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Olympic Robotic Challenge 2.17
Les associacions universitàries engiOn (Universitat Jaume I), 
Makers UPV (Universitat Politècnica de València) i Amicro-
tech (Universitat d’Alacant) han organitzat l’Olympic Robotic 
Challenge 2.17, una competició de robòtica d’àmbit de la 
Comunitat Valenciana. La competició consta de cinc proves 
a realitzar amb un robot multidisciplinari: circuit de velocitat, 
combat de sumo, laberint, selecció de peces per color i partit 
de futbol.

Prova Cangur
El dijous 30 de març 
del 2017 l’ESTCE de 
la Universitat Jau-
me I va acollir per 
primera vegada la 
XXII Prova Cangur 
de la Societat Cata-
lana de Matemàtiques del País Valencià.
La prova Cangur, convocada per la SCM, i organitzada per les 
respectives comissions balear, valenciana i catalana, és una 
activitat que es marca com a objectiu estimular i motivar 
l’aprenentatge de les matemàtiques a través dels problemes.

Firujiciència 2017
La tercera edició de Firujiciència do-
bla el nombre de talleristes que es 
van reunir al pavelló esportiu de l’UJI.
El pavelló poliesportiu de la Universi-
tat Jaume I va obrir les seues portes el 
dijous 6 d’abril de 2017 de 10 a 13 ho-
res per acollir els talleristes de la terce-
ra edició de Firujiciència, una iniciati-
va de la universitat pública de Castelló 
i el Centre de Formació, Innovació i Recursos Educatius (Ce!-
re) de Castelló, en què la ciència i l’alumnat són els protago-
nistes amb l’organització de més de 60 tallers cientí!cs.

Olimpíada Agroalimentària i del Medi Natural 
de l’UJI
Una quarantena d’alumnes de sis instituts de la província van 
participar el dissabte 8 d’abril del 2017 en la segona edició 
de l’Olimpíada d’Agroalimentària i del Medi Natural que s’ha 
realitzat a la Universitat Jaume I, amb l’objectiu d’estimular 
l’estudi d’aquests àmbits entre els més joves i premiar l’es-
forç i l’excel·lència acadèmica, així com convertir-se en lloc 
de trobada entre l’ensenyament secundari i la universitat.

IV Competició d’E!ciència Energètica
La Fundació per a l’E!ciència Energètica de la Comunitat 
València i la Càtedra BP d’E!ciència Energètica de l’UJI han 

lliurat els premis de la IV 
Competició d’E!ciència 
Energètica f2e amb la 
!nalitat de conscienciar 
els més joves sobre la 
importància d’un ús res-
ponsable de l’energia. 
En aquesta edició han participat 87 alumnes de vuit centres 
d’educació secundària de la província de Castelló que han 
exposat durant dos dies els seus treballs.

Pint of science
Per segon any consecutiu, cientí!cs de Cas-
telló van organitzar els dies 15, 16 i 17 de 
maig, una activitat lúdica i divertida de divul-
gació de la ciència, la Pint of Science (birra de 
la ciència o ciència amb cerveseta), que con-
sisteix simplement en xarrades de ciència en 
un bar, el Pub Terra de Castelló. 

VII Premi Literari en Valencià de Divulgació 
Cienti!cotecnològica
L’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals de 
la Universitat Jaume I ha convocat el VII Premi Literari en Va-
lencià de Divulgació Cienti!cotecnològica. El termini per a 
presentar les sol·licituds !nalitza el 16 d’octubre de 2017.
L’objectiu de la convocatòria és estimular la creació i la difu-
sió d’obres escrites en valencià, que posen a la disposició del 
públic en general, i dels estudiants preuniversitaris en parti-
cular, idees i avanços cientí!cs i tecnològics especí!cs.

Concurs de
cristal·lització
Un total de 45 centres 
de secundària i batxille-
rat i al voltant de 1.500 
alumnes han participat 
en la !nal autonòmica 
del Certamen de Cristal·lització en l’Escola, organitzat sota la 
direcció del professor de la Universitat Jaume I, Vicente Esteve, 
i la Ciutat de les Arts i les Ciències, amb el patrocini del Grup 
Especialitzat de Cristal·logra!a i Creixement Cristal·lí (GE3C) 
de les Reials Societats Espanyoles de Química i de Física.

