
 
 
 
 

CURSOS ESPECIALES Y CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN CURRICULAR 
(CECLEC) 

(cursos aprobados distribuidos por organizador) 
 
 
 
 
APANAH (1) 
 
- El Alumno Sordo: Una Atención Específica en la Etapa Escolar 

 
Asoc.Española de Neusopsiquiatría, Profesionales de la Salud Mental del País 
Valenciano, A.E.N.-P.V. (1) 
 
- "XXI Jornadas Nacionales de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, Profesionales de 

la Salud Mental, A.E.N. VI Jornadas de la A.E.N. de la Comunidad Valenciana" 
 
Ayuntamiento de Elche (2) 
 
- Dinamia. IV Congreso internacional de ocio joven 
- Reencuentro con África 
 
Cátedra Arzobispo Loazes (11) 
 
- ¿Quién fue Jesús de Nazaret? Una aproximación histórica 
- Construcciones Singulares, Espacios Emocionales, Patrimoniales y Turísticos 
- El último Evangelio: El Libro de los Signos, la Pasión y la Gloria 
- Enfoques Culturales en el Turismo Contemporáneo 
- Jornadas de Filosofía, Edith Stein Filósofa y Carmelita 
- La Idea de Dios en las Grandes Religiones 
- La Manipulación del Ser Humano como Problema Moral 
- La vida y las creencias de los primeros cristianos plasmadas en el arte 
- Los Espacios Públicos Urbanos, entre la Continuidad y la Renovación 
- Los Evangelios no "reconocidos" en la Iglesia: Evangelios Apócrifos 
- Turismo y Desarrollo Rural 
 
Cátedra de la Empresa Familiar de la UA (1) 
 
- Gestión de la Empresa Familiar 
 
Centro Coordinador de Sedes universitarias (62) 
 
- 2ª Jornadas Trombonísticas "2 i 2 quartet" 
- Adolescencia y familia en el siglo XXI: claves sociales y educativas 
- Aprender Fotografia Digital 
- Blogs y páginas web con recursos gratuitos en Internet 
- China: Curso intensivo de lengua, tradición cultural y negocios 
- Cómo afrontar la recuperación del patrimonio arqiutectónico en el s. XXI. Análisis de las 

últimas técnicas y casos concretos 
- Conceptos de organización de empresas: una revisión cinematográfica 
- Conflictos Bélicos y Violencia en la Europa Bajomedieval 
- Creación de Empresas y Desarrollo de Nuevos Negocios 
- Creación de Empresas y Desarrollo de Nuevos Negocios 
- Creación de Empresas y Desarrollo de Nuevos Negocios 
- Curso de Iniciación a la Alimentación desde el Desarrollo Infanto-Juvenil 
- Curso de Protocolo Básico 



- Curso de Protocolo Básico 
- Curso de Senderismo 
- Curso de Trompeta 
- Curso Práctico de Flora y Vegetación del Alto Vinalopó 
- Dirección de banda 
- El medio ambiente de Villena: de los microorganismos al paisaje 
- Espacios y sociedades: Europa en el cine y otras artes visuales 
- Francisco Giner de los Ríos y la institución libre de enseñanza 
- Georrecursos del Bajo Segura 
- Gestión de la Calidad y el Medio Ambiente: Estrategias de Éxito para la Implantación de las 

Normas ISO 9001 e ISO 14001 
- Herramientas prácticas de la contratación en el comercio internacional 
- I Seminari de Cultura Tradicional i Popular 
- Instituciones y Políticas de la Unión Europea 
- Instrumentos y técnicas para la recuperación y el análisis de la información científica. 

Revisiones sistemáticas y metaanálisis 
- IV Simposi Internacional Vers una Sintaxi històrica del Català: Metodología i Objetius 
- Jornadas de Historia del Transporte Urbano y Metropolitano en la Ciudad de Alicante 
- Jornadas de reflexión sobre el área comercial de las empresas del alto vinalopó 
- Jornadas sobre tecnología y modernización en la administración local 
- La Condición Celiaca: Un análisis Global 
- La inmigración en los centros históricos de las ciudades 
- La Interpretación de una Película: Sintaxis Cinematográfica y Simbolismo 
- La mujer en el cine: la representación en el desarrollo del lenguaje audiovisual 
- La Nobleza en la Edad Moderna 
- Las salinas de Villena como ejemplo de fuente de organismos con aplicaciones 

medioambientales y biotecnologías 
- Las Sociedades ante la Reforma de la Legislación sobre Quiebras y Suspensiones de 

pagos. El Concurso de Sociedades. 
- Marketing de destinos turísticos 
- Marketing y Ventas 
- Marketing y Ventas 
- Métodos para Encontrar Empleo 
- Métodos para Encontrar Empleo 
- Métodos para encontrar empleo y sobresalir en una entrevista de trabajo 
- Monitor de Ciclo indoor 
- Multimodality and the Dynamics of the Second Foreing Languaje Classroom 
- Nuevas Tecnologías y Recursos Humanos 
- Nuevos Aspectos Dietéticos y Nutricionales en el Deporte 
- Nuevos Pobladores, Sostenibilidad en los Espacios Rurales y Metodologías de 

Participación Ciudadana. Programas y Proyectos en el Marco de la Unión Europea 
- Nuevos retos al desarrollo cooperativo 
- Nuevos retos al desarrollo corporativo 
- Pasión por el Arte. En recuerdo del Profesor José Carlos Agüera Ros 
- Pequeñas y Medianas Empresas: formas Jurídicas de Organización y Gestión 
- Proyectos internacionales de desarrollo sostenible: estudio de casos 
- Rumania. Tópicos, contrastes y especias 
- Salud bucodental infantil y juvenil 
- Taller de danza contemporánea 
- Teaching and Learning in the USA: a Profesional and Academic Experience 
- Técnicas aplicadas de Gestión de Personal 
- Técnicas aplicadas de Gestión de Personal 
- The teaching of English: Skills and tecniques to improve teaching and learning in the 

classroom 
- Trazos de cine español 
 
Centro de Estudios de la Mujer (19) 
 
- Adrecem l'equitat de gènere en el tractament dels alumnes en l'aula / Sobre la equidad de 

género en el tratamiento del alumnado en el aula 



- Alimentación y nutrición de la mujer. Transtornos en el comportamiento alimentario 
- Ciberfeminismo: identidad(es) y acción política 
- Desarrollo de habilidades sociales para la mujer profesional 
- Discurso y género: la participación de mujeres en la comunicación en el ámbito público 
- El paper de les dones en la ciència i en la tècnica / El papel de las mujeres en la Ciencia y 

en la Técnica 
- Feminismes - Questions de gènere / Feminismos - Cuestiones de género 
- Formación en coeducación 
- Género, cuerpo y sexualidad en la cultura islámica 
- Ida Lupino, productora pionera independientes en Hollywood 
- Lengua, ideología y género. Algunas pautas para acabar con los estereotipos de género en 

la lengua 
- Mujeres con bandas sonoras originales 
- Mujeres en España a través del cine contemporáneo 
- Mujeres pop: género e identidad en las músicas populares del siglo XX (pop, rock, rap…) 
- Mujeres tras las imágenes 
- Mujeres y cine 
- Planificación y evaluación de proyectos de cooperación al desarrollo desde la perspectiva 

de género. Violencia cultural y discriminación simbólica de género 
- Resolución de conflictos escolares desde la perspectiva de género 
- Sexualitat animal i humana, i gènere / Sexualidad animal y humana 
 
Centro de Estudios Orientales (50) 
 
- China: miradas atentas 
- Chino 1 (2) 
- Chino 2 (2) 
- Chino 3 (2) 
- Chino 4 
- Chino 5 
- Chino 6 
- Chino Conversación 1 
- Chino Intensivo 1 (3) 
- Chino Intensivo 2 (2) 
- Chino Intensivo 3 (2) 
- Chino Intensivo 4 
- Chino Intensivo 5 (2) 
- Chino: conversación 1 
- Coreano Intensivo 1 
- Curso Práctico de Negocios en China (2) 
- Feng Shui: el arte chino de vivir 
- Introducción al arte Ninja (Ninjutsu) 
- Japonés 1 (2) 
- Japonés 2 (2) 
- Japonés 3 (2) 
- Japonés 4 (2) 
- Japonés 6 
- Japonés 7 
- Japonés Intensivo 1 (3) 
- Japonés Intensivo 2 (2) 
- Prácticas de pronunciación china (2) 
- Preparación examen Noken nivel 3 
- Preparación examen Noken nivel 4 
- Taller de Caligrafía Japonesa (2) 
- Taller de Ikebana (arte floral japonés) 
- Taller teórico-práctico de pintura china 
 
Colegio de Geógrafos de la Comunidad Valenciana (6) 
 
- Experiencias Prácticas en Ordenación del Territorio 



- I Jornadas sobre espacios naturales protegidos: parajes naturales de gestión municipal 
- Sistemas de Información Geográfica Aplicados a la Ordenación del Territorio: Utilidades 

Raster y Vectorial 
- Voluntariado ambiental de Agost I 
- Voluntariado ambiental de Agost II 
- Taller de Paisaje 
 
Departamento de Análisis Económico Aplicado (2) 
 
- Seminario de Cooperación Universitaria al Desarrollo. Mujer y Desarrollo Humano en el 

Norte de Marruecos. 
- Otro mundo es posible. Voces y alternativas de la alterglobalización 
 
Departamento de Análisis Matemático (2) 
 
- Convex Geometry 
- Geometry of numbers 
 
Departamento de Biotecnología (5) 
 
- Seminario Permanente y VI Jornadas Nacionales y IV Internacionales sobre Mujer, Biología 

y Salud (Mujer y Pobreza) 
- Neurofilosofía y Neuroética 
- "Plan español de prevención de riesgos cerebrales (PREPIC).Nuevos avances en medicina 

genómica" 
- Aspectos técnicos y sociales en la reproducción asistida actual 
- Tecnologías de la información y comunicación en biomedicina 
 
Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial (12) 
 
- Edició de Textos Científics i Tècnics amb LaTex (2) 
- Curso de Programación de Macromedia Flash MX 2004 (3) 
- Curso de programación de PHP (2) 
- 6th Workshop on Graph-based Representations in Pattern Recognition 
- Java y Dispositivos Móviles 
- Firma Digital 
- Animación en Stop Motion con muñecos de plastilina: otra forma de hacer 3D 
- Software libre y tecnología digital para el alumnado de la Universidad de Alicante 

("Conéctate") 
 
Departamento de Ciencias del Mar (2) 
 
- Micología 
- Manejo de Agentes de Control Biológico de Plagas y Patógenos Vegetales 
 
