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CURSOS ESPECIALS I CRÈDITS DE LLIURE CONFIGURACIÓ CURRICULAR 
 (CECLEC) 

(cursos aprovats distribuïts per organitzador) 
 
 
 
 
Ajuntament de Dénia (1) 
 
VIII Jornades d’instruments populars Dénia 2008. La dolçaina i el tabal 
 
Ajuntament de la Vila Joiosa (2) 
 
La bioenergía y sus aplicaciones 
Arte y pensamiento en torno al jardín: xerojardinería (una actividad sostenible) 
 
Ajuntament de Petrer (2) 
 
XI Semana de la guitarra. VII Concurso internacional José Tomas - Villa de Petrer (20 horas) 
XI Semana de la guitarra. VII Concurso internacional José Tomas - Villa de Petrer (30 horas) 
 
Ajuntament d’Elx. Regidoria de Medi Ambient (2) 
 
3er curso de iniciación a la observación y estudio de la flora algal mediterránea 
2º curso de especialización en flora algal mediterránea 
 
Associació Terciari Avançat (1) 
 
Citymarketing Elx 2008 
 
Càtedra Arquebisbe Loazes (4) 
 
¿A dónde va la Iglesia? Un diagnóstico para nuestro tiempo 
Iglesia, sociedad y comunidad política 
El Dios de Jesucristo 
Teología y cine 
 
Càtedra Bancaixa Jóvens Emprenedors (1) 
 
Innovación y Emprendeduría 
 
Càtedra d’Empresa Familiar (1) 
 
Gestión de la empresa familiar 
 
Centre Coordinador de les Seus Universitàries (69) 
 
3as Jornadas trombonísticas "2 i 2 quartet" 
Administraciones públicas del futuro. Hacia una sociedad comunitaria electrónica 
Adolescencia y familia en el siglo XXI: claves sociales y educativas 
Al-Andalus a través de su historia: las Marinas de Alicante en la época andalusí (siglos VIII-
XIII) 
Ámbitos de espiritualidad 
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Aplicación de las nuevas tecnologías y metodologías en dietas para deportistas 
Caça, gestió i desenvolupament rural 
China: Curso intensivo de lengua, tradición cultural y negocios 
Curs de llenguatge juridicoadministratiu valencià 
Curso de derecho español para extranjeros 
Curso de educación diabetológica y últimos avances en la diabetes 
Curso de iniciación a la alimentación desde el desarrollo infanto-juvenil 
Curso de viento y metal ciudad de Villena 
Curso práctico de flora y vegetación del Alto Vinalopó 
De turistas a residentes 
De Windows XP a Windows Vista. Renovación tecnológica 
Dirección de banda 
Ecología y conservación de mamíferos mediterráneos 
El archivo: un lugar en la ciudad, un espacio de realidad, una memoria viva 
El marketing en la Administración y los Servicios Públicos 
El ocio, raíces y actualidad de una actividad emergente 
El trabajo de los autónomos a la luz de su nuevo Estatuto: análisis legal y modelos
aorganizativos 
El trabajo de los autónomos a la luz de su nuevo Estatuto: análisis legal y modelos 
organizativos 
El valor del paisaje en la nueva cultura del territorio 
En defensa del territorio 
Género y desigualdad en televisión: Las series de ficción en televisión. Análisis de su
propuesta de comunicación y tratamiento de la figura de las mujeres 
Gestión de la calidad y el medio ambiente: estrategias de éxito para la implantación de las 
normas ISO 9001 e ISO 14001 
Historia y metodología de l’estudi de la migració a Nova York: el cas de les Marines i les 
comarques dels voltants 
I Seminario de Literatura Universal: grandes escrituras de la Modernidad. Fernando Pessoa 
I Simposi Internacional d’Anàlisi del Discurs 
II Encontre: Curial e Güelfa. Aspectes lingüístics i culturals 
III Curs Internacional de Traducció de Clàssics Valencians: Clàssics valencians poliglotes 
Imágenes románticas: paseo por la España del siglo XIX 
Introducción al mercado bursátil 
IV Jornadas en defensa de la huerta. La valoración patrimonial de los regadíos tradicionales en 
la cuenca del Segura 
Japón: Curso intensivo de lengua, tradición cultural y negocios 
Jornadas sobre buenas prácticas urbanas sostenibles, participación ciudadana y ordenación 
del territorio en el marco de la Unión Europea 
La crisis de la empresa. Derecho concursal de sociedades 
La crisis del Antiguo Régimen y la Guerra de la Independencia 
La cuestión medioambiental 
La fiesta, manifestación identitaria y recurso turístico 
Lengua e interculturalidad 
Los cambios industriales y su reflejo en las Comunidades de Valencia y Murcia 
Mantenimiento y seguridad del puesto informático (Windows XP) 
Marketing del vino e iniciación a la cultura enológica 
Marketing relacional: Gestión y atención al cliente 
Marketing y ventas 
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Medio ambiente urbano 
Multimodality and the Dynamics of the Second Foreign Language Classroom 
Nuevas tecnologías para la localización de software y la traducción especializada (inglés-
español) 
Patrimoni ecològic i cultural dels sistemes agroforestals mediterranis: un enfocament clau per a 
la gestió sostenible 
PH-Paisajes habitados 
Poesía y tradición: la traducción poética como puente intercultural de integración y convivencia
Programación WEB 2,0 con .net 
Protocolo empresarial 
Recursos TIC para el aula 
Taller de danza contemporánea 
Técnicas de venta y negociación: la influencia a través del marketing de la comunicación 
Tradición, crisis y cambio en el medio rural 
Traducción e interpretación en asistencia sanitaria 
Traducir lo rumano. Leyendas, ritos y supersticiones 
Universo Google (aprovecha al máximo sus herramientas) 
Uso, diseño y construcción de bases de datos para la gestión empresarial 
Usos tradicionales de las plantas y animales en la medicina popular mediterránea 
V Simposi Internacional Vers una Sintaxi Històrica del Català: Metodologia i objectius 
Valores y conflictos en la sociedad actual 
VI Seminario Internacional de Historia Medieval "Comerciar en la Baja Edad Media: mercados, 
instituciones y mercaderes en el Mediterráneo y Atlántico". 
Vitivinicultura 
XX Curs de Sociolingüística de la Nucia: sociolingüística, enquestes i anàlisi de la realitat. Cap 
a on anem? 
 
Centre de Transfusions d’Alacant (1) 
 
Promotor universitario de la donación de sangre 
 
Centre de Turisme d’Alacant (6) 
 
Gestión Integral de Hoteles: Calidad 
Gestión Integral de Hoteles: Compras 
Gestión Integral de Hoteles: Reservas 
Gestión Integral de Agencias de Viajes: Venta de Transporte 
Gestión Integral de Agencias de Viajes: Venta de Vacacional 
Gestión Integral de Agencias de Viajes: Venta de Alojamiento 
 
Centre d’Estudis Orientals (48) 
 
Chino 1 
Chino 2 
Chino 3 
Chino 4 
Chino intensivo 1 
Chino intensivo 2 
Chino intensivo 3 
Chino intensivo 4 
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Chino intensivo 6 
Chino: conversación 1 
Prácticas de pronunciación china 
Japonés 1 
Japonés 2 
Japonés 3 
Japonés 4 
Japonés 5 
Japonés intensivo 1 
Japonés intensivo 2 
Japonés intensivo 3 
Taller de caligrafía japonesa 
Chino 1 
Chino 2 
Chino 3 
Chino 5 
Chino intensivo 1 
Chino intensivo 2 
Chino intensivo 3 
Chino intensivo 4 
Chino intensivo 7 
Prácticas de pronunciación china 
Preparación HSK inicial 
Preparación HSK inicial intensivo 
Japonés 1 
Japonés 2 
Japonés 3 
Japonés 4 
Japonés 5 
Japonés intensivo 1 
Japonés intensivo 2 
Japonés intensivo 3 
Japonés intensivo 4 
Taller de caligrafía japonesa 
Preparación examen Noken nivel 4 
Japón siglo XXI: el vuelo del fénix 
Curso de negocios de Asia oriental: China, Japón y Corea del sur 
Arte Caligráfico Japonés 
Chino Intensivo 1 
Japonés Intensivo 1  
 
Centre d’Estudis sobre la Dona (20) 

 
Alimentación y nutrición de la mujer. Trastornos en el comportamiento alimentario 
Defensa personal de violencia de género 
Desarrollo de las competencias emocionales en la mujer profesional 
Desenmascarando la violencia de género y el racismo: ¿dos caras de la misma moneda? 
Estrategias para la prevención y resolución de conflictos desde la perspectiva de género 
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Formación en coeducación 
Género, cuerpo y sexualidad en la cultura islámica 
Género, cuerpo y sexualidad en la cultura islámica 
II Congreso sobre violencia doméstica desde la perspectiva educativa 
Introduction to spanish gender studies 
La mediación intercultural desde una perspectiva de género 
Lengua, ideología y género. Algunas pautas para acabar con los estereotipos de género en la 
lengua 
Lenguaje, comunicación y género 
Mujeres con bandas sonoras originales: perspectivas de género en la música cinematográfica 
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. Arquetipos de género desde el cline clásico a la actualidad 
Planificación y evaluación de proyectos de cooperación al desarrollo desde la perspetiva de 
género. Violencia cultural y discriminación simbólica de género 
Tratamiento informativo de la violencia de género 
 
Col·legi de Geògrafs (2) 
 
Taller de paisaje: interpretación y caracterización 
SIG aplicado a la ordenación del territorio: utilidades ráster y vectorial 
 
Col·legi d’Infermeria d’Alacant (1) 
 
VI Jornadas internacionales de cultura de los cuidados. IX Reunión de investigación cualitativa 
 
Delegació d’Alacant de l’Institut d’Estudis Catalans (1) 
 
Els paisatges culturals: mirades des del cinema, la pintura i la literatura 
 
Departament d’Anàlisi Econòmica Aplicada (1) 
 
Jornadas de Sensibilización 
 
Departament d’Anàlisi Matemàtica (1) 
 
Geometric Tomography 
 
Departament d’Economia Financiera, Comptabilitad i Màrqueting (2) 
 
La responsabilidad social de la empresa 
V Encuentro iberoamericano de finanzas y sistemas de información 
 
Departament de Biotecnologia (7) 
 
Biología de la reproducción y del desarrollo 
Neurofilosofía y neuroética 
Applied S 
I Congreso el minifundio como defensa del ecosistema mediterráneo presupuesto 
Infección VIH y SIDA. Nuevos avances en la patogenia, diagnóstico y tratamiento 
Tecnologías de la información y comunicación en biomedicina 
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VII Jornadas sobre Mujer, Biología y Salud 
 
