COMISSIÓ DE COOPERACIÓ
AMB SECUNDÀRIA DE LA
FACULTAT D’ECONOMIA
PROGRAMA D’ACTIVITATS
CURS 2016/2017

Coordinació
Presidenta de la Comissió:
Prof. Rosa Mª Yagüe Perales,
Vicedegana de Participació i Cultura
Coordinador de Secundària:
Prof. Francisco G. Morillas Jurado
Entitats col·laboradores:
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XV Olimpíada
d’Economia

Període d’inscripció
Del 6 de març al 7 d’ abril de 2017.
La inscripció de la fase local s’ha de fer en l’adreça de web següent:
http://go.uv.es/cX2FVfu
Data i lloc de realització
Dissabte, 8 d’abril de 2017.
Facultat d’Economia de la Universitat de València.
Hi col·laboren
Borsa de València.
Colegio de Economistas de Valencia (COEV).
Cátedra Finanzas Internacionales del Banco de Santander.

OBJECTIUS
Estimular l’estudi de l’economia i l’empresa entre els joves. Premiar l’esforç i l’excel·lència
acadèmica. Servir de punt de trobada entre l’ensenyament secundari i la Universitat.
Característiques
Els temes que se sotmetran a examen són els set primers del programa que s’inclou en el
decret que estableix el currículum d’Economia de l’Empresa de segon de batxillerat i del
programa de primer d’Economia.
PARTICIPANTS
Poden participar en l’Olimpíada d’Economia tots els alumnes de centres d’ensenyament
secundari que estiguen matriculats en l’assignatura “Economia de l’Empresa” de segon
de batxillerat. La prova es realitzarà simultàniament a les tres províncies de la Comunitat
Valenciana. La fase local de l’Olimpíada a la província de València l’organitza conjuntament
la Universitat de València amb la Universitat Politècnica de València. Les bases del concurs i
qualsevol modificació que se’n faça, s’anunciaran en la pàgina web: http://go.uv.es/cX2FVfu i
www.uv.es/economia/cooperacio-secundaria

Acte de lliurament de premis de la fase local de l’Olimpíada d’Economia 2015/2016,
al mes de novembre de 2016, a la Borsa de València (c/ Llibreters):
· Conferència, a les 16:00 hores, sobre el funcionament de la borsa, dirigida a estudiants de
batxillerat, que impartiran conjuntament membres del Servei de Liquidació de la Borsa de
València i de la Facultat d’Economia.
La patrocinen la Cátedra de Finanzas Internacionales-Banco Santander i Borsa de València.
· Acte de lliurament de premis, a les 18:30 hores.
La IX edició de l’Olimpíada Espanyola d’Economia (fase nacional) tindrà lloc a Córdoba, al juny
de 2017. Més informació en:
http://www.uned.es/olimpiadadeeconomia/

L’ORGANITZA
Facultat d’Economia de la UV i Facultat d’ADE de la UPV.

INFORMACIÓ I CONTACTE

COORDINA

Yolanda Sánchez (yolanda.sanchez@uv.es , 963 82 85 31).

Rosa Dasí González.

www.uv.es/economia/cooperacio-secundaria

Francisco G. Morillas.
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Concurs
Projecte
Empresarial

Període d’inscripció
És condició necessària per a l’acceptació dels treballs que es presente la fitxa d’inscripció al
concurs en l’adreça de pàgina web següent:
http://go.uv.es/75HoS7p
www.uv.es/economia/cooperacio-secundaria
El termini per a la inscripció i el lliurament de treballs és de l’1 al 23 de març de 2017 (ambdós
inclosos) a la secretaria de la Facultat d’Economia.

Hi col·laboren
Cátedra de Finanzas Internacionales-Banco Santander.
Cátedra “Excelencia y Desarrollo en Emprendimiento: de Estudiante a Empresario”

OBJECTIUS
Establir vincles de treball i col·laboració entre la Facultat d’Economia i els centres, els
professors i els alumnes de cicles formatius i de batxillerat. Fomentar i estimular l’activitat
emprenedora. Premiar la iniciativa i la creativitat, mitjançant la presentació d’un projecte
d’empresa. Potenciar el desenvolupament d’habilitats com ara l’observació, l’assumpció de
riscos, la presa de decisions, la resolució de conflictes, la sensibilitat social, el respecte al medi
ambient i el treball en equip.
Característiques
El projecte consisteix en la presentació d’un treball, realitzat per un equip d’entre 2 i 4
estudiants, dirigits per un professor/tutor de Cicles Formatius i Batxillerat. S’hi ha d’exposar
i explicar una idea i un projecte de negoci.
PARTICIPANTS