Departamento de Ciencias Histórico-Jurídicas (1) 
 
- Fundamentos romanísticos del Derecho común europeo 
 
 
 
Departamento de Construcciones Arquitectónicas (4) 
 
- Taller de Revitalización del Barrio de Colón de Centro Habana, Cuba 
- CERARTEC. Arquitectura, Cerámica y Tecnología 
- XV Semana de la Tecnología: El CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
- Taller de proyecto integral. Desarrollo de edificación en zona porturaria de Ámsterdam 
 
Departamento de Derecho Internacional Público y Derecho Penal (6) 
 



- La Policia Local como Policia Judicial 
- La Detención Policial 
- El Atestado Policial 
- Los Controles Policiales 
- Instituciones y Políticas de la Unión Europea 
- V Jornadas de Derecho Penal, Derecho Penitenciario y Criminología 
 
Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas (6) 
 
- Jornadas de Alicante Olímpica: un Proyecto Educativo 
- Didáctica de la Cerámica para Infantil y Primaria 
- Jornadas Internacionales de Nuevas Tendencias sobre Entrenamiento Deportivo 
- I Jornadas Internacionales de Deportes en la Playa 
- Jornadas Internacionales sobre Actividad Física y Salud 
- I Congrés Internacional Escola i TIC: IV Fórum Novadors: Més enllà del Programari Lliure 
 
Dpto. Enfermería (3) 
 
- Terceras Jornadas de dietética culinaria y gastronómica: cereales y frutas 
- Enfermería en el área quirúrgica y despertar (Introducción a las habilidades básicas del 

Área Quirúrgica) 
- Investigación Cualitativa: Bases Conceptuales y Estrategias 
 
Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia 
de la Ciencia (2) 
 
- Investigación Cualitativa en Salud Comunitaria 
- II Seminario Interdisciplinar sobre Bioética y Nutrición: Cuestiones Bioéticas en las Políticas 

de Nutrición 
 
Departamento de Estadística e Investigación Operativa (1) 
 
- Workshop on well-posedness of optimization problems and related topics 
 
Departamento de Estudios Jurídicos del Estado (2) 
 
- Mujeres y Derecho. La Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres 
- Teoría política 
 
Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía (4) 
 
- Diseño en Ingeniería en 3D 
- El Saber de Arte. Aproximación al Arte del Siglo XX 
- Diseño en Ingeniería Civil en 2D 
- Infografía arquitectónica. 3D Studio 
 
Departamento de Filología Catalana (2) 
 
- Curs de formació per a la capacitació docent en valencià 
- L´espart en la Cultura Popular Valenciana: Un Quefer i un Parlar sobre L´obra d´espart al 

territori valencià 
 
Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura (10) 
 
- Re-escrituras de lo Global: Traducción y Multiculturalismo 
- Curso Universitario de Lengua de Signos Española. Inicial (2) 
- Curso Universitario de Lengua de Signos Española. Medio (2) 
- Curso Universitario de Lengua de Signos Española. Avanzado (2) 
- IX Jornadas de Estudios de Lingüística 



- Coloquio Internacional "En torno al Personaje Histórico: Figuras Precolombinas y 
Coloniales en la Literatura Hispanoamericana desde la Independencia a nuestros días" 

- XVIII Congreso Internacional de ASELE (Asociación para la Enseñanza del Español como 
Lengua Extranjera) 

 
Departamento de Filología Inglesa (1) 
 
- V Jornadas de Doblaje y Subtitulación 
 
Departamento de Filologías Integradas (1) 
 
- VI Seminario Mujer-Literatura: Discriminación y Violencia 
 
Departamento de Física Aplicada (4) 
 
- tic@'t - ECDL - Introducció. Maneig de PCs i aplicacions 
- tic@'t - ECDL - Avançat. Maneig de PCs i aplicacions 
- Fundamentos de Astronomía y Astrofísica 
- Introducción a la Nanociencia 
 
Departamento de Geografía Humana (5) 
 
- Curso de Cooperativismo y Desarrollo Rural 
- Ciudad y Comercio. Aproximación al Urbanismo Comercial 
- Congreso Internacional Oasis y Turismo Sostenible 
- Jornadas de Salidas Profesionales de la Diplomatura de Turismo. Actividades Turísticas, 

nuevos pobladores y renovados usos de los espacios rurales. 
- Taller de propuestas de transformación en el área urbana de Ámsterdam 
 
Departamento Humanidades Contemporáneas (Cátedra Jean Monnet) (1) 
 
- La Unión Europea: Procesos Institucionales, Económicos y Políticos 
 
Departamento de Ingeniería de la Construcción (2) 
 
- Aplicación de los SIG a la Ingeniería Civil I 
- Aplicación de los SIG a la Ingeniería Civil II 
 
Departamento de Ingeniería Química (3) 
 
- Manipulador de agua de consumo humano 
- Perry´s Chemical Engineers Handbook al a Glance 
- La industria Química: normativa ambiental y aspectos éticos para un desarrollo sostenible 

(3ª edición) 
 
Departamento de Innovación y Formación Didáctica (5) 
 
- Body Music - Body Percussion I. Didáctica de la Percusión Corporal. (3) 
- Body Music - Body Percussion II. Fundamentos Didácticos del Método TAKETINA 
- Body music - Body percussion I. Didáctica de la percusión corporal y su aplicación en el 

aula 
 
Departamento de Lenguaje y Sistemas Informáticos (11) 
 
- Macromedia Flash 8 
- Macromedia ActionScript 
- Análisis de la Accesibilidad de las Páginas Web basadas en AJAX 
- Prácticas de Macromedia ActionScript 
- Prácticas de Macromedia Flash 8 
- Programación avanzada con vb.net 2005 



- Introducción a la programación visual con vb.net 2005 
- Desarrollo de Aplicaciones Web 2.0 
- Tecnologías de la Web Social 
- TIME07: Temporal Representation and Reasoning 
- Desarrollo de Aplicaciones Distribuidas en .NET 
 
Departamento de Organización de Empresas (4) 
 
- Técnicas aplicadas de gestión de personal (2) 
- Jornadas de Motivación Empresarial 
- International Entrepreneurship 
 
Departamento de Prehistoria (1) 
 
- El legado arqueológico del Egipto faraónico: el mundo funerario 
 
Departamento de Psicología de la Salud (1) 
 
- III Jornadas sobre Jóvenes y Delincuencia: Etiología de la Conducta Antisocial Juvenil 
 
Departamento de Sociología I y Teoría de la Educación (4) 
 
- Seminario interdisciplinar sobre inmigración y convivencia en la escuela 
- Problemas Educacionales: Modelos y Técnicas de Solución 
- VII Jornadas de educación. Sisematización de la convivencia educativa 
- I Jornadas de estudiantes de sociología / La sociología como profesión 
 
Departamento de Sociología II, Psicología, Comunicación y Didáctica (2) 
 
- Los Pueblos Indígenas en la América de Hoy 
- América Latina: migraciones, territorio y políticas sociales 
 
Departamento de Tecnología Informática y Computación (9) 
 
- Tecnología Informática y Biomedicina 
- Administración de Redes de Computadores. Cisco Certified Network Associate (CCNA) I 

(2) 
- Administración de Redes de Computadores. Cisco Certified Network Associate (CCNA) II 

(2) 
- Administración de Redes de Computadores. Cisco Certified Network Associate (CCNA) III 
- Administración de Redes de Computadores. Cisco Certified Network Associate (CCNA) IV 
- Encuentro interdisciplinar de domótica 
- IV Jornadas para el Desarrollo de Grandes Aplicaciones de Red (JDARE´07) 
 
Departamento de Traducción e Interpretación (1) 
 
- Alexander Von Humdolt: la Actualidad de sus Reflexiones en torno a la Naturaleza 
 
 
Escuela Politécnica Superior (18) 
 
- Arquitectura: Iniciación a la Profesión de Arquitecto 
- Programación de Bases de Datos con .net 
- Gestión de Proyectos con Microsoft Project 
- Diseño y Desarrollo de una aplicación de Gestión 
- Diseño de Aplicaciones con Rational Rose 
- Gestión Integrada de Empresas con SAP Business One Tecnología ERP 
- Introducción al Estándar Domótico KNX 
- Asesor de Protección de Datos Personales 
- Gestión Integrada de Empresas con Microsoft Dynamics NAV. Tecnología ERP 



- Implantación del Documento de Protección contra el Ruido (HR) del Código Técnico de 
Edificación 

- Televisión Digital Terrestre: Redes, Sistemas y Servicios 
- Proyectos de Telecomunicaciones: Dirección de Obra y Certificación de ICTs 
- Tasaciones y valoraciones inmobiliarias 
- Predicción y modelado mediante "CATT_ACOUSTIC" del acondicionamiento acústico de 

recintos 
- Replanteos de obras con estación total 
- Curso de accesibilidad universal 
- Curso de inicio de dibujo técnico para alumnos de primer ingreso en Ingeniería y 

Arquitectura 
- Redes de Control Inalámbricas 
 
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales "Germán Bernácer" (4) 
 
- Gestión Administrativa Informatizada (2) 
- Frontpage Dinámico 
- A-3 Sociedades y Renta 
 
Escuela Universitaria de Relaciones Laborales (1) 
 
- Iniciación a los estudios de Relaciones Laborales 
 
Escuela Universitaria de Trabajo Social (1) 
 
- Trabajo Social en el ámbito educativo 
 
Escuela Oficial de Turismo (2) 
 
- Gestión de Planes y Proyectos de Desarrollo Turístico 
- Nuevas Tendencias en Gestión Hotelera: Reveneu Management 
 
Facultad de Ciencias (2) 
 
- III Curso de Ciencia y Sociedad 
- Introducción a la química verde 
 
Facultad de Derecho (3) 
 
- Lingüística Forense: La identificación de la autoría del texto oral y escrito 
- Cursos Sobre Salidas Profesionales y Técnicas de Búsqueda de Empleo para los Alumnos 

de Derecho y Derecho-ADE  
- Iniciación a los estudios de Derecho y Derecho-ADE 
 
Facultad de Económicas (10) 
 
- The economy of the european union: characteristics, economic structure and institutions 
- Tourism economics 
- Human resources management 
- Spain: society and culture 
- Retail and merchandise management 
- Marketing in the EU 
- Money and banking 
- Enviromental economics 
- Business consulting 
- Cross cultural business behaviour. Doing business in Spain 
 
Facultad de Educación (3) 
 
- Jornadas Mozart: El Maestro 



- Pedagogical Creativity for Teaching 
- IX Setmana Universitat i Escola "Rafael de Vera Ferré": Educació i Dona 
 
Fundació Ausiàs March (3) 
 
- Premis Octubre. XX Encontre d'escriptors: d'Almansa a avui. 
- Premis Octubre. XIII Congrés de pensament: Entre el record o l'oblit: la creació social de la 

memòria. 
- Premis Octubre. XVI Congrés de mitjans de comunicació: Llibertat d'expressió i qualitat de 

la informació. 
 