Beques Torrecid per al curs 2017/2018
L’empresa TORRECID convoca beques per a estudiantat de 
l’ESTCE  orientades a fomentar la matrícula als següents 
màsters: màster universitari en Enginyeria Industrial, màster 
universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Mate-
rials Ceràmics, i màster universitari en Química Aplicada i 
Farmacològica. 
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El grup d’investigació GEOTEC (www.geotec.uji.es) està in-
volucrat en la millora de les ciutats actuals per a fer-les més 
intel·ligents i obertes. L’objectiu principal d’aquest projec-
te, anomenat “GEO-C: Joint Doctorate in Geoinformatics: 
Enabling Open Cities”, és esprémer al màxim les dades 
obertes (Open Data) a través de les ciències i tecnologies 
geoespacials per a fomentar la innovació i la creativitat 
dels ciutadans. GEO-C (geo-c.eu) compta amb el !nan-
çament del programa EU Marie Curie International Trai-
ning Networks (ITN). Les institucions que formen la xarxa 
universitària del programa són la Universitat de Münster 
(WWU) (Alemanya) mitjançant l’Institute for Geoinforma-
tics (IFGI), la Universitat Nova de Lisboa (UNL) (Portugal), 
a través de la NOVA —Information Management School 
(NOVA— IMS) i la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) a tra-
vés de l’Institute of New Imaging Technologies (INIT).

El projecte GEO-C treballa per —a través de les ciènci-
es geoespacials i els seus recursos— impulsar les ciutats 
obertes, és a dir, aquelles que faciliten la transparència, la 
col·laboració i la participació ciutadana. Es tracta de ciutats 
dissenyades amb i per als ciutadans, per millorar la seua 
qualitat de vida, facilitar el seu dia a dia i optimitzar tots 
els recursos de què disposen. Sumat a tot això, el progra-
ma GEO-C concep com a fonamental l’aprenentatge dels 
ciutadans a l’hora d’interactuar amb la informació geoes-
pacial.

Aquest projecte té objectius enfocats cap a dos vessants, 
per una banda, oferir sistemes e!cients i autònoms a tra-
vés de la tecnologia, i d’una altra, educar els ciutadans 
perquè puguen fer front als profunds canvis tecnològics a 
les seues ciutats. Amb això s’espera que la ciutadania puga 
participar, amb mètodes i eines, en tots els nivells i traure 
bene!ci en la seua vida quotidiana.

El programa GEO-C involucra un total de quinze estudi-
ants de doctorat —cinc a Espanya, cinc a Portugal i cinc 
a Alemanya. Les seues línies d’investigació versen sobre 
diversos aspectes i perspectives de les ciutats intel·ligents, 
i és que, tot i les oportunitats que brinden les ciències geo-
espacials per afrontar els reptes de les ciutats intel·ligents, 
encara no es comprenen totes les facetes, bene!cis i pos-
sibilitats que aquestes ofereixen. Per això, GEO-C té com a 
objectiu millorar aquesta comprensió. D’aquesta manera, 
el projecte actua com a paraigües per englobar diferents 
temàtiques, que van des de la participació profunda, alfa-
betització de la ciutadania, l’aparellament i combinació de 
dades quantitatives i qualitatives, l’adopció d’estàndards 
oberts, els serveis personals i les interfícies persuasives. 
Totes elles formen una xarxa de coneixement sobre el des-
envolupament de ciutats intel·ligents i obertes adreçada a 
diversos aspectes d’aquest concepte multidisciplinari.

El resultat de les quinze tesis s’agrupa en una plataforma 
oberta per a la capacitació dels ciutadans i que serveix 
d’ajuda per a altres contextos similars, com ara un con-

junt de bones pràctiques. Aquesta plataforma rep el nom 
d’Open City Toolkit (OCT). Aquesta caixa d’eines s’ha creat 
per apro!tar els avanços de les investigacions i consisteix 
en una col·lecció d’eines, processos, especi!cacions i direc-
trius que, a més de capacitar els ciutadans, pot ser també 
útil per a empreses o òrgans de govern.

Aprenent a programar de forma         
creativa amb SUCRE4kids
El projecte SUCRE4Kids (www.sucre.uji.es) té l’objectiu 
d’apropar als estudiants d’ESO i batxillerat els principis 
de la programació computacional mitjançant xicotets dis-
positius electrònics. Basat en la metodologia d’”aprenent 
fent”, els alumnes s’enfronten a diferents reptes (projectes) 
que han de resoldre de forma autònoma. Aquests projec-
tes van des de com conèixer que una planta té set, com 
fer un llum intel·ligent, o !ns i tot com detectar que hi ha 
aparcat un cotxe. SUCRE4Kids utilitza el microcontrolador 
Arduino per a connectar amb tots els sensors i actuadors, 
i és programat de forma visual amb l’ús de blocs basats en 
Scratch.

El projecte ja s’ha posat en funcionament durant el pro-
grama “Pràctica a l’UJI”, on més de cent alumnes d’ESO, 
batxillerat i cicles formatius van conèixer com programar 
aquests dispositius i donaren solució als reptes que plan-
teja el projecte. SUCRE4Kids també va ser present durant la 
darrera FIRUJICIÈNCIA 2017, celebrada el passat 6 d’abril al 
pavelló poliesportiu de la Universitat Jaume I.

