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Vicerectorat de Cultura i Igualtat 

NOM DE PROJECTE / Nombre del proyecto 

PIE MILLORA DOCENT DEL MASTER EN ECONOMIA SOCIAL 

 

COORDINACIÓ DEL PROJECTE / Coordinación del proyecto 

JOAN RAMON SANCHIS PALACIO 

 

PÀGINA WEB DEL PROJECTE / Página web del proyecto 

http://www.iudescoop-formaempleo.es  

 

PROJECTE COMPETITIU D’INVESTIGACIÓ ASSOCIAT (només programa DOCINVEST) / 
Proyecto competitivo de investigación asociado (sólo programa DOCINVEST) 

NOM:        

INVESTIGADOR PRINCIPAL:                                                                                                     SIGNATURA: 
 

 

DECLARACIÓ DE VERACITAT DEL RESPONSABLE / Declaración de veracidad del responsable 

 
Joan Ramon Sanchis Palacio, COM A COORDINADOR/A DEL PROJECTE / como coordinador/a del proyecto PIE Millora 
docent del Master d'Economia Social,  
 
DECLARE QUE LES DADES ESPECIFICADES A AQUEST INFORME AIXÍ COM LA DOCUMENTACIÓ ADJUNTADA AL 
MATEIX SÓN CERTES. / Declaro que los datos especificados en este informe así como la documentación adjuntada al mismo 
son ciertos. 
 
 
 
 
 
València, 15 de setembre de 2012. 
 

RELACIÓ DE PERSONES QUE HAN FORMAT PART DEL PROJECTE / Relación de personas 
que han formado parte del proyecto 

AQUESTA RELACIÓ S’INCORPORARÀ AL REGISTRE D’INICIATIVES D’INNOVACIÓ EDUCATIVA, DEPENENT DE LA 
UNITAT D’INNOVACIÓ EDUCATIVA, ALS EFECTES D’ACREDITAR LA PARTICIPACIÓ EN AQUESTS TIPUS DE 
PROJECTES. / Esta relación se incorporará al Registro de Iniciativas de Innovación Educativa, dependiente de la Unitat 
d’Innovació Educativa, a los efectos de acreditar la participación en este tipo de proyectos 
 

NOM I COGNOMS 
Nombre y apellidos 

GRAU DE RESPONSABILITAT (Coordinació/Col·laboració/Altres) 
Grado de responsabilidad (Coordinación/Colaboración/Otros) 

Joan Ramon Sanchis Palacio Coordinació 

José Luis Monzón Campos Col·laboració 

Rafael Chaves Avila Col•laboració 

Gemma Fajardo García Col•laboració 

Jesús Olavarría Iglesia Col•laboració 

Federico López Mora Col•laboració 

Manuel Cubedo Tortonda Col•laboració 

Francisco Cerdá Abad Col•laboració 

Pilar Alguacil Marí Col•laboració 
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Waldo Orellana Zambrano Col•laboració 

Justo Herrera Gómez Col•laboració 

Gustavo Zaragoza Pascual Col•laboració 

Isidro Antuñano Maruri Col•laboració 

María Belén Cardona Rubert Col•laboració 

Carmen Blasco Pellicer Col•laboració 

María José Senent Vidal Col•laboració 

José Daniel Gómez López Col•laboració 

María Desamparados Melián Navarro Col•laboració 

Ana María Martínez Benlliure Col•laboració 

Manuel Alegre Nueno Col•laboració 

Vanessa Campos Climent Col•laboració 

Miguel Angel García Calavia Col•laboració 

Lluís Carreras Roig  Col•laboració 

Antonia Sajardo Moreno Col•laboració 
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A. JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DEL PROJECTE / Justificación económica del proyecto 

ADJUNTE IMPRESSIÓ DEL LLISTAT DE GESTIÓ AMB LA RELACIÓ D’OPERACIONS DE DESPESA (SICUV) DE LA CLAU 
ESPECÍFICA DEL PROJECTE. / Adjunte impresión del listado de gestión con la relación de operaciones de gasto (SICUV) de 
la clave específica del proyecto. 
 