Fundación General de la U.A,/GIPE (1) 
 
- Formación Avanzada en Relaciones Públicas para Agentes de Desarrollo Local, 2ª Edición 
 
Fundación General de la UA (1) 
 
- Competencias Personales y Mercado de Trabajo 
 
Fundación Intered (1) 
 
- Curso-Taller de voluntariado internacional "Interdependencia Solidaria" 
 
Fundación Universitaria La Alcudia (1) 
 
- "Los lunes con La Alcudia" IV Curso de Arqueología ilicitana, año 2007. La casa en la 

cultura ibérica: vida cotidiana y lectura social 
 
Instituto Alicantino de Cultura "Juan-Gil- Albert" (1) 
 
- Inmigración, Sociedad, Economía: ¿Oportunidad o problema? 
 
Instituto Cervantes U.A. (1) 
 
- Curso de formación inicial para profesores de español como lengua extranjera 
 
Instituto Iberoamericano de Estudios Constitucionales (1) 
 
- IX Seminario internacional del Instituto Iberoamericano de Estudios Constitucionales de la 

Universidad de Alicante 
 
Instituto Interuniversitario de Filología Valenciana (8) 
 
- La Revernacularització del Valencià a la Ciutat d´Alacant 
- Bernat Capó: Espingolant pel Rostoll de les Paraules 
- La cultura valenciana des del segle XXI: del passat al present 
- Curs de valencià. Nivell Elemental 
- Curs de valencià. Nivell Mitjà 
- Curs de valencià. Nivell Superior 
- Nivell inicial de català per a estudiants europeus 
- Curs de valencià. Nivell Oral (Bàsic A2) 
 
Instituto Joan Lluís Vives (805) 
 
- Catalunya en l'encaix de la construcció europea: avançar plegats.(2) 
- El català Ali Bey: primer viatger a l'Orient. (2) 
- Els greixos a la dieta mediterrània. (2) 
- La cultura catalana des de l'Edat Mitjana al Renaixement. (2) 
- Energies renovables 
- Tecnologies de l'aigua 



- Activitat física i estil de vida saludable 
- Borsa per a no entesos 
- Circuits corporals: dels sistemes anatòmics als circuits corporals 
- Especialització en peu diabètic i reumàtic 
- Fes-te un vídeo «(Premiere elements)» 
- Tècniques de comunicació escrita 
- Activitats aquàtiques per a nadons: una proposta alternativa del treball aquàtic en edats de 

0 a 3 anys 
- Bodymusic-Bodypercussion. Tècniques de percussió corporal i ritmes amb llaunes, tubs, 

aletes, taules i diaris 
- Capoeira «art-lluita» 
- Condicionament físic aquàtic 
- De l'estratègia a la gestió operativa en una organització esportiva 
- Dinàmica del riure 
- Educació física per a tots i totes: innovacions didàctiques per a nens i nenes de 6 a 12 anys 
- El massatge com un element social, educacional i emocional 
- El salvament aquàtic 
- El tennis. Esport, educació i recreació 
- El treball de les capacitats físiques bàsiques a l'escola i iniciació esportiva 
- El Tuina, massatge xinès, aplicat a la prevenció i la rehabilitació en l'activitat física i salut 
- El vessant educatiu dels jocs i esports d'arreu del món 
- El volei platja com a recurs en el lleure, el turisme i l'educació 
- Els mitjans elàstics: aprendre a saltar 
- Gestió administrativa i econòmica de les associacions esportives escolars (Pla Català de 

l'Esport a l'Escola) 
- Gestionar l'estrès laboral i personal a través de la sofrologia 
- Iniciació a la vela i recursos didàctics 
- L'acrobàcia i la sensopercepció: una nova aportació a l'Educació Física 
- L'electroestimulació en el condicionament físic, en la recuperació i/o rehabilitació i en 

l'entrenament 
- L'ensenyament dels esports col·lectius. Propostes basades en el treball sobre les actituds 
- La corda: propostes d'innovació educativa i recreativa per a l'Educació Física i el temps de 

lleure 
- La programació de l'entrenament esportiu mitjançant l'ordinador 
- La resolució de conflictes en l'àmbit de l'activitat física i l'esport a través de les 

constel·lacions familiars 
- Màrqueting esportiu: una eina per a la gestió 
- Mètode motricitat i memòria amb persones grans 
- Organització i gestió d'esdeveniments esportius 
- Osteopatia. Aportacions a l'entrenament personal 
- Pautes d'actuació per a una esquena sana 
- Prevenció de transtorns conductuals i conductes de risc des de l'àrea d'Educació Física 

(drogues, trastorns alimentaris, addiccions tecnològiques, agressivitat...) 
- Reciclajoc. Com es pot donar joc al material de rebuig 
- Recursos i situacions pràctiques per al desenvolupament dels esports de lluita a la classe 

d'Educació Física 
- Ritmes actuals i coreografies innovadores per a les classes d'Educació Física 
- Tamborí: Una proposta innovadora d'un esport tradicional 
- Tècniques gestàltiques: eines per a la gestió de les relacions humanes en el camp de 

l'esport 
- Utilització didàctica de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) en 

Educació Física 
- «Rock and Roll» i «Swing»: aplicacions a l'escola 
- Acompanyament terapèutic 
- Alineament estratègic, un avenç més del «balanced scorecard» cap a les organitzacions i 

empreses del futur 
- An-Arquitectures (Espais de percepció) 
- Anatomia en moviment. Consciència i pedagogia del moviment 
- Aplicacions avançades de les energies renovables 
- Aprèn a resoldre els conflictes 



- Assetjament escolar: víctima? botxí? 
- Bases per a millorar la comunicació, la comprensió i transformar l'agressivitat de l'entorn 
- Càracter emprenedor: actituds i aptituds 
- Ciència Beta 
- Cinema a l'educació primària 
- Com es pot crear una empresa innovadora? 
- Consum i producció sostenibles per a l'adaptació regional i urbana al canvi climàtic 
- Creació de pàgines web 
- Creació de pàgines web 
- Creació de pàgines web amb Flash 
- Criptografia: l'art d'ocultar missatges 
- Cuina de plats i «platillos» de l'Empordanet 
- Dansa del ventre: aplicació a la salut i al moviment 
- Discapacitat intel·lectual: educació afectivosexual 
- Disseny i execució d'arcs i voltes 
- El món en imatges 
- El nou Pla general de comptabilitat 
- El piano de lletres: història, usos i imatges de la màquina d'escriure 
- El Taller! gospel & spirituals 
- El tema del doble en la literatura dels segles XIX i XX 
- El terrenal i el diví: dones i deesses en la societat egípcia, un exemple d'igualtat 
- Expressió, creativitat i moviment 
- Hidroteràpia 
- Iniciació a la Il·lustració: artística i publicitària 
- Innovació col·laborativa: nous reptes i noves oportunitats 
- Inserció sociolaboral de persones nouvingudes. Claus per a la intervenció 
- Integració: recursos a l'abast 
- Intervenció en addiccions 
- Introducció a les xarxes locals (WiFi i seguretat) 
- Introducció al massatge ayurveda 
- Introducció al psicodrama 
- Introducció al UNIX (LINUX) 
- Jornades de debat a Oscobe: el procés de pau al País Basc 
- Jornades de Debat a Oscobe: estrangers i nacionals; identitats i conflicte 
- L'acció tutorial a l'ensenyament secundari 
- L'aplicació de la Llei de promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones en 

situació de dependència a Catalunya 
- L'evolució dels avantatges fiscals fins al 2007 
- La gestió empresarial a través del cinema 
- La tècnica de l'entrevista 
- Límits i virtuts dels valors tradicionals (la qüestió dels valors al s. XXI): civisme, ecologisme 

i feminisme 
- Llengua i cultura xinesa 
- Màgia, de l'art a la ciència 
- Música i cinema 
- Música i dansa tradicionals als Països Catalans i Occitània 
- Noves perspectives de la intervenció sociosanitària. Dinàmiques transfrontereres 
- OpenOffice.org - Processador de text i full de càlcul Gnu/programari lliure 
- Planificació i organització de congressos i convencions 
- Power Point com una eina de presentació de treballs i projectes 
- Promoció de congressos i convencions 
- Rafael Masó, el Noucentisme i el seu context internacional 
- Robòtica mòbil aplicada 
- Setmana Catalana d'Educació Ambiental. La vegetació: quelcom més que un paisatge (V) 
- Shakespeare i el cinema contemporani 
- Sistemes de gestió de la prevenció. Visió integrada prevenció/medi ambient/qualitat 
- Taller d'equinoteràpia 
- Taller d'Introducció a l'artteràpia: descobrint-se en la creació 
- Taller d'Introducció a l'artteràpia: descobrint-se en la creació 
- Taller de fotografia 



- Taller sobre creació d'empreses 
- Tallers de ràdio 
- Tractament digital d'imatges amb Photoshop.  
- Trastorns de pànic i agorafòbia 
- Treball en equip 
- Trobant el benestar 
- «VC for CV» Curs virtual per a milorar el «curriculum vitae» 
- Comunicació assertiva. Parlem-ne 
- Cos, energia i ressonància: Yuki i Katsugen undo 
- Desenvolupar el pensament creatiu per a la resolució de problemes i la recerca 

d'oportunitats 
- Dia del nombre. Matemàtica recreativa 
- Disseny i aplicació de tècniques actives a l'ensenyament universitari 
- Distensió corporal i relaxació mental per sofrologia 
- Drets i llibertats dels ciutadans de la Unió Europea 
- El dibuix infantil: una eina diagnòstica 
- El tractament del gènere a l'escola: l'educació diferenciada 
- El viatge del protagonista 
- Introducció a l'artteràpia 
- La nul·litat del matrimoni canònic 
- Monitors d'oci actiu 
- Psicomotrocitat: comunicació i expressió en la intervenció educativa 
- Sensibilitat moral i professionalitat en el docent del segle XXI 
- Taller de projectes a l'àrea de llengua 
- Un nou llenguatge per a la veu i el cos 
- Web 2.0 i la llarga cua d'Internet: quan l'usuari pren la paraula 
- Adopció de programari lliure a les empreses 
- Amazics al Magrib i en la diàspora 
- Amèrica Llatina: una visió social, política, comercial i econòmica 
- Cartografies del cinema contemporani: cos, gest, fantasma 
- Cinema, cultures i política 
- Com arribar a ser un venedor excel·lent 
- Com es poden estimular les ments i canviar les actituds 
- Com es pot entendre Iran? 
- Comunicació i cultura 
- Creació d'imatges web amb Photoshop 
- Disseny i autoedició de premsa 
- Elaboració de treballs i documents acadèmics 
- És saludable el que mengem? 
- Gènere i ciència 
- Gestionar associacions: com es poden trobar recursos econòmics i humans 
- Informació i conflictes armats 
- Introducció al sistema legal i polític dels Estats Units d'Amèrica 
- Més enllà de les estrelles. Una introducció a la cosmologia 
- Política i govern en la societat de la informació: els reptes de la democràcia i del govern 

electrònics 
- Seguretat o llibertat? Moviments socials i participació política en un món globalitzat 
- Sexe, cervell i conducta 
- Taller d'escriptura 
- Control biològic de plagues 
- Iniciativa privada per al finançament de projectes d'envergadura 
- Accessibilitat universal: l'aplicació del disseny per a tothom en entorns, productes i serveis 

