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La teua arribada com a estudiant a la universitat és l’inici d’un viatge fantàstic i irrepetible, ple de novetats, de reptes 
intel·lectuals i personals, de canvis i de noves sensacions tan intenses que seran recordades durant tota la teua vida. 
A la Universitat Politècnica de València pensem que és imprescindible que et sentes secundat i acompanyat al llarg 
d’aqueix camí. Que sentes que eres el centre y valor principal d’aquesta universitat. 
Per a aquest fi des del Vicerectorat d’Estudiants i Emprenedoria, hem creat el Pla Integral d’Acompanyament a 
l’Estudiant Plus, PIAE+. Pots trobar tota la informació en +INFO.

Amb nosaltres col·laboren tots el serveis que et presentem en aquesta guia, perquè sàpies tot el que t’ofereix aquesta 
universitat. 
Benvingut a la UPV! No et limites a passar per la universitat, permet que la universitat passe per tu. 

M. Esther Gómez Martín. Vicerectora d’Estudiants i Emprenedoria. 

Aquest és un document interactiu, al llarg d’aquestes fulles trobaràs ENLLAÇOS que et portaran directament a les 
pàgines web o RRSS dels serveis citats. 
 UPV campus de Vera
 UPV campus de Gandia
 UPV campus Alcoi

https://piae.blogs.upv.es/vl/
https://piae.blogs.upv.es/vl/ 
https://www.instagram.com/instaupv/
https://www.instagram.com/upvcampusgandia/?hl=es
https://www.instagram.com/upvcampusalcoy/?hl=es
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1. ALUMNI UPV
Alumni UPV és el servei oficial de la Universitat 
Politècnica de València que desenvolupa les accions, 
programes i iniciatives del Vicerectorat d’Art, Ciència, 
Tecnologia i Societat dirigits a mantindre viu el 
contacte amb les seues titulades i titulats, i d’aquests 
entre si, i també, amb la comunitat universitària. 

+INFO
instagram 

2. AMERICAN SPACE VALENCIA
ASV és el resultat de col·laboració entre l’Ambaixada 
dels Estats Units i la Universitat Politècnica de 
València i té l’objectiu d’oferir ensenyament i 
aprenentatge en anglès, orientació per a estudiants 
que desitgen estudiar en EEUU, programes culturals, 
etc.
+INFO

3. ÀREA D’ACCIÓ CULTURAL
L’Àrea d’Acció Cultural desenvolupa les accions, 

programes i iniciatives del Vicerectorat d’Art, Ciència, 
Tecnologia i Societat relacionades amb fomentar la 
cultura participativa, la col·laboració transdisciplinar 
i la formació integral a través d’Aules d’Arts 
Escèniques, Poesia, Narrativa, Producció teatral o 
Música (Cor, Grup de Cambra, Banda Simfònica, 
Colla de Dolçaina, Electrònica). 
+INFO 

4. ÀREA DE ACCIÓ SOCIAL 
L’àrea d’Acció Social desenvolupa les accions, 
programes i iniciatives del Vicerectorat d’Art, Ciència, 
Tecnologia i Societat relacionades amb l’organització 
d’activitats de sensibilització, formació i promoció de 
valors i actituds centrades en la solidaritat. 
+INFO

5. ÀREA DE FONS D’ART I PATRIMONI UPV
L’Àrea de Fons d’Art i Patrimoni UPV desenvolupa 
les accions, programes i iniciatives del Vicerectorat 
d’Art, Ciència, Tecnologia i Societat relacionades amb 
preservar i posar en valor les col·lecions i museus de 
la UPV. 

+INFO

6. ÀREA DE PROGRAMES D’INVESTIGACIÓ 
DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ

L’Àrea de Programes d’Investigació del Vicerectorat 
d’Investigació s’encarrega de la gestió dels recursos 
propis de la universitat per a programes de suport 
a la investigació, tant en convocatòries per a 
contractació de personal investigador predoctoral i 
postdoctoral, com en ajudes per a projectes i difusió 
de resultats d’investigació. Gestiona la valoració de 
l’activitat investigadora del personal de la universitat. 