DETALLE LA JUSTIFICACIÓ I NECESSITAT DE LES DESPESES REALITZADES PEL PROJECTE. (MÀXIM 2000 
CARÀCTERS) / Detalle la justificación y necesidad de los gastos realizados del proyecto. (Máximo 2000 caracteres) 
 
S'ha necessitat finançament per a 5 tipus d'activitats: 
1º Millora de la web del GIE en ESCES. Durant el curs 2011-2012 s'ha millorat la web del portal formatiu del Iudescoop 
www.iudescoop-formaempleo.es. També s'ha millorat el disseny de la web del Master en Economia Social 
www.mastereconomiasocial.es. Aquestes despeses s' han cobert amb càrrec al pressupost del Master i el seu cost ha sigut de 
1.500€. 
2º Celebració de les jornades sobre Economia Social i Cooperativa complementàries del Master en Economia Social. Despeses  
per al pagament a conferenciants i ponents (retribució i despeses de desplaçament i estada) i altres despeses de distribució de 
materials, etc. Aquestes despeses s' han cobert amb càrrec al pressupost del Master en Economia Social, concretament amb 
càrrec a la partida concedida per Ruralcaja mitjançant conveni de col·aboració. El cost ha sigut de 6.200€. 
3º Celebració de la II Jornada de Innovació Educativa sobre eixides profesisonals des de l'Economia Social. Despeses per al 
pagament a conferenciants, despeses de restauració i despeses per materials entregats als assistents. Les despeses s'han 
cobert amb càrrec a l'ajuda concedida per la Facultat d'Economia de la Universitat de Valencia per a activitats de innovació 
educativa. El cost ha sigut de 1.500€. 
4º Assistència dels membres del grup a congresos de innovació docent: despeses d'inscripció i d'assistència. Les depeses s' 
han cobert amb les partides dels fondos FIU que cada investigador te en l'Institut o en el seu departament, així com amb l' 
import de 700€ concedits amb càrrec al PIE en millora docent del  Master d'Economia Social. 
5º Celebració del VII Congrés Internacional RULESCOOP 5-7 setembre 2012 a València i Castelló. Despeses per a 
l'organització del congrés. Cost total de 35.000€ finançats per diferentes tipus d'institucions: Generalitat Valenciana, Universitat 
de València (Facultats d'Economia i de Dret), Divina Pastora i Ruralcaja. 
 
 

B.  MEMÒRIA JUSTIFICATIVA/ Memoria justificativa 

CONFIGURACIÓ I EXPERIÈNCIA DE TREBALL DE L’EQUIP D’INNOVACIÓ. (MÀXIM 500 CARÀCTERS) / Configuración y 
experiencia de trabajo del equipo de innovación. (Máximo 500 caracteres) 
 
L'equip de treball està format per 23 professors universitaris de 5 universitats diferents i per un PAS que està integrat al Master. 
Amb aquest projecte s'ha aconseguit incorporar al grup de innovació docent a una universitat més, la Rovira i Virgili, a més de 
les universitats d'Alacant, Jaume I de Castelló i Miguel Hernández d'Elx. El professors de la Universitat de València que formen 
part del grup pertanyen a nou departaments universitaris diferents, la qual cosa fa un grup multidisciplinar. 
 
 
OBJECTIUS INICIALS DE L’ACCIÓ INNOVADORA I GRAU D’ASSOLIMENT. (MÀXIM 2000 CARÀCTERS) / Objetivos iniciales 
de la acción innovadora y grado de consecución. (Máximo 2000 caracteres) 
 
Millora de la metodologia docent del Master en Economia Social a través de 4 accions: 
1) Renovació i desenvolupament del Grups de Treball Docent amb la finalitat d'actualitzar les guies docents i els materials dels 
mòduls del master i el treball sobre el desenvolupament de competències dels alumnes: s'ha aconseguit la totalitat d'aquest 
objectiu, donat que s'han actualitzat les guies docents de totes les assignatures tenint en compte que s'ha produit un canvi al 
pla d'estudis del Master per al curs 2012-13. També s'han actualitzat els materials docents de les assignatures (aula virtual). 
2) Desenvolupament de noves ferraments TIC mitjançant el Portal formatiu creat al curs 2010-2011, potenciant els foros de 
debat entre alumnes i professors del master i la pàgina web del Master i del Grup d'Innovació Educativa en ESCES constituit al 
2009: s'ha aconseguit la totalitat d'aquest objectiu, al haver realitzat una millora en la web del portal formatiu i un nou disseny 
en la web del Master. 
3) Treballar en la inserció laboral dels estudiants del Master: potenciant la borsa de treball, mitjançant una nova jornada sobre 
eixides professionals amb la col•laboració de la Red Emprendes i proporcionant als estudiants l'assessorament en la creació de 
cooperatives a través del servei Iudescoop-Asesores. S'ha aconseguit la totalitat d'aquest objectiu donat que s'ha realitzat la II 
Jornada de Innovació educativa sobre eixides professionals des de l'Economia Social. Aquest any s'ha millorat el format el 
format de la jornada afegint stants informatius sobre possibilitats d'ocupació i sobre assessorament per a l'emprenedoria. 
4) Intercanvi amb altres universitats espanyoles, europees i iberoamericanes, amb l'objectiu de presentar un Master Erasmus-
Mundus. S'ha aconseguit aquest objectiu: s'ha signat un conveni de doble titulació amb la Facultat de Forlí de la U. de Bolonia i 
s'ha organitzat el VII Congrés Internacional Rulescoop amb altres universitats d'altres països. 
 