El projecte GEO-C cap a ciutats més 
obertes i intel·ligents



Els graus d’Enginyeria en Tecnologies Industrials, en Engi-
nyeria Mecànica, Enginyeria Química i en Enginyeria Elèc-
trica, i el màster en Disseny i Fabricació de la Universitat 
Jaume I de Castelló han obtingut el segell EUR-ACE® dins 
del programa Acredita Plus de l’agència europea Europe-
an Network for the Accreditation of Engineering Education 
(ENAEE). D’altra banda, el grau en Enginyeria Informàtica 
ha aconseguit el segell EURO-INF dins del programa Acre-
dita Plus de l’associació europea European Quality Assuran-
ce Network for Informatics Education"(EQANIE).

Els segells EUR-ACE® i EURO-INF són certi!cats que reco-
neixen les excel·lents característiques del títol segons una 
sèrie d’estàndards de!nits, d’acord amb els principis de 
qualitat, rellevància, transparència, reconeixement i mo-
bilitat contemplats a l’espai europeu d’educació superior.

En el cas de l’EUR-ACE® aquesta distinció, internacional-
ment reconeguda, certi!ca que la titulació reuneix els re-
quisits de qualitat !xats per la professió i facilita tant la mo-
bilitat acadèmica com la professional en permetre identi!-
car programes d’enginyeria d’alta qualitat. És atorgada per 
ENAEE, una organització sense ànim de lucre que té com a 
principals objectius la promoció del segell i els seus crite-
ris i la coordinació de les agències d’acreditació nacionals, 
proporcionar-los suport i facilitar les seues avaluacions.

EQANIE"és l’associació europea que regula l’expedició del 
segell EURO-INF, internacionalment reconegut, i facilita 
tant la mobilitat acadèmica com professional, ja que per-
met identi!car programes d’informàtica d’alta qualitat a 
Europa i més enllà de les seues fronteres."

Per tant, el fet que sis 
titulacions de l’ESTCE 
hagen estat recone-
gudes internacional-
ment, posa de mani-
fest l’elevat nivell de 
competència del nos-
tre estudiantat, una 
vegada superades les 
titulacions, i posa en 
valor els títols obtin-
guts en ser equipara-
bles als mateixos títols expedits en altres universitats euro-
pees dintingides amb els mateixos segells internacionals.

És important remarcar que, actualment, són poques les 
universitats de l’Estat espanyol que disposen d’aquesta 
certi!cació internacional, que en el cas del nostre 
estudiantat apareixerà re#ectida en el seu SET (suplement 
europeu al títol) d’enginyer o enginyera; així com la valoració 
molt positiva que s’ha fet, a l’hora d’obtindre els segells 
internacionals, de la integració del nostre estudiantat en 
empreses privades en els darrers cursos dels estudis.

Qualitat certi!cada
en els estudis d’enginyeria de l’UJI
Cinc graus i un màster de l’ESTCE obtenen el reconeixement 

de qualitat amb segells d’associacions internacionals
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Tecnologies de la Informació i les Comunicacions:

1. Grau en Enginyeria Informàtica

2. Grau en Matemàtica Computacional

3. Grau en Disseny i Desenvolupament deVideojocs

Els dos primers graus comparteixen un gran nombre d’assignatures la qual 

cosa facilita la transició entre graus i l’obtenció del doble grau.

Matemàtica Computacional i Disseny i Desenvolupament deVideojocs son 

graus de caràcter innovador i pioners a l’estat. Matemàtica Computacional 

només oferta 30 places d’entrada.

Enginyeries Industrials:

4. Grau en Enginyeria Elèctrica

5. Grau en Enginyeria Mecànica

6. Grau en Enginyeria Química

7. Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Comparteixen un gran nombre d’assignatures la qual cosa facilita la 

transició entre graus i

l’obtenció de dobles graus.

Possibilitat de doble diploma amb ‘Grandes Écoles’ de França (EURUJI).

8. Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural Grau amb molts per!ls professionals relacionats amb el nostre entorn.

9. Grau en Arquitectura Tècnica
Presenta una metodologia docent per projectes molt innovadora.

Possibilitat de doble títol amb VIA University College, Dinamarca.

10. Grau en Enginyeria de Disseny Industrial  

i Desenvolupament de Productes

Ofereix una formació innovadora, orientada a l’exercici professional, pionera 

en els seus inicis

i fortament consolidada en l’actualitat.

11. Grau en Química
Únic grau de la branca de Ciències. Avalat amb el segell d’una ampla 

tradició històrica i de qualitat.
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