A més, manté actualitzat el registre oficial 
d’estructures d’investigació (instituts d’investigació, 
departaments, centres, etc.) i del personal assignat 
a aquestes.

+INFO

7. ÀREA DE TRANSICIÓ VERDA
L’Àrea de Transició Verda s’encarrega de desenvolupar 
totes les actuacions, inicitatives i programes del 
Vicerectorat de Desenvolupament Sostenible del 
Campus relacionades amb la sostenibilitat ambiental 
i ecologització de la UPV. La seua missió es millorar 
la mobilitat del Campus i l’eficiència energètica i 
implementar la infraestructura verda i encarregar-
se de la gestió de residus.
+INFO

SERVEIS:

https://www.alumni.upv.es/
https://www.instagram.com/alumni_upv/?hl=es
https://americanspacev.upv.es/
http://www.upv.es/entidades/ACU/
https://www.upv.es/entidades/vacts/area-de-accion-social/
http://www.upv.es/entidades/FPA/
http://www.upv.es/entidades/VINV/
https://www.upv.es/entidades/vcampus/area-de-transicion-verde/
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-Suport actiu del moviment d’accés obert gestionant 
el repositori institucional RiuNet i la plataforma 
de publicació de revistes PoliPapers, a més 
d’assessorament en la gestió de dades de recerca o 
drets d’autor. 
-PoliBuscador, (portal d’accés a tots els recursos 
impresos i electrònics de la biblioteca, sol·licitud de 
compra de llibres).
-Préstec d’ordinadors portàtils.
-Espais de descans i nou mobiliari còmode per fer 
una pausa sense eixir de la biblioteca. 
-Resol els teus dubtes al xat o a través de la Biblioteca 
Respon (PoliConsulta) 

+ INFO
instagram

10. CENTRE DE COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT-CCD

El CCD de la UPV es l’àrea de la universitat encarregada 
de donar suport i incentivar la participació de tota 
la comunitat UPV en activitats de cooperació per 
al desenvolupament. Amb el propòsit de fomentar 
actituds solidàries i relacionar la UPV amb el sistema 
de cooperació internacional per al desenvolupament.

+INFO

8. ASIC I SERVEIS INFORMÀTICS
L’ASIC atén la comunitat universitària per resoldre 
incidències informàtiques a través del seu centre 
d’atenció a l’usuari (CAU).  
Comunica les teues incidències a través de la pàgina 
web de l’ASIC i els tècnics informàtics respondran 
qualsevol dubte que l’alumnat tinga.
Com estudiant de la UPV disposes de llicències de 
les principals eines que pots trobar ací .
Així mateix, a banda de les llicències de la UPV també 
és possible utilitzar PoliLabs UPV. Aquest servei de 
la UPV permet disposar de molts dels programes 
amb execució en remot, la qual cosa permet utilitzar 
ordinadors no tan nous amb un bon rendiment. 

9. BIBLIOTECA I

DOCUMENTACIÓ CIENTÍFICA
El Servei de Biblioteca, Documentació i Ciència 
Oberta compta amb 11 biblioteques repartides en 
els campus i escoles de la UPV, amb més de 13.000 
m2 de superfície, 3.800 llocs de lectura, cabines de 
treball en grup, zones d’estudi diferenciades i llocs 
electrificats per connectar els teus dispositius. 
Amplis horaris d’obertura, que a la Biblioteca Central 
inclouen els caps de setmana i festius. 
-Proveeix i gestiona la documentació i informació 
bibliogràfica de suport a l’estudi, la docència i la 
investigació de la comunitat UPV; i a més, ofereix 
activitats de formació sobre el maneig dels recursos.  

11. CENTRE DE FORMACIÓ PERMANENT- CFP
El Centre de Formació Permanent proporciona 
cursos de diferent índole i temàtica: arts, arquitectura, 
tecnologia, emprenedoria, etc. 

