estimat Realitzat Estimat Realitzat 

Personal assalariat 2 2 399 399 

Personal amb contracte de serveis     

Personal voluntari     

 

 

C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Nombre 

 Estimat Realitzat 

Persones físiques 1.950 2.420 

Persones jurídiques   

Projectes sense quantificar beneficiaris   

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

Objectiu Indicador 
Quantificació 

Estimat Realitzat 

Jornada Fons Europeu d’Inversions Nombre d’assistents 150 60 

Acte informatiu sobre el TTIP Nombre d’assistents 150 - 

Curs de preparació oposicions a la UE Nombre d’assistents 200 60 

Café amb projectes Nombre d’assistents 150 100 

Desembre Europeu Nombre d’assistents 1.200 2.200 

 
 
 
 
 

21. ACTIVITATS FORMATIVES - MG 
 

 

A) Identificació. 

 

Denominació de l’activitat   Activitats formatives Art Contemporani 

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 realitzada. 

 

Al llarg de l’any 2016 s’han oferit tres cursos especialitzats en art contemporani i matèries afins, 
como ara: “El patrimoni i la gestió cultural: noves professions per a les xarxes socials” (5ª 
edició), “Mediació artística: acció social a través de l’art”, i “Anglès per a historiadors de l’art” 

(1ª edició). 
 
Es van oferir dos cursos més, anul·lats per falta de matrícula. 
 



   

 

 

B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 
 

Tipus Nombre Nre. hores / any 

 Estimat Realitzat Estimat Realitzat 

Personal assalariat 1 1 172 172 

Personal amb contracte de serveis     

Personal voluntari     

 
 

C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Nombre 

 Estimat Realitzat 

Persones físiques 80 alumnes 57 alumnes 

Persones jurídiques   

Projectes sense quantificar beneficiaris   

 
 

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

Objectiu Indicador 
Quantificació 

Estimat Realitzat 

Formació en matèries que 
complementen els estudis 
impartits a la Universitat de 

València 

Nombre d’alumnes matriculats 80 57 

 

 
 

22.  ACTIVITATS  EXPOSITIVES I CONSERVACIÓ COL·LECCIÓ- MG  
 

 

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 realitzada. 

 

Al llarg de 2016 la Col·lecció Martínez Guerricabeitia va realitzar les exposicions següents: 
 
- “L’incendi i la paraula”, una exposició de Mery Sales inaugurada al 2015 que va romandre 
fins el 17 de gener de 2016. La mostra reflexionà sobre el pensament polític de Hannah Arendt, 
una dona que tingué el talent d’entendre les atrocitats del seu temps i el coratge d’anar 
contant-ho en directe. Les activitats didàctiques van complementar la mostra. 
 

-“Col·lectius artístics valencians sota el franquisme”, inaugurada al 2015, va estar oberta 
fins el 3 de gener de 2016, i va ser una co-producció amb l’IVAM. L’exposició ha mostrat una 
retrospectiva del moment històric de màxima creació combativa a l’entorn geogràfic valencià 
entre els anys 1964 i 1976, amb obra de Equipo Crónica, Anzo i Calduch, prestada per la nostra 
col·lecció de la Universitat de València. 
 
- “Michavila, geometria i ecologia”, exposició mostrada entre febrer i maig de 2016, pertany 

a la línia Trobades amb la col·lecció. Es van mostrar obres d’aquest autor seleccionades pel 

comissari i professor de la Universitat de València, Pascual Patuel. També es van desenvolupar 
activitats didàctiques per aprofundir al seu treball. 
 



   

 

- “Ni captius ni desarmats: art, memòria i dolor versus política [o violència] en/des de 
[l’Espanya del] segle XX (en les col·leccions 9915 i Martínez Guerricabeitia)”, mostra 
organitzada pel comissari Alfonso de la Torre. Es va desenvolupar entre juny i octubre de 2016. 
Es van mostrar 40 obres de l’art social al polític, pentanyents a una quinzena de col·leccionistes 
privats i de la col·lecció Martínez Guerricabeitia. Vam completar l’oferta amb visites guiades i 
activitats didàctiques. 
 

