
18.- Liquidació 
del Pla d’Actuació

amb comentaris



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 realitzada 
 

 
Centre Cultural La Nau / Palau de Cerveró 
 

Exposicions 2018 que finalitzaren en 2019: 
 
- 19/12/2018 - 17/02/2019. D'ahir a avui, 250 anys de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles. 
Centre Cultural La Nau. Sala Acadèmia.  
- 19/10/2018 - 17/02/2019. OCULTES I IL·LUSTRADES. Creixement i èxit de les il·lustradores a València. 
Centre Cultural La Nau. Sala Estudi General.  
- 28/11/2018 - 24/02/2019. CREADORS VALENCIANS PELS DRETS HUMANS. 70 anys de la Declaració 
Universal dels Drets Humans Centre Cultural La Nau. Sala Oberta.  
 
Exposicions 2019: 
 
- 20/02/2019 -20/03/2019. Falla Immaterial. QUBIT - Experiència quàntica. Centre Cultural La Nau. 
Claustre. 
- 06/03/2019 - 01/05/2019. IDEA - IMATGE - UNIVERSITAT RELOADED. LABORATORIO DE LUZ. Centre 
Cultural La Nau. Sala Estudi General.  
- 06/03/ 2019 - 01/05/2019. SELF-MADE WOMAN. Concha Ros. Centre Cultural La Nau. Sala Oberta. 
- 06/03/2019 - 05/05/2019. LLUNY DEL CÀNON. Vint-i-tres obres del Museu de Vilafamés. Centre Cultural 
La Nau. Sala Acadèmia.  
- 07/05/2019 - 09/06/2019. LITTLE BLACK DRESS. Yolanda Domínguez. Centre Cultural La Nau. Claustre. 
- 02/04/2019 - 28/06/2019.TÒXICS (IN)VISIBLES. Palau de Cerveró. Sala José Puche.  
- 16/05/2019 - 15/09/2019. EL REPTE DE MÈTODE. 100 números de ciència. Centre Cultural La Nau. Sala 
Oberta. 
- 23/05/2019 - 15/09/2019. HUMBERTO RIVAS. 1937 – 2009. Centre Cultural La Nau.  Salas Acadèmia i 
Estudi General. 
- 27/09/2019 - 27/10/2019. ÀVIES, INVENTORES I VAMPIRES. Ana Penyas, Ángel Muñoz, Juanjo 
Cuerda, Julio A. Serrano. Centre Cultural La Nau. Sala Oberta.  
- 26/09/2019 -27/10/2019.Tempus Quietare. Voluntat contemplativa i art.  Centre Cultural La Nau. Sala 
Estudi General.  
- 13-15/11/2019.EXPOSICIÓ SOLIDÀRIA EN BENEFICI DE LA ONG ONE DAY. Centre Cultural La Nau. 
Sala Oberta.  
 
Exposicions que finalitzaran en 2020: 
 
- 19/11/2019 - 12/01/2020.TEXT [NO TEXT]. Llibres i publicacions d'artista. Col·lecció Universitat 
Politècnica de València. Centre Cultural La Nau. Sala Estudi General.  
- 02/12/2019 - 26/01/2020. PARADÍS DEL SOMNÀMBULO. Miguel Borrego. Centre Cultural La Nau. Sala 
Oberta. 
- 02/10/2019 – 05/01/2020 - GENT I LLOCS. Gabriel Cualladó en la col·lecció de l'IVAM. Centre Cultural 
La Nau. Salas Acadèmia 
 
      
 
 



També s’ha col·laborat en diverses activitats desenvolupades amb motiu de la celebració del 520 aniversari 
de la UV, en la posta en marxa d’un programa d’anàlisi de l’activitat cultural i de foment de la participació en 
la UV, per tal de conèixer les opinions i tendències dels usuaris del serveis culturals de la UV i d’establir un 
canal de participació i aportació d’idees, així com en altres activitats (art i ment, etc.).  

 
B) Recursos humans utilitzats en l’activitat 
 

Tipus Nombre Nre. hores / any 
 Estimat Realitzat Estimat Realitzat 
Personal assalariat 3 4 4.659 4.434 
Personal amb contracte de 
serveis 

    

Personal voluntari     
 
 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat 
 

Tipus Nombre 
 Estimat Realitzat 
Persones físiques                   80.000  87.000 aprox 
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 19 17 

 
 
2. 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 realitzada 

 
 
S’ha continuat amb les gestions per a dur a terme l’expansió i consolidació de la Xarxa Europea Escena 
Erasmus (Erasmus Scene Network), mitjançant diferents accions de difusió d'aquesta.  



B) Recursos humans utilitzats en l’activitat 
 

Tipus Nombre Nre. hores / any 
 Estimat Realitzat Estimat  
Personal assalariat     
Personal amb contracte de 
serveis 

    

Personal voluntari     
 
 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat 
 

Tipus Nombre 
 Estimat Realitzat 
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 

Estimat  Realitzat 

Promoció i difusió de la Xarxa 
Europea Nombre d’activitats 2 1 

 
 
 
 

3. ACTIVITAT – 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 realitzada 
 

 
L’activitat de l’Aula de Cinema al 2019 s’inicia amb un programa més obert al públic general i amb la 
innovació com a eix principal de totes les propostes. 
 
S’ha iniciat la programació al Rector Peset (amb continuació en 2020). Al Palau Cerveró no s’ha fet 
programació per una decisió estratègica. Per contra, s’ha augmentat la programació a La Nau en 2019 i el 
públic final ha sigut molt més nombrós que el previst en un principi. 
 

 
 



B) Recursos humans utilitzats en l’activitat 
 

Tipus Nombre Nre. hores / any 
 Estimat Realitzat Estimat Realitzat 
Personal assalariat 1 1 1.553 1.185 
Personal amb contracte de serveis     
Personal voluntari     

   
 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat 
 

Tipus Nombre 
 Estimat Realitzat 
Persones físiques 3.400 7.490 
Persones jurídiques   
Projectes sense quantificar beneficiaris   

 
 
D) Objectius i indicadors de realització de l’activitat 
 

Objectiu 
Indicador 

Quantificació 
Estimat Realitzat 

Realització de cicle cinema Peset Nombre de sessions 6 2 
Realització de cicle cinema al Cerveró Nombre de sessions 6 - 
Realització de cicle Nau Nombre de sessions 6 32 
Nit de Cinema Nombre de sessions 8 10 

 
 
 

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 
 
- S’han realitzat còpies digitals del fons bibliogràfic patrimonial de la Universitat de València(manuscrits, 
incunables, llibres impresos entre el S. XVI i el XVIII) per a la seua incorporació a la col·lecció digital de la UV 
Somni, http://somni.uv.es, la qual ofereix a qualsevol investigador des de qualsevol lloc del món accés a una 
còpia digital completa, d'alta resolució, de la col·lecció de fons antics més valuosa des del punt de vista 
econòmic i també des del punt de vista patrimonial de la Universitat de València. Es tracta d’una de les 
col·leccions més valuoses conservades en Espanya i en Europa, molt coneguda entre els investigadors 
espanyols i estrangers. 
 
- Realització de còpies digitals, en aquest cas parcials, sol·licitades pels usuaris/es de la biblioteca.  
 
- Realització de fotografies d’obres conservades en la Biblioteca històrica per a catàlegs d’exposicions, xarxes 
socials etc. 
 