+INFO

12. CENTRE DE LLENGÜES UPV
El Centre de Llengües de la UPV ofereix a la 
comunitat univesitària l’oportunitat de millorar i 
aprendre noves llengües mitjançant formació en 
llengües estrangeres, suport lingüístic, preparació 
per als exàmens d’acreditació de títols, etc. A més, 
funciona també com a seu per a exàmens oficials. 

+INFO
instagram

13. COMITÉ D’ÈTICA EN INVESTIGACIÓ
El CEI vetlla pel compliment de la informació 
científica i bones pràctiques en recerca i actua com 
a òrgan d’arbitratge en cas de conflicte. També 
emet els informes necessaris per a desenvolupar 
determinades investigacions. 

+INFO

https://polibuscador.upv.es/discovery/search?vid=34UPV_INST:bibupv
http://www.upv.es/entidades/ABDC/
https://www.instagram.com/bibliotecaupv/?hl=es
http://www.upv.es/entidades/CCD/
https://software.upv.es/
https://polilabs.upv.es/uds/page/login
https://www.cfp.upv.es/formacion-permanente/
https://www.cdl.upv.es/
https://www.instagram.com/cdlupv/?hl=es
http://www.upv.es/entidades/VINV/info/708238normali.html
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14. CURSOS MOOC DE LA UPV
Com a estudiant UPV tens accés a centenars de 
cursos online i gratuïts. En la plataforma UPVx 
podràs ajustar les teues necessitats formatives en 
àmbits que van des del maneig de fulls de càlcul a 
aprenentatge de programació en Python o el disseny 
de presentacions eficaces. 
A més, podràs acreditar l’adquisició dels teus 
coneixements de manera gratuïta per ser part 
de la comunitat UPV, https://www.edx.org/es/
school/upvalenciax. I alguns dels cursos podrien ser 
reconeguts com a crèdits optatius de grau. 
+INFO

15. DEFENSORIA UNIVERSITÀRIA
La Defensoria Universitària és una institució que 
actua com a comissionat del Claustre Universitari 
per a la protecció dels drets i llibertats dels 
membres de la comunitat universitària (estudiants, 
personal d’administració i serveis i professors) 
davant les actuacions dels diferents òrgans i serveis 
universitaris, havent de tenir en consideració els 
valors de llibertat, igualtat, justícia, solidaritat i 
pluralisme, amb ple respecte al desenvolupament 
sostenible que inspiren l’actuació de la Universitat 
Politècnica de València. Les seues actuacions, sempre 
dirigides cap a la millora de la qualitat universitària en 
tots els seus àmbits, no estaran sotmeses a mandat 

imperatiu de cap instància universitària i vindran 
regides pels principis d’independència i autonomia.  
+INFO

16. DELEGACIÓ D’ALUMNES
La Delegació d’Alumnes de la UPV (DAUPV) és la 
representació de tots els estudiants a nivell de tota 
la Universitat. És l’encarregada de vetllar pels drets 
dels alumnes i la seua seu es troba a la Casa de 
l’Alumne. 
Així mateix, dins de cada Facultat també hi ha les 
Delegacions per centre que s’encarreguen de 
gestionar solucions a problemes a nivell d’Escola, a 
banda d’organitzar activitats i tallers per a l’alumnat. 

+INFO
instagram

17. ESPORTS
El campus de la UPV  ofereix un programa esportiu 
amb una gran varietat de modalitats esportives, 
d’accés gratuït per a l’alumnat de la UPV: 
-Lligues universitàries d’esports d’equip i de raqueta: 
futbol sala, voleibol, tennis, pàdel, etc. 
-Activitats esportives: hitt, fitness, ioga, zumba, 
pilates, balls, etc. 
-Sala de musculació, sala de cardio, sala de spinning, 
cubs UPV per a la pràctica de crossfit a l’exterior.

