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CURSOS ESPECIALS I CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ  
CURRICULAR 2010-11 (CECLEC) 

 
(Cursos aprovats distribuïts per organitzador) 

 
 
 
 

Associació Nacional d'Història i Antropologia de les Cures - Col·legi d'Infermeria 
d'Alacant (1) 

III Simposio Iberoamericano de Historia de la Enfermería. Cultura de los Cuidados 

Associació Terciari Avançat (1) 

CITYMARKETING ELCHE 2010, cuarto Congreso de Marketing de Ciudades 

Ayuntament de Petrer (2) 

XIV Semana de la guitarra. X Concurso internacional José Tomás - Villa de Petrer. 28 horas 
activas de Master Class Grado Elemental - Medio 
XIV Semana de la guitarra. X Concurso internacional José Tomás - Villa de Petrer. 96 horas 
activas de Master Class Grado Superior - Post Grado 

Càtedra Bancaixa Joves Emprenedors (3) 

Haz de tu idea una empresa 6 
Haz de tu idea una empresa. e-commerce 
Haz de tu idea una empresa. Emprendedores Sociales 

Càtedra d´Empresa Familiar (1) 

Gestión de la empresa familiar 

Centre Coordinador de les Seus Universitàries (77) 

Nóminas y aplicaciones informáticas 
Estrategias comunicativas en inglés para actividades turísticas 
Community Manager de la empresa: una profesión de futuro 
II Edición curso en prevención de drogas, "Drogas y Menores" 
I Jornadas de Educación Infantil: Propuestas de coordinación entre los dos ciclos 
Versos en nubes de color 
Open Office I. Writer y Calc 
Photoshop I 
Photoshop II 
Curs de valencià. Nivell B1 

Curs de valencià. Nivell B2 
Taller de Comunicación Oral 
Introducción a la Informática 
Estéticas y Compromiso en la Literatura 
Procesador de Textos Microsoft Word 
II Curso de Educación Infantil: Modelos Educativos Compartidos en la Educación Infantil 
Oficios Olvidados: la Recuperación del Patrimonio Artesanal en las Comarcas del Vinalopó 
El Patrimonio Gastronómico y Enológico del Vinalopó 
Curso de Flauta - Ciudad de Villena 
Gestión Comercial. Etapas y Habilidades Necesarias 
Coaching educatiu i eines d'aplicació 
Practising business presentations in English: An intermediate level course 
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Administraciones públicas del futuro y protección de datos. Hacia una sociedad comunitaria 
electrónica 
Cinema i política: memoria i actualitat 
Módulo 1: ¿qué es la Inteligencia Emocional? Concepciones Teóricas: Autoevaluación 
Introducción a la Investigación en Salud Visual 
Curso de Piano. Aspectos Fundamentales de la Técnica Pianística. Oyente 
Curso de Piano. Aspectos Fundamentales de la Técnica Pianística. Activo 
Curso de Monitor de Fútbol y Fútbol Sala 
Curso de Monitor de Fútbol Sala 
Curso de Monitor de Fútbol 
Escenarios Multiculturales de Aprendizaje: Tradición Oral y Escuela 
Eines per a la dinamització i el foment de la participació juvenil 
English of Health Sciences in a pluringual area 
Desarrollo de Aplicaciones para Móviles con .net 
III Curso de Educación Infantil: Perspectivas de Intervención en el Nuevo Modelo Educativo 
Infantil 
Coaching Empresarial y Ejecutivo: Principios y Herramientas de Aplicación 
Les TIC aplicades a la creació de materials per l'ensenyament de la llengua i la literatura 
(valencià) a alumnes amb necessitats educatives especials 
Egipto y la Península Ibérica, Siglos de Relación. IV Curso sobre Civilización del Mundo 
Islámico y Al-Andalus 
Presente y futuro de las políticas y los profesionales en el desarrollo local 
Communicative practice for English teachers 
Dirección de banda - Activo 
Taller Práctico de GPS 
Archivos: revisando Procesos, actualizando Contenidos 
La importancia de Proteger Derechos de Propiedad Industrial para las Empresas 
Cálculo de Estructuras de Hormigón Armado con Cypecad 
La Alimentación y Determinación de la Composición Corporal en el Deporte de Alta 
Competición 
Community Manager en la Empresa: una Profesión de Futuro 
Fotografía Digital (Curso de Iniciación). Recursos de la Web 2.0 para el aula 
La Corte en la España Moderna 
Introducción al mercado bursátil 
Desarrollo de aplicaciones Web con .net 
Lisbeth Salander y los nuevos arquetipos feministas de la saga Millenium 
Interculturalidad: comunicación y educación en la diversidad 
V CURSO INTERNACIONAL DE MÚSICA MODERNA (pop, rock, blues, jazz ...) Guitarra 
eléctrica, bajo, canto moderno, batería, percusión, piano moderno ... 
Direccion de banda - Oyente 
Mecanismos Jurídicos de Financiación de las Pymes 
Investigación y Buenas Prácticas en la Protección a la Infancia en Riesgo 
Lexicon Latinitatis Medii Aevi Hispaniae 
Microorganismos Extremófilos. Aplicaciones para la Recuperación del Medio Ambiente 
Memoria y territorio. En agradecimiento a D. José Vicente Quirante Rives por la donación de su 
biblioteca de temas italianos a Cox 