 



B) Recursos humans utilitzats en l’activitat 
 

Tipus Nombre Nre. hores / any 
 Estimat Realitzat Estimat Realitzat 
Personal assalariat 1 1 1.553 1.553 
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: 
350  
- Imatges 
digitalitzades: 
26.000 

- Obres completes: 409 
- Imatges digitalitzades: 
33.507 
-Imatges en Roderic: 
28.121 

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

Nombre de peticions 
rebudes i resoltes 7.500 5.213 

 
 
5. ACTIVITATS  D’ATENCIÓ I ASSESSORAMENT - UPD 

 
 
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 
 
 

Descripció detallada de l’activitat realitzada 
 

 
UVdiscapacitat 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. El 
nostre servei ha atès principalment l’estudiantat i el professorat amb discapacitat, però també el PAS s’ha 
adreçat, 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, les persones han estat ateses a través de qualsevol dels cinc 
programes que a continuació es relacionen: 
 
• Assessorament Psico-Educatiu: S’ha oferit a l’estudiantat 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/es 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 ha sigut 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 i PAS: 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 temàtiques pròpies dels usuaris/es. 
 
Des de l’any 2005, UVdiscapacitat té la certificació del Sistema de Gestió de Qualitat. Des d’aleshores, dins 
d’aquest procés de millora contínua, hem anat actualitzant la certificació i adaptant el sistema a les noves 
normes (ISO 9001:2000; ISO 9001:2008, ISO 9001:2015). A més, a l’any 2011 s’elaborà la carta de serveis, 
aprovant-se a l’any 2019 la seua tercera edició. 
 

 
 
 
B) Recursos humans utilitzats en l’activitat 
 

Tipus Nombre Nre. hores / any 
 Estimat Realitzat Estimat Realitzat 
Personal assalariat 11 12 17.083 16.176 

Personal amb contracte de 
serveis 

- 1 Servei 
Intèrpret 
Llengua 
signes 
(FESORD CV) 

Intèrpret de 
Llengua de 
Signes, 
coordinador 

1.075 h 500 h 

Professors de 
Llengua de 
Signes, 
coordinador 

60 h 

Empresa 
auxiliar de 
suport 

79h. (Asidoval 
Interdomicilio: 11h i 
Innova Asistencial: 
68h)   

Personal voluntari 133 101 450 360 
   
 
C) Persones beneficiàries/usuàries de l’activitat 
 

Tipus Nombre 
 Estimat Realitzat 

Persones físiques 

-Població universitària amb 
discapacitat usuaris/es de 
UVdiscapacitat: un total de 
1.189 (1.077 matrícules 
d’estudiantat, 93 PDI  i 19 
PAS) 
-Població universitària general: 
total 57.969 (51.799 
estudiantat, 4.235 PDI i 1.935 
PAS),  segons dades del recull 
2017/18. 

-Població universitària amb 
discapacitat, usuaris/es de 
UVdiscapacitat: total 1.181 (1.064 
matrícules d’estudiantat, 97 PDI  i 
20 PAS) 
-Població universitària general: total 
57.033 (50.526 estudiantat, 4.491 
PDI i 2.016 PAS), segons dades del 
Recull de Dades Estadístiques de 
UV. https://www.uv.es/reculldedades  



Tipus Nombre 
 Estimat Realitzat 
   

Persones jurídiques 60 Associacions i altres 
entitats. 63 Associacions i altres entitats. 

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 Previst 

Informar i assessorar a la comunitat 
universitària pel que fa 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% 
(totes) de les 
demandes. 

100% 
Ateses 

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

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

Atendre el 100% 
(totes) de les 

demandes 
d’entrevista. 

100% 
Ateses 

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 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. 

461 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 cada 

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 UVdiscapacitat i fer-
ne una revisió anual. 

Grau de compliment: (sí /no) 
de la revisió duta a terme per 
avaluar l’accessibilitat a la 
web. 

 
Sí 
 
 

Sí 
 

  



Objectiu Indicador 
Quantificació 

Estimat Previst 

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 
UVdiscapacitat. 

Percentatge de convocatòries 
internes adreçades al PDI 
amb discapacitat publicades 
en la web de UVdiscapacitat. 

Publicar el 100% 
(totes) de les 
convocatòries 

internes. 

100% 
Publicades 

Avaluar les necessitats de suport (de 
caràcter econòmic i/o docent), 
sol·licitades pel 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 

 
 

 
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 o risc de patir-la 

Lloc de desenvolupament de l’activitat Comunitat Valenciana 
 

Descripció detallada de l’activitat realitzada 
 
Al llarg de l’exercici 2019 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 fí 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. 
- Formació. 
- Sensibilització i informació. 
- Participació familiar. 

 

 
 
B) Recursos humans utilitzats en l’activitat 
 

Tipus Nombre Nre. hores / any 
 Estimat Realitzat Estimat Realitzat 
Personal assalariat 9 11 13.977 12.567 
Personal amb contracte de serveis     
Personal voluntari     

   
  



C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat 
 

Tipus Nombre 
 Estimat Realitzat 
Persones físiques 150 famílies 179 famílies 
Persones jurídiques   
Projectes sense quantificar beneficiaris   

 
 
D) Objectius i indicadors de realització de l’activitat 
 

Objectiu Indicador 
Quantificació 

Estimat Realitzat 
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 

Dels 230 PEAS 
oberts, 3 d'ells han 
superat el termini de 
21 dies hàbils. 
Complit 
l'objectiu:98,67% 

Afavorir el màxim de 
coordinació amb persones 
professionals externs i 
institucions públiques que 
atenen als usuaris/es 

 
Nombre de 
coordinacions amb 
altres persones 
professionals. 
 

Al menys el 80% dels 
expedients actius, durant el 
semestre, deuen contendre 
accions de coordinació amb 
persones professionals 
d’altres institucions públiques.   

En els dos 
semestres se supera 
l'objectiu 

Avaluar la satisfacció de les 
famílies ateses 

Satisfacció de 
l'atenció rebuda  
 

Al menys el 80% de les 
famílies del centre deuen 
estar satisfetes amb l’atenció 
rebuda.  

El 81,6% de les 
famílies consideren 
l'atenció rebuda com 
a Excel·lent i un 
15,8% la consideren 
Bona 

Donar formació als/les 
alumnes de la Universitat de 
València 
 

Formació alumnat 
en pràctiques 

Es realitzaran entre 1.500 i 
3.000 hores de pràctiques 
durant tot l’any. 
 

S'ha superat 
l'objectiu amb un 
total de 3.230 hores 
realitzades 

 
 

7. ACTIVITATS  D’ANÀLISI I ASSESSORAMENT LABORAL 
 
 

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 
 

 
  



Descripció detallada de l’activitat realitzada 
 

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 2019, en l’àrea d’Orientació i Assessorament s’han oferit i realitzat entrevistes d’orientació 
individuals (presencials i on-line) i col·lectives. A més, l’àrea d’Orientació ha realitzat el curs online 
d’ocupabilitat que s’ofereix dins del pràcticum de diferents titulacions i s’ha fet càrrec del desenvolupament de 
projectes específics per a la inserció de persones amb discapacitat. Així mateix, s’ha incrementat la presència 
en l’espai formatiu dels màsters i doctorats mitjançant seminaris sobre competències per a la inserció. S’han 
realitzat 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 2019, també s’ha iniciat un estudi longitudinal al voltant de la influencia de l’assessorament laboral 
en l’increment i optimització  de l’ocupabilitat i la inserció dels universitaris. S’ha dut a terme la gestió de la 
Borsa d’Ocupació i el seguiment de resultats, l’organització dels 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  ha continuat actualitzant el Portal d’Eixides Professionals 
mitjançant l'elaboració de vídeos i contacte amb centres i col·legis professionals. En l’Àrea d’Estudis i Anàlisi 
s’ha començat la gestió de l’estudi de Inserció de doctorat (depenent de la quantitat de tesis defensades), el 
treball de camp (transversal i longitudinal) de la segona onada del III Estudi de Inserció de Grau i s’ha iniciat 
l’elaboració de l’informe OBSERVEM de les ofertes d’ocupació gestionades per UVocupació. A més, s’ha ficat 
en marxa el tercer estudi d’inserció dels màsters oficials i s’actualitzarà l’aplicació de resultats d’inserció 
laboral apRIL. Finalment s’ha començat 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 s’ha continuat oferint cursos per a desenvolupar 
competències per a la inserció laboral. 
Al llarg de 2019, s’ha dut a terme el canvi d’imatge i marca d’OPAL cap a UVocupació, i es gestionarà el 
canvi de l’aplicació  informàtica per a la gestió de tot el servei. 
 