Departament de Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial (11) 
 
Animación en Stop Motion con muñecos de plastilina: otra forma de hacer 3D 
Curso de programación avanzada de Adobe Flash CS3 
Curso de programación avanzada de Adobe Flash CS3 
Curso de programación de Adobe Flash CS3 
Curso de programación de Adobe Flash CS3 
Curso de programación de PHP 
Curso de programación de PHP 
Edició de textos científics i tècnics amb LaTex 
Firma Digital 
Java y Dispositivos Móviles 
Prácticas del Curso de programación avanzada de Macromedia Flash MX 
 
Departament de Ciències de la Terra i del Medi Ambient (1) 
 
I Curso de aprovechamiento del agua 
 
Departament de Ciències del Mar i Biologia Aplicada (1) 
 
Manejo de agentes de control biológico de plagas y patógenos vegetales 
 
Departament de Ciències Historicojurídiques (1) 
 
Intolerancia y libertad de creencias en el Franquismo 
 
Departament de Comunicació i Psicologia Social (2) 
 
Mediación Escolar: Herramienta de desarrollo personal 
II Jornadas nacionales de Relaciones Públicas: Las RR.PP. en la gestión de la comunicación 
internacional 
  
 
Departament de Construccions Arquitectòniques (4) 
 
CERARTEC. Arquitectura, cerámica y tecnología 
Sostenibilidad en la arquitectura: ciudades y edificios sostenibles 
XVI Semana de la tecnología CTE y sostenibilidad 
EXCEL. Herramienta del Ingeniero 
 
Departament de Didàctica General i Didàctiques Específiques (11) 
Blogs. Un recurso para el aula 
Blogs. Un recurso para el aula 
Didáctica de la cerámica para niños de 4 a 12 años 
Diseño y creación de webquests. Aprendizaje a través de internet 
Diseño y creación de webquests. Aprendizaje a través de internet 
EDUTIC: Formación sobre Educación y Tecnologías de la Información y la Comunicación 
I Jornadas de Actividades Físico-Recreativas en la Playa 
I Jornadas sobre Mujer, Actividad Física y Ocio 
II Jornadas Internacionales sobre Novedades en Entrenamiento Deportivo: Deportes Olímpicos  
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Mujeres del siglo XXI 
Tic@’t-Curie-XII Jornades de l’Associació AEFiQ-Curie 
 
Departament de Dret Civil (1) 
 
Regulación legal de la hipoteca 
 
Departament de Dret Internacional Públic i Dret Penal (8)  
 
La Unión Europea en el 50 aniversario de los Tratados de Roma 
La Unión Europea y los Derechos Humanos 
La detención policial 
VI Jornadas de Derecho Penal, Criminología y Derecho Penitenciario 
El futuro de la Unión Europea tras el Tratado de Lisboa 
I Jornadas sobre propiedad intelectual e industrial: incidencia legal, social y empresarial de las 
falsificaciones 
La Unión Europea y los derechos humanos 
La policía local como policía judicial 
 
Departament de Dret Mercantil i Dret Processal (1) 
 
Nuevos retos de la Justicia Penal 
 
Departament de Filologia Anglesa (2) 
 
Taller de traducción asistida por ordenador de textos especializados ingleses  
Taller de traducción asistida por ordenador de textos especializados ingleses 
 
Departament de Filologia Catalana (10) 
 
Curs de formació per a la capacitació docent en valencià 
 
Curs de valencià. Nivell Mitjà 
II Seminari de cultura tradicional i popular 
Nivell inicial de català per a estudiants europeus 
V Simposi Internacional de Literatura Autobiogràfica: els diaris i el cànon literari 
Noms i cultura popular sobre plantes al territori valencià 
L’espart en la cultura popular valenciana: un quefer i un parlar sobre l’obra d’espart al territori 
valencià 
Curs de valencià. Nivell Oral (Bàsic A2) 
Curs de valencià. Nivell Elemental 
Curs de valencià. Nivell Superior 
 
Departamento de Filologia Espanyola, , Lingüística General i Teoria de la Literatura (8) 
 
Curso universitario de lengua de signos española. Inicial 
Curso universitario de lengua de signos española. Medio 
La industria cultural. Mercado y consumo de ideas (IV Jornadas de literatura comparada). 
Novela lírica y novela poemática en el Modernismo español 
Novelas maestras de los siglos XIX y XX 
Romanticismo y exilio 
Un siglo de oro entre América y España 
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X Jornadas de Estudios de Lingüísticas: las lenguas en los ámbitos profesionales y académicos  
 
Departament de Filologies Integrades (2) 
 
III Semana de la Francofonía: Caminos por el África subsahariana 
Curso de dialecto argelino para la mediación lingüística en servicios sociales. Nivel inicial 
 
Departament 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 
 
Departament de Física, Enginyeria de Sistemes i Teoria del Senyal (2) 
 
Introducción a los fundamentos físicos de las titulaciones técnicas 
Creación y desarrollo de blogs. Posicionamiento en la red 
 
Departament de Geografia Humana (2) 
 
Curso internacional de cooperativismo. Desarrollo sostenible y Medio Ambiente 
Curso internacional de cooperativismo. Desarrollo rural y medio ambiente (3ª edición) 
 
Departament de Llenguatge i Sistemes Informàtics (2) 
 
Programación con Visual basic.net 2008 
Business Objects en .Net: Mapeo Objeto-Relacional 
 
Departament de Prehistòria, Arqueología, Història Antiga, F. Grega i F. Llatina (2) 
 
Llengua, literatura i civilització neohel·léniques 
El legado arqueológico del Egipto faraónico II: la herencia milenaria de los faraones 
Departament de Psicologia Evolutiva i Didàctica (1) 
 
El alumnado con discapacidad auditiva: una atención educativa inclusiva 
 
Departament de Sociologia I i Teoria de l’Educació (1) 
 
Curso universitario de Promoción del asociacionismo "Inici@ctiva" 
 
Departament de Sociologia II (2) 
 
Los freaks en el cine. Outsiders, marginados, autoexcluidos y lo socialmente aceptable; o la 
diferencia como innovación 
El tandem música&moda como elemento clave en la cultura contemporánea 
 
Departament de Tecnologia Informàtica i Computació (11) 
 
Administración de Redes de Computadores. Cisco Certified Network Associate (CCNA) I 
Administración de Redes de Computadores. Cisco Certified Network Associate (CCNA) I 
Administración de Redes de Computadores. Cisco Certified Network Associate (CCNA) II 
Administración de Redes de Computadores. Cisco Certified Network Associate (CCNA) III 
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Administración de Redes de Computadores. Cisco Certified Network Associate (CCNA) III 
Administración de Redes de Computadores. Cisco Certified Network Associate (CCNA) IV 
Administración de Redes de Computadores. Cisco Certified Network Associate (CCNA) IV 
Encuentro multidisciplinar de Bioingeniería e Informática Médica. La informática aplicada a las 
ciencias de la salud 
Encuentro Multidisciplinar sobre Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la 
Asistencia Social y Sanitaria 
Tecnología Informática y Biomedicina 
V Jornadas para el Desarrollo de Grandes aplicadiones de Red (JDARE’08) 
 
Departament de Traducció i Interpretació (7) 
 
Italiano A1 principiantes absolutos 
Italiano A2 principiantes 
Italiano B1 intermedio 
Italiano A1 principiantes absolutos 
Italiano A2 principiantes 
Italiano B1 intermedio 
Univer-cities: translation, languages and internationalization 
 
Departament de Treball Social (1) 
 
Formación de voluntariado universitario I. Co-responsabilidad Social 
 
Departament d’Ecologia (3) 
 
I Jornadas Científicas del Parque natural del Carrascal de la Font Roja. Conservación y gestión de la 
Fauna 
III Semana del Medio Ambiente 
Experiencias y técnicas de restauración ecológica en condiciones hídricas limitantes 
 
Departament d’Enginyeria Química (2) 
 
Manipulador de agua de consumo humano 
Manipulador de agua de consumo humano en plantas de ósmosis inversa 
 
Departament d’Estudis Jurídics de l’Estat (4) 
 
Formar desde la Constitución: una educación para la ciudadanía 
Jornadas sobre Derecho Parlamentario: los grupos parlamentarios 
Mujeres y derecho. Mujeres en la democracia: del proceso constituyente a la ley de igualdad. 30 
años avanzando 
Servicios de inteligencia y seguridad 
 
Departament d’Expressió Gràfica i Cartografia (17) 
 
Curso de iniciación de diseño de obras lineales con ISTRAM/ISPOL 
Infografía arquitectónica. Nivel 3D studio básico 
Infografía arquitectónica. Nivel 3D studio medio-avanzado 
Educación. Desafío renovado 
Adobe Photoshop 
Dibujo arqueológico 2D con Autocad 2008  
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Taller de invierno 
Geometría y sistemas de arte del siglo XX 
Curso de iniciación de diseño de obras lineales con ISTRAM/ISPOL 
Arquitectura y Computación: Estrategias Digitales en Arquitectura - Processing. RhinoScript y 
Sistemas de Información Geográfica 
Taller de terminología y conceptos utilizados en el diseño de carreteras 
Infografía arquitectónica. 3D Studio. Nivel básico 
I Jornadas Sistemas Informáticos para el diseño en Ingeniería Civil 
Diseño de obras lineales con CLIP III 
Internacionalización en la edificación I 
Internacionalización en la edificación II 
Internacionalización en la edificación III 
 
Departament d’Infermeria (4) 
 
Cuartas Jornadas de dietética culinaria y gastronómica: grasas de origen animal y vegetal 
I Curso en nutrición humana y dietética (alimentación para todos) 
Jornadas sobre intervención con personas con espina bífida: una visión interdisciplinar 
Seminario de nutrición clínica pediátrica 
 
Departament d’Infermeria Comunitària, Medicina Preventiva i Salut Pública i Història de la 
Ciència (2) 
 
Fundamentos legales y sanitarios de las enfermedades profesionales 
Introducción al análisis multinivel 
  
Departament d’Innovació i Formació Didàctica (3) 
 
Audición imaginativa y creativa 
Body music-Body percussion. Nivel II. Didáctica de la percusión corporal 
Bodymusic-Bodypercussion. Nivel I. Didáctica de la percusión corporal 
  
Departament d’Organització d’Empreses (9) 
 