-Reserva gratuïta per a la comunitat universitària 
d’instal·lacions esportives: pistes de pàdel, futbol 7, 
tennis de taula, vòlei platja, etc. 
-Esport federat: rugbi, muntanya, natació, triatló, etc. 
-Esport inclusiu: A Ball, pilota valenciana, ciclisme, 
etc. 
-Piscina climatitzada
I al llarg del curs, ofereix diversos esdeveniments per 
a la comunitat universitària: Dia de l’esport, circuit de 
carreres UPV, eSports, etc. 
Tot un món esportiu al teu abast!
La reserva d’activitats es pot dur a terme a través de 
l’aplicació.

+INFO
instagram

18. EDITORIAL UPV
L’Editorial UPV desenvolupa les accions, programes i 
iniciatives del Vicerectorat d’Art, Ciència, Tecnologia i 
Societat relacionades amb fomentar l’edició en obert 
i dissenyar polítiques editorials que contribueixen a 
afavorir la transferència de coneixement i compromís 
social. 

+INFO

https://www.upvx.es/
http://www.upv.es/entidades/DCU/
https://daupv.es/
https://www.instagram.com/daupv/?hl=es
https://apps.upv.es/#!/objetos/5f1ec2292d87a45f38f9cc9c/view
https://www.upv.es/entidades/AD/
https://www.instagram.com/upv_deportes/?hl=es
https://editorialupv.webs.upv.es/


GUIA DE SERVEIS UPV -  2022/23

7

19. ESCOLA DE DOCTORAT
L’Escola de Doctorat de la Universitat Politècnica de 
València és l’estructura universitària responsable, 
des del punt de vista acadèmic i administratiu, 
dels estudis de Doctorat de la Universitat. Es tracta 
d’una Escola multidisciplinària que acull l’activitat 
de programes de doctorat de diferents branques: 
Enginyeria i Arquitectura, Ciències, Art i Humanitats 
i Ciències socials i desenvolupa la seua pròpia 
estratègia lligada a l’estratègia de recerca de la 
universitat en les seues diferents estructures de 
recerca.

+INFO

20. FUNDACIÓ CIUTAT POLITÈCNICA DE LA 
INNOVACIÓ

La Fundació Ciutat Politècnica de la Innovació té com 
a objectiu el foment de la recerca i donar suport a 
la transferència de coneixements i tecnologia entre 
la CPI i el món empresarial, orientant, gestionant i 
organitzant el finançament de la recerca i de les 
infraestructures.

+INFO
instagram 

21. FUNDACIÓ SERVIPOLI
La Fundació Servipoli té com a activitat i finalitat 
bàsica complementar la formació de l’alumnat de la 

UPV, mitjançant l’experiència laboral per a afavorir 
la seua ocupabilitat, contribuint a facilitar la seua 
futura inserció laboral.
S’encarrega de brindar possibilitats d’ocupació 
dins dels campus en diversos dels serveis que en 
aquesta guia s’esmenten i en alguns que es realitzen 
de manera puntual, com congressos, eixides verdes, 
etc. L’alumne té l’oportunitat d’inscriure’s a la borsa 
d’ocupació de SERVIPOLI, completar el seu perfil 
i inscriure’s en vacants amb la possibilitat que 
contacten amb l’estudiant.

+INFO
instagram

22. GABINET D’ORIENTACIÓ 
PSICOPEDAGÒGICA UNIVERSITÀRIA (GOPU)

Servei que t’ofereix assessorament de forma 
individual i gratuïta per contribuir/afavorir el teu 
desenvolupament personal i acadèmic en un espai 
fora de l’aula.  

+INFO

23. GENERACIÓ ESPONTÀNIA
Generació Espontània és un programa en el qual 
els estudiants s’organitzen en equips de treball per 
a realitzar projectes, participar en competicions, 
resoldre reptes o organitzar algun esdeveniment 
social o cultural. 