 
 
B) Recursos humans utilitzats en l’activitat 
 

Tipus Nombre Nre. hores/any 
 Estimat Realitzat Estimat Realitzat 
Personal assalariat 11 13 17.083 17.593 
Personal amb contracte de serveis     
Personal voluntari     

 
 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat 
 

Tipus Nombre 
 Estimat Realitzat 
Persones físiques 20.000 24.244 
Persones jurídiques 2.500 3.149 
Projectes sense quantificar beneficiaris - 2 (ANECA,RUVE) 

 
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) 1.000 1.136 



Objectiu Indicador 
Quantificació 

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

Nombre de presentacions i sessions 
col·lectives 20 25 

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

Nombre de seminaris 8 16 

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 

30 (N. 
Participants: 

2.850) 

38 (N. 
Participants:3.

435) 

Gestió del projecte específic 
per a persones amb 
Discapacitat 

Execució del projecte SI SI 

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

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

900 1.087 

Organització del Fòrum 
d'Ocupació de la Universitat 
de València 

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

7 5 

Gestionar la plataforma 
Uniempren i els serveis 
d’emprenedoria 

Gestionar la plataforma Uniempren 1 plataforma Ha finalitzat el 
projecte 

Oferir un servei d’informació per a 
emprenedors 

Al menys un dia a 
la setmana 

Servei oferit a 
demanda 

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

 
Web 1 1 (51 notícies) 

Twiter, LinkedIn, facebook, Instagram 4 4 (1.437 
apunts) 

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

Nombre de cursos UVocupació 24 26 

Desenvolupament, 
actualització i canvi de format, 
adaptat a les noves 
tecnologies dels tutorials i 
vídeos formatius en línia. 

Tutorials 2 2 

Vídeos 4 4 

Publicar i realitzar estudis 
d’inserció laboral de titulats 
 

Treball de Camp de la 2a onada del 
III Estudi de Inserció de Grau 

Abans del 
31/12/2019 SI 

Estudio d’Inserció de doctorat Abans del 
31/12/2019 Iniciat 

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

Abans del 
30/06/2019 SI 

Inici del III Estudi d’Inserció dels 
Màsters oficials 

Abans del 
31/12/2019 SI 

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

Abans del 
31/12/2019 Iniciat 

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 
31/12/2019 SI 

 



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 
 

 
El Centre de Gandia de la Universitat de València és un espai universitari consolidat i amb el seu projecte 
propi. A més de la  Universitat d’Estiu, que ja ha realitzat la 36 edició, el centre ha dut a  terme altres activitats 
relacionades amb la formació, la investigació, la transferència de resultats i la cultura. Una de les principals 
activitats és la formació, mitjançant un itinerari per a persones majors de 50 anys, Unimajors.  Així mateix el 
Centre ha desenvolupat diversos Postgraus propis de la Universitat de València i ha col·laborat en el projecte 
Erasmus Mundus, així com en la formació per a llicenciats i graduats. Alhora, s’han oferit diversitat de cursos, 
conferències, congressos, jornades i altres accions formatives tant per alumnes universitaris com per a 
professionals amb la intenció d’una formació continua i permanent. També s’han realitzat activitats conjuntes 
amb el Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat i amb departaments de les diferents Facultats de la 
Universitat, així com s’han realitat activitats que han donat contingut a la Càtedra Cucó. La investigació i la 
transferència de resultats és un altra de les accions del Centre, producte de la vinculació amb l’ample ventall 
d’àrees de coneixement de la Universitat de València, per tal d’acostar els projectes, la investigació i els 
resultats a l’entorn comarcal. La UV també ha actuat com a transmissora, difusora, i generadora de cultura, 
en aquest sentit el Centre de Gandia-UV ha organitzat nombroses activitats, en aquest sentit: concerts, 
exposicions, taules rodones, presentacions de llibres i altres activitats culturals. El Centre de Gandia-UV ha 
donat  presència a la Universitat de València en  la comarca, en eixe sentit la relació amb l’entorn és peça 
clau entre els nostres objectius. S’han tingut relacions tant amb les institucions públiques fonamentalment 
ajuntaments, mancomunitats, així com en la xarxa empresarial, les associacions i les organitzacions cíviques, 
entre altres, donant presència a la Universitat de València a Gandia. 
 

 
 
B) Recursos humans utilitzats en l’activitat 
 

Tipus Nombre Nre. Hores / any 
 Estimat Realitzat Estimat Realitzat 
Personal assalariat 6 6 9.318 8.800 
Personal amb contracte de 
serveis 

1 1 945 1.063 

Personal voluntari     
   
 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat 
 

Tipus Nombre 
 Estimat Realitzat 
Persones físiques Entre 12.000 i 14.000 > 15.000 
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  2019 

Nombre d’alumnes 

Assistents activitats 
obertes 

Entre 500 i 600 

Entre 2.000 i 
3.500 

586 

 

2.020 

Disseny, gestió i desenvolupament de 
la Universitat dels Majors 

Nombre d’alumnes troncals 

Nombre d’alumnes 
optatives 

Entre 500 i 700 

Entre 600 i 700 

685 

 

753 

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 

 

110 

Formació acadèmica Nombre 
d’alumnes/assistents 

Entre 1.400 i 
2.200 

 

2.053 

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

Nombre d’assistents i/o 
beneficiaris 

Entre 5.500 i 
7.000 

 

9.450 

Establiment i manteniment de relació 
amb l’entorn 

Nombre de contactes amb 
institucions i entitats 
comarcals 

Entre 30 i 50 
 

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 
 

 
Aquest projecte ha organitzat tot tipus d’activitats culturals per al col·lectiu AlumniUV de la Universitat de 
València, així com també s’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 seguit treballant en la proposta per a 
crear un segon grup dins del Club de Lectura encara que està previst obrir noves propostes de cara al 2020. 

 
 

  



B) Recursos humans utilitzats en l’activitat 
 

Tipus Nombre Nre. hores / any 
 Estimat Realitzat Estimat Realitzat 
Personal assalariat 2 2 2.329 2.168 
Personal amb contracte de 
serveis 

    

Personal voluntari     
   
 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat 
 

Tipus Nombre 
 Estimat Realitzat 
Persones físiques 2.200 1.953 
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 
AlumniUV de la Universitat de 
València. 