Competencias técnicas y habilidades para trabajar en instituciones financieras: el caso de Caja
Mediterráneo 
International Entrepreneurship 
Jornadas de motivación empresarial 
Jóvenes emprendedores en el comercio (Banyeres) 
Jóvenes emprendedores en el comercio (Sant Vicent 1) 
Jóvenes emprendedores en el comercio (Sant Vicent 2) 
Jóvenes emprendedores en el comercio (la Vila joiosa) 
Jóvenes emprendedores en el comercio (Villena) 
Negocios y dirección estratégica de empresas en China e India 
   
Escola Politècnica Superior (26) 
 
Aplicación de los SIG a la ingeniería civil I 
Aplicación de los SIG a la ingeniería civil II 
Asesor en protección de datos personales 
Curso de inicio de dibujo técnico para alumnos de primer ingreso en Ingeniería y Arquitectura  
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Curso de inicio de matemáticas para alumnos de primer ingreso en Ingeniería y Arquitectura 
Desarrollo de aplicaciones web con Sharepoint Server 
Diseño de aplicaciones con Rational Rose 
Diseño gráfico con Corel Draw y Photoshop CS 
Diseño y desarrollo de una aplicación de gestión 
EXCEL. Herramienta para el Arquitecto Técnico 
Gestión de proyectos con Microsoft Project 
Gestión integrada de empresas con Microsoft Business Solutions Navision Tecnología ERPI 
Gestión integrada de empresas con Sap Business One Tecnología ERP 
Habilidades interpersonales para el arquitecto 
Implantación del documento de protección contra el ruido (HR) del código técnico de edificación 
Iniciación a la profesión 
Introducción a los fundamentos físicos de las titulaciones técnicas 
Peritaje informático 
Predicción y modelado mediante "CATT_ACOUSTIC" del acondicionamiento acústico de recintos
Programación de bases de datos con .net 
Protocolos para redes de control 
Proyectos de telecomunicaciones: dirección de obra y certificación de ICTS 
Sistemas radiantes: no linealidades en altavoces y sistema de refuerzo sonoro 
Tasaciones y valoraciones inmobiliarias 
Técnicas de grabación y toma de sonido 
 
Escola Universitària de Relacions Laborals (2) 
 
Conceptos previos de nóminas y seguros sociales. Nominaplus elite 
Gestión integrada de la calidad y de la prevención en la empresa 
 
Escola Universitària de Treball Social (1) 
 
Trabajo Social en el ámbito educativo 
  
Escola Universitària d’Estudis Empresarials Germà Bernàcer (2) 
 
Gestinpro. Gestión integral de la producción 
A3. Sociedades y renta 
  
Facultat de Ciències (1) 
 
II Curso de introducción a la Bioinformática 
  
Facultat de Ciències - Consell d’Alumnes (1) 
IV Curso de Ciencia y Sociedad 
  
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (19) 
 
Seminarios de actualización sobre autorregulacion publicitaria (LE1) 
Seminarios de actualización sobre derechos de la propiedad intelectual e industrial en publicidad 
(LE2) 
Habilidades para la gestión y dirección eficaz de personas 
El desarrollo local y la actividad de los agentes de desarrollo local 
El seguro: aspectos prácticos del seguro del automóvil  
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The economy of the european union: characteristics, economic structure and institutions 
Retail marketing 
Marketing in the European Union 
Macroeconomics and politics 
Tourism economics 
Human resources management 
Spain: society and culture 
History of macroeconomic theory 
Enviromental economics 
Business consulting 
Cross cultural business behaviour. Doing business in Spain 
Entrepreneurial initiative: starting a business 
Entrepreneurship and business strategy 
Topics in capital market 
 
Facultat de Dret (4) 
 
30 años de constitución: la construcción del estado de derecho 
Curso sobre salidas profesionales y técnicas de búsqueda de empleo para los alumnos de Derecho 
y Derecho-ADE 
Deontología para abogados. Supuestos prácticos 
Iniciación a los estudios de Derecho y Derecho-ADE   
 
Facultat de Filosofia i Lletres (7) 
 
Amadeus on line tutorizado: reservas aéreas/ Amadeus on line tutoritzat: reserves aèrees 
Aplicaciones prácticas de los estudios de la Facultad de Filosofía y Letras en las empresas/ 
Aplicacions pràctiques dels estudis de la Facultat de Filosofia i Lletres en les empreses 
Aplicaciones prácticas de los estudios de la Facultad de Filosofía y Letras en las empresas/ 
Aplicacions pràctiques dels estudis de la Facultat de Filosofia i Lletres en les empreses 
Aplicaciones prácticas de los estudios de la Facultad de Filosofía y Letras en las empresas/ 
Aplicacions pràctiques dels estudis de la Facultat de Filosofia i Lletres en les empreses 
Turismo y sostenibilidad 
Dirección de alojamiento hotelero 
Aplicaciones pràctiques dels estudis de la Facultat de Filosofía i Lletres en les empreses 
 
Facultat d’Educació (3) 
 
Tallers didàctics 2007. Facultat i Escola 
Talleres de educación integral 2007. Recursos para el aula 
Jornades Mitjans de Comunicació i Educació. X Setmana Universitat i Escola "Rafael de Vera Ferré" 
  
Fundació Ausiàs March (3) 
 
Premis Octubre. Simposi Jaume I 
Premis Octubre. XVII Congrés de mitjans de comunicació 
Premis Octubre. XIV Congrés de pensament. Política i religió  
 
Fundació General UA - GIPE (2) 
 
Competencias personales y Mercado de trabajo 
Formación avanzada en Relaciones Públicas para agentes de desarrollo local 3ª edición  
 
Fundació Index (1)  
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Antropología de los cuidados e investigación cualitativa en salud 
 
Fundació l’Alcudia (1) 
 
Los lunes con la Alcudia. Edición 2008. Las fortificaciones de época tardo-republicana en Hispania 
  
Fundesem (2) 
 
Buga CAM 10 
Buga CAM 10 
  
Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (2) 
 
Patrimoni cultural, identitat i diversitat 
Vigència de l’edat mitjana: Cinema i novel·la històrica 
  
IMEM Ramón Margallef (2) 
 
Curso práctico-teórico sobre técnicas experimentales aplicadas al estudio del medio ambiente 
Impacto ambiental y conservación del territorio y el paisaje: investigación para enfrentar los retos del 
siglo XXI (2ª edición) 
  
IU Biodiversitat CIBIO (1) 
 
Simposio sobre Relaciones Interespecíficas en la Biología de la Conservación 
 
IU Desenvolupament Social i Pau (8) 
 
Descripciones y exploraciones en el análisis de datos 
Experiencias de ayuda internacional de emergencias en diferentes catástrofes naturales 
Jornadas internacionales sobre calidad del aire y efectos en la salud 
La mujer hoy: ¿igualdad o paridad? 
Medir en Ciencias Sociales. Escalas y propuestas de análisis 
Precodificaciones y postcodificaciones para el análisis de datos 
Tecnologías de recolección y gestión de datos 
Temas sobre Desarrollo social en América Latina 
   
IU d’Investigació Informàtica (2) 
 
Mujeres en la Informática 
Encuentro Transdisciplinar sobre Tecnologías de la Información, las Comunicaciones y el Control 
para la Asistencia Social Sanitaria 
  
IU d’Investigacions Turístiques (17) 
 
Básico medio sistema de reservas Amadeus 
Curso de especialización en gestión turística del patrimonio 
Especialización en vinos de España- Comunidades autónomas 
Industria del ocio marítimo 
Industria del ocio marítimo 
Iniciación a la cultura enológica  
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Interpretación del patrimonio y museografía 
La calidad y atención al cliente en las empresas de servicios 
Nuevas tendencias en gestión hotelera: Revenue Manager 
Nuevas tendencias en gestión hotelera: revenue manager 
Protocolo aplicado al sector turístico 
Protocolo aplicado al sector turístico 
Turismo cultural y posicionamiento en Internet 
Turismo de cruceros 
Turismo de cruceros 
XI Coloquio de geografía del turismo, ocio y recreación. Espacios turísticos: mercantilización, paisaje 
e identidad 
 
Institut Alacantí de Cultura "Juan Gil-albert" (1) 
 
A vueltas con la agricultura. Una actividad económica necesaria y marginada 
 
Institut Cervantes UA (1) 
 
Curso de formación inicial para profesores de ELE 
  
Institut Joan Lluís Vives (784) 
 