(MÒDUL 1: Accessibilitat al medi físic) 
- Accessibilitat universal: l'aplicació del disseny per a tothom en entorns, productes i serveis 

(MÒDUL 2: Accessibilitat a la tecnologia) 
- Animals salvatges de terra i aigua a zoos i aquaris. Requisits de manteniment i benestar. 
- Atmosfera, clima i canvi climàtic 
- Biosonar i comunicació en cetacis odontocets: mecanismes i comportament social 
- Camps electromagnètics generats per línies d'alta tensió i transformadors i salut humana 
- Cap a una ciutadania europea 



- Com s'ha de parlar en públic 
- Conformació de materials metàl·lics 
- Consumidors, comensals i ciutadans 
- Curs de medicina veterinària de mamífers i tortugues marines 
- Digital Media 
- Disseny d'instal·lacions solars fotovoltaiques 
- Disseny de pàgines web accessibles 
- Dissenyar i treballar amb Flash (nivell 1) 
- Dissenyar un web amb Dreamweaver i Fireworks 
- Dissenyar un web: Dreamweaver i Photoshop 
- Dones fent món, dones memorables. Teresa Claramunt, avançar des de l'experiència 
- Energia eòlica 
- Energia solar tèrmica: disseny d'instal·lacions 
- Estratègies i resolució de casos de violència escolar 
- Experimenta la vida quotidiana i la tecnologia de l'època romana 
- Fluxos estratificats i rotatius 
- Fotografia de natura. Actualització digital 
- Gestió ambiental i sostenibilitat a l'empresa 
- Gestió de continguts web, botiga virtual, blogs i fòrums 
- Gestió de les emocions a l'aula 
- Gestió de projectes en xarxa: servei de voluntariat juvenil internacional 
- Introducció a la fotografia 
- Introducció a la simulació i modelització de processos i components (curs basic) 
- Introducció al fenomen de la violència en l'edat escolar. Estratègies per a combatre'l 
- Introducció al fenomen de la violència escolar. Estratègies per a combatre'l 
- Joomla, gestor de continguts de programari lliure per a la creació de portals web 
- Mètodes innovadors de participació juvenil i de ciutadania activa en el tercer sector 
- Microcontroladors amb DSP dSPIC i comunicacions sense fils 
- Mitologies mediterrànies 
- Noves tendències en el desenvolupament turístic de la Mediterrània 
- OpenOffice.org, ús avançat del paquet ofimàtic de programari lliure 
- Photoshop: aprendre a compondre i retocar imatges 
- Polímers: identificació, utilització i reciclatge 
- Processos editorials 
- Taller d'intel·ligència artificial 
- Taller de fotografia digital 
- Taller de muntatge d'ordinadors 
- Taller de robòtica mòbil (6a edició) 
- Viatge gastronòmic per la Mediterrània: tradició i renovació 
- Escola d'estudis econòmics de l'EURAM 
- Associacionisme i participació dels estudiants a la universitat 
- Astronomia i telescopis 
- Construir l'espai lingüístic personal. Recursos per a resoldre les situaciones de conflicte 

lingüístic 
- Creació de pàgines Web (nivell mitjà) 
- Dinamització dels recursos humans en l'àmbit associatiu 
- Direccions del teatre contemporani: de l'escenari a la pantalla 
- Discapacitat auditiva 
- Discapacitat motriu 
- Discapacitat visual. L'educació de les persones cegues i deficients visuals 
- Documentació per a la cooperació i la solidaritat 
- Dona, Inmigració i diversitat cultural 
- Eines bàsiques per a la recerca de treball 
- Eines i habilitats per a ser estudiants europeus d'Humanitats i Educació 
- Eines i habilitats per a ser estudiants europeus de ciències bàsiques 
- Eines i habilitats per a ser estudiants europeus de ciències de la salut 
- Eines i habilitats per a ser estudiants europeus de ciències económiques i jurídiques 
- Eines i habilitats per a ser estudiants europeus de Filologia 
- Eines per a la planificació i la gestió de les associacions 
- El canvi climàtic i les seues repercussions mediambientals 



- El cooperativisme de treball associat com alternativa d'ocupació 
- El procés de guió en el film documental 
- El reportatge televisiu: entre els relat de fets i la ficció televisiva 
- El valencianisme polític revisitat: cent anys d'història, present i futur 
- Estratègies d'aprenentatge 
- Estratègies per a la inserció en el mercat laboral 
- Formació per a la participació 
- Formar-se a Europa: oportunitats i riscos. El nou espai europeu d'educació superior 
- Globalització, treball, participació i joves 
- Habilitats de comunicació per a la direcció d'associacions 
- Inserció social i immigració al País Valencià 
- Instruments d'organització i funcionament de les associacions 
- Introducció a l'educació ambiental 
- Introducció a l'ofimàtica 
- Introducció a la creació de pàgines web 
- Introducció a la creació de presentacions amb eines ofimàtiques i multimèdia 
- Introducció a la llengua de signes 
- Introducció a les bases de dades 
- Introducció a les comunicacions i a Internet 
- Introducció als fulls de càlcul 
- Introducció als processadors de text 
- La informació radiofònica: el butlletí horari 
- La pràctica de l'activitat física com a mètode saludable 
- Mitjans de comunicació i polítiques audiovisuals a Europa i a Espanya 
- Nutrició i salut 
- Participació social i defensa del territori 
- Pluralisme i interculturalitat a Occident: models de gestió de la diversitat 
- Recursos i serveis bibliogràfics per a l'estudi i la investigació 
- Retard mental 
- Sobre la pràctica artística en l'era de la globalització 
- Tècniques de control de l'estrès 
- Tècniques de treball en equip 
- Escola Internacional d'Estiu de Terminologia (VI) 
- Afers marítims: les rutes i les relacions comercials en el mar dels temps (2) 
- Alimentació, publicitat i salut. Quins són els beneficis reals dels aliments funcionals? (2) 
- Aliments, cuina i ciencia (2) 
- Aproxima't a la neurociencia (2) 
- Cirurgia estètica. La cirurgia del cos i de l'ànima (2) 
- Ciutat i literatura, una perspectiva interdisciplinària (2) 
- Com parlar bé en públic (2) 
- Còmics en guerra: reflex i manipulació dels conflictes bèl·lics contemporanis a la historieta 

(2) 
- De cucs reptants a mones bípedes en 1.000 milions d'anys (2) 
- De l'autòmat a l'humanoide. La robòtica del segle XXI (2) 
- Del Nil a l'Atlàntic i de la Mediterrània al Sàhara: qui són els amazics (2) 
- Democràcia electrònica i participació ciutadana(2) 
- Dones i poder polític (2) 
- El paisatge contemporani: una experiència multidisciplinària (2) 
- Els mitjans de comunicació: actors o missatgers? (2) 
- Els productes químics quotidians: de tot i per a tot (2) 
- Els ritmes de la vida (2) 
- Evolució: Cosmos, Terra, vida i societat (2) 
- Fart de buscar feina? Fes-te-la a mida, crea una empresa cultural (2) 
- Flamenc-oh! Aproximacions al flamenc (2) 
- Frida Kahlo, vida i obra d'un mite (2) 
- Globalització i medicaments (2) 
- Internet i seguretat (2) 
- L'aplicació de la mediació en l'àmbit sociosanitari (2) 
- L'esport en el segle XXI: funcions biològiques i socials (2) 
- L'Índia, tradició i modernitat en un món global (2) 



- L'obesitat, una epidèmia del segle XXI (2) 
- L'organització territorial catalana: una qüestió irresoluble? (2) 
- La ciència matemàtica com a eina del desenvolupament cultural humà (2) 
- La comunicació en el segle XXI: noves tecnologies i globalització (2) 
- La divulgació científica: l'estat de la quesito (2) 
- La internacionalització i les PIME: oportunitats i amenaces (2) 
- La narració i el guionatge: crear històries per als mitjans audiovisuals (2) 
- La persona i els seus cervells (2) 
- La promoció de les destinacions turístiques a través del cinema: el «tourism destination 

placement» (TDP) (2) 
- Les arrels de la contracultura (2) 
- Les drogues, entre l'alarma i la normalització (2) 
- Literatura i cinema cubans del segle XX (2) 
- Millora la teva vida. Entrena't en competències emocionals (2) 
- Nous immigrants, nous veïns (2) 
- Paraula d'artista (2) 
- Protecció de dades personals «versus» seguretat pública en la societat de la informació (2) 
- Què s'amaga darrere el teló? (2) 
- Respostes al canvi climàtic (2) 
- Un món de sensacions al plat: espècies, condiments i plantes aromàtiques (2) 
- Veus i petjades de viatgers (2) 
- Videojocs i aprenentatge: narratives, simulacions i interaccions (2) 
- «Eppur si muove!»: astronomia a l'abast (2) 
- Aplicació del massatge infantil a l'educació formal i no formal (2) 
- Argumentació i raonament crític (2) 
- Canvi social i polítiques de resposta. Una mirada des del cinema 
- Cibercultura, humanisme i tecnologia al cinema futurista. «Metròpolis», «Dune», «Blade 