+INFO
instagram

24. HRS4R- UPV
The Human Resources Strategy for Researchers 
(HRS4R) de la UPV té com a objectiu millorar 
l’ocupació dels investigadors i les seues condicions 
de treball i forma part d’una iniciativa a nivell 
europeu. Per a això, s’empra com a eina la Carta i el 
Codi Europeu de l’Investigador amb la finalitat que 
el món contribuïsca a la producció i difusió de la 
carrera investigadora. 
En el marc de la HRS4R s’ha creat la Unitat per al 
Desenvolupament de la Carrera Investigadora 
accessible a la pàgina web de la estratègia. El 2020 
la Comissió Europea ha atorgat a la UPV el segell 
d’excel·lència “HR Excellence in Research Award” a 
causa del progrés en alineació de les seues polítiques 
de recursos humans amb els 40 principis de la Carta 
i el Codi.  

+INFO

25. IDEES UPV
Idees UPV ofereix suport a tota la Comunitat UPV 
per a emprendre. La seua missió es fomentar i 
desenvolupar la cultura emprenedora en la UPV a 
través de jornades, formacions, premis i concursos. 
Ofereix assessorament gratuït a estudiants i titulats 
de la UPV per a dur a terme idees de negoci. També 

https://www.upv.es/entidades/EDOCTORADO/indexc.html
https://innovacion.upv.es/es/ciudad-politecnica-de-la-innovacion-parque-cientifico-de-la-universitat-politecnica-de-valencia/
https://www.instagram.com/parquecientificocpi/?hl=es
https://www.servipoli.es/
https://www.instagram.com/fundacionservipoli/?hl=es
https://www.ice.upv.es/estudiantes/gopu/
https://generacionespontanea.upv.es/
https://www.instagram.com/generacionespontaneaupv/?hl=es
https://hrs4r.blogs.upv.es
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gestiona l’ecosistema emprenedor StartUPV, amb 
espais per emprendre dins de la universitat.  

+INFO

26. INSTITUT DE CIÈNCIES DE

L’EDUCACIÓ-ICE
L’ICE és una entitat de la UPV que proporciona suport 
pedagògic a tota la comunitat universitària que ho 
requerisca i ofereix: 
-Cursos de desenvolupament personal: 
semipresencials, on-line i presencials. 
-GOPU: servei que ofereix orientació de forma 
personal o grupal per a atendre les demandes de 
l’alumnat de la UPV. L’atenció es realitza mitjançant 
entrevistes individuals concertades amb cita prèvia, 
accedint a través de la Intranet UPV (www.upv.
es) amb el teu DNI i pin d’accés i has de dirigir-te 
a Serveis/Institut de Ciències de l’Educació/GOPU 
(Campus): sol·licitar cita amb... . 

+INFO
instagram

27. LA CASA DE L’ALUMNE
La Casa de l’Alumne és la instal·lació principal per als 
alumnes i ofereix gran quantitat de serveis per als 
estudiants universitaris i externs (només les sales 

d’estudi) que varien segons el campus en el qual es 
trobe: 
-Sales per a estudiar/menjar
-Sales per a realitzar reunions
-Piano
-Préstec de regletes, carregadors, etc. 
-Sala d’estudi en silenci
-Terrassa  amb bones vistes al Campus de Vera
-Sala de billar, sofàs, futbolí, etc.
-Préstec de jocs de taula
-etcètera
Cal destacar que a CALUM es troba la seu d’algunes 
associacions d’estudiants i de delegació d’alumnes. 
Actua també con a lloc on anar a obtindre el carnet 
d’estudiant UPV, fins i tot seu per a renovació del DNI. 

+INFO
instagram CALUM Vera
instagram CALUM Alcoy

28. OFICINA D’ACCIÓ  INTERNACIONAL - 
ENHANCE

Aquesta oficina té l’objectiu de coordinar, fomentar 
i donar suport a la participació a nivell internacional 
de la UPV en programes de postgrau i col·laboració 
acadèmica amb unitats estrangeres, a més de 
promoure la participació de la UPV en programes 

relacionats amb la coordinació acadèmica.