EXPOSICIÓ DELS PROJECTES FINALISTES I LLIURAMENT DE PREMIS
· L’Exposició dels Projectes finalistes es celebrarà a la Facultat d´Economia de la Universitat
de València, l’11 de maig de 2017 a les 10:00 hores al Hall de la Facultat.
· El lliurament de premis es celebrarà a la Facultat d´Economia de la Universitat de València,
l’11 de maig de 2017 a les 14:00 hores al Saló de Graus de la Facultat d’Economia.
· Estan convidats tots els professors i alumnes dels Cicles Formatius de Grau Superior i
Batxillerat.
INFORMACIÓ I CONTACTE

Alumnes matriculats en Cicles Formatius de Grau Superior i Batxillerat.
Fina Atienza (jatienza@uv.es , 963 82 84 86).
L’ORGANITZA

www.uv.es/economia/cooperacio-secundaria

Facultat d’Economia. Comissió de Cooperació amb Secundària.
COORDINA
Pedro Canales.
Francisco G. Morillas.
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TALLERS
“APRÈN-EMPRÈN”
TALLERS PER A ESTUDIANTS DE CICLES
FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR I BATXILLERAT

taller - ANÀLISI DE COMPTES ANUALS
El taller té com a objectiu que l’alumnat assimile els principals coneixements per a interpretar
la informació contable que les empreses emeten a través dels seus comptes anuals. També
s’estableixen els fonaments per a emetre judicis raonats sobre la situació patrimonial,
financera i econòmica de les empreses mitjançant l’aplicació de tècniques d’anàlisi dels seus
estats contables.
IMPARTIT PER: José Pozuelo Campillo, professor del Departament de Comptabilitat de la
Universitat de València.

ORGANITZA: Servei d’Informació i Dinamització (SEDI) - Universitat de València i la Comissió
de Secundària de la Facultat d’Economia de la Universitat de València

DURADA: 4 hores.

INSCRIPCIÓ: coneixer.blogs.uv.es/apren-empren

DATES I HORARIS A ESCOLLIR: Dimecres, 9 de novembre de 2016, de 16:30 a 20:30 o
divendres, 11 de novembre, de 16:30 a 20:30.

COORDINA A LA FACULTAT D’ECONOMIA: Francisco G. Morillas i Pedro Canales.

NOMBRE DE PARTICIPANTS: 40 estudiants.

LLOC: Aula 205 de l’Aulari Sud, Campus dels Tarongers, Universitat de València.

TALLER - SÓN TURÍSTICS TOT SELS
RECURSOS TURÍSTICS?
Aquest taller proposa visitar alguns espais claus del patrimoni cultural de la ciutat de València
i analitzar la seua adequació com a recursos d’ús turístic. L’activitat és eminentment pràctica
amb l’objectiu de descobrir sobre el terreny la importància que té la correcta planificació i
gestió dels recursos en el desenvolupament de l’activitat turística.
IMPARTIT PER: Rubén Arnandis i Agramunt, professor del Departament de Geografia de la
Universitat de València.
DURADA: 4 hores.
NOMBRE DE PARTICIPANTS: 25 estudiants.
DATES I HORARIS A ESCOLLIR: Divendres 11 de novembre de 2016 de 10:00 a 14:00 o
divendres 18 de novembre de 2016 de 10:00 a 14:00 hores.

TALLER - Projecte d’empresa: Emprenem
El propòsit d’aquest taller és oferir als participants els coneixements pràctics adequats per
a la realització d’un projecte de creació d’una empresa, des de la idoneïtat del negoci fins a
l’eixida al mercat.
IMPARTIT PER: Pedro Canales, professor del Departament de Comercialització i Investigació
de Mercats de la Universitat de València i Santiago Cantarero, professor del Departament de
Direcció d’Empreses de la Universitat de València.
DURADA: 4 hores.
NOMBRE DE PARTICIPANTS: 30 estudiants.
DATA I HORARI: Dilluns 14 de novembre de 2016, de 16:00 a 20:00 hores.
LLOC: Aula 203 de l’Aulari Sud, Campus dels Tarongers, Universitat de València.v

LLOC: El punt de partida del taller és l’esplanada que hi ha davant de les Torres dels Serrans.