Runner» i «Matrix» (2) 
- Cuina i salut (Taller magistral) 
- Curs bàsic de GNU/Linux (2) 
- Curs pràctic de comptabilitat informatitzada avançada 
- Curs pràctic de cuines solars: construcció i utilització. (2) 
- Disseny universal i tecnologies per a l'accessibilitat (2) 
- Dones i saber: una mirada crítica des de la filosofia i la ciencia (2) 
- Drets dels consumidors (2) 
- Educació i immigració 
- El disseny de plans d'estudis amb ulls d'estudiant. Participació de l'alumnat en processos 

de millora de la qualitat universitària. (2) 
- El gènere fantàstic a la literatura i el cinema (2) 
- El tabú de la mort. Reflexions sobre el procés de morir, la mort i el dol (2) 
- Enquestes de mobilitat com una eina per a l'anàlisi i la planificació 
- Fes-te la teva pròpia pàgina web. Aprofundiment (2) 
- Fes-te la teva pròpia pàgina web. Iniciació (2) 
- Iniciació a l'equitació a la natura 
- Iniciació a la muntanya mitjana - Grup A 
- Iniciació a la muntanya mitjana - Grup B 
- Iniciació al disseny web i a l'animació amb Flash 8 (2) 
- Iniciació en diferents modalitats de vela lleugera: embarcació a vela, surf de vela i catamarà 
- Intimitats de la matèria. El microscopi i l'art (2) 
- Introducció a l'artteràpia (2) 
- Java per a dispositius mòbils 
- Jornades pedagògiques sobre l'ensenyament del francès a Espanya (XXIV) 
- L'art del rock'n'roll. La revolució musical del segle XX (2) 
- L'empresa i la pluriactivitat agroambiental: un negoci emergent 
- La bicicleta: una màquina a mida humana (2) 
- La psicologia a l'abast de tothom. Respostes fàcils a qüestions complexes 
- La vida i la radioactivitat (2) 
- Menjar bé i conservar-se sa. La dieta mediterrània 
- Més enllà de la pantalla. Els textos en què s'han inspirat les pel·lícules (2) 
- Mites i arquetips al cinema (2) 



- Moviments socials i canvi polític a Amèrica Llatina: els casos d'Argentina, Brasil i 
Veneçuela 

- Musulmans, càtars, templers. Mirades sobre la diferència a l'edat mitjana (2) 
- Seminari internacional sobre imatge mèdica i les tecnologies de la informació (5a edició) 
- Serigrafia avui: serigrafia com a eina de desenvolupament interdisciplinari 
- Taller d'escriptura creativa (2) 
- Taller d'escriptura creativa 
- Tècniques d'expressió oral 
- Tècniques de relaxació i salut 
- Trenta anys d'eleccions democràtiques. Una aproximació general i local 
- Redacció de textos 
- Com ens expliquem el món. Comunicació, migració i desenvolupament 
- Conflictes ignorats, l'oblit dels conflictes 
- Creació d'animacions amb Flash 
- Desenvolupament global sostenible i canvi climàtic 
- El paper del vel i la seva simbologia a l'islam 
- El reflex de la llum en la nit del planeta 
- Immigrants a la línea de flotació 
- La dona al món islàmic 
- Les ONG a debat 
- Microcrèdits, una eina per al desenvolupament? 
- Tres religions, tres cuines 
- Xina: el gegant que desperta 
- Aprofitament dels recursos de la natura 
- Els dinosaures dels Pirineus i el seu entorn 
- Energia: present i futur 
- Plantes aromàtiques i medicinals 
- Recursos geològics 
- La igualtat té sexe? 
- Àfrica: la frontera líquida 
- Amèrica: la frontera indígena 
- Biologia vegetal al segle XXI: de la dependència a la conservació 
- Cap a on va el periodisme esportiu? 
- Cuina de la mar 
- Dansa. El cos, moviment i creativitat 
- Disseny en Photoshop 
- Drets a la guerra 
- Educant en les sexualitats 
- Exploradors de l'univers 
- Iniciació al tai-txi estil Yang 
- Iniciació al teatre 
- Innovació i economia del coneixement: com podem identificar què s'ha d'innovar en 

l'empresa i en les administracions públiques? 
- L'art i la mar. La negació de la frontera 
- La Mediterrània: una mar fracturada 
- La salut de les dones: dimensions i obstacles 
- La tecnologia física, vents de la medicina 
- La Xina: cultura, economia i negocis 
- Les fronteres de l'autoritarisme 
- Les fronteres de la salut 
- Les migracions: un pont per al desenvolupament? 
- Literatura i cine: de l'ou a la gallina o al revés? 
- Literatura i cultura llatinoamericana: discursos en la frontera 
- Un mar de drets 
- Anàlisi sensorial i tast de vins 
- Anime: una aproximació al cine d'animació japonès 
- Aprendre a escoltar òpera 
- Artteràpia 
- Atreveix-te a comunicar millor: valora't! 
- Cinc cèntims d'òpera 



- Com les audiències condicionen els continguts a les programacions: la dictadura d'EGMS, 
OJD i «rattings» 

- Com s'ha de parlar per la ràdio i la televisió 
- Constel·lacions familiars aplicades a la parella: afermant el vincle 
- Cuina de mercat actual 
- Cuina moderna, ràpida i dietètica 
- Dissenya el teu espai virtual. Iniciació al disseny i la gestió d'una pàgina web. 
- Dona, dret i societat 
- El desencís del món, el retorn de la filosofia 
- El llegat dels faraons: escriptura, literatura i art 
- Els càtars: un cristianisme sense creu 
- Els diàlegs transformadors: noves metodologies en la gestió de conflictes. 
- Els professionals de la salut i els reptes del segle XXI 
- Flora i vegetació dels Pirineus 
- Govern i gestió municipal per a nous regidors 
- Guerra, pobresa, canvi climàtic i multiculturalisme: globalització? 
- Identitat i memòria històrica 
- Intel·ligència emocional: entre el mite i la ciència 
- Introducció a la fotografia digital: manipulació, composició i retoc 
- L'efecte coctelera: la publicitat s'inspira en la música i el cinema 
- La salut a la teva mida: teoria i taller pràctic 
- La volta al món en 80 títols de crèdit 
- Les postres a casa, tu hi pots! 
- Lideratge personal 
- Lideratge, comunicació i treball en equip 
- Llengües i immigracions. Programes d'acollida 
- Música clàssica per a no melòmans 
- Nutrició i productes mediterranis 
- ONL: gestió privada i servei públic 
- Ordenances fiscals i costos dels serveis 
- Psicoanalisi i societat: símptomes i patologies de la contemporaneïtat 
- Qi Gong i saviesa 
- Qi Gong i saviesa 
- Qi Gong II. Desenvolupa les teves qualitats essencials 
- Qi Gong. Desenvolupa les teves qualitats essencials 
- Redescobrir Barcelona: història i passeig per la ciutat 
- Reparcel·lació urbanística (EAPC) 
- Resolució de conflictes en l'àmbit sociosanitari 
- Trenta idees i deu eines per innovar 
- Una passejada pel cosmos 
- Variacions d'un objecte quotidià 
- Vins I + vins II 
- Violència i assetjament a l'escola: anàlisi i propostes d'actuació 
- Acrobàcia aèria i en el terra des de la sensopercepció. Una nova aportació per a l'educació 

física 
- Aigua i benestar 
- Anatomia de superfície 
- Arquitectura i formes artístiques medievals: ús i funció 
- Benestar de l'esquena. Mètode «Columna Vitae» 
- Cap a la terciarització i valorització global del món rural. Construint valor i rendibilitat amb 

activitats turístiques 
- Cinema i màrqueting: com es pot aprendre màrqueting a través de les pel·lícules 
- Competències professionals pràctiques per a treballar en un centre de salut i 

condicionament físic 
- Coneix el nou Pla General de Comptabilitat 2008 
- Creació i gestió d'empreses. Aprèn a crear la teua pròpia empresa 
- Curs d'iniciació Projecte Filosofia 3/18. Entendre la coeducació a través del Projecte 

Filosofia 3/18 
- Curs pràctic d'introducció als Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG) 



- Curs pràctic de plagues ornamentals i forestals. Reconeixement i eines de control per a la 
seua gestió  

- Curs teoricopràctic d'arqueologia Vilars 2007 
- De la dama a les dones d'aigua 
- De la literatura a les altres arts 
- Descoberta de la pintura mural 
- Educació emocional 
- El programari lliure: un nou model d'informàtica. Aplicacions i sistemes 
- El tractament del català oral com a L1 i L2 
- Elaboració de presentacions multimèdia d'èxit. Aplicacions i tècniques 
- Electroestimulació aplicada al condicionament físic, la recuperació i/o rehabilitació en 

l'entrenament personal 
- Entrenador personal, noves perspectives professionals 
- Esport per al desenvolupament 
- Estudi de camp de sòls de la Cerdanya (13a edició) 
- Excel per a la gestió financera de l'empresa 
- Gestió de recursos financers i administratius a les entitats esportives 
- Gestió de recursos humans i materials a les entitats esportives 
- Gestió de recursos per a l'organització d'activitats esportives 
- Hidrologia i geomorfologia de les riuades 
- Hugonots i Trento. L'abans i el desprès als Pirineus 
- Humor, creixement personal i salut  
- Introducció a la reflexologia podal 
- Introducció al Tai-Txi 
- Introducció als SIG (Sistemes d'Informació Geogràfica) de programari lliure 
- Kundalini Ioga 
- L'aranès i l'occità estàndard 
- La comunicació intercultural: el coneixement de l'altre 
- La frontera comtal en els temps d'Arnau Mir de Tost 
- La guerra per l'aigua 
- Les activitats de col·laboració-oposició d'espai dividit: més enllà del voleibol 
- Les WebQuest: un recurs per aprendre a través d'Internet 
- Manteniment dels equipaments esportius escolars 
- Massatge esportiu 
- Metodologia d'entrenament per a adolescents 
- Pilates Mat 
- Pilates Studio 
- Programes informàtics per a l'estalvi d'energia en el nou Codi Tècnic de l'Edificació 
- Projecte fotogràfic sobre la ciutat de la Seu d'Urgell 
- Relaxació com a medi de salut i benestar  
- Taller internacional. Els paisatges de l'aigua III 
- Tennis escolar i utilitari 
- Web 2.0: concepte i casos d'èxit 
- Algunes pautes per a comprendre les claus del sistema financer 
- Art. De la mort del culte a la desaparició de l'objecte 
- Aspectes preventius relacionats amb la salut del sòl pelvià: sexe, micció i defecació 
- Centres i marges de la cultura anglòfona: cinema, llengua i literatura 
- Comunicació en nutrició i alimentació 
- Conflictes contemporanis, societat civil i legalitat internacional 
- Cronobiologia. Estudi dels ritmes biològics 
- Dones al poder, dones en apoderament (XI) 
- El cervell social 
- Els Estats Units d'Amèrica: història i temps present 
- Identificació del principals grups d'artròpodes d'importància econòmica, sanitària i 

mediambiental 
- Influències i intercanvis entre el cinema italià i el cinema espanyol (1900-1950) 
- Iniciació a la realització de projectes d'infraestructures comunes de telecomunicacions (ICT) 
- Introducció a l'oceanografia física: de la regulació del clima a les relacions amb la biologia 

marina 
- La problemàtica de la salut des de la perspectiva de la història i de la cultura  