- “Yturralde, cartografies del sublim”, organitzada i produïda pel Vicerectorat de Cultura i 
Igualtat i el Col·legi Major Sant Joan de Ribera de Burjassot, i la col·laboració de la Col·lecció 
Martínez Guerricabeitia i de la Galeria Javier López & Fer Francès (Madrid). Celebrada a la sala 
Martínez Guerricabeitia de novembre de 2016 a gener de 2017. 
 
- Simultàniament a aquesta programació desenvolupada a la sala Martínez Guerricabeitia, es va 

celebrar la 13a Biennal Martínez Guerricabeitia sota el lema “Supersticions i manipulacions”. 
Es realitzà entre març i maig de 2016 a la Sala Acadèmia del Centre Cultural La Nau. Al 

finalitzar, es van adquirir dues obres de les participants, la de Estefanía Martín i la de Diego del 
Pozo, que passaren a integrar el patrimoni universitari.  
 
- Coincidint amb la Biennal, la Fundació Bancaja va retre un homenatge a una de les seues 
sales de l’Obra Social, titulada “Col·leccionisme i mecenatge: Jesús Martínez 

Guerricabeitia”, on mostrà part de la nostra col·lecció d’obres d’art. Va ser comissariada per 
Francisco Sebastián Nicolau. Va ser inaugurada al mes de març i clausurada al mes d’agost. Va 
estar acompanyada de visites guiades i activitats didàctiques. 
 

 
 

B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 
 

Tipus Nombre Nre. hores / any 

 Estimat Realitzat Estimat Realitzat 

Personal assalariat 1 1 1.396 1.396 

Personal amb contracte de serveis     

Personal voluntari     

 
 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Nombre 

 Estimat Realitzat 

Persones físiques 3.000 7.905 visitants a la Nau 
Més 11.887 a l’exposició 

de Bancaja 

Persones jurídiques 30 (museus, biblioteques, 
centres de documentació) 

30 

 

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

Objectiu Indicador 
Quantificació 

Estimat Realitzat 

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

Nombre de visitants 3.000 7.905 
visitants a la 

Nau  
Mes 11.887 a 
l’exposició de 

Bancaja 

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

Centres que van a rebre 
els catàlegs 

30 30 

 
 
 
 
 
 



   

 

23.  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 

 

Descripció detallada de l’activitat realitzada 
 

 

Al llarg de l’any 2016, l’àrea ha dut a terme la gestió i promoció de les agrupacions musicals 
(Orquestra Filharmònica de la Universitat de València, Orfeó Universitari de València, Escola 
Coral La Nau de la Universitat de València, Club Coral La Nau i Colla de Dolçaines i Percussió 
de la Universitat de València); essent totes cinc de caràcter formatiu.  
En concret es dedicà a millorar la formació dels membres de les agrupacions mitjançant 
assaigs, classes tècniques (d’interpretació instrumental, de lectura musical, de tècnica vocal, 
etc.) en funció de les seues programacions artístiques, que en el cas de l’Orquestra es 

complementà amb  la concessió d’ajudes per a la formació tècnica i interpretativa dels seus 
membres. Parlem d’un col·lectiu de més de 350 persones que assaja de manera regular 
durant tot el curs acadèmic i porta l’organització de més de 60 concerts a l’any de tot tipus.   
A més, l’àrea va oferir dotze cursos de formació musical amb una oferta àmplia, des de 
cursos introductoris a cursos d’interpretació d’alt rendiment.  
 