Nombre de membres del col·lectiu. 2.200 
 

1.953 

 
 

 
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 
 
 
En 2019 s’han desenvolupant les següents activitats: 
 
- Formació teatral “Tallers de Teatre Permanent”, de dansa i altres disciplines complementàries relacionades 
amb arts escèniques per a l'alumnat universitari i públic general.  
- Produccions teatrals d’ASSAIG (Grup de Teatre de la Universitat de València).  
- Producció d’un espectacle de dansa. 
- Coordinació dels espais de formació, calendaris, magatzem i control de la sala Matilde Salvador 
-  Programació estable de teatre i dansa de l´Aula d´Arts Escèniques de la  UV en la Sala Matilde Salvador.  
 
 
 

  



B) Recursos humans utilitzats en l’activitat 
 

Tipus Nombre Nre. hores / any 
 Estimat Realitzat Estimat Realitzat 
Personal assalariat 2 2 3.106 2.979 
Personal amb contracte de 
serveis 

    

Personal voluntari     
 
 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat 

 
Tipus Nombre 

 Estimat Realitzat 
Persones físiques 5.010 5.991 
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 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-
actors 

50 alumnes 
20 alumnes-

actors 

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

Nombre d’assistents  Assistència de 4.900 
persones de públic  

5.921 

 
 

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 realitzada 
 

Finalment en l’exercici 2019 la Fundació pràcticament no ha col·laborat en el desenvolupament d’aquesta 
activitat. 

 
 

  



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

Objectiu Indicador 
Quantificació 

Estimat Realitzat 
Difondre i donar a conèixer les 
accions de mentorització als 
investigadors. 

Nombre d’investigadors 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 
 
S’ha col·laborat amb l’àrea de Patrimoni Cultural de la Universitat de València en la tasca de recuperació, 
estudi, catalogació, restauració i difusió dels béns artístics de la mateixa en diferents mitjans i formats. 
 
Així, al llarg de 2019 s’ha continuat estudiant i catalogant les diferents col·leccions i s’ha realitzat la 
necessària actualització i millores en les bases de dades, 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’ ha 
presentat el programa Omeka, una eina informàtica complexa que segueix estàndards internacionals i que ha 
suposat una desviació positiva de les previsions fetes en el Pla d’ Actuació en allò que afecta a catalogació d’ 
objectes, gestió del Patrimoni Cultural Universitari i facilitar imatges i documents a persones físiques o 
jurídiques.  
 
Es continua treballant en el reconeixement per part de la Generalitat de les col·leccions històric-artístiques 
com a col·lecció museogràfica i l’ adequació de la Sala de Bigues com a espai museístic.  
 



S’ha millorat la difusió que es feia del Patrimoni Cultural amb la renovació d’eines obsoletes, com era la 
anterior web, i l’obertura de nous canals de difusió a les xarxes socials així com diferents aplicacions de 
visites virtuals a La Nau o una aplicació adaptada per a persones amb diversitat funcional. Totes aquestes 
accions, han suposat una desviació positiva en l’apartat  “Difusió del Patrimoni Cultural” respecte a la previsió 
inicial. 
 
D’altra banda, s’ha continuat oferint un ampli servei d’ informació i assessorament per a la pròpia Universitat, 
supervisió d’ obres i treballs entre els que destaquen tota la preparació de la futura obra del Paranimf,  així 
com a institucions externes. Incloent la cessió d’ imatges o informació sobre peces concretes de les 
col·leccions universitàries. 
 
S’ha supervisat el moviment d´obres entre diferents àrees de la Universitat i la cessió temporal a altres 
entitats.  
 
 
 
B) Recursos humans utilitzats en l’activitat 
 

Tipus Nombre Nre. hores / any 
 Estimat Realitzat Estimat Realitzat 
Personal assalariat 2 3 3.106 2.266 
Personal amb contracte de 
serveis 

    

Personal voluntari     
   
 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat 
 

Tipus Nombre 
 Estimat Realitzat 
Persones físiques 1.500 10.957 
Persones jurídiques 30 19 
Projectes sense quantificar beneficiaris 3 0 
 
 
D) Objectius i indicadors de realització de l’activitat 
 

Objectiu Indicador 
Quantificació 

Estimat Realitzat 
Difusió del Patrimoni Cultural  Nombre de visitants de la pàgina web 

de l’Àrea de Patrimoni i de la pàgina de 
Facebook 

1.500 10.851 

Catalogació d’objectes Nombre d’obres catalogades, revisades 
i/o actualitzades 1.000 1.514 

Gestió del Patrimoni Cultural 
Universitari 

Nombre de documents tramitats, 
gestionats o emesos 400 1.521 

Facilitar imatges/documents a 
persones físiques i/o jurídiques 

Nombre d’imatges /documents 
sol·licitats a l’Àrea de Patrimoni 150 9.485 

Realitzar projectes i estudis propis 
de l’Àrea 

Propostes formulades, estudis 
realitzats, llibres i publicacions 10 8 

Gestió del fons fotogràfic digital Nombre d’imatges noves, digitalitzades, 
actualitzades o retocades 500 1.414 

 
 
La desviació en l’estimació de la difusió del patrimoni cultural es deguda principalment a l’obertura de nous canals 
de difusió en xarxes socials i a la posta en marxa d’una nova aplicació informàtica. Respecte a la desviació en les 
imatges/documents facilitats la desviació es deu a l’enviament de l’arxiu complet de numismàtica a la Biblioteca 
Històrica i a la petició de l’Aula del Cel dels documents relatius a les plaques solars. 



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 
 

Aquesta activitat té com a finalitat la difusió del Patrimoni Cultural, així com una tasca social que permet als 
estudiants de la Universitat tindre una experiència curricular, que els ajude a la seua progressió professional, i 
també el oferir un programa de col·laboració amb persones de la tercera edat.  

Així, al llarg de 2019, i fins a setembre, hi va haver una continuació amb la tasca feta en anys anteriors oferint 
visites guiades a tot tipus de col·lectius per a difondre els espais patrimonials més rellevants de l’ edifici 
històric de La Nau. Fent les oportunes formacions i xarrades.  

En relació a la nova gestió implementada a partir de setembre, s’han reduït els temps mínims d’antelació per 
a la reserva de les visites, s’han dut a terme visites guiades coincidint amb dates senyalades, algunes d’elles 
tematitzades, s’ha dissenyat un programa de visites guiades obertes al públic en general i s’han implementat 
nous canals de reserva i gestió de entrades.  S’han organitzat tallers didàctics per a públic infantil i adult. 
S’han protocol·litzat tota una sèrie de procediments per a la reserva de les visites i s’han dut a terme xarrades 
per a la captació de voluntaris pertanyents al col·lectiu estudiantil.  

Esmentar, a més a més, que més enllà de les persones voluntàries, s’han fet ús de col·laboracions externes 
per a algunes d’aquestes activitats. S’ha treballat amb un col·lectiu de mediació cultural, i amb les persones 
comissàries de les diverses exposicions.  

 
 
B) Recursos humans utilitzats en l’activitat 
 

Tipus Nombre Nre. hores / any 
 Estimat Realitzat Estimat Realitzat 
Personal assalariat 1 3 1.553 1.553 
Personal amb contracte de 
serveis 

    

Personal voluntari 20 30 
 

 
 
 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat 
 

Tipus Nombre 
 Estimat Realitzat 
Persones físiques, voluntaris 20 30 
Persones físiques, visitants 10.000 4.069 
Persones jurídiques  21 
Projectes sense quantificar beneficiaris   

 
 
  



D) Objectius i indicadors de realització de l’activitat 
 

Objectiu Indicador 
Quantificació 

Estimat Realitzat 
Implicació dels universitaris Nombre de persones 15 - 
Difusió patrimoni universitari Nombre de persones 4.000 4.069 
Difusió projectes expositius temporals Nombre de persones 6.000 975 

 
 

 

14. ACTIVITATS  DE L’ESCOLA EUROPEA DE PENSAMENT LLUIS 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 realitzada 
 
A l’exercici 2019 en l’Escola Europea de Pensament Lluís Vives s’han realitzat principalment aquestes activitats: 
conferències, presentacions de llibres, tallers i taules rodones. 
 