Alimentació, oxidació i prevenció de l’envelliment 
Alimentació, oxidació i prevenció de l’envelliment 
Els catalans a la Mediterrània 
Els catalans a la Mediterrània 
La biblioteca personal i l’organització i gestió de la informació 
La biblioteca personal i l’organització i gestió de la informació 
La mitologia i la seva interpretació 
La mitologia i la seva interpretació 
Energies renovables 
Mobilitat urbana 
Tecnologies de l’aigua 
Activitat física i estil de vida saludable 
Borsa per a no entesos 
El joc amb GPS: Geocatching 
Especialització en peu diabètic i reumàtic 
Intel·ligència emocional i competències emocionals 
Tècniques de comunicació escrita 
Un viatge a través del món del vi 
Anàlisi pràctica de les noves tendències en la gestió esportiva pública 
Aplicacions educatives dels balls caribenys: merengue, txa-txa-txa, salsa i balls en roda 
‘Bodymusic – Bodypercussion’. Didàctica de la percussió corporal 
Com es pot treballar la resistència a l’entrenament personal 
Com s’han d’elaborar, redactar i publicar treballs acadèmics i professionals 
Condicionament físic aquàtic i benestar 
Desenvolupament de competències motrius en l’educació primària 
Educació física emocional 
Educació física per a tots i totes: innovacions didàctiques per a nens i nenes de 6 a 12 anys  
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Educació nutricional 
El coaching: una oportunitat de millora en l’àmbit de l’activitat física i l’esport 
El Line Dance i els seus recursos pedagògics 
El massatge a l’escola 
El quadre de comandament integral en una organització esportiva 
Els esports d’aventura a l’aula d’Educació Física 
Entrenament funcional en l’alt rendiment esportiu 
Gestió administrativa i econòmica de les associacions esportives escolars (Pla Català de l’Esport a 
l’Escola) 
Handbol platja, un esport en expansió 
Iniciació a la vela i les seves aplicacions 
La navegació oceànica de les regates “Volta al món de vela” com a eina didàctica per a primària i 
secundària 
La pedagogia sistèmica en les dinàmiques de grup. Conflictes i solucions 
La recreació esportiva basada en l’animació turística. Eines i recursos 
La veu en la docència de l’esport 
L’electroestimulació en l’activitat física i l’esport 
L’ensenyament del bàsquet a secundària i a les escoles d’iniciació esportiva 
Les activitats de circ aplicades a l’Educació Física 
L’expressió corporal, la creativitat i l’activitat lúdica 
Osteopatia. Aportacions a l’entrenament personal 
Patrocini esportiu 
Pautes d’actuació per a una esquena sana 
Possibilitats educatives dels jocs i esports del món 
Programació de l’entrenament mitjançant l’ordinador i la integració dels recursos multimèdia 
Proposta de sessions de motricitat i memòria amb gent gran 
‘Reciclajoc’. Com es pot donar joc al material de rebuig 
Suport vital bàsic: indicacions i tècniques. Utilització del desfibril·lador extern automàtic 
Tècniques de relaxació en l’alt rendiment 
Tennis avançat: metodologia i entrenament 
Tuina, massatge xinès per a la prevenció i rehabilitació en l’àmbit de l’activitat física i la salut 
Anatomia en moviment. Consciència i pedagogia del moviment 
Aprèn a resoldre els conflictes 
Assetjament escolar: víctima? botxí? 
Avaluació de polítiques i programes educatius, socials i culturals en l’àmbit municipal 
Caràcter emprenedor: actituds i aptituds 
Clau d’actualitat per a la interpretació i el gaudi de l’art contemporani 
Club de lectura: història universal de paniceiros de Xuan Bello (virtual) 
Com es poden crear equips d’alt rendiment 
Creació de continguts web 
Creació de pàgines web 
Criptografia: l’art d’ocultar missatges 
Cuina de plats i platillos de l’Empordanet 
Dansa del ventre. Aplicació a la salut i al moviment 
Del Lllibre dels feits a Jaume I (virtual) 
Discapacitat i famílies. Realitats, experiències i orientacions 
Educació audiovisual: la imatge en moviment 
El camarada invisible. El tema del doble en la literatura, de R. L. Stevenson a Javier Cercas (Club de 
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Lectura On Line) 
El nou pla general de comptabilitat. Casos pràctics 
El Taller! Gospel & Spirituals 
Els principals conceptes de màrqueting que ens cal conèixer 
English Unplugged: les TIC aplicades a l’anglès 
Envelliment actiu. Cuidant les relacions. Prevenint la dependència 
Estratègies d’intervenció i acompanyament a les persones en processos de dol 
Imperio guerra y conquista en el Egipto faraónico 
Iniciació a la creació de pàgines web amb Flash 
Integració: recursos a l’abast 
Intervenció en addiccions 
‘Intervention Mapping’: un model de planificació en promoció i educació per a la salut 
Introducció a les xarxes locals (WiFi i seguretat) 
Introducció al massatge ayurveda 
Ioga educatiu. Un camí d’autoconeixement i evolució personal 
La tècnica de l’entrevista 
LabVIEW: disseny d’aplicacions professionals amb programació gràfica 
Les escoles esportives: planificació, disseny i gestió 
Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en i per a la gestió dels conflictes 
L’evolució dels avantatges fiscals fins al 2008 
Límits i virtuts dels valors tradicionals (la qüestió dels valors al s. XXI): professionalitat, imatge 
personal i benestar (virtual) 
Lo terrenal y lo divino: mujeres diosas en la sociedad egipcia, un ejemplo de igualdad 
Màgia de l’art a la ciència 
Meravella, fantasia i absurd a la literatura hispanoamericana (virtual) 
Moviments de població i el futur de les polítiques socials 
Música i cinema 
Planificació i organització de congressos i convencions 
Power Point com a eina de presentació de treballs i projectes 
Principis bàsics de la Il·lustració 
Promoció de congressos i convencions 
Què pot fer la pedagogia a l’àmbit de la gerontologia? 
Recerca de feina 
Selecció de personal 
Societat i cultura xineses 
Taller de fotografia 
Taller d’introducció a l’artteràpia (Grup Barcelona) 
Taller d’introducció a l’artteràpia (Grup Girona) 
Taller sobre creació d’empreses 
Tallers de ràdio 
Tècniques de relaxació i meditació 
Transtorns de pànic i agorafòbia 
Una visió multidisciplinària de la discapacitat 
Utilització del Web 2.0 
Word i Excel avançats 
Comunicació i conflicte 
Comunicació, art i disseny 
Cos, energia i ressonància: Seitai 
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Desenvolupar el pensament creatiu per a la resolució de problemes i la recerca d’oportunitats 
Distensió corporal i relaxació mental per sofrologia 
Educació artística, patrimoni i gestió cultural 
Els contes vivenciats: la narrativa com instrument educatiu i terapèutic 
Intel·ligència emocional a la pràctica infermera 
Interpretació del dibuix infantil 
Introducció a l’artteràpia 
Introducció a l’òpera 
La veu i el cos, eines per millorar la comunicació 
Mestres en el cinema: sensibilitat moral i professionalitat en el docent del segle XXI 
Persones que treballen amb persones: abordatge des de la ment i el cos 
Pronunciació en llengua catalana 
Psicomotrocitat i marc educatiu 
1808: invasors i patriotes: al voltant del bicentenari de la Guerra de la Independència entre Espanya 
i Amèrica 
A la recerca de la felicitat 
Avanços en oncologia i cirurgia 
Canvi i desenvolupament en un món que envelleix 
Els peixos blancs i mariscos del Mediterrani: nutrició, salut, gastronomia i cultiu 
Emergències i desastres: com s’ha intervenir amb les víctimes des de la psicologia positiva? 
Emocions informatives: l’espectacle dels sentiments en la societat de la informació 
Energies renovables, present i futur 
Enginyeria de l’aigua en els projectes de cooperació per al desenvolupament: casos pràctics 
Evidències de l’escalfament global del planeta i estratègies de mitigació 
Interculturalitat, gènere i coeducació 
Jaume I: un rei i una època, una societat i una cultura 
Jeroglífics. Els llenguatges hermètics de l’art 
La complexitat de l’esport (gestió, salut, esport adaptat...) 
La consideració “laboral” de la prostitució: necessitat, utopia o error? 
La revolució del periodisme ciutadà 
La venda en el segle XXI 
L’elaboració de memòries de RSE: un instrument per al diàleg empresarial 
L’esquerra, avui 
Màrqueting, organització i estratègia en regates d’alta competició 
Max Aub. La literatura de l’exili 
Microfinances i cooperació 
Mirades compromeses del documental contemporani. Més enllà de la informació, de l’espectacle i 
de l’entreteniment 
Muntatge d’un espectacle teatral 
Viatja amb nosaltres 
1968: abans i després 
Adopció de programari lliure a les empreses 
Art i antropologia: noves aproximacions a les pràctiques estètiques 
Barcelona a través de grans celebracions: de l’Exposició Universal del 1888 al Fòrum 2004 
Com es poden aconseguir donacions i subvencions 
Com es pot arribar a ser multilingüe: estratègies per comprendre altres llengües romàniques 
Com es pot arribar a ser un venedor excel·lent 
Comunicació i cultura 
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Creació d’un clip televisiu. Introducció al llenguatge audiovisual 
Disseny i autoedició de premsa 
Disseny, desenvolupament i gestió de projectes Web 
Dona, igualtat i societat 
Dret de l’esport i de l’entreteniment 
El món divers de la dona musulmana 
Elaboració de treballs i documents acadèmics 
Els genocidis a través del cinema 
Informació i conflictes armats (el corresponsal de guerra) 
Introducció al sistema legal i polític dels Estats Units d’Amèrica 
La imaginació eròtica en el cinema de Hollywood 
Les TIC i el desenvolupament humà: oportunitats i reptes 
Manipulació d’imatges amb Photoshop 
Què és l’arqueologia del gènere? Vida quotidiana i pràctiques femenines del passat 
Rock i política a l’Estat espanyol 
Sexe, cervell i conducta 
Viabilitat de les pensions públiques: polítiques, reformes i envelliment de la població 
20 efectes amb Photoshop. Maneig avançat de les eines 
Accessibilitat universal: accessibilitat al medi físic 
Accessibilitat universal: disseny de pàgines web accessibles 
Accessibilitat universal: l’accessibilitat a la tecnologia 
Anàlisi i adquisició de senyals biomèdics 
Biosonar i comunicació en cetacis odontocets: mecanismes i comportament social 
Camps electromagnètics generats per línies d’alta tensió i transformadors i salut humana 
Com s’ha de parlar en públic 
Conflictes armats i dret humanitari internacional (VII) 
Cultures i identitats del nord d’Àfrica: els amazics 
De l’excursionisme als esports de muntanya 
Detecció de conductes violentes analitzant dibuixos infantils 
