
INFORMACIÓ  GENERAL
Lloc de realització

Centre Cultural El Teular: Plaça El Teular, s/n. Cocentaina
Tel. 965 59 02 14 · seu.cocentaina@ua.es

Termini de matriculació

14 de febrer de 2011

Procediment de matriculació

Centre Coordinador de Seus Universitàries
Edifici German Bernacer, planta baixa. (Campus de Sant Vicent)
Tel. 965 90 93 23

Oficina administrativa de la Seu Universitària de Co-
centaina
Centre Cultural El Teular. Plaça El Teular s/n
Tel. 965 59 02 14

Electrònicament en la pàgina web:
http://web.ua.es/es/seus/cocentaina/
Els cursos han de tenir un mínim de 25 alumnes per a portar-
se a terme

Devolució de les taxes

D’acord amb la normativa de Cursos Especials de la Univer-
sitat d’Alacant

Certificació de les Jornades

Per a obtenir la qualificació d’apte és necessari assistir a totes 
les sessions. Només es permet un 20% d’absències justificades. 
A més, per a obtenir el certificat convalidable per crèdits de 
lliure elecció, caldrà superar l’avaluació que s’indique en el curs.

Diploma

Es podrà optar per un dels següents:
• Diploma d’aprofitament del Secretariat d’Estudis de la UA 

(amb reconeixement d’hores). Aquest diploma és convalida-
ble per crèdits de lliure elecció curricular per als alumnes 
de la Universitat d’Alacant matriculats en plans d’estudi a 
extingir

• Diploma d’assistència de la Seu Universitària (amb reconei-
xement d’hores), certificable per l’Institut de Ciències de 
l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant

Allotjament

Hi ha possibilitat de reservar una plaça gratuïta a l’alberg de 
Cocentaina. La reserva es realitzarà quan tinga lloc la formalit-
zació de la matrícula.

Programa i horari dels cursos

El programa detallat de cada curs amb les seues sessions i con-
tinguts pot consultar-se en la web:
http://web.ua.es/es/seus/cocentaina/

Material

El lliurament de material tindrà lloc el primer dia del curs, en 
el Centre Cultural El Teular, on s’indicarà l’aula d’impartició 
corresponent abans del començament de cada curs.

D
is

eñ
o:

 G
ab

in
et

e 
de

 Im
ag

en
 y

 C
om

un
ic

ac
ió

n 
G

rá
fic

a 
de

 la
 U

ni
ve

rs
id

ad
 d

e 
A

lic
an

te



C U R S O S
CINEMA I POLÍTICA: 

MEMÒRIA I ACTUALITAT

Del 26 al 28 d’abril de 2011
Curs de 2 crèdits (CECLEC-UA)
Certificat de 20 hores (ICE-UA)

COORDINACIÓ

José Miguel Santacreu i Soler

PROFESSORAT

Josep Miguel Santacreu, Jordi Davó i Moltó, Israel Gil Pérez, 
Vicent Flor i Moreno.

OBJECTIUS

Conèixer i debatre, amb el suport del cinema (tant el 
documental com el de ficció) qüestions ben candents de 
l’actualitat política i del passat recent d’Europa: la II Repú-
blica Espanyola al País Valencià, el totalitarisme nacionalso-
cialista, les dictadures comunistes, el franquisme i el cinema, 
la descolonització i l’arrelament dels immigrants a la Unió 
Europea.  
Entendre la força del cinema com a eina docent i divulga-
tiva, a l’hora d’explicar fenòmens polítics d’especial trans-
cendència.
Debatre amb experts acadèmics cadascun dels temes expo-
sats, a partir de les ponències i projeccions del curs.   

Preu: 60 €

¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA EMOCIONAL? 
CONCEPCIONES TEÓRICAS: 

AUTOEVALUACIÓN

Del 26 al 29 de abril de 2011
Curso de 3 créditos (CECLEC-UA). 
Certificado de 30 horas (ICE-UA)

COORDINACIÓN

Juan Luis Castejón Costa. 

PROFESORADO

Nélida Pérez Pérez, Juan Luis Castejón Costa

OBJETIVOS

El curso pretende que el alumno tome conciencia de la 
importancia de las competencias socio-emocionales en los 
diferentes ámbitos: personal, salud, educativo, laboral. Que 
conozca el origen y los modelos teóricos de la popularmen-
te conocida Inteligencia Emocional. Y a través de la aplica-
ción de instrumentos de autoevaluación reconozca su nivel 
de Inteligencia Emocional para la toma de conciencia y un 
posterior desarrollo y mejora de los factores inmersos en 
este tipo de inteligencia que contribuirán en el éxito de 
diferentes aspectos de su vida. 

Precio: 90 €   

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN 
EN SALUD VISUAL

Del 27 al 29 de abril de 2011
Curso de 2 creditos (CECLEC-UA)
Certificado de 20 horas (ICE-UA)

COORDINACIÓN

María del Mar Seguí Crespo.

PROFESORADO

María del Mar Seguí Crespo, Ángel García Muñoz, Pilar Ca-
cho Martínez, José Fernández Sáez, Robert Montés Micó, 
Francisco Lara Lacárcel, Juan Carlos Ondategui Parra.

OBJETIVOS

Ofrecer conocimientos globales para poder abordar 
y analizar estudios de investigación en Salud Visual. Re-
flexionar sobre la Salud Visual en el ámbito de la salud 
de la población. Actualizar conocimientos para diseñar y 
analizar críticamente estudios epidemiológicos sobre al-
teraciones visuales. Presentar algunas de las herramientas 
utilizadas la investigación en Salud Visual para el manejo 
de la información y el análisis de los datos. Aportar los 
conocimientos necesarios para desarrollar un protoco-
lo de investigación en Salud Visual y la posterior difusión 
científica de los resultados. Ofrecer una panorámica del 
estado actual de la investigación en Salud Visual.

Precio: 60 €