 
 
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 1.500 3.040 
Persones jurídiques   
Projectes sense quantificar beneficiaris   

 
 
D) Objectius i indicadors de realització de l’activitat 
 

Objectiu Indicador 
Quantificació 

Estimat Realitzat 
Realització de conferències Nombre de conferències 15 18 
Presentacions de llibres  Nombre de presentacions 4 6 
Realització de seminaris/tallers Nombre de seminaris/tallers 5 1 

 
 



15. ACTIVITATS  FORMATIVES DE LA NAU DELS XIQUETS I LES XIQUETES – LA 
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 realitzada 
 

 
Les activitats programades es plantegen al voltant d’un fil conductor, que en aquesta edició ha sigut “L’aigua, un 
regal ple de vida”, que s’ha centrat en prendre consciència de tot el que l’aigua aporta a les nostres vides, i fer-ne 
un ús sostenible. 
 
Han estat nombroses les activitats realitzades al llarg del mes. En la Nau dels Xiquets i les Xiquetes (de 5 a 12 
anys) han gaudit d’activitats com banys a la piscina, pràctiques esportives, tallers de cuina, ludoteca i cor. 
Enguany han visitat el Parc Natural de l’Albufera, han realitzat la ruta dels Molins d’Alboraig, han participat en una 
trobada intercampus a La Canyada del Conill i, el més refrescant, han nadat a la piscina del Parc El Vedat. 
 
Per altra banda, en la Nau Jove (de 13 a 16 anys) han practicat esports innovadors com softbol i funky i han fet 
participat en un taller de llengua xinesa. 
 
Pel que fa a les activitats dedicades al coneixement de la Universitat de València, feren un programa de ràdio al 
Taller d’Audiovisuals de la Universitat de València (TAU), visitaren l’Aula del Cel i el Col·legi Major Rector Peset. 
 
En l’apartat d’excursions; han visitat l’Observatori del Canvi Climàtic, han practicat paddle surf al Perellonet, i 
senderisme al paratge de la Penya Maria a Xestalgar. 
 
Per acabar, els joves han fet una estada de dues nits a l’alberg de L’Assut d’Antella, on han fet activitats 
d’aventura i han practicat piragüisme pel riu Xúquer. 
 
 
 
B) Recursos humans utilitzats en l’activitat 
 

Tipus Nombre Nre. hores/any 
 Estimat Realitzat Estimat Realitzat 
Personal assalariat 2 2 1.811 1.905 
Personal amb contracte de serveis     
Personal voluntari     

 
 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat 
 

Tipus Nombre 
 Estimat Realitzat 
Persones físiques 490 345 
Persones jurídiques   
Projectes sense quantificar beneficiaris   

 
  



D) Objectius i indicadors de realització de l’activitat 
 

Objectiu Indicador Quantificació 
Estimat Realitzat 

La Nau dels Xiquets/es 

Nombre 
d’alumnes 400 245 

- 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 90 100 

- 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 

   

 
 

16. ACTIVITATS ARXIU VALENCIÀ DE DISSENY 
 
 
A) Identificació 

 
Denominació de l’activitat  Arxiu Valencià de Disseny 

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 iniciat el projecte amb una primera presa de contacte amb els materials que formen l’arxiu per a poder 
realitzar una anàlisi dels documents i decidir quins procediments seguir per a la seua classificació, ordenació, 
catalogació i digitalització. 
 
A continuació s’ha fet un inventari per organitzar els diferents fons que composen l’arxiu i saber també el total de 
caixes que ocupa la documentació. En conseqüència comptabilitzem un total de 191 caixes distribuïdes en els 
següents fons: 
 
1.- Arxiu personal i professional de Lola Castelló i Vicent Martínez al voltant de Punt Mobles (104 caixes). 
 
2.- Arxius de Manuel Lecuona  
  - Arxiu Martínez Peris (54 caixes) 
  - Arxiu La Mediterrànea (12 caixes) 
  - Arxiu Curvadora valenciana. Gasisa (5 caixes) 
  - Arxiu hijos de Mariano García (2 caixes) 
  - Arxiu Martínez Medina (3 caixes) 
  - Arxiu Mariner (1 caixa) 
  - Arxiu Proyecto IMPIVA (8 caixes) 
  - Material gràfic divers (2 caixes) 
 
S’ha inventariat, catalogat i instal·lat l’arxiu del fons de Manuel Lecuona que ara ocupa al voltant de 24 metres 
lineals de l’arxiu. 
 
També s’ha digitalitzat la pràctica totalitat dels fons que componen l’arxiu de Manuel Lecuona, al voltant de 15.000 
imatges. 
 
S’està preparant la documentació per a l’estudi i classificació de l'Arxiu personal i professional de Lola Castelló i 
Vicent Martínez al voltant de Punt Mobles. 
 
S’ha rebut la donació d'una carpeta amb documentació del que serà el fons Eduardo Albors. 
 
 
 
B) Recursos humans utilitzats en l’activitat 
 

Tipus Nombre Nre. hores/any 
 Estimat Realitzat Estimat Realitzat 
Personal assalariat  1  678 
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   

 
 
  



D) Objectius i indicadors de realització de l’activitat 
 

Objectiu Indicador 
Quantificació 

Estimat Realitzat 
Inventari i catalogació Nombre de fons 2 1 
Digitalització Nombre d’imatges Aprox. 14.000  15.000 

 
 
 

17. ACTIVITATS  FORMATIVES DE COOPERACIÓ 
 
 

A) Identificació 
 

Denominació de l’activitat  Programa EpD. Formació 

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, Xarxa internacional 
UNITWIN - UNESCO 

 
 
Descripció detallada de l’activitat realitzada 

 
Coordinar les activitats i programa de Càtedra UNESCO seguint les indicacions de la direcció i la Universitat. 
En 2019 l’activitat s’ha reduït al no haver convocatòria de projectes EpD i sensibilització de la Càtedra 
UNESCO. S’han elaborat diversos esborranys de bases de convocatòria projectes EpD que finalment no han 
prosperat.  
 
S’ha executat la darrera fase i s’han justificat les subvencions rebudes de l’Ajuntament de València i el 
Ministeri Afers Exteriors per al projecte de Taller sobre Patrimoni Cultural i Objectius de Desenvolupament 
Sostenible. S’han publicat resultats en un llibre a tres idiomes i s’ha creat una APP sobre València ODS. S’ha 
elaborat l’expedient de subvenció per a una II Edició del Taller que no ha prosperat.  
 
S’ha redactat l’Informe sexennal (2013-2018) de la Càtedra UNESCO per posar-lo a consideració de la 
Direcció de la Càtedra i enviar-lo a UNESCO (París). S’ha obtingut la renovació de la confiança d’UNESCO 
per sis anys més.  
 
S’han coordinat dues campanyes de UNESCO entre el professorat de la Universitat de València:  
1. Procés conduent a l’elaboració del Informe Mundial sobre Educació 2021 de UNESCO , i 
2. “7 Saberes” bones pràctiques educatives en Amèrica Llatina.  
 
