COMISSIÓ DE COOPERACIÓ AMB
SECUNDÀRIA DE LA
FACULTAT D’ECONOMIA
PROGRAMA D’ACTIVITATS
CURS 2020/2021

1

FOMENT DE LA CULTURA
ECONÒMICA I FINANCERA
OBJECTIUS
Activitat dirigida a divulgar i fomentar l’educació financera en el Dia Mundial de l’Estalvi.
DESTINATARIS
Estudiantat de secundaria
TÍTOL
“Fes una pregunta sobre l’ estalvi”
ACTIVITAT
Estudiantat de col·legis i instituts d'educació secundària van ser convidats a plantejar les seues inquietuds, dubtes o preocupacions
relacionades amb el concepte de l'estalvi.
A una selecció de les preguntes rebudes, el Degà de la Facultat d’Economia José Manuel Pastor i els professos Enrique Devesa i
Francisco Javier Ferri, van respondre mitjançant una sèrie de vídeos, disponibles en la web de Comissió de Secundària.
PATROCINA
Cátedra Finanzas Internacionales Banco Santander Universitat de València
COORDINACIÓ
Cristina Crespo Soler (cristina.crespo@uv.es).
Amparo Gimeno Ruiz (amparo.gimeno@uv.es
EN LA XARXA
Consulteu actualitzacions de l'activitat en: https://go.uv.es/secfde/ahorro

I CONCURS CULTURA FINANCERA
OBJECTIUS
Fomentar i estimular la cultura financera entre els joves, així com el treball en equip, premiant la iniciativa i creativitat.
CARACTERÍSTIQUES
El concurs consistirà en l'elaboració d'un vídeo de màxim 4 minuts en el qual s’aborden de manera didàctica i amb un
llenguatge simple algun dels temes que el concurs planteja. Els treballs es faran en grup d'un mínim de 2 i fins a 4
estudiants dirigits per un/a professor/a.
PARTICIPANTS
Estudiants matriculats en algun dels dos últims cursos de l'Educació Secundària Obligatòria (ESO) o algun dels dos cursos de
Batxillerat a la Comunitat Valenciana
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: https://go.uv.es/secfde/CulturaFinanciera
El termini per a la inscripció i el lliurament de treballs començarà el dia següent a la publicació del extracte la resolució en el
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i fins al 30 de mayo de 2021 (ambdós inclosos) a la secretaria de la Facultat
d’Economia o a la adreça: secundariafde@uv.es
ORGANITZA
Facultat d’Economia. Comissió de Cooperació amb Secundària i Cátedra de Finanzas Internacionales-Banco Santander.
COL·LABORA
Cátedra de Finanzas Internacionales-Banco Santander.
COORDINA
Amparo Gimeno Ruiz
LLIURAMENT DE PREMIS
Octubre 2021 a la Facultat d’ Economia.
INFORMACIÓ I CONTACTE
Secundariafde@uv.es i 963 828 486.
EN LA XARXA

Consulteu actualitzacions de l'activitat en: https://go.uv.es/secfde/CulturaFinanciera

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.
DESTINATARIS
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, i dels centres de secundària a la Facultat, poden ser des d’octubre de 2020 a maig
de 2021.
PERÍODE D’INSCRIPCIÓ
El període de sol·licituds romandrà obert fins al 30 d'abril de 2021.
Vols que la Facultat d'Economia visite el teu centre de secundària?, o Prefereixes una sessió
informativa en línia?
Pots:
Sol·licitar-ho a través del següent enllaç
Enviar un correu electrònic a estudiaeneconomia@uv.es
Contacte: Eva Buleo (estudiaeneconomia@uv.es, Eva.T.Buleo@uv.es, 963 828 531).
COORDINACIÓ
Cristina Crespo Soler. Vicedegana de Participació, Voluntariat i Igualtat.
Catalina Cabrera, Cap dels Serveis Administratius i Econòmics.
Yolanda Sánchez, Representant Administrativa Titulacions.
Eva Buleo, Personal Tècnic.
Vicente Castillo, Coordinador de Serveis.
Fina Atienza, Gestora de Comunicació.
Antonio Marín, Community Manager
EN LA XARXA

Consulteu actualitzacions de l'activitat en: https://go.uv.es/secfde/EstudiaFdE o www.uv.es/estudiaeneconomia

CURSOS DE FORMACIÓ PER A
PROFESSORS DE SECUNDÀRIA
OBJECTIUS.
L’objectiu d’aquests cursos és afavorir els vincles amb el professorat d’Economia i Economia de l’empresa, i oferir-los instruments docents
útils per tal de millorar la docència i aconseguir un clima propici a l’aula.
DESTINATARIS
Professors d’Economia i Economia de l’Empresa de Batxillerat ,d’Educació Secundària i de Cicles Formatius.
TÍTOL
Taller: Emprendimiento Sostenible. Modelos de emprendimiento sostenibles e inclusivos.
INSCRIPCIÓ
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: 961 625 030
Del 15 de decembre de 2020 fins al 15 d gener de 2021
DATA I LLOC DE REALITZACIÓ
Formació online.
9 de febrer de 2021 de 18 a 20 hores.
16 de febrer de 2021 de 18 a 20 hores
23 de febrer de 2021 de 18 a 20 hores
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).
Cátedra del Bien Común.
COORDINA
Cristina Crespo Soler (cristina.crespo@uv.es)
Amparo Gimeno Ruiz (amparo.gimeno@uv.es)
EN LA XARXA
Consulteu actualitzacions de l'activitat en: https://go.uv.es/secfde/FormacionSecundaria