- La prostitució: una aproximació a la realitat 
- Pàgines web amb visites virtuals 3D  
- Visualització avançada per a arquitectura 
- Xarxes d'ordinador a la llar digital i a les petites empreses: curs pràctic 
- Aqüicultura: producció aqüícola, control sanitari i economia 
- Biodansa: dansar la vida, una qüestió de moviment 
- Cinema i immigració 
- Conducta i funció cerebral  
- Control de processos 
- Curs de jocs tradicionals: recerca i pedagogia (11è) 
- Despertar del cos, despertar de la consciència 
- Dona i treball 
- Dones i psicoanàlisi 
- El codi tècnic de l'edificació. Criteris d'aplicació 
- El còmic i la Guerra Civil d'Espanya 
- El llegat grecollatí del teatre occidental 
- El mar i els navegants: història marítima del golf de Sant Jordi 
- El nou pla de comptabilitat 
- El tractament de l'ocupació a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya: anàlisi jurídica laboral 
- Empreses, centres i llocs de treball saludables 
- És possible un món sostenible? 
- Expressió, creativitat i moviment 
- Finances davant la globalització i la societat de la informació 
- Fórmules de teletreball en l'empresa actual 
- Gestió ambiental. Empreses, societat i administració 
- Grans fites de la història de l'art a les Terres de l'Ebre 
- L'activitat física al nostre entorn natural com eina pedagògica: la vela i el rem 
- L'art sobre paper 
- La banda de música: una eina de cultura contemporània. Curs de direcció de banda 
- La cosmologia al segle XXI: entre la física i la filosofia 
- La lluita contra el «Big Brother»: tecnologia, percepció social i legislació sobre privadesa en 

la societat de la informació 
- La química avui: imatge social i reptes científics 
- La segona crisi dels sistemes liberals 
- Les comarques del Camp de Tarragona a través de l'art de la literatura 
- Les migracions i l'acció mediadora 
- Les «Low-Cost» i el seu impacte sobre el turisme 
- Let Me Learn ®: una metodologia avançada d'aprenentatge 
- Literatura ebrenca de l'exili 
- Mengem com vivim? Tendències en l'alimentació contemporània 
- Negoci electrònic (eBusiness): com es ven a través d'Internet 
- Obesitat: una epidèmia en ascens 
- Paisatge i turisme a les Terres de l'Ebre 
- Picasso i Catalunya - apropament a Horta- 
- Podem disminuir el risc d'envelliment i mort per malaltia cardiovascular? 
- Present i futur del canvi climàtic 
- Recursos humans i empresa: gestionant persones al segle XXI 
- Reinserció i víctima des d'una perspectiva de gènere 
- Risoteràpia: desencadenant de salut i benestar 
- Seguretat i salut al sector agrari 
- Símbols i mites a l'Espanya contemporània 
- Trastorns ginecològics a l'adolescència i primera joventut: alteracions menstruals, mètodes 

anticonceptius, malalties de transmissió sexual 
- «Birdwatching», ecoturisme al delta de l'Ebre 
- «Pallida Mors». Morir a l'època romana 
- Alimentació i cuines del món 
- Arqueologia: excavació i experimentació al jaciment de l'Esquerda XI 
- Assistència a l'esportista (fisioteràpia en l'esport) 
- Autoconeixement i reconeixement: personal, familiar i social 
- Canvi climàtic: una realitat incòmoda? 



- Conta contes 
- Crisi energètica: manual de comunicació 
- Curs d'introducció a la teràpia assistida amb cavalls 
- Curs de cardiologia per a metges d'atenció primària XI i Jornada Cardiovascular d'Osona IX 
- Curs de geriatria XII. Envelliment i pèrdua d'autonomia: de la limitació funcional a la 

dependència 
- Curs de periodisme i comunicació per la pau 
- Didàctica amb teatre, el plaer de transmetre i adquirir coneixements 
- El llenguatge audiovisual en el currículum obligatori 
- El món de l'òpera a través de l'audició 
- El nou sistema solar 
- Estira't 
- Estratègies per a treballar en grup 
- Feng Shui i geobiologia: com es poden dissenyar espais harmònics i saludables 
- Fotografia digital de natura 
- Geologia i megalitisme. Morts, tombes i pedres: l'exemple de Puigseslloses 
- Història del cristianisme a Catalunya 
- Il·lustració 
- Immobilització de biocatalitzadors 
- Intervenció en l'abús sexual a menors: prevenció, detecció i actuació 
- Introducció al disseny de pàgines web 
- La dansa del ventre com a instrument terapèutic 
- La lletra audiovisual: els codis (tipo) gràfics en cinema i televisió  
- La realitat virtual aplicada a l'educació 
- Les vibracions mecàniques: últimes tendències en el camp de l'entrenament esportiu i la 

salut 
- Marxandatge visual i de gestió 
- Música clàssica per a no melòmans 
- No passaran. Cinema de ciència ficció i Guerra Freda: el «perill vermell» en els anys 

cinquanta 
- Nutrició aplicada a les activitats físiques 
- Ornitologia aplicada 
- Quam'07: estructures, xarxes, col·lectius... 
- Sibelius. Introducció a l'edició de partitures per ordinador 
- Taller de negociació 
- Turquia, Iran i el Golf Pèrsic: realitat social, econòmica i política del nou Orient Mitjà 
- Violència a les aules. Prevenció i tractament de l'assetjament escolar 
- «Body music» - Body percussió (didàctica de la percussió corporal) 
- «Wellness»: entrenament convencional i entrenament funcional 
- Art i comunicació 
- Atenció integral al pacient i la seva família quan la vida se'n va 
- Beure sense set. Vi, literatura i art 
- Dibuixos animats: teoria, tècnica i didàctica de l'animació 
- Els futurs del català: un estat de la qüestió i una qüestió d'estat 
- Grans temes de l'astronomia moderna: del sistema solar als confins de l'univers 
- L'India al llindar del segle XXI: persistències tradicionals dins un món emergent 
- La construcció social del cos i el desig 
- Les multinacionals a debat: justícia global i ètica del desenvolupament 
- Sense sortir de casa? Els reptes socials i polítics de les noves tecnologies 
- Administració avançada de servidors Linux 
- Anàlisi espaciotemporal de problemes epidemiològics i mediambientals: un enfocament 

bayesià 
- Aplicacions Windows.NET. Un enfocament pràctic 
- Com es pot mantenir a ratlla l'ansietat davant dels exàmens 
- Comunicació institucional i campanyes electorals 
- Coneixement i tast de la cervesa 
- Criminologia i criminalística enfront de la delinqüència del segle XXI  
- Curs de navegació electrònica 
- Desafiaments sociolaborals per a la dona treballadora al segle XXI 
- Desenvolupament d'habilitats comunicatives en anglès 



- Desenvolupament d'habilitats comunicatives en anglès 
- Dispositiu Cypress Programmable System-On Xip (PSoC) 
- Disseny electrònic amb maquinari reconfigurable 
- Disseny i fabricació de plaques de circuit imprès 
- Disseny pràctic d’aplicacions web dinàmiques. Dreamweaver-PHP-MySql 
- El món de la vinya i el vi 
- El món de la vinya i el vi 
- El protocol a les empreses 
- El protocol en l'administració local i les entitats privades 
- Estius de dansa 
- Estratègies de comunicació externa: com es pot estar present en premsa, ràdio i televisió 
- Estratègies de comunicació externa: com es pot estar present en premsa, ràdio i televisió 
- Estratègies de comunicació externa: com podem estar present en premsa, ràdio i televisió 
- Full de càlcul Excel 
- Governs locals i participació ciutadana 
- Guitarra i baix elèctric 
- Immigració, nacionalitat i estrangeria 
- Iniciació al gravat 
- Iniciació al gravat 
- Iniciació al surf de vela 
- Introducció al Linux 
- Introducció pràctica a la llengua alemanya 
- Introducció pràctica a la llengua francesa 
- Introducció pràctica a la llengua i a la cultura xinesa 
- La nova llei de dependència, el quart pilar de l'estat del benestar? 
- Màrqueting i imatge personal i la seua aplicació a l'àmbit laboral 
- Màrqueting i imatge personal i la seua aplicació a l'àmbit laboral 
- Millorar la convivència aplicant la intel·ligència emocional 
- Noves tecnologies per a professors 
- Oratòria 
- Oratòria i comunicació eficaç 
- Parlar en públic 
- Parlar en públic 
- Percussió moderna 
- Processador de textos Word 
- Programació de microcontroladors en llenguatges d'alt nivell 
- Programació en Visual basic. Nivell I 
- Riscos laborals en activitats relacionades amb el medi ambient 
- Riscos laborals en activitats relacionades amb el medi ambient 
- Si no ho crec no ho veig: seminari en teoria crítica contemporània americana 
- Sistema democràtic espanyol i nous models de lluita contra el terrorisme 
- Taller d'emergències i primers auxilis 
- Taller d'emergències i primers auxilis 
- Taller d'emergències i primers auxilis 
- Taller d'urgències i emergències extrahospitalàries 
- Tallers i tècniques d'intervenció en tercera edat 
- Tallers i tècniques d'intervenció en tercera edat 
- Tast, servei i maridatge amb cerveses 
- Tècniques d'animació sociocultural per a la tercera edat 
- Tècniques fotogràfiques creatives alternatives 
- Vela lleugera: iniciació 
- Vela lleugera: perfeccionament 
- Antropologia del cos 
- Aprendre a argumentar: curs d'argumentació no formal 
- Atenció al client i fidelització 
- Blogs personals: l'expressió individual en la xarxa global 
- Comunicar per a triomfar 
- Creació audiovisual de petit format 
- Creació i publicació de llocs web amb Dreamweaver MX 
- Creació i publicació de llocs web amb Microsoft FrontPage 