S’ha col·laborat amb a la Universitat per a la renovació i adequació del nou logotip de la càtedra.  
 
Com a FGUV-Àrea de Cooperació hem atès el Qüestionari que el Comitè NGO-UNESCO remet a les entitats 
col·laboradores.  
 
 

 
 
B) Recursos humans utilitzats en l’activitat. 
 

Tipus Nombre Nre. hores/any 
 Estimat Realitzat Estimat Realitzat 
Personal assalariat 4 4 1.931 1.220 
Personal amb contracte de serveis     
Personal voluntari      

 
 



C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Nombre 
 Estimat Realitzat 
Persones físiques 560 63 
Persones jurídiques 5 1 
Projectes sense quantificar beneficiaris 2 0 

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

Objectiu Indicador 
Quantificació 

Estimat Realitzat 
Foment de la formació 
i educació per al 
desenvolupament en 
la Universitat de 
València. 
 
 

1.  Nombre de projectes de formació i EpD 
realitzats 
2.  Nombre de professors universitaris i experts 
en cooperació que participen en les activitats 
formatives 
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 EpD 
6. Informes per a renovació conveni UNESCO 
lliurats a UV per a sosteniment Càtedra 
UNESCO.  
7. II Taller Universitat-Ciutat-ODS convocat i 
executat 
8. Finalització i justificació I Taller València ODS 

1. 6 
 
2. 10 
 
 
3. Almenys 4 

disciplines 
diferents 

4. 120 
5. 560 
6. Realitzat 
 
 
7. 1 
  
8. 100% 

justificat 

0 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
0 
100% 
 
 
0 
 
100% 

 
 
 

18. ACTIVITATS  DE SENSIBILITZACIÓ  
 
 
A) Identificació 

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

exposicions i jornades. 
Tipus d’activitat Pròpia  

Identificació de l’activitat per sectors Cooperació institucional i 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, encara que es col·labora en xarxa per a 
l’execució d’un projecte de cooperació internacional. 

 
 

Descripció detallada de l’activitat realitzada 
 
S’han elaborat materials de bones pràctiques que ha presentat la Delegada de Cooperació en les V Jornades 
OCUD.  
 
S’ha presentat com a bona pràctica el “Taller València ODS” en la reunió de la REFAL (Red Española de 
Fundació Anna Lind) celebrada a València.  
 
S’ha participat en els grups de treball de la coordinadora Valenciana d’ONGDs; Jornades Municipals sobre 



“València pels Drets Humans”; Jornada d’avaluació de projectes de cooperació; Acte de la signatura del 
Pacte autonòmic per la cooperació al desenvolupament; assistència acte de lliurament dels Premis Manuel 
Castillo.  
 
S’ha elaborat i publicat el núm. 9 de la revista EDHC.  
 
S’han actualitzat els nous protocols d’edició pròpia per a les col·leccions: “La Nau Solidària” (assaig i estudis), 
i per a “Materials CUD”. 
 
S’han publicat els següents llibres:  

1. “Recetas nutritivas para comunidades nativas. Comidas ricas con alimentos locales bien 
combinados” (L. Ruano) 
2. “Recursos pedagógicos para la intervención socioeducativa en contextos interculturales bilingües 
latinoamericanos” (J. M. Senent).  
3. “El activismo de las refugiadas políticas colombianas” (E. Mut).  

 
S’ha informat a l’empresa responsable de la l’elaboració de l’Informe sobre implantació dels ODS i la 
responsabilitat social a la UVEG”. S’ha participat en la jornada CUD de presentació de l’informe amb Ideatón.  
 
S’ha participat en la comissió de renovació i actualització del programa de formació del voluntariat de la UV.  
 
S’han organitzat les XXV Jornades de Debat sobre Immigració, Diversitat i Democràcia en col·laboració amb 
la Mesa d’Entitats de Solidaritat amb els Immigrants de València.  
 
S’ha informat a la Universitat sobre el report de pressupost 0’7 gestionat en l’Àrea de Cooperació de la FGUV 
davant l’Informe AOD coordinat per la CRUE-OCUD i el Ministeri.   
 
S’han gestionat i incorporat dues estudiants en pràctiques formatives procedents del Máster de Cooperació 
de la UV (període gener –març 2019 i novembre 2019-febrer 2020) tutoritzant la seua formació.  
 

 
 
B) Recursos humans utilitzats en l’activitat 
 

Tipus Nombre Nre. hores/any 
 Estimat Realitzat Estimat Realitzat 
Personal assalariat 5 4 2.359 1.992 
Personal amb contracte de serveis     
Personal voluntari (pràctiques) 2 2 600 600 

 
 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat 
 

Tipus Nombre 
 Estimat Realitzat 
Persones físiques 8.000 2.500 
Persones jurídiques 5 3 

 
 
  



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.  
- 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.  
- Recolzament per promoure la 
investigació en cooperació al 
desenvolupament, pau i 
desenvolupament humà entre els 
universitaris i els mitjans de 
comunicació (periodistes) 
espanyols. 
- Organitzar amb Mesa d’Entitats 
de Solidaritat XXV Jornades 
Immigració, Diversitat i Democràcia 
(IDD) 
 
 

1. Participació de membres de 
la comunitat universitària en 
activitats realitzades.  
 
2. Elaboració de fullet sobre la 
cooperació UV en format 
imprès i electrònic, 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 de dos títols de la 
col·lecció La Nau Solidària, 
Materials CUD, o suport a la 
co-edició. 
 
5. Edició 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. Repercussió en mitjans de 
les activitats de cooperació  
 
8. Presència d’aquestes 
accions a tots els campus 
universitaris  
 
9. Exposicions CUD 
actualitzades. 
 
10. Jornades IDD convocades. 
 

1. 4.000 
 
 
 
 

2. 300 
descarregues 
del document. 

 
3. Dades 

recollides > 80 
% de les dades 
existents. 

 
4. Editats al 

menys 150 
exemplars de 
cada títol. 

 
5. Realització de 

un numero de 
EDHC. 
 

 
6. 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. 15 
 
 
 

8. Tots els 
Campus tenen 
activitats en  
Coop. 

9. 3 
 

10. 100%  
 

325 
 

 
 
 
0 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
100% 

 
 
  



19. ACTIVITATS DE PROJECTES TÈCNICS DE COOPERACIÓ 
 
 
A) Identificació 

 
Denominació de l’activitat  Gestió de projectes de cooperació al desenvolupament de 

la UV i propis. Gestió de la VI Convocatòria projectes 0,7 
Tipus d’activitat Pròpia  

Identificació de l’activitat per sectors 
Cooperació 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 i països empobrits 
 

 
Descripció detallada de l’activitat realitzada 

 
S’ha col·laborat amb la Universitat per a dur a terme la convocatòria de Projectes 0’7 de cooperació 
internacional al desenvolupament de cara a la VI Convocatòria encara que finalment no s’ha convocat.  
 
S’ha procedit a gestionar el tancament de projectes de IV i V convocatòria (un total d’11 projectes a falta 
d’executar les seues últimes despeses i memòries finals) assessorant tècnica i administrativament als 
coordinadors dels projectes. 
 
S’ha gestionat i informat per a la pròrroga de tres projectes: Centre de Salut en El Salvador, Prevenció de 
Malària a Colòmbia i Resolució extrajudicial de conflictes a Cuba. Continuen les gestions d’execució fins 
a març de 2020.  
 
S’ha donat suport tècnic a la Delegació d’Estudiants SEDI sobre borses de viatge i sobre convocatòries 
0’7 d’estudiantat (avaluacions).  
 