XVIII OLIMPÍADA D’ECONOMIA
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 inclòs 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 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: https://go.uv.es/secfde/OlimpiadaEco
En aquesta edició es llimita la participació a tres estudiants per centre.
INSCRIPCIÓ
Març- abril de 2021. La inscripció de la fase local s’ha de fer en l’adreça de web següent:
http://olimpiadeseconomiavalencia.es
Consultar bases
DATA I LLOC DE REALITZACIÓ
27 de març de 2021.( si les condicions sanitaries ho permenten )
Facultat d’ADE de la Universitat de Politècnica de València.
Consultar bases
ORGANITZA
Facultat d’ADE de la Universitat de Politècnica de València.
COL·LABORA
Borsa de València.
Colegio de Economistas de Valencia (COEV).
Cátedra Finanzas Internacionales del Banco de Santander.
COORDINA
Facultat d’ Economia: Amparo Gimeno Ruiz (amparo.gimeno@uv.es)

ACTE DE LLIURAMENT DE PREMIS DE LA FASE LOCAL DE L’OLIMPÍADA
D’ECONOMIA 2020/2021
Al mes d’octubre de 2021, a la Borsa de València (c/ Llibrers)
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 la Borsa de València.
ACTE DE LLIURAMENT DE PREMIS.
A les 18:30 hores.
INFORMACIÓ I CONTACTE
Secundariafde@uv.es i 963 828 546 - 963 828 486
EN LA XARXA
Consulteu actualitzacions de l'activitat en: https://go.uv.es/secfde/OlimpiadaEco

XIII CONCURS PROJECTE
EMPRESARIAL
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
Alumnes matriculats en Cicles Formatius de Grau Superior i Batxillerat.
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: https://go.uv.es/secfde/ProyectoEmpresarial
El termini per a la inscripció i el lliurament de treballs començarà el dia següent a la publicació del extracte la resolució en el
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) y fins al 30 de març de 2021 (ambdós inclosos) a la secretaria de la Facultat
d’Economia o l’ adreça: secundariafde@uv.es
ORGANITZA
Facultat d’Economia. Comissió de Cooperació amb Secundària.
COL·LABORA
Cátedra de Finanzas Internacionales-Banco Santander.
Cátedra 'Excelencia y Desarrollo en Emprendimiento: de Estudiante a Empresario
Cátedra Empresa y Humanismo
COORDINA
Pedro Canales (pedro.canales@uv.es)
Amparo Gimeno Ruiz (amparo.gimeno@uv.es)
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 13 de maig de 2021 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, el 13 de maig de 2021 a les 14:00 hores al
Saló de Graus de la Facultat d’Economia.
Si les condicions sanitaries no permeten la presentació del projectes i el lliurament de premis de forma presencial, aquests actes es
faràn de forma telemàtica.
Estan convidats tots els professors i alumnes dels Cicles Formatius de Grau Superior i Batxillerat.
INFORMACIÓ I CONTACTE
Secundariafde@uv.es i 963 828 546
EN LA XARXA
Consulteu actualitzacions de l'activitat en: https://go.uv.es/secfde/ProyectoEmpresarial

COMISSIÓ DE COOPERACIÓ AMB SECUNDÀRIA
PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ
Prof. Cristina Crespo Soler, Vicedegana de Participació, Voluntariat i Igualtat
COORDINADORA DE SECUNDÀRIA
Prof. Amparo Gimeno Ruiz
COORDINADOR ORGANITZACIÓ DEL CONCURS PROJECTE EMPRESARIAL'
Prof. Pedro Canales Ronda
MEMBRES:
Departament d’Anàlisi Econòmica Maria Luisa Escriche Bertolín.
Departament de Comercialització i Investigació de Mercats Natalia Vila López.
Departament de Comptabilitat Francisca Pardo Pérez, Julián Martínez Vargas.
Departament de Direcció d’Empreses 'Juan José Renau Piqueras Juan Francisco Martínez Pérez.
Departament d’Economia Aplicada Ángeles Pla Vall, Pau Rausell Koster.
Departament d’Estructura Econòmica (Economia Aplicada II) Mª Engracia Rochina Barrachina, Mª Dolores Añón Higón.
Departament d’Economia Financera i Actuarial , Óscar Carchano Alcina, Cristóbal González Baixauli.
Departament de Finances Empresarials José Emilio Farinós Viñas, Ana María Ibáñez Escribano.
Departament de Matemàtica per a l’Economia i l’Empresa María del Pilar Lino Sorlí, Roberto Meneu Gaya.
Delegat d’Estudiants Santiago Juan Ausina García
Estudiants Lucas Martín Soler, Arnau Rocher Jordá.
Representant Administrativa Titulacions Yolanda Sánchez Rodríguez.
Personal Tècnic (Comunicació) Fina Atienza Gallego.

Avda. Tarongers, s/n. 46022 València.
Tel (+34) 963 82 85 49

Email: fac.economia@uv.es

Síguenos en las redes sociales:

Descarga nuestra app para tu móvil:

www.uv.es/econ