- Creativitat i comunicació publicitària 
- Cultura tibetana contemporània 
- Dietètica i dietes terapèutiques 
- Dietètica i dietes terapèutiques 
- El món funerari a l'antic Egipte. Creences i pràctiques 
- El retorn de Xina als mercats mundials 
- Estratègies pedagògiques per a la reducció de la conflictivitat 
- Fotografia i retoc digital amb programes lliures i gratuïts 
- Gènere i identitats sexuals: teories i dimensions sociopolítiques 
- Gestió de carteres de renda variable: com es poden identificar les fases del cicle econòmic 

i treure'n profit 
- Introducció a la traducció assistida per ordinador (TAO): programes i recursos lliures i 

gratuïts 
- Introducció a les interseccions entre art, ciència i tecnologia 
- Introducció al sistema operatiu GNU/Linux 
- Itadakimasu: alimentació i cultura al Japó 
- L'adminstració local en xarxa 
- L'expressió social a la xarxa global. El Web 2.0: weblogs, «wikis», «podcast»… 
- La participació política electrònica: experiències, bones pràctiques i context afavoridor 
- La protecció de la propietat intel·lectual en la societat de la informació 
- La violència en el jovent: una aproximació psicosocial als elements que l'expliquen 
- Les cultures mesoamericanes: el model maia clàssic 
- Lideratge i delegació. Estils de direcció 
- Mercats borsaris en acció: identificació de patrons gràfics (xarts) 
- Microsoft Access. Nivell bàsic 
- Microsoft Access. Nivell mitjà 
- Microsoft Excel. Nivell avançat 
- Microsoft Excel. Nivell bàsic 
- Microsoft PowerPoint. Creació de presentacions 
- Microsoft Word. Nivell avançat 
- Mons virtuals. Una passejada per Second Life 
- Nutrició i salut I: l'alimentació com a medicina 
- Nutrició i salut II: variacions de l'alimentació amb l'edat 
- Patrimoni, identitat i drets culturals 
- Protecció de dades de caràcter personal en la societat de la informació 
- Publicitat en línia 
- Quadre de comandament integral Balanced Scorecard 
- Responsabilitat social de l'empresa. Una aposta per la creació de valor en les PIMES 
- Sue Ellen, ets un pendó! Revisió de textos per als mitjans de comunicació i aproximació als 

models de llengua per a televisió, ràdio i premsa 
- Taller de fotografia: sociologia visual 
- Taller de fotografia: sociologia visual 
- Traduir de l'anglès: problemes recurrents 
- Trastorns de la conducta alimentària: obesitat, anorèxia, bulimia, ortorèxia i vigorèxia 
- Violència de gènere: perspectiva jurídica i criminologia 
- «Balanced Scorecard»: gestió estratègica en la societat del coneixement 
- Universitat de Tardor d'Igualada 
 
 
Instituto Multidisciplinar para el Estudio del Medio “Ramón Margallef” (IMEM) (3) 
 
- Sistemas de información geográfica en ecología y análisis del paisaje I (básico) 
- Sistemas de información geográfica en ecología y análisis del paisaje II (avanzado) 
- Impacto ambiental y conservación del territorio y el paisaje: investigación para enfrentar los 

retos del siglo XXI 
 
Instituto Universitario de Ingeniería de los Procesos Químicos (1) 
 
- Evaluación de riesgos en instalaciones con probabilidad de proliferación y dispersión de 

legionella 



 
Instituto Universitario de Investigación CIBIO (1) 
 
- II Jornadas micológicas del museo de la biodiversidad 
 
Instituto Universitario de Investigación informática (1) 
 
- Mes de la Informática en la Universidad de Alicante 
 
Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas (8) 
 
- II Curso de Especialización en Turismo de Interior 
- Turismo y Desarrollo Económico 
- Básico medio de sistemas de reservas Amadeus 
- Industria del ocio marítimo 
- Fundamentos de alojamiento hotelero 
- Protocolo aplicado al sector turístico 
- La interpretación del patrimonio cultural en áreas turísticas: conceptos y prácticas 
- Iniciación a la cultura enológica 
 
Instituto Universitario de Lenguas Modernas Aplicadas (2) 
 
- I Congreso internacional sobre lenguaje y asistencia sanitaria 
- Lenguas modernas especializadas para profesionales: turismo, economía, banca y 

propiedad inmobiliaria 
 
Instituto Universitario del Agua y Ciencias Ambientales (1) 
 
- Mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones de riesgo frente a la legionella 
 
Instituto Universitario del Desarrollo Social y Paz (1) 
 
- La sostenibilidad como reto: desarrollo, población, medio ambiente y salud 
 
Secretariado de Cultura (78) 
 
- Perfeccionament de tècniques de preparació d´un discurs i d´un debat 
- Animació, Cultura i Tradicions Populars 
- De los Juglares a Hoy: La Narración en Verso 
- Curso de Novela Negra: Conocer y Trabajar las Claves del Género 
- La Magia del Montaje Cinematográfico 
- Taller de Ràdio: Producció de Continguts i Programes 
- Cine en Versión Original 
- Taller de Comunicación Oral 
- Televisión Local 
- Corrección, Redacción y Elaboración de Textos Académicos 
- Taller de Juerga. Cultura Tradicional Gitana 
- Cine y Literatura: Corrientes Cinematográficas Europeas 
- Mundo y Formas del Flamenco: Curso Audiovisual sobre su historia, desarrollo y 

contenidos en el cante, el baile y la guitarra. 
- Bandas Sonoras Originales. Apreciación y Análisis de la Música Cinematográfica 
- Photoshop Aplicado al Arte y la Cultura 
- II Jornades Escola i Cinema 
- Fundamentos del Guión Cinematográfico. Análisis y Práctica de sus Técnicas 
- Curs de Narració en Valencià: Contem Contes 
- Creación Poética 
- Cine y Literatura en el Mundo Árabe: Las Mil y Una Noches 
- Crítica de la Televisión 
- Internet como Espacio Creativo 
- Crítica Cinematográfica 



- Gestión de Proyectos Musicales. La Industria y la Creación 
- Introducción al Documental de Autor. Historia y Estilo de la no ficción 
- Taller sobre la Cultura Afrocubana 
- Taller d´improvisació teatral 
- El Arte de la Fotografía en Blanco y Negro II 
- Taller de Guitarra Flamenca 
- Taller de Cerámica 
- Curso de Iniciación a la Magia 
- El Clown Risa y Emoción 
- Taller de Pintura: La Sugestió del Color i la Plenitud de la Forma 
- Introducción a la Percusión Africana y Brasileña 
- Cata de Vinos 
- Taller de Escritura Teatral 
- Pintura al Aire Libre 
- Escriptores de les Espanyes: Narradors i Poetes de les Quatre Cultures 
- Taller de didáctica de les Ciències Socials: Eliseo Gómez Serrano 
- El camino de Santiago 
- Curs de narració i expressió en valencià. "Contem contes" 
- Tècniques de preparació d'un discurs i d'un debat 
- Taller de Comunicación Oral 
- Los derechos humanos a través del documental 
- Guitarra contemporánea 
- Taller de collage: art i politica en l'Europa contemporània 
- Fotografía digital 
- Periodismo de investigación 
- Hablemos de poesía. Club de lectura 
- Producció i gestió d'actes culturals. Com crear i vendre un espectacle 
- Información local y comarcal en la prensa alicantina 
- Poesía virtual. Poesia amb objectes, imatges i paraules 
- Dirección y producción de cortometrajes de ficción 
- Cultura popular valenciana 
- Taller de danza contemporánea: técnica y creatividad 
- Taller de escritura periodística. Redacción, géneros y técnicas 
- Hablemos de libros. Club de lectura 
- Cine en versión original 
- Crítica cinematográfica 
- Cultura, teatre i societat japonesa 
- Creación musical. MIDI, audio y nuevas tecnologías 
- Curs de teatre valencià (II): Història i crítica del teatre 
- Rock y contracultura 
- Ópera oberta. La ópera en la universidad 
- Cuba en su cultura 
- Taller de redacció de blogs culturals 
- Iniciación al vídeo digital. Curso práctico de realización de actividades 
- Pintura al aire libre 
- Taller de guitarra flamenca 
- Taller de percusión flamenca 
- El arte de la fotografía en blanco y negro I 
- Técnicas de improvisación y composición en guitarra 
- Iniciación a los malabares y otras técnicas de circo 
- Cata de vinos 
- Taller de cómic 
- Taller de técnicas teatrales 
- Percusión latina 
- La creación dramática en el México de las últimas décadas: una mirada desde la propia 

perspectiva 
 
Secretariado de Prácticas de Empresa y Apoyo al Estudiante (2) 
 
- Comunicación Emocional (2) 



 
Sociedad de Relaciones Internacionales (124) 
 
- Curso complementario: español a través de la literatura 
- Curso complementario: lengua española a través del arte español: del barroco al siglo XX 
- Curso complementario: español a través del cine 
- Modular inicial: alemán 
- Modular elemental: alemán 
- Modular pre-intermedio: alemán 
- Modular intermedio: alemán 
- Modular intermedio-alto: alemán 
- Modular preparación al zertifikat deutsch (B1): alemán 
- Modular inicial: inglés 
- Modular elemental: inglés 
- Modular pre-intermedio: inglés 
- Intermedio multimedia: inglés 
- Intermedio-alto multimedia: inglés 
- Preparación al first certificate multimedia II: inglés 
- Consolidación first certificate multimedia I: inglés 
- Modular preparación al Cambridge advanced: inglés 
- Modular avanzado: inglés 
- Modular inicial: francés 
- Modular elemental: francés 
- Modular pre-intermedio: francés 
- Modular intermedio: francés 
- Modular intermedio-alto: francés 
- Modular preparación al DELF(B1): francés 
- Modular inicial: italiano 
- Modular elemental: italiano 
- Modular pre-intermedio: italiano 
- Modular intermedio: italiano 
- Society, culture and the university system 
- Société, culture et système universitaire 
- Gesellschaft, kultur und universitätssystem 
- Società, cultura e sistema universitario 
- Curso conversación nivel I - comunicación: inglés 
- Curso conversación nivel II - consolidación: inglés 
- Curso conversación nivel III - mantenimiento: inglés 
- Curso conversación consolidación DELF(B1): francés 
- Curso conversación consolidación ZD (B1): alemán 
- Especial toefl: inglés 
- Curso de lengua y cultura españolas. Nivel inicial 1 (A1) 
- Curso de lengua y cultura españolas. Nivel inicial 2 (A1+) 
- Curso de lengua y cultura españolas. Nivel intermedio 1 (A2) 
- Curso de lengua y cultura españolas. Nivel intermedio 2 (A2+) 
- Curso de lengua y cultura españolas. Nivel intermedio alto 1 (B1) 
- Curso de lengua y cultura españolas. Nivel intermedio alto 2 (B1+) 
- Curso de lengua y cultura españolas. Nivel avanzado 1 (B2) 
- Curso de lengua y cultura españolas. Nivel avanzado 2 (B2+) 
- Curso de lengua y cultura españolas. Nivel avanzado alto 1 (C1) 
- Curso de lengua y cultura españolas. Nivel avanzado alto 2 (C1+) 
- Curso de lengua y cultura españolas. Nivel superior 1 (C2) 
- Curso de lengua y cultura españolas. Nivel superior 2 (C2+) 
- Curso de lengua y cultura españolas. Curso de perfeccionamiento 
- Curso complementario: desarrollo de destrezas, conversación inicial  A1 
- Curso complementario: desarrollo de destrezas, conversación inicial  A2 
- Curso complementario: desarrollo de destrezas, conversación intermedio  B1 
- Curso complementario: desarrollo de destrezas, conversación intermedio alto  B2 
- Curso complementario: desarrollo de destrezas, conversación avanzada  C1/C2 
- Curso complementario: cultura y civilización españolas 