Ocio en el medio rural 
Estrategias para la cooperación y el desarrollo local y regional 
La Responsabilidad Social de las Empresas en el Contexto de la Crisis Financiera 
Memoria histórica, identidad y trauma    
De arte, mecenas y artistas. En recuerdo del profesor José Carlos Agüera Ros 
Cavallers i models literaris a partir de les quatre grans cròniques de la Corona d'Aragó 
Actividades turísticas, geolocalización y recursos territoriales, TICs, nuevos lenguajes y 
oportunidades de negocio 
Condición física y salud en el ámbito educativo y deportivo 
Jueus i conversos de la Corona d'Aragó a l'Edat Mitjana 
Curs de valencià. Nivell C1 
Curs de valencià. Nivell B2 
PhotoShop I 
Navegación y correo electrónico 
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Microsoft Office. Word y Excel 
Creación de contenidos Web 
Informática práctica 

Centre de Transfusions d'Alacant (1) 

Promotor universitario de la donación de sangre 

Centre d'Estudis de la Dona (24) 

Adrecem l'equitat de gènere en el tractament de l'alumnat en l'aula 
El paper de les dones en la Ciència i en la Tècnica 
Sexualitat animal i humana, i gènere 
Feminismes - qüestions de génere 
Medicines i gènere "El torsimany necessari" 
Sueños y renuncias: las heroínas de Edith Wharton 
Mujeres protagonistas y agentes del cambio social y de la reconstrucción de la paz 
Lengua, ideología y género. Algunas pautas para acabar con los estereotipos de género en la 
lengua 
Curso de defensa personal femenina y aspectos jurídicos de la violencia de género 
Cupido ataca: música y modelos amorosos con perspectiva de género 
Género y televisión. Análisis del tratamiento de las mujeres en las series de ficción en 
televisión: modelos y representaciones sexistas 
Microdesigualdades cotidianas 
Las mujeres en la nueva sociedad de la información 
Perfiles de mujer en época moderna 
Introduction to Spanish gender studies 
Coeducación: Didáctica para la igualdad de género 
Las mujeres y los medios de comunicación 
Cultura, religión y violación de derechos de las mujeres 
Alimentación y nutrición de la mujer. Trastornos en el comportamiento alimentario 
Soy mujer y tengo una banda: taller de empoderamiento musical (rock, pop, hip-hop...) 
Divas.ES: música y espectáculo en España: del fin-de-siècle al nuevo milenio 
Las diosas: empoderamiento femenino a través del arquetipo 
Language, communication and gender 
Little Women and Little Men: Gender in Children's Literature and Culture 

Centre d'Estudis Orientals (39) 

Chino Intensivo 1 
Chino Intensivo 2 
Chino Intensivo 4 
Chino Intensivo 9 
Japonés Intensivo 1 
Japonés Intensivo 2 
Japonés Intensivo 4 
Chino 1 
Chino 2 
Taller de pronunciación china 
Taller de conversación: Chino Intermedio 
Japonés 1 
Japonés 2 
Japonés 4 
Japonés 5 
Taller de conversación: Chino Avanzado 
Aproximación a la cultura china 
Taller de conversación: Japonés Intermedio 
Taller de caligrafía japonesa 
Chino Intensivo 1 
Japonés Intensivo 1 
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Chino 1 
Chino 2 
Taller de pronunciación china 
Taller de conversación: Chino Intermedio 
Japonés 1 
Japones 2 
Japonés 3 
Taller de conversación: Japonés Intermedio 
Preparación Noken Nivel 5 
Taller de arte caligráfico Japonés 
Curso de negocios de Asia Oriental: China, Japón y Corea del Sur 
Chino Intensivo 1 
Chino Intensivo 2 
Chino Intensivo 3 
Chino Intensivo 5 
Japonés Intensivo 1 
Japonés Intensivo 5 
Práctica del nudo chino y de la ceremonia del té 

Centre Superior d'Idiomes UA (153) 