Els videojocs i l’oci digital com eines educatives 
Energia solar fotovoltaica 
Energia solar tèrmica: disseny d’instal·lacions 
Estratègies per frenar l’assetjament escolar i anàlisi de casos 
Europa: reptes i oportunitats per als ens locals 
Fotografia de natura. Actualització digital 
Gestió ambiental i sostenibilitat a l’empresa. De la responsabilitat social a la lluita contra el canvi 
climàtic 
Gestió de continguts web, botiga virtual, blocs i fòrums 
Gestió de les emocions a l’aula 
Infografia amb Flash 
Introducció a la fotografia 
Introducció a la simulació i modelització de processos i components 
Introducció al disseny de pàgines web amb Dreamweaver 
Introducció al fenomen de la violència en edat escolar 
Introducció al Photoshop. Maneig bàsic de les eines 
La música com una eina que cal treballar en la convivència en la diversitat: "Gaudeix i diversita’t" 
La responsabilitat social a les organitzacions 
L’obra de civilització femenina des de dues ribes de la Mediterrània. L’empremta de Teresa Mañé i 
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Nawal Al Sa’Dawi 
Medicina veterinària per animals marins 
Models de gestió i finançament de projectes de turisme cultural. Xarxes, rutes i itineraris culturals 
Muntatge d’ordinadors 
Non-Homogeneous Turbulence 
Noves tendències en microcontroladors. Taller de DSPIC 
OpenOffice.org, ús avançat del paquet d’ofimàtica de programari lliure 
Per què el Blu-ray ha vençut l’HD DVD? 
Programació avançada de pàgines web amb programari lliure (PHP) 
Reciclatge de materials: identificació, utilització i segons usos 
Sociologia visual i projectes fotogràfics  
Taller d’astronomia: el cel al teu abast 
Taller de fotografia digital 
Taller de robòtica mòbil (7a edició) 
Tècniques per escriure bé. Com es pot millorar la comunicació escrita en l’àmbit laboral i personal 
Usabilitat web. Tècniques per aconseguir que un web sigui fàcil d’usar 
El món asiàtic i l’Euram. Relacions econòmiques i cultura empresarial 
Associacionisme i participació dels estudiants a la universitat 
Astronomia i telescopis 
Canvi climàtic i les seues repecurssions mediambientals 
Construir l’espai lingüístic personal. Recursos per a resoldre les situacions de conflicte lingüístic 
Consum ecològic 
Creació de pàgines web (nivell mitjà) 
Dinamització dels recursos humans en l’àmbit associatiu 
Discapacitat auditiva 
Discapacitat motriu 
Dona, immigració i diversitat cultural 
Edició d’imatges digitals i animació 2D 
Educació i drets humans 
Eines bàsiques per a la recerca de treball 
El valencianisme polític revisitat: cent anys d’història, present i futur 
Els reptes dels mitjans de comunicació davant la violència de gènere 
Estratègies d’aprenentatge 
Estratègies per a la inserció en el mercat laboral 
Formació per a la participació 
Globalització, treball, participació i joves 
Inserció social i immigració al País Valencià 
Instruments d’organització i funcionament de les associacions 
Introducció a la creació de pàgines web 
Introducció a la creació de presentacions amb eines ofimàtiques i multimèdia 
Introducció a la generació de textos cientifics en Latex 
Introducció a la llengua de signes 
Introducció a l’educació ambiental 
Introducció a les bases de dades 
Introducció a les comunicacions i a internet 
Introducció al sistema operatiu Linux i al programari lliure 
Introducció als fulls de càlcul 
Introducció als processadors de text 
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Joventut i salut 
La intervenció familiar en famílies de persones amb discapacitat intel·lectual 
La medicina en la societat contemporània 
La pràctica de l’activitat física com a mètode saludable 
Nutrició i salut 
Pluralisme i interculturalitat a Occident: models de gestió de la diversitat 
Relacions internacionals i nacionalismes. Les identitats nacionals com a factor de conflictes i de 
cooperació en el segle XXI 
Retard mental 
Taller d’interpretació de mapes del temps 
Tècniques de control de l’estrès 
Tècniques de treball en equip 
Aliments de sempre, aliments del futur 
Aliments de sempre, aliments del futur 
Amors i odis, pietat i revoltes, sons i mots: el món de Guillem de Berguedà 
Amors i odis, pietat i revoltes, sons i mots: el món de Guillem de Berguedà 
Aproxima’t a la neurociència 
Aproxima’t a la neurociència 
Art i tecnologia en les societats connectades 
Art i tecnologia en les societats connectades 
Àsia central: islam, energia i geopolítica 
Àsia central: islam, energia i geopolítica 
Bona química entre nosaltres 
Bona química entre nosaltres 
Cada gota val per mil: la reutilització d’aigües 
Cada gota val per mil: la reutilització d’aigües 
Cap a la igualtat de gènere des dels drets de la infància i l’adolescència 
Cap a la igualtat de gènere des dels drets de la infància i l’adolescència 
Cèl·lules mare: de la cèl·lula a la clínica 
Cèl·lules mare: de la cèl·lula a la clínica 
Che Guevara, el somni d’una revolució 
Che Guevara, el somni d’una revolució 
Cinema mut, literatura i cultura popular a Catalunya 
Cinema mut, literatura i cultura popular a Catalunya 
Civisme/incivisme: reptes, polítiques i polèmica 
Civisme/incivisme: reptes, polítiques i polèmica 
Comunicació i blocs: teclats i pantalles per influir i cooperar 
Comunicació i blocs: teclats i pantalles per influir i cooperar 
Crea la teva empresa a Internet 
Crea la teva empresa a Internet 
Cultures indígenes i afroamericanes: tradició i canvis 
Cultures indígenes i afroamericanes: tradició i canvis 
De la televisió analògica a la televisió digital. Nous suports per als continguts audiovisuals 
De la televisió analògica a la televisió digital. Nous suports per als continguts audiovisuals 
Duchamp, Man Ray, Picabia, antiart al segle XX 
Duchamp, Man Ray, Picabia, antiart al segle XX 
Editors i editorials en català: present i futur 
Editors i editorials en català: present i futur 
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Educació per a la ciutadania 
Educació per a la ciutadania 
El nou cinema argentí, testimoni del canvi de segle 
El nou cinema argentí, testimoni del canvi de segle 
El silenci a la cultura contemporània 
El silenci a la cultura contemporània 
Els futurs del català: un estat de la qüestió i una qüestió d’Estat 
Els futurs del català: un estat de la qüestió i una qüestió d’Estat 
Energia i sostenibilitat 
Energia i sostenibilitat 
Ensenyar i aprendre matemàtiques: un repte de l’ensenyament actual 
Ensenyar i aprendre matemàtiques: un repte de l’ensenyament actual 
Estratègies per a la comunicació oral 
Estratègies per a la comunicació oral 
Fernando Fernán Gómez, un recorregut pel cinema del franquisme i de la Transició 
Fernando Fernán Gómez, un recorregut pel cinema del franquisme i de la Transició 
Internet versus protecció de dades personals 
Internet versus protecció de dades personals 
La ciutat i la por: una aproximació a la geopolítica de les emocions 
La ciutat i la por: una aproximació a la geopolítica de les emocions 
La consciència: cervell, organisme i societat 
La consciència: cervell, organisme i societat 
La vida més enllà de la pantalla: creació de coneixement, oci i comunicació a Internet 
La vida més enllà de la pantalla: creació de coneixement, oci i comunicació a Internet 
La World Music, de la tradició al pop 
La World Music, de la tradició al pop 
L’art de frontera a la Catalunya moderna 
L’art de frontera a la Catalunya moderna 
Les altres opcions mèdiques i terapèutiques 
Les altres opcions mèdiques i terapèutiques 
Les múltiples cares de la diabetis 
Les múltiples cares de la diabetis 
Literatura i turisme cultural 
Literatura i turisme cultural 
Literatures i homoerotismes 
Literatures i homoerotismes 
Medicaments: la ciència al servei de la societat 
Medicaments: la ciència al servei de la societat 
Millora el teu benestar personal! 
Millora el teu benestar personal! 
Mirada d’artista 
Mirada d’artista 
Música i identitat: una aproximació a l’essència del flamenc 
Música i identitat: una aproximació a l’essència del flamenc 
Nanotecnologies en biomedicina 
Nanotecnologies en biomedicina 
Nova immigració: nous interrogants? 
Nova immigració: nous interrogants? 
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Obesitat: l’epidèmia del segle XXI 
Obesitat: l’epidèmia del segle XXI 
Paisatges de la vinya i ciutats: reptes d’ordenació 
Paisatges de la vinya i ciutats: reptes d’ordenació 
Participació ciutadana: millorem la nostra democràcia? 
Participació ciutadana: millorem la nostra democràcia? 
Plantes sagrades 
Plantes sagrades 
Present i futur del mercat de l’habitatge 
Present i futur del mercat de l’habitatge 
Quan els sons ens commouen 
Quan els sons ens commouen 
Reptes actuals en salut mental: entre la família i la comunitat 
Reptes actuals en salut mental: entre la família i la comunitat 
República, universitat i autonomia 
República, universitat i autonomia 
Som el que mengem: nutrició i trastorns de l’alimentació 
Som el que mengem: nutrició i trastorns de l’alimentació 
Una nova realitat: el canvi climàtic 
Una nova realitat: el canvi climàtic 
Viatges al món del vi 
Viatges al món del vi 
Aplicació del massatge infantil a l’educació formal i no formal 
Aplicació del massatge infantil a l’educació formal i no formal 
Argumentació i raonament crític 
Argumentació i raonament crític 
Bases de dades informàtiques 
Canvi social i polítiques de resposta. Una mirada des del cinema 
Cibercultura, humanisme i tecnologia al cinema futurista. Metròpolis, Dune, Blade Runner i Màtrix 
Cibercultura, humanisme i tecnologia al cinema futurista. Metròpolis, Dune, Blade Runner i Màtrix 
Com es pot millorar la lògica, la intuïció i la creativitat 
Com es pot millorar la lògica, la intuïció i la creativitat 
Creació ràpida de llocs web amb gestors de contingut 
Cuina i salut (Taller magistral) 
Curs bàsic de GNU/Linux 
Curs bàsic de GNU/Linux 
Curs pràctic de comptabilitat informatitzada (nivell 2). Grup A 
Curs pràctic de comptabilitat informatitzada (nivell 2). Grup B 
Curs pràctic de cuines solars. Construcció i utilització  
Curs pràctic de cuines solars. Construcció i utilització  
Dones i ciència: de criticades a protagonistes 
Dones i ciència: de criticades a protagonistes 
Drets dels consumidors 
Drets dels consumidors 
El canvi climàtic de cada dia 
El franquisme. Estat de la qüestió i experiències didàctiques 
El patrimoni històric. Estratègies de gestió i comunicació 
El tabú de la mort. Reflexions sobre el procés de morir, la mort i el dol 



