COMISSIÓ DE COOPERACIÓ
AMB SECUNDÀRIA DE LA
FACULTAT D’ECONOMIA
PROGRAMA D’ACTIVITATS
CURS 2015/2016

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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Olimpíada
d’Economia

Període d’inscripció
Del 10 de març al 15 d’abril de 2016.
La inscripció de la fase local s’ha de fer en l’adreça de web següent:
www.uv.es/economia/cooperacio-secundaria
Data i lloc de realització
Dissabte, 16 d’abril de 2016.
Facultat d’ADE de la Universitat Politècnica de València.
Hi col·laboren
Borsa de València.
Colegio de Economistas de Valencia (COEV).

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:
www.uv.es/economia/cooperacio-secundaria
L’ORGANITZA
Facultat d’Economia de la UV i Facultat d’ADE de la UPV.

Acte de lliurament de premis de la fase local de l’Olimpíada d’Economia 2014/2015
4 de novembre de 2015, 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 InternacionalesBanco Santander i Borsa de València.
· Acte de lliurament de premis, a les 18:30 hores, a la Sala d’Actes de la Borsa de València.
La VIII edició de l’Olimpíada Espanyola d’Economia (fase nacional) tindrà lloc a Valladolid, al
juny de 2016. Més informació en:
http://www.uned.es/olimpiadadeeconomia/

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

COORDINA
Delfina Soria.
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:
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 2016 (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.

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, el 12 de maig de 2016 a les 12:00 hores al Hall de la Facultat.
· El lliurament de premis es celebrarà a la Facultat d´Economia de la Universitat de València,
el 12 de maig de 2016 a les 19:00 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.

PARTICIPANTS
Alumnes matriculats en Cicles Formatius de Grau Superior i Batxillerat.
L’ORGANITZA
Facultat d’Economia. Comissió de Cooperació amb Secundària.

INFORMACIÓ I CONTACTE
Alberto Ortiz (alberto.ortiz@uv.es, 963 82 89 67).
Fina Atienza (jatienza@uv.es, 963 82 84 86).

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
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
INSCRIPCIÓ: coneixer.blogs.uv.es/apren-empren
COORDINA A LA FACULTAT D’ECONOMIA: Francisco G. Morillas i Pedro Canales.

TALLER - CREA LA TEUA PRÒPIA APP
PER A MÒBIL DE MANERA FÀCIL
Aquest taller està dissenyat per a que els participants desenvolupen de forma senzilla una
aplicació informàtica per a dispositius mòbils (APP). En particular, s’ensenya a desenvolupar
graelles amb propòsits diferents com ara guies de viatge, de museus, agències de viatge,
restaurants, etc. El software que s’utilitzarà té aplicacions i funcionalitats molt diverses i els
participants poden veure els resultats ràpidament a l’hora que adquireixen els fonaments per
a millorar l’aplicació en diversos aspectes com ara les funcionalitats, el disseny estètic o els
continguts.

TALLER - Com funciona la Borsa?

IMPARTIT PER: Rafael Costa Martínez, professor d’ensenyament secundari d’Economia,
Matemàtiques i Informàtica de Cumbres School de Montcada.

L’objectiu d’aquest taller és adquirir els coneixements pràctics necessaris sobre el
funcionament del mercat de valors.

DURADA: 4 hores.

IMPARTIT PER: Valentín Navarro Miquel, professor del Departament de Finances Empresarials
de la Universitat de València.

DATA I HORARI: Divendres 6 de novembre de 2015, de 16:00 a 20:00 hores.

DURADA: 4 hores.

OBSERVACIONS: És convenient que els participants porten al taller un dispositiu mòbil amb
connexió a Internet.

NOMBRE DE PARTICIPANTS: 40 estudiants.

NOMBRE DE PARTICIPANTS: 40 estudiants.
LLOC: Aula d’Informàtica 302 de l’Aulari Sud, Campus dels Tarongers, Universitat de València.