   
B) Recursos humans utilitzats en l’activitat 

 

Tipus Nombre Nre. hores / any 

 Estimat Realitzat Estimat Realitzat 

Personal assalariat 4 4 6.272 5.176 

Personal amb contracte de serveis     

Personal voluntari     

 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat 
 

Tipus Nombre 

 Estimat Realitzat 

Persones físiques 20.751 20.405 

Persones jurídiques   

Projectes sense quantificar beneficiaris   

 

 
D) Objectius i indicadors de realització de l’activitat 
 

Objectiu Indicador 
Quantificació 

Estimat Realitzat 

Millorar la formació musical de 
la comunitat universitària 

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

 
351 558 

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 del Patronat 

 
 

46 47 

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 

20.400 19.847 



   

 

24. ACTIVITATS PROJECTES 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 2016 es realitzà la 
direcció tècnica i gestió del Festival SERENATES i el projecte de recuperació de patrimoni 
musical basat en obres dels compositors valencians del “Grup dels Joves” en els  anys de la 
II República 
 

 
B) Recursos humans utilitzats en l’activitat 
 

Tipus Nombre Nre. hores / any 

 Estimat Realitzat Estimat Realitzat 

Personal assalariat  4  1.096 

Personal amb contracte de serveis     

Personal voluntari     

 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat 

 

Tipus Nombre 

 Estimat Realitzat 

Persones físiques  9.890 

Persones jurídiques   

Projectes sense quantificar beneficiaris   

 
D) Objectius i indicadors de realització de l’activitat 
 

Objectiu Indicador 
Quantificació 

Estimat Realitzat 

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

Concerts oberts al públic interpretats 
per al Festival Serenates 

 
15 

Oferir al públic Valencià un 
Festival musical de qualitat 

Públic assistent al Festival Serenates  
7.034 

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

Nombre d’artistes participants en el 
Festival Serenates 

 

739 

Recuperar (reeditar, 
interpretar, enregistrar) obres 
d’autors valencians  

Nombre d’obres recuperades en el 
projecte del Grup dels Joves 

 
9 

Actes de difusió pública del 
programa del Grup dels Joves 

Concerts i actes de realitzats  en el 
projecte  del Grup dels Joves 

 
4 

Difondre a la qualitat dels 
artistes participants en el 
projecte del Grup dels Joves 

Intèrprets participants en el projecte 
del Grup dels Joves 

 
89 

Oferir al públic un programa 
de música nou amb obres 

recuperades 

Públic assistent al concerts i actes de 
realitzats  en el projecte  del Grup dels 

Joves 

 
2.000 

 



   

 

25. ACTIVITATS PROJECTES DIVERSOS 
 

 

 

A) Identificació 
 

Denominació de l’activitat  Activitats Diverses 

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 

 
S’ha dut a terme la col·laboració en tots aquells projectes en que la Universitat ens ha 

sol·licitat la nostra participació, aportant els mitjans humans i materials necessaris per al bon 
desenvolupament de les activitats (Experimenta, EASD, Emergents, Escena Erasmus, 
Erasmus Network+, FemUrbs, Formació Igualtat, Conferència ENCATC, Futur Obert, Escola 
Pensament Lluís Vives) 
 
 

 
B) Recursos humans utilitzats en l’activitat 
 

Tipus Nombre Nre. hores / any 

 Estimat Realitzat Estimat Realitzat 

Personal assalariat     

Personal amb contracte de serveis     

Personal voluntari     

 
 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat 

 

Tipus Nombre 

 Estimat Realitzat 

Persones físiques   

Persones jurídiques   

Projectes sense quantificar beneficiaris  10 

 
 
D) Objectius i indicadors de realització de l’activitat 
 

Objectiu Indicador 
Quantificació 

Estimat Realitzat 

 
Col·laboració en la posta en 
marxa dels projectes 

sol·licitats. 

 
Nombre de projectes 

  
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

2.- RECURSOS ECONÒMICS UTILITZATS PER L’ENTITAT. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
 
 
 
 



   

 

3.- RECURSOS ECONÒMICS OBTESOS PER L’ENTITAT. 
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