 23

El tabú de la mort. Reflexions sobre el procés de morir, la mort i el dol 
Empreses d’economia participativa. Un altre model d’empresa 
Equitació a la natura (Iniciació) 
Estratègies i instruments en el món local per a la sensibilització ciutadana contra la xenofòbia 
Fes-te la teva pròpia pàgina web. Aprofundiment 
Fes-te la teva pròpia pàgina web. Aprofundiment 
Fes-te la teva pròpia pàgina web. Iniciació 
Fes-te la teva pròpia pàgina web. Iniciació 
Impostos municipals 
Iniciació al disseny web i a l’animació amb Flash 8 
Iniciació al disseny web i a l’animació amb Flash 8 
Introducció a l’artteràpia 
Introducció a l’artteràpia 
La Inquisició i els inquisidors (segles XII-XVI). Origen, finalitats, mètodes i funcions 
La Inquisició i els inquisidors (segles XII-XVI). Origen, finalitats, mètodes i funcions 
La psicologia a l’abast de tothom. Respostes fàcils a qüestions complexes 
La vida i la radioactivitat 
La vida i la radioactivitat 
L’humor i les seves formes 
L’humor i les seves formes 
Menjar bé i conservar-se sa. La dieta mediterrània 
Ment, cervell i societat 
Mites i arquetips al cinema 
Mites i arquetips al cinema 
Modelat 3C i animació amb Blender 
Muntanya mitjana (Iniciació). Grup A 
Muntanya mitjana (Iniciació). Grup B 
Ordinadors i tecnologia a l’abast de les persones amb discapacitats 
Ordinadors i tecnologia a l’abast de les persones amb discapacitats 
Programació en Ruby i Ruby on Rails 
Receptes de disseny 
Rock, estètica i comunicació: passat i present d’un fenomen mediàtic 
Rock, estètica i comunicació: passat i present d’un fenomen mediàtic 
Taller de escritura creativa 
Taller de escritura creativa 
Taller de escritura creativa 
Tècniques de reeducació postural 
Tècniques de relaxació i salut 
Tècniques d’expressió oral 
UniVERSOS. Taller de poesia 
Vela lleugera (iniciació). Embarcació a vela, surf de vela i catamarà 
A l’entorn de la ‘Memòria històrica’: la transmissió de ressentiments i la construcció d’una cultura de 
pau 
Com ens expliquen 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 
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Globalització i medi ambient 
Immigrants a la línea de flotació 
La dona al món islàmic 
Les ONG a debat 
Microcrèdits, una eina per al desenvolupament? 
Recursos i materials didàctics interactius  
Second Life i noves tendències en aprenentatge 
Xina: el gegant que desperta 
Aprofitament dels recursos de la natura 
El segrest i l’emmagatzematge del CO2 
Energia geotèrmica 
La Terra s’esgota 
L’aigua i l’energia 
Recursos naturals alimentaris 
L’ànima de la humanitat, el patrimoni cultural immaterial 
Audició musical: criteris per a comprendre la música i per a gaudir-ne  
Cercles viciosos i virtuosos en la salut 
Ciutadania, participació, democràcia i desenvolupament 
Conèixer el càncer: una qüestió de formació i desenvolupament 
Cultura preventiva, salut i qualitat de vida laboral 
Dansa contemporània. De la improvisació a la coreografia 
Desviaments i invencions de la història de l’art brasiler 
Envelliment actiu, intergeneracionalitat i formació al llarg de la vida en una societat per a totes les 
edats. 
Formació i desenvolupament en salut sexual 
Gènere, coneixement i desenvolupament 
Introducció a la xarxa 
Jazz i societat al segle XX 
La informació valenciana de proximitat. Estructura i característiques dels mitjans de comunicació 
locals i comarcals. 
Les grans col·laboracions científiques: entenent la naturalesa i... unint els pobles 
Les paraules que ens fan. Representacions del professorat i producció de textos 
Memòria, història i ficció: narratives a la intempèrie 
Menors i situacions de risc 
Noves tendències en comunicació virtual: risc, emocions, eficàcia i comunitats virtuals 
Objectius del mil·lenni per al desenvolupament: irrealitzables o superats? 
Per què no podem prescindir de la filosofia 
Què hi ha al darrere...? Doncs matemàtiques 
Recursos humans i mercat de treball a Espanya 
Saber més per a ensenyar millor: els docents davant alguns reptes actuals. 
Sostenibilitat mediambiental i processos glocals 
Taller de comerç just: una opció per a un consum més responsable 
Taller de ràdio: el magazín 
Turisme i governació territorial: pràctiques avançades en destinacions litorals mediterrànies 
Aprendre a comunicar-nos millor 
Aprendre a escoltar òpera 
Aprendre a fer formatges: teoria i pràctica 
Art i audiovisual contemporanis: transgressions i degeneracions 
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Aspectes històrics de l’antic Egipte 
Carlins a la muntanya: el carlisme a Catalunya al s. XIX. Excursió a escenaris carlins 
Com es pot muntar un negoci innovador i sense competència 
Comprensió dels somnis a través de les constel·lacións familiars 
Comunicar el que és essencial en les societats complexes 
Coneix el teu entorn: curs de gestió mediambiental 
Creativitat aplicada a la solució de problemes 
Cuina moderna, ràpida i dietètica 
Curs bàsic d’equitació terapèutica 
Descobrir la dansa: el cos en moviment, la música, la creativitat, els estils... 
El cine como arte interdisciplinario 
El control econòmic intern en els ens locals 
El disseny davant el paradigma de la sostenibilitat: eines i estratègies 
El finançament de la Generalitat: preguntes i respostes 
El nou desordre afectiu 
Environmental situation in Catalonia and its management 
Equilibri vida-feina: un procés de canvi en les empreses 
Finances per a no financers 
Fotografia digital: manipulació, composició i retoc 
Gestió municipal per a regidors 
How to understand culture in business and why it matters 
Intel·ligència emocional: entre el mite i la ciència 
Introducció als primers auxilis 
La Barcelona anarquista del tombant del segle XIX-XX. De la Ciutat de les Bombes a la Setmana 
Tràgica 
La bona cuina: control de pes i salut 
La gestió d’entitats. Diagnosi, estratègies i formes d’actuar 
La identitat estètica: el cos i la cultura mediàtica 
La intel·ligència emocional: entre el mite i la ciència 
La salut dels professionals de la salut 
La victòria per la paraula: l’art de l’oratòria 
Laboratori de creativitat publicitària (resoldre un cas real en 20 hores) 
Land use planning in highly occupied territories: the case of Catalonia 
Las crisis que cambiaron la historia 
Les postres a casa, tu hi pots! 
L’etnobotànica: la botànica popular a la Cerdanya 
Llengües i migracions 
Nova llei de contractes del servei públic 
Òpera clàssica o òpera romàntica: Roger Alier o Marcel Gorgori 
Orientació a la muntanya i noves teconologies 
Psicologia positiva: un camí per buscar la felicitat 
Publicitat i salut: com es poden construir estratègies d’èxit 
Qi Gong i saviesa 
Qi Gong: un mitjà d’experiència espiritual 
Tast de vins (Nivell I + Nivell II) 
Tast de vins i anàlisi sensorial 
TDAH. Detecció, diagnosi i tractament 
Tourism, culture and gastronomy in Barcelona 
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Violència i assetjament a l’escola: diagnosi i prevenció 
Activitats turístiques i desenvolupament sostenible al món rural 
Aplicació pràctica del nou pla general de comptabilitat  
Apropament pràctic a les noves eines d’Internet. Web 2.0 
Arquitectura i formes artístiques medievals: ús i funció II 
Com es pot fer una presentació d’èxit. Aplicacions i tècniques (IV edició) 
Com es pot mesurar la qualitat de vida 
Creació i gestió d’empreses. Aprèn a crear la teua pròpia empresa 
Creativitat: recerca i obtenció de solucions 
Cultura, societat i vida 
Curs pràctic d’introducció als sistemes d’informació geogràfica (SIG) 
Curs teoricopràctic d’arqueologia Vilars 2008 
Educació emocional 
Eines per a la gestió de l’ús públic, el turisme i la protecció en els espais naturals protegits 
Eines per a la implantació de la igualtat home-dona: el paper dels consells escolars i del professorat
El poder de l’Església al Pirineu medieval 
El prepirineu: curs de geologia pràctica 
Estudi de camp de sòls de la Cerdanya (13 edició) 
Excel per a la gestió financera de l’empresa adaptada al nou pla general comptable 
Guia per a la internacionalització de l’empresa: aprendre mitjançant Internet 
Introducció al desenvolupament d’aplicacions per a dispositius mòbils 
Introducció als SIG (sistemes d’informació geogràfica) de programari lliure 
Itineraris literaris per Andorra 
Jornades del CERIb (VI). Les relacions econòmiques entre Catalunya i Aragó: passat, present i futur
L’adquisició de competències mitjançant la interacció reconduïda amb el cavall 
LIDER i CALENER: programari oficial per a l’estalvi d’energia en el nou codi tècnic de l’edificació 
Metodologia per a una alimentació saludable 
Pintura mural. Matèria i creació  
Recursos hídrics i processos fluvials 
Reporterisme internacional: visions d’una fotoperiodista ‘freelance’ 
Sèries americanes contemporànies: televisió de qualitat, telefantasia i transgressió 
Sostenibilitat i cooperació: clau del desenvolupament humà? 
Taller internacional. Els paisatges de l’aigua IV 
Transformacions de la música instrumental a la península Ibèrica (1750-1800): gènere, espais, 
mercat 
Violència de gènere i les addiccions a les relacions dramàtiques 
Alternatives sensorials a la percepció del territori i la cultura 
Els 25 anys d’autonomia a les Illes Balears 
Energia, territori i sostenibilitat: les mirades del Nord i del Sud 
Espais urbans i expressió cultural: l’anglès com a llengua franca 
Estiu, salut medi ambient: la fauna d’incidència sanitària 
Infraestructures verdes: falques verdes, parcs periurbans, corredors ecològics i connectivitat  
Iniciació a la realització de projectes d’infraestructures comunes de telecomunicacions (ICT) 
Introducció al tractament digital d’imatges: fotografia, vídeo i internet 
L’urbanisme i les xarxes de distribució elèctrica a les Illes Balears: història, desenvolupament i 
normes d’implementació 
La cultura d’Eivissa i Formentera a l’educació (IX UEEF) 
La felicitat: manual d’instruccions per trobar-la (IX UEEF) 
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La traducció literària necessita la teoria? (IX UEEF) 
Obesitat i salut: consells nutricionals (IX UEEF) 
Tertúlies obertes d’estiu: ciutat, turisme i cultura (UIB-UOC) 
Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere: Societat de la informació i gènere (XII) 
Xarxes sense fil d’àrea local, curs pràctic (IX UEEF) 
Xarxes sense fils per a territoris geogràfics de difícil accés, curs pràctic 
A la recerca d’un ecosistema comunicatiu per a la llengua 
Aqüicultura: perspectives de futur i seguretat alimentària 
Biodansa: dansar la vida, una qüestió de moviment 
Catalanisme polític 
Com es pot fer agradable una dieta cardiosaludable 
Com ho dic? Difusió, promoció i seducció científica 
Cultures alimentàries i estils de vida en una societat globalitzada 
Dona i treball 
Dones, cos i llenguatge 
El cicloturisme: producte sostenible al Delta de l’Ebre 
Els impactes del canvi climàtic sobre el turisme 
Empresa i recursos humans: reptes i oportunitats 
Energia solar tèrmica 
Enologia del segle XXI: assignatures pendents i nous reptes 
Europa-Món Àrab. És possible un diàleg intercultural? 
Gestió ambiental. Empreses, societat i administració 
Grafologia bàsica 
Guanyar eficàcia a la PIME: com es desenvolupa un màrqueting pràctic per guanyar clients 
Jaume I i l’expedició a Mallorca 
Jocs tradicionals (12è curs): ‘Bases i recursos per treballar jugant’ 
La batalla de l’Ebre 
La caixa d’eines creatives: mapes mentals i tècniques d’intel·ligència creativa 
La innovació per fer front a la insostenibilitat 
La Renaixença camí del sud 
La televisió a Catalunya: passat, present i futur 
L’educació per a la salut i la formació d’agents promotors de salut 
Les arts escèniques: tradició i avantguarda 
Les fonts del mite a Grècia: art, literatura, arqueologia 
Ment, cos i salut 
Migracions, multiculturalisme i sistema educatiu 
Negoci electrònic: vendre a través d’Internet (virtual) 
Neurologia de la vida emocional 
Pautes per triar un producte ‘ecològic’ 
Reflexions sobre la finitud de l’ésser humà 
Risoteràpia: desencadenant de salut i benestar 
Societats complexes i diàleg global 
Transtorns ginecològics a l’adolescència i primera joventut 
Una nova experiència en el sector del transport: mou-te per terra, mar i aire 
Víctima i reinserció des d’una perspectiva de gènere 
Activitat física per a persones grans amb situació de dependència 
Alimentacions alternatives (4a edició) 
Arqueologia: excavació i experimentació arqueològica (12a edició) 
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Biohabitabilitat: la salut a través de l’hàbitat 
Cyriax: massatge transversal profund (5a edició) 
Disseny de pàgines web educatives  
Edició digital bàsica virtual: llibres, fotografies i música 
El llenguatge audiovisual en el currículum obligatori (2a edició) 
El mestre creatiu 
Epidemiologia genètica 
Fotografia digital de natura (2a edició) 
FreeHand vs. Illustrator 
Història de l’astronomia 
Iniciació a les tècniques d’estampació serigràfica (5a edició) 
Iniciació al món dels arxius 
Introducció a la restauració del paper 
Jornada: Teràpia ocupacional i noves visions 
La dansa del ventre com instrument terapèutic (4a edició) 
Lluçanès territori educador: recursos educatius en l’entorn 
Macroinvertebrats aquàtics continentals: aplicacions en recerca, gestió i canvi global 
Música a l’abast 
Prevenció de riscos laborals en l’àmbit sanitari (4a edició) 
Quinzena d’Art de Montesquiu (QUAM 08): criteri, discurs, discussió 
Taller de negociació (5a edició) 
Taller intensiu de negociació 
Tècniques de relaxació per a mestres i professors 
Violència a les aules. Prevenció i tractament de l’assetjament escolar (3a edició) 
Agenda Local 21 i Mobilitat 
Algèria i els Països Catalans 
Ciutadania i bon govern municipal al segle XXI 
El canvi climàtic: la Terra, planeta blau o vermell? 
El valor del silenci a la cultura contemporània 
Entre la igualtat i la diferència: les dones i el poder 
Envellir amb saviesa 
L’arròs des de la cuina mediterrània a l’oriental 
Podem reformar la Constitució? Els quès i el com 
Viatges i viatges 
Activitat física i tercera edat 
Activitat física i tercera edat 
Administració servidors Linux 
Alemany: curs d’iniciació pràctic i intensiu 
Altea balla 
Alteracions ambientals i projectes de restauració en activitats mineres 
Ansietat: concepte, trastorns comuns, avaluació i tractament 
Bon govern i excel·lència: la qualitat en el segle XXI 
Com es pot parlar bé en públic: imatge i oratòria 
Comunicació exterior: el periodista davant dels mitjans de comunicació. Com s’hi ha d’estar present 
Coneixement i tast de la cervesa 
Creació d’aplicacions per a Internet 
Creació i manteniment de llocs web mitjançant Joomla 
Curs de gravat avançat 
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Dansa a l’escorxador 
Democràcia participativa i grans ciutats 
Dinàmica i tècniques de grup 
Disseny de pàgines web 
Disseny i fabricació de plaques de circuit imprès 
Educació social i imatge personal 
El protocol a l’àmbit laboral i social 
El protocol a les empreses 
El protocol a les entitats locals 
Els serveis socials del segle XXI 
Enologia i tast de vins 
Habilitats de comunicació i exposició oral 
HTML i la creació de págines web 
Imatges de l’exclusió 
Immigració a Espanya: oportunitats i amenaces 
Iniciació a la vela lleugera 
Iniciació al gravat 
Iniciació al surf de vela 
Introducció al protocol oficial, empresarial i esportiu 
Introducció pràctica a la llengua francesa 
Introducció pràctica a la llengua i a la cultura xinesa 
Introducción al Linux 
La sal: indústria, medi ambient i patrimoni 
L’absentisme escolar, una responsabilitat de tots 
L’atenció al client: un servei de qualitat 
Membre inferior i treball. Enfocament multidisciplinari des de la podologia, la fisioteràpia i la medicina 
del treball 
Millora de l’autoestima 
Millorar la convivència aplicant la intel·ligència emocional 
Navegació electrònica 
Noves tecnologies per als professors 
Oratòria i comunicació eficaç 
Parlar en públic 
Pensant estratègicament com a empresaris 
Perfeccionament a la vela lleugera 
Perfeccionament instrumental 
Prevenció de riscos laborals 
Programació en Visual Basic. Nivell I 
Signes i simptomes freqüents en l’oficina de farmàcia: actuació i maneig 
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 
Vols contar històries? Relat, reportatge i escriptura digital 
Abans i després de Babel: origen i futur de les llengües 
Antropologia del cos 
Aprendre a argumentar: curs d’argumentació no formal 
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Atenció al client i fidelització 
Ciutat i cultura (Tertúlies Obertes d’Estiu UOC - UIB) 
Com es fa un projecte d’un programa de televisió 
Com es pot viure en català i no morir en l’intent 
Comunicar per a triomfar 
Creació i publicació de llocs web amb Microsoft FrontPage 
Cultura tibetana contemporània 
Dieta mediterrània. Menjar bé i conservar-se sa 
El canvi climàtic i el dret internacional: el futur del Protocol de Kyoto (1997) 
El món funerari a l’antic Egipte 
El retorn de Xina als mercats mundials 
El turisme i les ciutats. Les ciutats i els turistes (Tertúlies Obertes d’Estiu UOC - UIB) 
Estratègies pedagògiques per a la reducció de la conflictivitat 
Fotografia de viatges 
Fotografia i retoc digital amb programes lliures i gratuïts 
Gèneres i identitats sexuals: teories i dimensions polítiques 
Introducció a la creació de pàgines web 
Introducció a les interseccions entre art, ciència i tecnologia 
Introducció al sistema operatiu GNU/Linux 
Itadakimasu: alimentació i cultura al Japó 
Joves, TIC i videojocs: mites i realitats 
La protecció de dades de caràcter personal. Aspectes bàsics 
La protecció de la propietat intel·lectual en la societat de la informació 
La representació audiovisual de les cultures. Antropologia i cinema etnogràfic 
La violència en el jovent: una aproximació psicosocial als elements que l’expliquen 
L’Administració local en xarxa 
Les cultures mesoamericanes: el model maia clàssic 
L’expressió social a la xarxa global. El Web 2.0: weblocs, wikis, podcast, etc. 
Lideratge i delegació: estils de direcció 
Mercats borsaris en acció 
Microsoft Acces. Nivell bàsic 
Microsoft Acces. Nivell mitjà 
Microsoft Excel. Nivell avançat 
Microsoft Excel. Nivell bàsic 
Microsoft PowerPoint. Creació de presentacions 
Microsoft Word. Nivell avançat 
Noves tecnologies en psicologia clínica i de la salut 
Nutrició i salut II: variacions de l’alimentació amb l’edat 
Nutrició i salut: l’alimentació com a medicina 
Publicitat virtual 
Quadre de comandament integral (Balanced Scorecard) 
Responsabilitat social de l’empresa. Una aposta per la creació de valor en les PIME 
Taller de fotografia pràctica: sociologia i projectes fotogràfics 
Traduir de l’anglès: problemes recurrents 
Trastorns de la conducta alimentària: obesitat, anorèxia, bulímia, ortorèxia i vigorèxia 
Viatges i viatgers 
Viatjar 2.0: viatges, periodisme i Internet 
Violència de gènere: perspectiva jurídica i criminologia 
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Diploma d’Universitat vi, turisme i cultura. Nivell 1 
Diploma d’Universitat vi, turisme i cultura. Nivell 1 
Diploma d’Universitat vi, turisme i cultura. Nivell 1 
Diploma d’Universitat vi, turisme i cultura. Nivell 1 
Diploma d’Universitat vi, turisme i cultura. Nivell 2 
  