TALLER - Com funciona la Borsa?
L’objectiu d’aquest taller és adquirir els coneixements pràctics necessaris sobre el
funcionament del mercat de valors.
IMPARTIT PER: Valentín Navarro Miquel, professor del Departament de Finances Empresarials
de la Universitat de València.
DURADA: 4 hores.
NOMBRE DE PARTICIPANTS: 40 estudiants.
DATA I HORARI: Dimarts 8 de novembre de 2016, de 16:00 a 20:00 hores.
LLOC: Aula 205 de l’Aulari Sud, Campus dels Tarongers, Universitat de València.
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TALLER - Risc en finances i assegurances
En aquest taller s’introdueixen conceptes bàsics del sector d’assegurances com ara prima
pura i prima comercial, prestacions, solvència, provisió, etc., tot mitjançant processos de
simulació de sinistralitat.
IMPARTIT PER: Josep Lledó Benito, sènior actuarial en el sector d’assegurances i doctorand
del Departament d’Economia Aplicada de la Universitat de València.
DURADA: 4 hores.
NOMBRE DE PARTICIPANTS: 30 estudiants.
DATA I HORARI: Divendres, 11 de novembre de 2016, de 9:30 a 13:30.
LLOC: Aula 402 de l’Aulari Nord, Campus dels Tarongers, Universitat de València.
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PROGRAMA

“Estudia a
la Facultat
D’ECONOMIA”
Campanya per donar a conèixer l’oferta formativa de la Facultat d’Economia als centres
d’ensenyament secundari de la província de València.

Títol

OBJECTIUS

“Reptes de l’Economia i l’Empresa per aconseguir els objectius del desenvolupament sostenible”.

El seu principal objectiu és informar dels diferents graus i dobles graus que s’imparteixen
a la Facultat d´Economia als estudiants de Batxillerat que cursen alguna de les modalitats
que donen accés a las titulacions de la Facultat (Batxillerats d’Humanitats i Ciències Socials,
Ciències i Tecnologia i Arts) i als estudiants de Cicles Formatius.
Es pretén informar, així mateix, de les dobles titulacions nacionals i internacionals i dels grups
ARA (Alt Rendiment Acadèmic) reconeguts per la Conselleria d´Educació.

OBJECTIUS

PARTICIPANTS
Les xerrades van dirigides principalment a estudiants de 1er de Batxillerat i Cicles Formatius,
i a estudiants de 2on de Batxillerat i 4t de l’ESO, així com als seus professors, orientadors i
pares de tots els centres d’ensenyament secundari de la província de València.
DATA DE REALITZACIÓ
Les visites als centres de secundària tenen lloc d’octubre de 2016 a febrer de 2017, mentre que les
visites dels centres de secundària a la Facultat poden ser des d’octubre de 2016 a maig de 2017.
Període d’inscripció
D´octubre de 2016 fins al 30 de desembre de 2016.
Les inscripcions dels centres s’han de fer a través de la web: www.uv.es/estudiaeneconomia
o http://go.uv.es/73ugzKK
Contacte: Eva Buleo (estudiaeneconomia@uv.es, Eva.T.Buleo@uv.es, 963 828 528).
COORDINACIÓ
Manoli Pardo, Vicedegana de Relacions amb l’Empresa.
Catalina Cabrera, Cap dels Serveis Administratius i Econòmics.
Yolanda Sánchez, Tècnic de Gestió.
Vicente Castillo, Coordinador de Serveis.
Fina Atienza, Gestora de Comunicació.
Antonio Marín, Community Manager.
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Cursos de
formació per a
professors de
secundària
L’objectiu d’aquest curs és assenyalar la importància de diferents àrees de coneixement
per tal d’apropar-nos cada vegada més al concepte de sostenibilitat des d’un punt de vista
econòmic i de gestió empresarial. Així, aquest curs presentarà este tòpic des d’un punt de vista
general, fins a concretar-se en uns altres com la innovació o l’emprenedoria, la distribució de
la riquesa, el màrqueting i, fins i tot, les finances. Aquests temes seran presentats per experts
reconeguts que tractaran de que les idees i metodologies presentades puguen traslladar-se al
‘dia a dia’ de l’ensenyament de Secundària.
L’ORGANITZA
Comissió de Cooperació amb Secundària de la Facultat d´Economia de la Universitat de València.
COL·LABORA: Servei de Formació Permanent de la Universitat de València (Tel. 961625030).
COORDINA: Francisco G. Morillas (francisco.morillas@uv.es) Rosa M. Yagüe (rosa.m.yague@uv.es)
Pedro Canales (pedro.canales@uv.es).
INSCRIPCIÓ
Del 9 al 31 de gener de 2017.
Lloc: Servei de Formació Permanent (davant el núm. 60 del carrer Serpis, al Campus dels
Tarongers) o mitjançant la pàgina web http://www.uv.es/sfp/.
Telèfon: 961625030
DESTINATARIS: Professors d’Economia i Economia de l’Empresa de Batxillerat, d’Educació
Secundària i de Cicles Formatius.
DATA EN QUÈ ES FARÀ: Començament a febrer de 2017.
HORARI: Dimarts o dijous, de 16:00 a 20:00 hores.
LLOC: Aula del Servei de Formació Permanent (davant el núm. 60 del carrer Serpis, al Campus
dels Tarongers) o Facultat d’Economia.
DURADA: 24 hores. Nº màxim de participants: 40.
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OBJECTIUS
Activitat dirigida a divulgar i fomentar l’educació financera en el Dia Mundial de l’Estalvi.
TÍTOL
“L’estalvi. Per a fer què?”
Resum: El benestar futur dels ciutadans passa necessàriament per estalviar durant l’etapa
activa. En aquesta xarrada tractarem d’analitzar com es pot canalitzar aquest estalvi a través
tant del sector públic com del sector privat, entenent que tots dos han de ser complementaris.
Ponent: D. Francisco Álvarez Molina, Director General D’Economia, Emprenedoria i
Cooperativisme.
Modera: Rosa M. Yagüe Vicedegana de Participació i Cultura de la Facultat d’Economia , i
Francisco G. Morillas Jurado, Coordinador de la Comissió de Cooperació amb Secundària de la
Facultat d’Economia.
DESTINATARIS
Professors d’Economia i Economia de l’Empresa i estudiants, tant d’enseyament universitari
como de Batxillerat; estudiants de Cicles Formatius i d’ESO.
DATA I LLOC DE REALITZACIÓ
4 de novembre de 2016, a les 12:30h a la Sala Ignaci Villalonga de la Facultat d´Economia.
ORGANITZACIÓ
Comissió de Cooperació amb Secundària de la Facultat d’Economia.
Patrocina: Cátedra de Finanzas Internacionales – Banco Santander.
COORDINACIÓ
Francisco G. Morillas (francisco.morillas@uv.es).
EN LA XARXA: www.uv.es/economia/cooperacio-secundaria i http://go.uv.es/WmhyS9i