+INFO

29. OFICINA DE PROGRAMES     
D’INTERCANVI

L’OPII s’encarrega de proporcionar assessorament 
i ajuda perquè els estudiants i el personal de la 
UPV puguen participar en programes acadèmics 
d’intercanvi a nivell nacional i internacional: SICUE, 
ERASMUS+, PROMOE,  etc.

+INFO
instagram

30. SERVEI DE PROMOCIÓ I NORMALITZACIÓ 
LINGÜÍSTICA

El SPNL de la UPV té la missió de normalitzar 
i fomentar l’ús del valencià en la comunitat 
universitària mitjançant serveis que comprenen: 
consultes lingüístiques, traducció i correcció de 
textos, activitats de promoció del valencià, cursos de 
valencià, proves d’acreditació, etc.

+INFO
instagram

https://www.ideas.upv.es/
https://www.ice.upv.es/
https://www.instagram.com/ice_upv/?hl=es
https://casadelalumno.blogs.upv.es/
https://www.instagram.com/casa_del_alumno_upv/
https://www.instagram.com/calum_upv_alcoi/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
http://www.upv.es/entidades/OAI/
http://www.upv.es/entidades/OPII/index-es.html
https://www.instagram.com/opiiupv/?hl=es
http://www.upv.es/entidades/SPNL/indexv.html
https://www.instagram.com/spnlbondia/?hl=es
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31. SERVEI D’ALUMNAT
El Servei d’Alumnat (ubicat a l’edifici de Rectorat) 
ofereix a tots els alumnes de la universitat informació 
i resolució de dubtes sobre tot allò relacionat amb 
la matrícula, les beques, la convalidació de crèdits, 
l’expedició de títols, etc.
+INFO

32. SERVEI D’ATENCIÓ A PERSONES AMB 
DISCAPACITAT - FUNDACIÓ CEDAT

S’encarrega de vetllar per la igualtat d’oportunitats 
en l’accés als estudis universitaris, el seu 
desenvolupament i posterior inserció laboral de les 
persones amb discapacitat.
Aquest objectiu es materialitza a través del 
Servei d’Atenció a Persones amb Discapacitat, 
desenvolupant plans personalitzats d’atenció a 
l’alumnat de la UPV amb discapacitat i/o necessitats 
educatives especials, assessorament al personal 
docent i investigador en matèria de discapacitat, 
accions de formació i sensibilització adreçades a la 
comunitat universitària i desenvolupant experiències 
d’ocupació amb persones amb discapacitat que 
faciliten la seua posterior inserció laboral.

+INFO

33. SERVEI D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA A 
ESTUDIANTS (SAPE)

Té com a objectiu oferir un suport terapèutic als 
problemes d’índole psicològica de la comunitat 
estudiantil. Ansietat, depressió, problemes de 
rendiment acadèmic, d’adaptació...
Es tracta d’un servei gratuït per a tots/es els/les 
estudiants de títols oficials, realitzat de manera 
individual, però també a través de tallers de 
creixement personal.
Per accedir-hi, resulta imprescindible que siga per 
derivació a través del GOPU, servei mèdic UPV, Unitat 
d’Igualtat o CEDAT.

34. SERVEI DE PROMOCIÓ I SUPORT A LA 
RECERCA, INNOVACIÓ I TRANSFERÈNCIA

Aquest és un servei que s’encarrega de promocionar 
la R+D+I generada en la UPV i salvaguardar, protegir 
i transferir els resultats de la investigació que 
s’elaboren a la universitat. 

+INFO

35. SERVEI INTEGRAT D’OCUPACIÓ
El SIE ofereix als estudiants i titulats UPV la 
possibilitat de realitzar formació i orientació laboral, 
gestió d’ofertes de pràctiques i d’ocupació, tant 
nacional com internacional. Així com programes de 

captació de talent.