Secretariat de Cultura (82) 
 
II Seminari Internacional d’Estudis Transversals: "D’objecte a subjecte: la dona a través de l’art de la 
literatura en les cultures mediterrànies" 
Taller d’habilitats lingüístiques aplicades al món laboral 
Taller de música antigua: canto, interpretación historicista y disposición corporal 
Parlem de llibres. Club de lectura 
Cine en versió original 
Taller de monòlegs. De l’escriptura a la interpretació 
Taller de música antigua: música de cámara y bajo cifrado, viola de gamba, cuerda pulsada 
La difusión de la cultura a través de les noves tecnologies 
Hablemos de libros. Club de lectura 
El llenguatge dels titelles i les ombres 
Taller de música antigua: cuerda pulsada historicista, laúd, tiorba, vihuela 
Taller de música antigua: canto gregoriano, teoría y práctica interpretativa 
III Jornades Escola i Cinema 
Televisión local 
Instruments per la gestió i la difusió de la cultura 
Taller de música antigua: flauta de pico renacentista y barroca 
Narración oral. Iniciación 
Taller de voz 
Crítica de la televisión 
La sociedad norteamericana bajo una perspectiva cinematográfica independiente 
Corrección, redacción y elaboración de textos académicos 
Curso de novela negra (conocer y trabajar las claves del género) 
Música en femení: Dones compositores 
Taller de juerga. Cultura tradicional gitana 
Photoshop aplicado al arte y la cultura 
Teatre i multilingüisme: traducció i interpretació 
Cine y la literatura: corrientes cinematográficas europeas II 
Taller de creación de música electrónica 
La notació musical: introducció, evolució i pràctica 
II Mostra de documental universitari europeu 
Curso de iniciación a la magia 
Danza e improvisación 
Taller de guitarra flamenca 
Taller de percusión flamenca 
Cultura y gastronomía mediterránea 
Descubriendo nuestro clown 
El arte de la fotografía en blanco y negro II 
Pintura al aire libre 
Del relato literario al relato oral  
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Gitanos en la contemporaneidad: la heterogeneidad gitana desde las ciencias sociales 
Taller de ràdio: l’aventura de crear una emissora 
Unicómic 
Mujeres en España a través del cine contemporáneo 
El viaje en el cine 
Semana de cine y medio ambiente 
Ópera Oberta. La ópera en la universidad 
Guitarra Contemporánea 
Redacció publicitària a Internet 
Taller d’escriptura de monòlegs 
Cine en versión original 
Hablemos de libros. Club de lectura 
Producció i gestió d’actes culturals. Com crear i vendre un espectacle 
Tècniques de preparació d’un discurs i d’un debat 
Curs de narració i expressió en valencià. "Contem contes" 
Periodismo de investigación 
Taller de Comunicación Oral 
Creación musical. MIDI, audio y nuevas tecnologías 
Curso de lectura y creación poética 
Los derechos humanos a través del documental 
Club de lectura. Lecturas y lectores 
Iniciación al vídeo digital. Curso práctico de realización de actividades 
Taller de ràdio. L’aventura de crear una emissora 
Taller de danza contemporànea 
Dirección y producción de cortometrajes de ficción 
Corrección, redacción y elaboración de textos académicos 
Taller de cultura popular i ball tradicional de l’illa de Mallorca 
Crítica cinematográfica 
La canción protesta en España 
Tango y literatura 
Instruments per la gestió i la difusió cultural 
Percusión latina 
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 
Pintura al aire libre 
Taller de teatro: el arte de la improvisación 
Evaluación de riesgos ecológicos y climáticos e impacto ambiental 
Taller de Big Band de Jazz 
Análisis documental de la sociedad norteamericana 
Taller de danza y expresión corporal 
Descubriendo nuestro clown 
  