 

 
 

B) Recursos humans utilitzats en l’activitat 
 

Tipus Nombre Nre. hores/any 
 Estimat Realitzat Estimat Realitzat 
Personal assalariat 3 3 1.695 1.695 
Personal amb contracte de serveis     
Personal voluntari     

 
 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat 
 

Tipus Nombre 
 Estimat Realitzat 
Persones físiques Gran nombre de beneficiaris 

dels Projectes de cooperació 
de la V Convocatòria 

Gran nombre de beneficiaris 
dels Projectes de 

cooperació de la V 
Convocatòria 

Persones jurídiques 20  
 
 
  



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 
la Comissió 0’7.   
- Assessorament i suport al personal de 
la UV com a coordinadors dels 
projectes de cooperació durant la seua 
execució. 
- Gestió de projectes de la V i VI 
convocatòria i justificació o tancament 
de les convocatòries anteriors. 

1. Participar en el procés de 
redacció, avaluació i 
selecció de beneficiaris.  

 
 
 

2. Nombre de programes 
gestionats. 

 
 

 
3. Suport a consultes del 

Vicerectorat de cooperació i 
al personal UV coordinadors 
de projectes en la gestió 
dels programes que els 
afecten.  
 

1. 100% 
 
 
 
 
 
2. 100 % (15 

aprox.) 
 
 
 
3.  Més de 30 
consultes 
resoltes 
 
 
 

50% 
 
 
 
 
 
100 % 
 
 
 
 
100% 

 
 
20. ACTIVITATS  D’INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ DE COOPERACIÓ. 

 
 
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 de qualsevol lloc.  

 
 
Descripció detallada de l’activitat realitzada 

 
Gestió d’informació específica en cooperació al desenvolupament, solidaritat 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. 
 

 
 
B) Recursos humans utilitzats en l’activitat 
 

Tipus Nombre Nre. hores/any 
Estimat Realitzat Estimat Realitzat 

Personal assalariat 3 3 1.780 1.780 
Personal amb contracte de serveis     
Personal voluntari (pràctiques) 1  600  

 
 
 



C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat 
 

Tipus Nombre 
Estimat Realitzat 

Persones físiques 3.000  3.000 
Persones jurídiques 500 500 

(*) 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 

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. 
Mantenir presència institucional 
a les xarxes socials. 
 
Renovar els instruments de 
difusió d’InfoSud i la seua 
presència a disposició de la 
Comunitat Universitària. 
 
 

1. Increment dels fons documental 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: CUD i BibMigra. 
 
6. Tenir actualitzada la Web 
Cooperació FGUV amb convocatòries, 
repertoris i notícies. 
7.Presència i seguiment de l’activitat de 
la CUD 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. 
 
6. Actualitzada 
al 98%. 
 
7.Volum anual 
de twits i de 
seguiment 
institucional de 
la CUD. 
 

1. 407 
volums 
 
2. El nou 
gestor web 
de la UV no 
permet 
conèixer el 
nombre de 
consultes 
3. 123 
consultes 
virtuals 
4. 244 
consultes 
presencials 
 
5. Bases de 
dades 
actualitzades 
6. Web 
actualitzada 
 
 
7. 83 tweets i 
55 nous 
seguidors 
 

 
 
 
 

21. 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 
       
Per al 2019 hem continuat amb l’atenció presencial a les instal·lacions del Centre de Documentació 
Europea i amb 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 acollida entre les subscripcions. A data d’avui el butlletí Info-Europa compta amb 2.306 
subscriptors. 
 
D’altra banda, durant 2019 es va continuar la relació amb el servei Madrid Puerta de Europa de la 
Comunidad de Madrid, per a patrocinar la Guiafc.es. 
  
El CDE forma part també del Comitè Tècnic del projecte SEDAS (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 Realitzat Estimat Realitzat 
Personal assalariat 2 2 2.606 2.606 
Personal amb contracte de serveis 

 
 

 
 

Personal voluntari 
 

 
 

 
 
 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat 
 

Tipus Nombre  
Estimat Realitzat 

Persones físiques 1.072 (consultes directes) 956 
Pàgines web 65.000 usuaris únics 67.356 
Projectes sense quantificar beneficiaris 

 
 

 
 
D) Objectius i indicadors de realització de l’activitat 
 

Objectiu Indicador Quantificació 
Estimat Realitzat 

Visites presencials Estadístiques pròpies visites 1.072 956 
Consulta pàgines web Estadístiques Google Analytics 65.000 67.356 
 
 
 
  



22. 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 ha col·laborat amb la Càtedra Jean Monnet ad personam en Integració Econòmica amb la 
presentació de la candidatura de la Universitat de València a la convocatòria de l'Acció Jean Monnet 
2018. La presentació de la proposta ha segut un èxit, el CDE estarà integrat en Centre de Excel.lència 
Jean Monnet (CEJM-UV) durant als propers quatre anys (2019-2022). 
 
En el marc de les activitats del Centre d’Excel·lència Jean Monnet es deixarà d’actualitzar el llibre digital 
Mont Blanc, recursos educatius per a l’ensenyament de l’assignatura Unió Europea en l’Educació 
Secundària de la Comunitat Valenciana. Dita obra será substituïda per una nova titolada Open Europe 
dirigida pel professor responsable del CDE y del CEJM-UV Cecilio Tamarit, que tindrà els mateixos 
objectius i pretensions en la seua difusió. La primera edició de dita obra es publicarà a finals de 2020. 
 
Finalment el vídeo-bloc sobre temes d'actualitat del procés d'integració europea com a instrument de 
divulgació i suport a la docència, ha estat substituït per les gravacions de les conferències i entrevistes 
realitzades pel Centre Cultural La Nau a les persones convidades pel CDE en el marc del Cicle “Las 
razones de Europa”, que s’organitzen en col·laboració amb l’Escola Europea de Pensament Lluís Vives 
de la pròpia Universitat de València. 
 
 
 
B) Recursos humans utilitzats en l’activitat 
 

Tipus Nombre Nre. hores / any 
Estimat Realitzat Estimat Realitzat 

Personal assalariat 2 2 105 105 
Personal amb contracte de serveis 

 
 

 
 

Personal voluntari 
 

 
 

 
 

C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat. 
 

Tipus Nombre 
Estimat Realitzat 

Persones físiques 60 60 
Persones jurídiques 25.000 11.250 
Projectes sense quantificar beneficiaris 

 
 

 
  



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

Objectiu Indicador 
Quantificació 

Estimat Realitzat 
Actualització del llibre digital Mont Blanc.  Consultes a la web 25.000 10.000 
Vídeo-bloc/gravacions conferències i 
entrevistes 

Consultes a la web 1.000 1.250 

 
 
 
23.  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 
 
El CDE va organitzar una edició del Curs de preparació per a les oposicions a la UE, que va ja per la seua 
XI edició en sols quatre anys. El curs es va a celebrar entre novembre i desembre de 2019 amb total 
satisfacció d’organització, alumnat i professor. 
 
En desembre de 2019 va tindre lloc la primera edició del Taller Eurostat, coneixement i ús d’estadístiques 
Europees, el dijous 12 de desembre de 2019, amb la col·laboració de la Facultat d’Economia de la 
Universitat de València amb total satisfacció de l’alumnat i professorat assistent. 
 
Com cada any al mes de desembre ha tingut lloc la V edició de Desembre Europeu amb el tema La crisi 
climàtica. 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 lúdico-formativa on es realitzen 
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 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.  
 
