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Estimat orofessor.

Segons alló establert en la Resolució de 6 de juliol de 2011 del Vicerectorat de Cultura' lgualtat i
planificació de la Universitat de Valéncia, l i  comuniquem que el projecte que vosté dirigeix, les dades del

oual es mostren a continuació, ha estat informat positivament pel comité avaluador:

ANIONiO ARI ÑO VILLARROYA.
Vicerector de cultura, lgualtat i Planificació de la universitat de Valéncia

Acceptació:

com a director/a del projecte esmentat,

accepte la proposta de
resultats del projecte.

finangament en els termes presentats, així com les observacions relatives als

Així doncs l i demanem que, abans del 30 de setembre de 2011, ens faga arribar la seua manifestaciÓ

expressa (enviant-nos la cópia d'aquesta comunicació signada) de realitzar el projecte presentat amb les

cond¡cions economiques referides en aquesta proposta, així com el seu compromís de participar

activament en aquelles accions de seguiment del projecte que es puguen sol l icitar des de la Unitat

d,lnnovació Educativa. En cas que vosté no presente aquest document en la data prevista entendrem que

renuncia a la realització del projecte dins d'aquesta convocatÓria, així com a l'oferta de finanqament
proposaoa.

La proposta de finangament inclou una ajuda de 700€ en concepte de Formació en Innovació Docent, que

inclou desplagament i/o assisténcia a congressos, cursos' etc.

Observacions relatives als resultats:

. Compromís de dipositar els Objectes d'Aprenentatge resultants al repositori RODERIC.

. presentació d'informe de seguiment del projecte i de memória final (publicables a la web de la

Unitat d'lnnovació Educativa).
' Indicació expressa en les webs, objectes o resultats del projecte del f inanqament per part del

Vicerectorat de Cultura, lgualtat i Planificació de la Universitat de Valéncia.

Moltes grácies per la seua participaciQ.r".,.:r ' t, ;:;,,,..,

PDI Responsable: Joan Ramon Sanchis Palacio
Nom deí Grup: Grupo de Innovación Educativa en Economía Social y Cooperativas
Codi def projecte: 81 lFOl 1 132
Títol del projecte: Mil lora docent del Máster en Economia Social
Tipus de projecte: Finestra Oberta
pérsonesquL formen part del projecte: Joan Ramon Sanchis Palacio, José Luis Monzón Campos,

Rafael Chaves Ávila, Gemma Fajardo García, Jesús Olavarría lglesia, Federico López Mora, Manuel

Cubedo Tortonda, Francisco Cerdá Abad, Antonia Sajardo Moreno, PilarAlguacil Marí, Luis Bellvís

Herrerías, Waldo Orellana Zambrano, Justo Herrera Gómez, MarÍa José Vañó Vañó, Gustazo Zaragoza
pascual, isidro Antuñano Maruri, María Belén Cardona Rubert, Carmen Blasco Pell icer, Manuel Alegre

Nueno, Miguel Ángel García Calavia, Vanessa Campos Climent, María José Senent Vidal, José Daniel

Gómez López, Amparo Melián Navarro, Lluís Carreras Roig iAna María Martinez Benll iure
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