+INFO
instagram

36. SERVEIS COMPLEMENTARIS DEL 
CAMPUS

El campus de Vera de la UPV compta amb serveis 
complementaris disponibles per a tota la comunitat 
universitària i externa:
-Reprografia a l’Àgora i a les facultats
-Llibreria UPV
-Papereria UPV
-Llibrería InterTècnica
-Perruqueria unisex
-Respecte als serveis d’hosteleria, la UPV ofereix per 
a tot el públic diverses opcions. Cal destacar que en 
algunes es pot gaudir de la Beca Menjador. 

Al Campus de Vera es troben: 
-Cafeteria “La Vella”: opcions cardiosaludables,  
veganes, etc. - edifici 1E
-Cafeteria “Bellas Artes”: opcions veganes - edifici 
3N
-Cafeteria “el Trinquet” - edifici 9D
-Cafeteria “Àgora” - edifici 2D

https://www.upv.es/entidades/SA/
https://www.upv.es/entidades/CAD/
https://www.upv.es/entidades/I2T/
https://www.upv.es/entidades/SIE/
https://www.instagram.com/upvsie/?hl=es
http://www.lavella.es/
https://www.upv.es/entidades/CF_BBAA/
http://www.upv.es/entidades/CF_RED/
http://www.upv.es/entidades/CF_AGO/
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-“La Tarongeria” - edifici 3D
En el cas dels campus de Gandia y Alcoi només hi ha 
una cafeteria dins del campus.

37. UNITAT D’IGUALTAT
La Unitat d’Igualtat desenvolupa les accions, 
programes i iniciatives del Vicerectorat d’Art, Ciència, 
Tecnologia i Societat relacionades amb garantir el 
principi d’igualtat i no discriminació en la comunitat 
universitària.

+INFO

38. UNITAT DE MEDI AMBIENT
L’Àrea de Medi Ambient es crea l’any 1993 amb el 
nom d’Oficina Verda i amb l’objectiu d’abordar tota la 
problemàtica de la gestió ambiental a la UPV.
Des de l’inici va començar a treballar en el disseny 
d’una metodologia que poguera adaptar la 
implantació d’un sistema de gestió ambiental a 
l’àmbit universitari.
Actualment, l’Àrea de Medi Ambient de la UPV 
s’ha convertit en referent de gestió per a moltes 
universitats espanyoles i fins i tot europees.

+INFO

39. UNIVERSITAT SÈNIOR
La Universidad Sènior desenvolupa les accions, 
programes i iniciatives del Vicerectorat d’Art, 
Ciència, Tecnologia i Societat relacionades amb 
apropar la Universitat a les persones que mantenen 
l’entusiasme per seguir aprenent a partir dels 55 
anys. 

+INFO

40. UPV ACCIÓ SOCIAL I VOLUNTARIAT
La Borsa de Voluntariat Social de la UPV té 
l’objectiu de donar l’oportunitat a tota la comunitat 
universitària perquè puga participar en accions 
de voluntariat social en campanyes o activitats 
plantejades. Són activitats centrades en la solidaritat 
i el compromís social.

+INFO

http://www.upv.es/entidades/TARO/
https://www.upv.es/entidades/vacts/unidad-de-igualdad/
http://www.upv.es/entidades/AMAPUOC/
http://www.upv.es/entidades/AUS/
https://voluntariado.upv.es/es


I te la donem amb la il·lusió i el ferm propòsit que tu, que tots i cadascun dels nostres estudiants sentiu que per 
a l’equip PIAE+ sou la nostra prioritat durant el vostre pas per la universitat, i que ens esforcem per descobrir i 
donar suport a les vostres fortaleses, per suavitzar debilitats, i per treballar cada dia perquè recordeu el pas per 
la universitat com una etapa meravellosa. Una etapa on, a més de convertir-vos en excel·lents professionals, 
us hem acompanyat en la vostra formació integral com a persones.

Busca’ns en  @piae_upv 
#sempreambtu

DES DE L’EQUIP PIAE+ ET DONEM 
LA BIENVINGUDA A LA UNIVERSITAT
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