La Universitat de València, a través del
Vicerectorat de Participació i Projecció
Territorial i amb la col·laboració de la
Fundació Universitària de la Vall d’Albaida
(FUVA), ha organitzat la segona edició
de la Universitat d’Hivern per a la ciutat
d’Ontinyent i la seua comarca.
Aquesta iniciativa vol consolidar i
enfortir la relació entre la Universitat de
València, Ontinyent i la Vall d’Albaida
mitjançant una oferta de formació
que complemente els graus que ja
s’imparteixen a la localitat.

UNIVERSITAT
D’HIVERN
D’ONTINYENT
2a edició

TEMPS DE CANVI:

FORMACIÓ INTERDISCIPLINAR
I COMPROMÍS TERRITORIAL
26, 27 i 29 de novembre de 2012
Centre Cultural de Caixa Ontinyent
c/ Gomis, 3. Ontinyent.
ENTRADA OBERTA
Es lliurarà certificat d’assistència
http://projeccio.uv.es

PRESENTACIÓ
La Universitat de València, a través del Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial, amb la col·laboració de la Fundació
Universitària de la Vall d’Albaida (FUVA),
organitza la segona edició de la Universitat
d’Hivern d’Ontinyent, els dies 26, 27 i 29 de
novembre de 2012.
Aquesta iniciativa continua fomentant la
relació –iniciada l’any passat amb la primera edició d’aquesta Universitat d’Hivern
d’Ontinyent– entre la Universitat de València i la capital valldalbaidina, mitjançant
una oferta de formació que complementa
els graus que ja s’imparteixen en l’extensió
d’Ontinyent de la UVEG.
Les conferències d’aquesta segona Universitat d’Hivern d’Ontinyent se centraran
d’una banda, dilluns i dimarts, en l’àrea de
Magisteri i en diversos tipus de recursos
didàctics –des del punt de vista de les Ciències Ambientals, la Sociologia, la Geografia
i la Botànica– aplicats al marc territorial de
la Vall d’Albaida i les comarques centrals.
D’altra banda, dijous les conferències abordaran l’àrea d’Economia, concretament la
crisi i el rescat financer aplicats al marc territorial espanyol i, per extensió, a tota la
zona Euro.
A més, amb aquesta segona Universitat
d’Hivern d’Ontinyent, el Vicerectorat de
Participació i Projecció Territorial pretén
fomentar la presència i implicació de la
Universitat de València en les seues comarques d’influència, i transferir formació, recerca i coneixement més enllà de les aules
universitàries, en una Universitat d’Hivern
gratuïta i oberta a tot el públic d’Ontinyent
i de la Vall d’Albaida.

RECURSOS DIDÀCTICS
A LA VALL D’ALBAIDA

LA CRISI ECONÒMICA I EL RESCAT
FINANCER: QUO VADIS, ESPANYA?

Dilluns, 26 de novembre

Dijous, 29 de novembre

9’15-9’30 h. Presentació de la jornada
Enric Sigalat Signes
Professor Associat del Departament de
Sociologia i Antropologia Social

10-10’15 h. Presentació de la jornada
José Pla Barber
Catedràtic del Departament de Direcció de
Empreses “Juan Jose Renau Piqueras”

9’30-11 h. “Els itineraris didàctics
ambientals”
Ascensió Carratalá Beguer
Professora Associada del Departament de
Didàctica de les Ciències Experimentals i
Socials
11’30-13 h. “Dimensions sociològiques i
territorials a les comarques centrals
valencianes”
Pau Caparrós i Gironés
Professor Associat del Departament de
Sociologia i Antropologia Social

Dimarts, 27 de novembre
9’15-9’30 h. Presentació de la jornada
Joan Carles Membrado Tena
Cap d’iniciatives del Vicerectorat de
Participació i Projecció Territorial
9’30-11 h. “El mapa com a recurs didàctic:
La Vall d’Albaida”
Joan Carles Membrado Tena
Professor Ajudant del Departament de
Geografia
11’30-13 h. “La botànica com a recurs
didàctic: La Vall d’Albaida”
Gonzalo Mateo Sanz
Professor Titular del Departament de
Botànica

10’15-11’45 h. “Els sistemes de rescat
financer: el banc dolent”
Aurelio Martínez Esteve
Catedràtic del Departament d’Estructura
Econòmica
12-13’30 h. “L’economia espanyola en
l’actual context internacional: més dubtes
que certituds”
Vicente Pallardó López
Professor Titular del Departament
d’Estructura Econòmica
16-17’30 h. “La banca espanyola després del
rescat europeu”
Joaquín Maudos Villaroya
Catedràtic del Departament d’Analisi
Econòmica i investigador del IVIE
17’45-19’15 h. “El desestalvi públic a
Espanya”
José E. Boscá Mares
Professor Titular del Departament
d’Analisi Econòmica

