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FINALITATS FUNDACIONALS 

FUNDACIÓ LLUÍS ALCANYÍS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

Contemplats a l´art.6 dels Estatuts de la FLA-UV 

 

La Fundació té per objecte promoure, coadjuvar i fomentar el desenvolupament 

d´activitats docents teòriques i pràctiques i d´investigació dels ensenyaments que 

s´imparteixen a la Universitat de València, a fi d´obtenir una completa formació del 

seu alumnat adequada a les necessitats socials de cada moment, la realització 

d´activitats conduents a la formació del professorat, activitats de formació continuada 

i formació de persones en situació de desocupació, la transfèrencia de resultats de la 

investigació i de transferència del coneixement, així com col.laborar amb la 

Universitat de València en la gestió d´activitats relacionades amb la prestació de 

serveis soci-sanitaris.  

 

Per a executar aquestes finalitats, la Fundació té com a objectius propis: 

- Establir, organitzar i gestionar centres de prestació de serveis soci-sanitaris, en 

els quals l´alumnat de la Universitat de València puga adquirir l´experiència i 

coneixements pràctics necessaris i inherents als ensenyaments impartits en 

l´esmentada Universitat. 

- Establir, organitzar i gestionar centres docents per al desenvolupament de les 

activitats docents que, previ conveni amb la Universitat de València, es 

determinen, amb subjecció a la normativa legal vigent. 

- Establir, organitzar i gestionar centres docents de formació per al 

desenvolupament de les activitats de formació que es determinen, amb 

subjecció a la normativa legal vigent. 

- Establir, organitzar i gestionar activitats de prestació de serveis d´assistència 

o de suport a les activitats de la Universitat de València. 

- Recaptar fons, recorrent fins i tot al finançament extern, per a utilitzar-los en 

la consecució dels seus objectius. 

- Proposar ensenyaments o programes d´estudi d´acord amb les necessitats 

socials. 

- Organitzar seminaris, cursos o ensenyaments teórics i pràctics en àrees de 

coneixement relacionades amb l´activitat de la Universitat de València 

- Concertar programes de cooperació i convenis de col.laboració amb entitats 

públiques i privades per a l´adquisició de l´experiència pràctica de l´alumnat 

de la Universitat de València 

- Contribuir a la difusió de les activitats docents de la Universitat de València i a 

la adequada formació del seu alumnat. 

I, en general, totes les activitats que puguen contribuir a la realització dels seus 

objectius principals.  