En el marc de Desembre Europeu tingué lloc també la setena edició dels 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 corresponent a l’hivern de 2019 va versar sobre el 
desenvolupament dels projectes de l‘Acció Jean Monnet a les universitats valencianes. 
  
 
  



B) Recursos humans utilitzats en l’activitat 
 

Tipus Nombre Nre. hores / any 
Estimat Realitzat Estimat Realitzat 

Personal assalariat 2 2 395 395 
Personal amb contracte de serveis 

 
 

 
 

Personal voluntari 
 

 
 

 
 
 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat 
 

Tipus Nombre 
Estimat Realitzat 

Persones físiques 3.570 2.989 
Persones jurídiques 

 
 

Projectes sense quantificar beneficiaris 
 

 
 
 
D) Objectius i indicadors de realització de l’activitat 
 

Objectiu Indicador Quantificació 
Estimat Realitzat 

Curs Estadístiques europees Nombre d’assistents 20 95 
Curs de preparació oposicions a la UE Nombre d’assistents 20 10 
Café amb projectes Nombre d’assistents 30 25 
Desembre Europeu Nombre d’assistents 3.500 2.989 
 
 
 

24.  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 realitzada 

 
Al llarg de l’any 2019 la Col·lecció ha oferit sis cursos especialitzats en art contemporani i matèries afins:  
 
- “Planificació de projectes expositius” (4, 6, 11 i 13 de febrer de 2019, 5ª edició). 
- “De l’arquitectura dels museus al disseny d’exposicions. La materialització del discurs expositiu” (14, 19, 21, 
26, 28 febrer i 5, 6 i 7 de març 2019).  
- “Mediació artística: acció social a través de l’art” (19, 21 i 26 de febrer de 2019, 4ª edició). 
- “Conservació preventiva aplicada a col·leccions d’art contemporani” (11, 12 i 13 de març de 2019). 
- “Introducció al mercat de l’art” (2, 4, 9 i 11 d’abril de 2019). 
- “Anglès per a historiadors de l’art” (6, 8, 15, 20 i 22 de novembre de 2019, 4a edició). 



 
B) Recursos humans utilitzats en l’activitat 
 

Tipus Nombre Nre. hores / any 
 Estimat Realitzat Estimat Realitzat 
Personal assalariat 1 1 93 93 
Personal amb contracte de serveis     
Personal voluntari     

 
 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat 
 

Tipus Nombre 
 Estimat Realitzat 
Persones físiques 100 alumnes 90 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 100 90 

 
 
 
25.  ACTIVITATS  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 realitzada 

 
Al llarg de 2019 la Col·lecció Martínez Guerricabeitia ha finalitzat l’exposició següent: 
 
- “Isidre Manils. Moments ago: de l’infern al paradís”, que va romandre oberta fins el 30 de gener de 2019 a la 
Sala Martínez Guerricabeitia del Centre Cultural La Nau. La mostra va estar comissariada per Jesús Martínez 
Clarà i Isidre Manils. S’han oferit activitats didàctiques i visites guiades. Vam coordinar i publicar un catàleg 
sobre l’autor. S’han rebut un total de 1.567 visites. 
 
A més, s’han produït i realitzat les següents exposicions: 
 
- “Antes del arte. Cinquanta anys després”, celebrada a la Sala Martínez Guerricabeitia del Centre Cultural La 
Nau entre el 22 de febrer i el 9 de juny de 2019. La mostra plantejava una revisió del projecte desenvolupat 
entre 1968 i 1969 que va ser coordinat per Vicente Aguilera Cerni, amb els artistes Eusebio Sempere, 
Joaquín Michavila, Ramón de Soto, José María Yturralde, entre altres. L’exposició feia referència a 
experiències òptiques, perceptives i estructurals. Ha estat comissariada per Santiago Pastor. Es van 
desenvolupar activitats didàctiques i visites guiades per aprofundir en les idees del projecte. Es va coordinar i 



publicar un catàleg sobre la mostra. Ha rebut un total de 3.027 visites. 
 
- “Isabel Oliver. 40 anys d’art compromès (1970-2009)”, celebrada a la Sala Martínez Guerricabeitia del 
Centre Cultural La Nau entre el 9 de juliol i el 3 de novembre de 2019.  L’exposició va mostrar obres 
d’aquesta autora seleccionades pel comissari i professor de la Universitat de València Pascual Patuel. 
Aquesta exposició pertany a la línia de treball que denominem Trobades amb la Col·lecció. Vam coordinar i 
publicar un catàleg sobre la mostra. Vam oferit visites guiades. Ha rebut un total de 2.926 visites. 
 
- “Riu. Rebeca Plana”, celebrada a la Sala Martínez Guerricabeitia del Centre Cultural La Nau entre el 25 de 
novembre de 2019 i el 23 de febrer del 2020. Comissariada per Martí Domínguez, professor de la Universitat 
de València. Aquesta exposició pertany a la línia de treball que denominem Trobades amb la Col·lecció. Vam 
coordinar i publicar un catàleg sobre la mostra. S’ha oferit un servei de visites guiades. Fins el 31 de 
desembre de 2019 a rebut un total de 749 visites. 
 
- Simultàniament s’ha coordinat i produit la 14a Biennal Martínez Guerricabeitia sota el lema “Naufragis”. 
Aquesta exposició es va inaugurar el 10 de desembre de 2019 en el Museu de la Ciutat, on romandrà oberta 
fins el 22 de març de 2020. S’ha coordinat i publicat un catàleg sobre la mostra. 
 
Per a dur a terme aquestes activitats expositives, i d’altres futures, s’han realitzat altres actuacions, 
adreçades a la conservació de la col·lecció. 

 
 
B) Recursos humans utilitzats en l’activitat 
 

Tipus Nombre Nre. hores / any 
 Estimat Realitzat Estimat Realitzat 
Personal assalariat 1 1 1.460  1.460 
Personal amb contracte de serveis     
Personal voluntari     

 
 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat 
 

Tipus Nombre 
Estimat Realitzat 

Persones físiques 4.000 8.269 
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  4.000 8.269 

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

Centres que van a rebre els 
catàlegs 

30 30 

 
 
  



26.  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 2019, s’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. Es tracta d’un col·lectiu de més de 350 persones que 
assagen de manera regular durant tot el curs acadèmic i porta l’organització de 60 concerts a l’any de tot 
tipus.   
 
A més, s’han oferit set 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 5.591 5.591 
Personal amb contracte de serveis     
Personal voluntari     

 
 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat 
 

Tipus Nombre 
 Estimat Realitzat 
Persones físiques 20.818 25.436 
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  370 350 

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 45 

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 de l’Àrea 

20.000 18.280 

 
 
 

27.  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 2019 es realitzà la direcció tècnica i 
gestió del Festival SERENATES 2019, amb 15 concerts oberts al públic en el Centre Cultural La Nau. 
 
 
 
 
B) Recursos humans utilitzats en l’activitat 
 

Tipus Nombre Nre. hores / any 
 Estimat Realitzat Estimat Realitzat 
Personal assalariat 4 4 621 621 
Personal amb contracte de serveis     
Personal voluntari     

 
 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat 
 

Tipus Nombre 
 Estimat Realitzat 
Persones físiques 4.500 6.566 
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 10 15 

Oferir al públic Valencià un Festival 
musical de qualitat Públic assistent al Festival Serenates 4.000 6.266 

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

Nombre d’artistes participants en el Festival 
Serenates 500 300 
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RECURSOS ECONÒMICS OBTESOS PER L’ENTITAT. 
 
 
 
 

 
 