10

Comissió de Cooperació amb Secundària de LA FACULTAT D’ECONOMIA

FOMENT DE LA
cultura econòmica
i financera

Presidenta de la Comissió
Prof. Rosa Mª Yagüe Perales, Vicedegana de Participació i Cultura
COORDINADORA DE SECUNDÀRIA
Prof. Francisco G. Morillas Jurado, (francisco.morillas@uv.es)
Coordinadora de la fase local de l’Olimpíada d’Economia
Prof. Rosa Dasí González
Coordinador organització del Concurs “Projecte Empresarial”
Prof. Pedro Canales Ronda
MEMBRES
Departament d’Anàlisi Econòmica
Escriche Bertolin, Maria Luisa
Departament de Comercialització i Investigació de Mercats
Vila López, Natalia
Departament de Comptabilitat
Pardo Pérez, Francisca
Martínez Vargas, Julián
Departament de Direcció d’Empreses “Juan José Renau Piqueras”
Martínez Pérez, Juan Francisco
Cantarero Sanz, Santiago
Departament d’Economia Aplicada
Pla Vall, Ángeles
Rausell Koster, Pau
Departament d’Economia Financera i Actuarial
Pardo Tornero, Ángel
Carchano Alcina, Óscar
Departament d’Estructura Econòmica (Economia Aplicada II)
Rochina Barrachina, Mª Engracia,
Añón Higón, Mª Dolores
Departament d’Economia Financera i Actuarial
Carchano Alcina, Óscar
González Baixauli, Cristóbal
Departament de Finances Empresarials
Farinós Viñas, José Emilio
Ibáñez Escribano, Ana María
Departament de Matemàtica per a l’Economia i l’Empresa
Lino Sorlí, María del Pilar
Meneu Gaya, Roberto
Vicedegana d’Estudiants
Pallarés Reoli, Paula
Estudiants
Lleonart Anguix, Manuel
Sanjuán Belda, Jordi
Martí Vidal, Adrián
Ramírez Cabrera, Ana
Personal Tècnic (Deganat)
Sánchez Rodríguez, Yolanda
Personal Tècnic (Comunicació)
Atienza Gallego, Fina
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Avda. Tarongers, s/n. 46022 València.
Tel (+34) 963 82 85 49

Email: fac.economia@uv.es
Síguenos en las redes sociales:

www.uv.es/economia
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