DATA I HORARI: Dimarts 10 de Novembre de 2015, de 15:30 a 19:30 hores.
LLOC: Aula 204 de l’Aulari Sud, Campus dels Tarongers, Universitat de València.

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.
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TALLER - SÓN TURÍSTICS TOTS
ELS 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: 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.

IMPARTIT PER: Rubén Arnandis i Agramunt, professor del Departament de Geografia de la
Universitat de València.

DURADA: 4 hores.

NOMBRE DE PARTICIPANTS: 25 estudiants.

NOMBRE DE PARTICIPANTS: 30 estudiants.
DATA I HORARI: Dimarts 3 de novembre de 2015, de 16:00 a 20:00 hores.

DATES I HORARIS A ESCOLLIR: Divendres 6 de novembre de 10:00 a 14:00 o divendres 13 de
novembre de 10:00 a 14:00 hores.

LLOC: Aula 114 de l’Aulari Sud, Campus dels Tarongers, Universitat de València.

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

DURADA: 4 hores.
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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.
OBJECTIUS
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.
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.

Cursos de
formació per a
professors de
secundària
Títol
“Iniciativa Emprenedora: Recursos didàctics per a professors d’Economia”.
OBJECTIUS
L’objectiu d’aquest curs es donar a conèixer recursos metodològics als professors d’Economia,
en la matèria d’Iniciativa Emprenedora. D’una banda per tal d’estimular l’esperit emprenedor
en els alumnes, d’altra, es donen activitats i ferramentes que sistematitzen (PAD) i faciliten
el procés generador d’idees emprenedores.
L’ORGANITZA

DATA DE REALITZACIÓ

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) i Pedro Canales (pedro.canales@uv.es).

Les visites als centres de secundària tenen lloc d’octubre de 2015 a febrer de 2016, mentre que les
visites dels centres de secundària a la Facultat poden ser des d’octubre de 2015 a maig de 2016.

INSCRIPCIÓ

Període d’inscripció
D´octubre de 2015 fins al 30 de desembre de 2015.
Les inscripcions dels centres s’han de fer a través de la web: www.uv.es/estudiaeneconomia
o al següent e-mail: estudiaeneconomia@uv.es
Contacte: Alberto Ortiz (estudiaeneconomia@uv.es, 963 828 967).

Del 7 al 31 de gener de 2016.
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.

COORDINACIÓ
Manoli Pardo, vicedegana de Comunicació i 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.
Alberto Ortiz, staff vicedeganat.
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DATA EN QUÈ ES FARÀ: Febrer de 2016.
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) i 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
“Si la resposta és l’estalvi, quina és la pregunta?”
Resum: El benestar futur dels ciutadans passa necessàriament per estalviar durant l’etapa
activa. En aquesta xarrada tractarem d’analitzar com es pot canalitzar aqueix estalvi a través
tant del sector públic com del sector privat, entenent que tots dos han de ser complementaris.
Ponent: D. Jose I. Devesa Carpio, Professor Titular d’Economia Financera i Actuarial de la
Universitat de València.
Modera: Francisco G. Morillas Jurado, Professor d´Economia Aplicada de la Universitat de
València i Coordinador de la Comissió de Cooperació amb Secundària.
DESTINATARIS
Professors d’Economia i Economia de l’Empresa de Batxillerat, estudiants de l’ESO, Batxillerat
i Cicles Formatius.
DATA I LLOC DE REALITZACIÓ
30 d’octubre de 2015, Saló de Graus 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
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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

COORDINADOR DE SECUNDÀRIA
Prof. Francisco G. Morillas Jurado, (francisco.morillas@uv.es)
Coordinadora de la fase local de l’Olimpíada d’Economia
Prof. Delfina Soria Bonet
Coordinador organització del Concurs “Projecte Empresarial”
Prof. Pedro Canales Ronda
MEMBRES
Departament d’Anàlisi Econòmica
Beneito López, Pilar
Departament de Comercialització i Investigació de Mercats
Calderón García, Haydee
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, Anav
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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