- Curso complementario: español de los negocios 
- Curso complementario: español a través de la literatura 
- Curso complementario: lengua española a través del arte español: del barroco al siglo XX 

(módulos 1, 2 y 3) 
- Curso complementario: español a través del cine 
- Erasmus-combi nivel inicial 1 (A1) 
- Erasmus-combi nivel inicial alto (A1+) 
- Modular inicial: Alemán 
- Modular elemental: Alemán 
- Modular pre-intermedio: Alemán 
- Modular intermedio: Alemán 
- Modular intermedio-alto: Alemán 
- Modular inicial: Inglés 
- Modular elemental: Inglés 
- Modular pre-intermedio: Inglés 
- Modular intermedio multimedia: Inglés 
- Modular intermedio-alto multimedia: Inglés 
- Modular preparación al First Certificate multimedia: Inglés 
- Modular avanzado: Inglés 
- Modular inicial: Francés 
- Modular elemental: Francés 
- Modular pre-intermedio: Francés 
- Modular intermedio: Francés 
- Modular intermedio-alto: Francés 
- Modular inicial: Italiano 
- Modular elemental: Italiano 
- Modular pre-intermedio: Italiano 
- Modular Intermedio: Italiano 
- Society, culture and the universitary system 
- Societé, culture et système universitarie 
- Gesellschaft, kultur und universitätssystem 
- Società, cultura e sistema universitario 
- Curso conversación nivel I - comunicación: Inglés 
- Curso conversación nivel II - consolidación: Inglés 
- Curso conversación nivel III - mantenimiento: Inglés 
- Curso de lengua y cultura españolas. Nivel inicial 1 (A1) 
- Curso de lenguay cultura españolas. Nivel inicial 2 (A1+) 
- Curso de lengua y cultura españolas. Nivel intermedio 1 (A2) 
- Curso de lengua y cultura españolas. Nivel intermedio 2 (A2+) 
- Curso de lengua y cultura españolas. Nivel intermedio alto 1 (B1) 
- Curso de lengua y cultura españolas. Nivel intermedio alto 2 (B1+) 
- Curso de lengua y cultura españolas. Nivel avanzado 1 (B2) 
- Curso de lengua y cultura españolas. Nivel avanzado 2 (B2+) 
- Curso de lengua y cultura españolas. Nivel avanzado alto 1 (C1) 
- Curso de lengua y cultura españolas. Nivel avanzado alto 2 (C1+) 
- Curso de lengua y cultura españolas. Nivel superior 1 (C2) 
- Curso de lengua y cultura españolas. Nivel superior 2 (C2+) 
- Curso de lengua y cultura españolas. Curso de perfeccionamiento 
- Curso complementario: desarrollo de destrezas, conversación inicial A1 
- Curso complementario: desarrollo de destrezas, conversación inicial A2 
- Curso complementario: desarrollo de destrezas, conversación intermedio B1 
- Curso complementario: desarrollo de destrezas, conversación intermedio alto B2 
- Curso complementario: desarrollo de destrezas, conversación avanzada C1/C2 
- Curso complementario: cultura y civilización españolas 
- Curso complementario: Español de los negocios 
- Erasmus-combi nivel intermedio (A2) 
- Erasmus-combi nivel intermedio alto (B1+) 
- Erasmus-combi nivel avanzado alto (C1) 
- Erasmus-combi nivel superior (C2) 
- Curso adultos "español activo" inicial (A1) 



- Curso adultos "español activo" intermedio (A2) 
- Curso adultos "español activo" avanzado (B2) 
- Curso adultos "español activo" superior (C1) 
- Curso preparación dele: inicial 
- Curso preparación dele: intermedio 
- Curso preparación dele: superior 
- Curso formación ELE 
- Curso formación ELE (intensivo) 
 
Sociedad Española de Estudios Clásicos (1) 
 
- XII Congreso Español de Estudios Clásicos 
 
Suma Gestión Tributaria (1) 
 
- Foro 2007, Ideas + Debates. Ciudad y Financiación Territorial 
 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (32) 
 
- Third Iberian Economic History Workshop: IBEROMETRICS III 
- Europa y el Islam. El futuro de las identidades culturales 
- El modelo social de la Comunitat Valenciana 
- Jornadas internacionales sobre enseñanzas artísticas superiores 
- El consumo, motor del cambio social 
- Nuevos retos de los materiales cerámicos en el mundo actual 
- Educar ciudadanos en la sociedad de la diversión 
- Globalización y Justicia Internacional 
- II Seminario de Actualización en Mesoterapia 
- El aceite de oliva, fuente de salud, cultura y riqueza en los pueblos mediterráneos 
- El burn out en los profesionales sanitarios. Estado actual y prevención 
- ¿Necesita la democracia una fundamentación ética? 
- El cómic: narrativa en imágenes 
- Una agenda territorial para Europa. Una visión mediterránea 
- La cooperación al desarrollo y la comunidad educativa: una visión multipolar 
- I Seminario de actualización sobre enfermedades neurológicas: enfermedades de 

Alzheimer y demencias relacionadas 
- Inmigración e interculturalidad 
- La autoridad de educar 
- Prensa y Derecho Penal 
- Violencia contra las mujeres. ¿Qué puede hacer el derecho? 
- El futuro de los espacios rurales en el sur de Europa 
- La sociedad valenciana tras la abolición de los fueros 
- Menores y situaciones de riesgo. Desamparo, violencia y adicciones 
- I Curso Internacional sobre zoonosis y patógenos emergentes de importancia para la salud 

pública 
- Nuevas fronteras en cáncer de piel 
- Conservación de la biodiversidad y crisis ambiental global 
- Aproximació a l'estudi del patrimoni de la societat industrial 
- Realidades de la aplicación clínica en la reparación de tejidos mediante la utilización de 

células madre 
- Femenino plural (La diversidad de la escritura de mujeres en la actualidad, 1980-2007 
- Arquitectura en construcción en Europa en época medieval y moderna 
- III Jornadas Nacionales de Comités de Ética 
- El denario del César 
 
Vicerrectorado de Alumnado / Consejo de Alumnos (4) 
 
- Innovation in Archeological Museum: an overview on recent european developments 
- Semana del Medio Ambiente 
- Inici@tiva - Escuela de Otoño 



- II Semana Intercultural de la Universidad de Alicante y Bancaza 
 
Vicerrectorado de Calidad y Armonización Europea – ICE (3) 
 
- Acción Tutorial en el EEES 
- El Rol del Estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior (2) 
 
Vicerrectorado de Extensión Universitaria (68) 
 
- Árbitros de Fútbol 
- Monitor de Aerobic 
- Salvamento y Socorrismo: Primeros Auxilios 
- Iniciación al Bádminton 
- Iniciación al Buceo 
- La Integración Social Mediante el Deporte 
- Salvamento y Socorrismo: Socorrista Acuático 
- Monitor de Fitness 
- Monitor de Ciclo Indoor 
- Tendencias en el Alto Rendimiento de Grupos Deportivos 
- Deporte para Todos: Juegos y Deportes Alternativos 
- Deporte para Todos: Deportes de Raqueta 
- Deporte para Todos: Natación Recreativa 
- Voleibol de Alto Rendimiento 
- Técnico de Orientación 
- Buceador Dos Estrellas 
- Monitor de Sala Fitness 
- Iniciación al Windsurf 
- Llentguatge avançat de jazz 
- Taller de conjunto instrumental para cuerdas 
- Iniciación al buceo 
- Árbitro de fútbol 
- Salvamento y socorrismo: módulo común 
- Monitor de aeróbic 
- Iniciación al bádminton 
- Nutrición deportiva 
- Monitor de Pilates 
- Salvamento y socorrismo: módulo específico 
- Entrenador personal I: generalidades 
- Monitor de ciclo indoor 
- Instalaciones y pavimentos deportivos 
- Juegos y deportes de pala y raqueta 
- Técnico de orientación 
- Voleibol de alto rendimiento 
- Entrenador personal II: conceptos específicos 
- La mejora del rendimiento en voley-playa 
- Buceador dos estrellas 
- Iniciación al windsurf 
- Actuación ante urgencias y emergencias en las diferentes etapas de la vida 
- Coeducar para la igualdad: tarea saludable y solidaria 
- Curso aplicado de ingeniería del terreno 
- Investigación multidisciplinar en medio ambiente 
- La imagen del poder. Los españoles y la Corona (siglos XIX-XX) 
- La mediación familiar: una respuesta a los desafíos de la familia en la actualidad 
- La mujer y el Islam. Una visión plural 
- Periodismo y periodistas en tiempos convulsos 
- Problemas escolares, multiculturalidad e integración de inmigrantes 
- Summer Business Program I 
- Amor i sexe en les lletres valencianes medievals 
- Derecho sanitario 
- Educando en la participación 



- Energías sostenibles y alternativas. Nuevos retos para la comunidad 
- Estrategias para la gestión del desarrollo sostenible 
- La empresa familiar: problemas y soluciones (III) 
- La UE 50 años después: del Tratado de Roma al Tratado Constitucional 
- Los daños laborales en la población trabajadora: el debate permanente 
- Nuevos retos y nuevas alternativas en la intervención social con menores 
- ¿Podemos cambiar? Cómo construir un cerebro flexible 
- Summer Business Program II 
- Acciones extraordinarias en estructuras 
- Construcción de paz en el siglo XXI 
- Cooperación universitaria entre Europa y Latinoamérica: bases para la captación y gestión 

de proyectos internacionales 
- Energías renovables, química verde y sostenibilidad 
- Introducción al dibujo tridimensional con Autodesk Inventor 
- L'Educació plurilingüe, repte educatiu del segle XXI 
- Literatura infantil y juvenil: palabras, espacios y lectura 
- Mercado y consumo de ideas: el negocio cultural 
- Summer Business Program III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