 
RELLEVÀNCIA, OPORTUNITAT I TRANSFERIBILITAT APLICADA DE L’ACCIÓ INNOVADORA. (MÀXIM 1000 CARÀCTERS) 
/ Relevancia, oportunidad y transferibilidad aplicada de la acción innovadora (Máximo 1000 caracteres) 
 
Els resultats del projecte tenen una tranferibilitat inmediata al Master en Economia Social de la Universitat de València amb la 
millora de la seua qüalitat docent i fins i tot a altres accions formatives desenvolupades en les universitats vinculades al 
projecte com ara la Universitat d'Alacant, la Universitat Jaume I de Castelló, la Universitat Miguel Hernández d'Elx i la 
Universitat Rivira i Virgili. A més, amb el desenvolupament del projecte pel que fa a l'objectiu de la inserció laboral, s'ha 
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aconseguit que un nombre determinat d'alumnes hagen pogut treballar en empreses de l'Economia Social, fins i tot amb un 
contracte fixe. Les empreses d'Economia Social participants al Master, bé com a empreses que han acollit alumnes del master 
en pràctiques (unes 20 empreses), bé com a empreses que han aportat professionals i directius en la realització de seminaris i 
jornades complementàries, s'han vist beneficiades per les accions formatives realitzades en el Master. 
 
 
AUTOVALORACIÓ DEL PROJECTE A PARTIR DELS RESULTATS FINALS OBTINGUTS, I EVIDÈNCIES SOBRE L’OPINIÓ 
DEL PROFESSORAT I L’ESTUDIANTAT. (MÀXIM 2000 CARÀCTERS) / Autovaloración del proyecto a partir de los resultados 
finales obtenidos, y evidencias sobre las opiniones del profesorado y estudiantado. (Máximo 2000 caracteres) 
 
La valoració global del projecte és altament positiva, donat que s'han asolit la totalitat dels objectius plantejats al Projecte. 
S'han renovat les guies docents i els materials de totes les assignatures, s'ha celebrat una segona Jornada d'innovació 
educativa sobre exides professionals en col·laboració amb la Red Emprendes, l'OPAL i Socialnest, s'ha aconseguit signar un 
conveni de doble titulació del master amb la Universitat de Bolonia per al proper curs i s'ha organitzat un Congrés Internacional 
sobre Economia Social on una part del mateix està dedicada a la innovació docent en col·laboració amb universitats 
espanyoles, d'altres països europeus i de països latinoamericans. 
Tots els resultats obtinguts han segut valorats molt positivament, tant pels professors del Master com pels alumnes, encara que 
a hores d'ara no tenim els resultats dels qüestionaris d'avaluació. Sí que tenim els del curs 2010-2011 i són molt positius. 
 
 
OBSERVACIONS I BIBLIOGRAFIA. (MÀXIM 500 CARÀCTERS) / Observaciones y bibliografía. (Máximo 500 caracteres) 
 
El Grup, després de desenvolupar dos projectes de finestra oberta durant els cursos 2010-2011 i 2011-2012 i consolidar 
l'activitat formativa en torn al Master en Economia Social, está en condicions d'iniciar un projecte DocenTic amb la finalitat 
d'elaborar nous materials docents en base a l'utilització de noves tècniques i tecnologies. 
La bibliografia utilitzada per a l'elaboració de materials de la titulació ha segut molt extensa i queda reflectida a les guies 
docents de les assignatures. 
 
 

C.  OBJECTES D’APRENENTATGE ELABORATS, SI S’ESCAU/ Objetos de aprendizaje 
elaborados, si procede 

RELACIONE I EXPLIQUE CADASCUN DELS OBJECTES D’APRENENTATGE ELABORATS, AMB EL CORRESPONENT 
ENLLAÇ EN RODERIC. ADJUNTE’L, SI S’ESCAU, EN EL FORMAT DIGITAL QUE CORRESPONGA. (MÀXIM 2000 
CARÀCTERS) / Relaciones y explique cada uno de los objetos de aprendizaje elaborados, con su correspondiente enlace en 
RODERIC. Adjúntelo, si es el caso, en el formato digital que corresponda. (Máximo 2000 caracteres) 
 
No escau. 
 

 


