
 

RESOLUCIÓ DE LA VICERECTORA D'OCUPACIÓ I PROGRAMES FORMATIUS PER LA QUAL ES 

PUBLICA LA RELACIÓ DE PERSONES BENEFICIÀRIES DE LA CONVOCATÒRIA DE 23 DE 

DESEMBRE DE 2021 PER A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA INTERNACIONAL D’INNOVACIÓ 

DOCENT EN EMPRENEDORIA UNIVERSITÀRIA “UVEMPRÉN APRÈN” I DESENVOLUPAR 

PROJECTES D’INNOVACIÓ EDUCATIVA ESPECIALITZATS EN EMPRENEDORIA UNIVERSITARIA 

EN EL MARC DEL CAMPUS UVEMPRÉN – SANTANDER UNIVERSIDADES 

Vista l'acta de la Comissió d’Avaluació i d'acord amb el que estableix l'apartat 5 de la convocatòria, es fa 

pública la resolució de concessió d'ajudes: 

Primer: a proposta de la Comissió d’Avaluació es declaren beneficiàries de les ajudes les següents  

persones participants amb els projectes, les puntuacions i els imports indicats: 

Nom i cognoms Projecte Puntuació Import 

Carmen Pérez 
Cabañero 

Desenvolupament d'habilitats de màrqueting a 
través de jocs d'empresa. 

54,33 10.000 € 

Cristina Juan García 

Incorporació de la sostenibilitat en el sector 
agroalimentari de manera segura i de qualitat i 
la seua transferència en les pautes dietètiques 
des de l'aula mitjançant el “MINDFUL EATING 
DIETÈTIC”. 

53,33 10.000 € 

Jose Ignacio Priego 
Quesada 

SPOE (SPOrt business Entrepreneurship)- 
Emprenedoria en les ciències de l’esport. 

50,67 10.000 € 

Germán Llorca Abad 
ConTD Hub de creativitat i indústria 
audiovisual. 

50,00 6.800 € 

Segon: fer pública la relació de persones excloses per no superar la puntuació mínima de 30 punts, segons 

estableix l’apartat 5 de la convocatòria: 

Nom i cognoms Projecte Puntuació 

Julia Haba Osca 

Desenvolupament d'un videojoc seriós per a l'ensenyament 
de l'anglès com a llengua estrangera i el foment de 
coneixements en Educació per al Desenvolupament i 
Ciutadania Global. 

16,75 

Tercer: fer pública la relació de persones no admeses per no complir amb un dels requisits de la 

convocatòria: 

Nom i cognoms Requisit 

Lorena Cano Orón PDI de la Universitat amb vinculació permanent. 

 



 

Quart: les persones beneficiàries hauran d’acceptar l’ajuda en la Seu Electrònica de la Universitat de 

València ENTREU en el termini de 5 dies comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta 

resolució. 

Cinquè: contra aquesta resolució de concessió, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs 

de reposició, davant el mateix òrgan que l’ha dictada, dins del termini d'un mes comptador a partir de 

l'endemà de la seua publicació en el Tauler Oficial d'Anuncis de la UV i en la web de la Unitat 

d’Emprenedoria, o bé directament recurs contenciós administratiu, davant els òrgans de la jurisdicció 

contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana, dins del termini de dos mesos comptadors a partir 

de l'endemà de la seua publicació. 

 

 

 

 

M. Adela Valero Aleixandre 
Vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius 
Universitat de València 

Id: UV-REDFirma-2033202 Cod. Verificació: 43H0DETOSD7FF7Q2

URL Verif: https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/


		2022-03-29T14:32:18+0200


	