Secretariat de Promoció del Valencià (1) 
 
Voluntariat pel valencià 
  
Societat de Relacions Internacionals (136)  
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Modular Inicial: Alemán 
Modular Elemental: Alemán 
Modular Pre-Intermedio: Alemán 
Modular Intermedio: Alemán 
Modular Inicial: Inglés 
Modular Elemental: Inglés 
Modular pre-intermedio: Inglés 
Intermedio Multimedia: Inglés 
Intermedio-alto multimedia:inglés 
Modular Consolidación First Certificate I Multimedia: Inglés 
Modular Avanzado: Inglés 
Modular Inicial: Francés 
Modular Elemental: Francés 
Modular Pre-Intermedio: Francés 
Modular Intermedio: Francés 
Modular Inicial: Italiano 
Modular Elemental: Italiano 
Modular Pre-Intermedio: Italiano 
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 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 Intermedi 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 
Curso Complementario: Español a través del cine 
Curso Formación ELE: MEC: La enseñanza de la Lengua y Cultura Españolas: Recursos y 
Materiales para el aula 
Curso Preparación DELE: Inicial 
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Curso Preparación DELE: Intermedio 
Curso Preparación DELE: Superior 
Curso Adultos: Español Activo-Inicial (A1) 
Curso Adultos: Español Activo-Intermedio (A2) 
Curso Adultos: Español Activo-Avanzado (C1) 
Curso Adultos: Español Activo-Superior (C2) 
Curso Formación ELE: Embajada Española Washington 
Modular Inicial 1: Alemán 
Modular Inicial 2: Alemán 
Modular Elemental 1: Alemán 
Modular Elemental 2: Alemán 
Modular Pre-Intermedio 1: Alemán 
Modular Pre-Intermedio 2: Alemán 
Modular Intermedio 1: Alemán 
Modular Intermedio 2: Alemán 
Modular Intermedio Alto 1: Alemán 
Modular Intermedio Alto 2: Alemán 
Modular Preparaciónal Zertifikat Deutsch (B1): Alemán 
Modular Preparación al Goethe Zertifikat (B2): Alemán 
Modular Elemental 1: Inglés 
Modular Elemental 2: Inglés 
Modular Pre-Intermedio 1: Inglés 
Modular Pre-Intermedio 2: Inglés 
Modular Intermedio 1: Inglés 
Modular Intermedio 2: Inglés 
Modular Intermedio Alto 1: Inglés 
Modular Intermedio Alto 2: Inglés 
Modular Avanzado 1: Inglés 
Modular Avanzado 2: Inglés 
Preparaciónal PreliminaryEnglish Test (PET) Multimedia: Inglés 
Preparación al First Certificate Multimedia: Inglés 
Modular Preparación al Cambridge Advanced: Inglés 
Modular Inicial 1: Francés 
Modular Inicial 2: Francés 
Modular Elemental 1: Francés 
Modular Elemental 2: Francés 
Modular Pre-Intermedio 1: Francés 
Modular Pre-Intermedio 2: Francés 
Modular Intermedio 1: Francés 
Modular Intermedio 2: Francés 
Modular Intermedio Alto 1: Francés 
Modular Intermedio Alto 2: Francés 
Modular Preparación al DELF (B1): Francés 
Modular Preparación al al DELF (B2): Francés 
Modular Inicial: Italiano 
Modular Elemental: Italiano 
Modular Pre-Intermedio: Italiano 
Modular Intermedio: Italiano 
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Curso Conversación Nivel 1 - Comunicación: Inglés 
Curso Conversación Nivel 2 - Consolidación: Inglés 
Curso Conversación NIVEL 3 - Mantenimiento: Inglés 
Curso Conversación Consolidación DELF (B1): Francés 
Curso Conversación Cosolidación ZD (B1): Alemán 
Erasmus nivel inicial 1 (A1) 
Erasmus nivel intermedio (A2) 
Erasmus nivel avanzado (B2) 
Erasmus nivel superior (C1) 
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 
Curso adultos "Español activo" inicial (A1) 
Curso adultos "Español activo" intermedio (A2) 
Curso adultos "Español activo" avanzado (B2) 
Curso adultos "Español activo" superior (C1) 
Especial TOEFL: inglés 
Curso preparación DELE: inicial 
Curso preparación DELE: intermedio 
Curso preparación DELE: superior 
Curso formación ELE 
Curso formación ELE (intensivo) 
  
Societat de Relacions Internacionals - USAC (1) 
 
Applied Spanish Lingüistics 
 
Universitat International Menéndez Pelayo (34)  
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Encuentro de intelectuales de españa, bulgaria y rumania en la comunidad valenciana 
Curso magistral: cultura escrita y literatura en la europa de los siglos xvi-xviii 
Derechos humanos e inmigración. ¿tienen sentido las fronteras hoy? 
Curso en Castellón: medicina hiperbárica y subacuática: hipoxia tumoral y oxígeno hiperbárico 
Editando al autor. el escritor en la sociedad de la comunicación 
Darwin in memoriam. las teorías de la evolución hoy 
Curso magistral: ¿necesita la democracia una fiundamentación ética? 
Numerical modelling of astrophysical sources of gravitational radiation 
VII european seminar on marine mammals: biology and conservation 
La justicia en la unión europea. derechos fundamentales del ciudadano 
Los distritos industriales: nuevos instrumentos para la innovación y la productividad 
Intersecciones disciplinarias y producción de cuerpos sexuados: conocimiento y cuerpos diaspóricos
Salinidad y disponibilidad del agua dentro del escenario del cambio climático 
La adicción, una enfermedad 
La agencia española de protección de datos 
Ni moros ni cristianos: identidades migrantes, hibridaciones culturales en el contexto mediterráneo 
II curso internacional sobre zoonosis emergentes: colaboración entre profesionales sanitarios para 
superar los retos globales 
Simone Weil. La conciencia del dolor y la belleza. una revisión crítica ante el centenario de su 
nacimiento 
La filosofía como ciudad de las artes y las ciencias 
Culturas políticas y ciudadanía femenina 
El proceso contencioso administrativo y penal en materia tributaria: cuestiones problemáticas 
Sobre el amor y la muerte 
II jornadas sobre enfermedades raras 
Nanoconexiones en la frontera de lo invisible: relaciones entre el arte, la ciencia y la sociedad a 
través de la nanotecnología 
Memoria histórica de la esclavitud negra en la literatura de las américas 
V jornadas internacionales sobre trastornos de la conducta alimentaria: factores genéticos, 
psicológicos, ambientales y culturales: ¿dónde intervenir? 
Acompañando a las personas al final de la vida 
Curso magistral: La Unión Soviética, Alemania y la guerra civil 
IV jornadas nacionales de comités de ética asistencial 
Curso sobre agricultura 
Seminario de actualización en cuidados intensivos 
La contratación en el arte 
Derechos humanos, paz y desarrollo sostenible 
Medios de comunicación y responsabilidad social 
  
Vicerectorat d’Alumnat (1) 
 
Escuela y sociedad: visiones críticas ahora 
  
Vicerectorat d’Extensió Universitària (34) 
 
Monitor de ciclo indoor 
Iniciación al buceo 
América Latina y España: evolución de las grandes y pequeñas empresas  
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Claves culturales, políticas y religiosas para el conocimiento del Irán contemporáneo 
Menores agresores y menores víctimas de violencia 
Informática: perspectivas empresa-universidad-ciencia 
Desarrollo de proyectos 3D con Autodesk Inventor 
El arte de buscarse la vida. Cómo mejorar tu empleabilidad 
Literatura infantil y juvenil de allende los mares 
Edificación y sostenibilidad 
Dilemas del periodismo de la Sociedad de la Información 
Summer Business Program 
Literatura, llengua i educació 
Riesgo, responsabilidad y seguro en el ámbito sanitario 
Energía solar térmica y fotovoltaica: fuentes renovables de energía 
Gases efecto invernadero: el papel de la ingeniería química 
El Islam y Occidente: encuentros, desencuentros e identidades 
Joventut, crítica? 
La memoria histórica. La dignidad de los represaliados y movilización cívica 
La empresa familiar: problemas y soluciones (IV) 
Mediación: nuevos espacios, nuevas maneras 
Relaciones hispano-alemanas: alemanes en España 
Las vías pecuarias: el encuentro entre gestión y la conservación de la diversidad biológica y del 
patrimonio 
Contaminación química: ¿Pueden la normativa y las nuevas tecnologías protegernos de ella? 
¿Qué es bueno para comer? Nutrición y cocina saludable 
Nous reptes en el tractament del valencià com a segona llengua. El model oral. La integració de 
llengües i continguts 
Fármacos y estilos de vida (II) 
Movida(s) mujeres: Música y transgresión en la Transición española 
Curso de estabilidad de taludes y laderas 
La web 2,0: retos y tecnologías para la internet de nueva generación 
Iniciación al buceo 
Monitor de ciclo indoor 
Taller de iniciación a la música de cámara para instrumentos de arco 
Taller de elementos específicos de técnica avanzada para instrumentistas de cuerda 
  
Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació (1) 
 
II Congreso internacional sobre cooperación al desarrollo: migraciones y codesarrollo 
  
Vicerectorat de Tecnologia i Innovació Educativa - Sibyd (2)  
 
Introducción al servicio de bibliotecas de la Universidad de Alicante y a la búsqueda y 
recuperación de información: catálogo bibliográfico, quae, prensa digital e Internet 
Recursos electrónicos del servicio de bibliotecas de la UA: bases de datos y revistas 
electrónicas 