Curso preparación certificado superior español de los Negocios 
Curso preparación certificado superior español de las Ciencias de la Salud 
Curso preparación certificado español de las ciencias de la salud 
Curso preparación certificado superior español de los negocios 
Modular Alemán A1 
Modular Alemán A1+ 
Modular Alemán A2 
Modular Alemán A2+ 
Modular Alemán B1.1 
Modular Alemán B1.2 
Modular Alemán B1+.1 
Modular Alemán B1+.2 
Modular Inglés A2 
Modular Inglés A2+ 
Modular Inglés B1.1 
Modular Inglés B1.2 
Modular Inglés B1+.1 
Modular Inglés B1+.2 
Modular Inglés B2 
Modular Inglés B2+ 
Modular Inglés C1 
Modular Inglés C1+ 
Modular Francés A1 
Modular Francés A1+ 
Modular Francés A2 
Modular Francés A2+ 
Modular Francés B1.1 
Modular Francés B1.2 
Modular Francés B1+ 
Modular Italiano A1 
Modular Italiano A2 
Modular Italiano B1 
Modular Italiano B1+ 
Conversación Alemán A2 
Conversación Francés A2 
Conversación Inglés A2 
Conversación Inglés B1 
Conversación Inglés B2 
Conversación Inglés C1 
Curso de lengua y cultura españolas. Nivel Inicial 1 (A1) 
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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: Conversación inicial A1 
Curso complementario: Conversación inicial alto A1+ 
Curso complementario: Conversación intermedio A2 
Curso complementario: Conversación intermedio alto B1 
Curso complementario: Conversación avanzada B2/C1/C2 
Curso complementario: Cultura y civilización españolas 
Curso complementario: Español a través 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 1,2,3) 
Curso complementario: Español a través del cine 
Curso preparación DELE: Inicial 
Curso preparación DELE: Intermedio 
Curso preparación DELE: Superior 
Curso formación ELE (MEC): La enseñanza de lengua y cultura españolas: Recursos y 
materiales para el aula 
Curso formación ELE: Embajada española Washington: Español a través de los sentidos 
Alemán A1 
Alemán A1+ 
Alemán A2 
Alemán A2+ 
Alemán B1.1 
Alemán B1.2 
Alemán B1+.1 
Alemán B1+.2 
Alemán B2 
Alemán B2+ 
Preparación al Zertifikat Deutsch (B1): Alemán 
Preparación al Goethe Zertifikat (B2): Alemán 
Inglés A2 
Inglés A2+ 
Inglés B1.1 
Inglés B1.2 
Inglés B1+.1 
Inglés B1+.2 
Inglés B2 
Inglés B2+ 
Inglés C1 
Inglés C1+ 
Preparación Preliminary English Test Multimedia: Inglés 
Preparación First Certificate Multimedia: Inglés 
Preparación al Cambridge Advenced: Inglés 
Francés A1 
Francés A1+ 
Francés A2 
Francés A2+ 
Francés B1.1 
Francés B1.2 



 6 

Francés B1+ 
Francés B2.1 
Francés B2.2 
Francés B2+ 
Modular preparación DELF (B1): Francés 
Modular preparación DELF (B2): Francés 
Italiano A1 
Italiano A2 
Italiano B1 
Italiano B1+ 
Conversación Alemán A2 
Conversación Francés A2 
Conversación Inglés A2 
Conversación Inglés B1 
Conversación Inglés B2 
Conversación Inglés C1 
Preparación al Goethe Zertifikat (C1): Alemán 
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: conversación inicial A1 
Curso complementario: conversación inicial Alto A1+ 
Curso complementario: conversación intermedio A2 
Curso complementario: conversación intermedio alto B1 
Curso complementario: conversación avanzada B2/C1/C2 
Curso complementario: cultura y civilización españolas 
Curso complementario: español a través 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) 
Erasmus nivel inicial 1 (A1) 
Erasmus nivel intermedio (A2) 
Erasmus nivel intermedio alto (B1) 
Erasmus nivel avanzado (B2) 
Erasmus nivel superior (C1) 
Curso preparación DELE: inicial 
Curso preparación DELE: intermedio 
Curso preparación DELE: superior 
Especial TOEFL: Inglés 
Especial IELTS: Inglés 
Curso formación ELE 

Col·legi Geógrafos. Delegació Territorial Valenciana (1) 

La cultura de l'espart en la Geografía Valenciana 
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Col·legi San Agustín d'Alacant (1) 

"Cómo mejorar la atención a la diversidad y la integración en las aulas del niño con dificultades" 

Dep. Anàlisi Matemàtica ((3) 

"Sistemas dinámicos" 
Cubrimientos y empaquetamientos reticulares 
Geometría de Lorentz 

Dep. Biotecnologia (2) 

X Jornadas sobre Mujer, Biología y Salud 
X JORNADAS DE ANTROPOLOGÍA BIOLÓGICA: el viaje de la evolución 

Dep. Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial (7) 

CI2 Competencias Informáticas e Informacionales Nivel I: Conéctate 
Desarrollo de aplicaciones para Android 
Groovy & Grails: desarrollo rápido de aplicaciones 
Introducción a Business Intelligence con herramientas Open Source 
Curso de programación de Adobe Flash 
Animación en Stop Motion con muñecos de plastilina: otra forma de hacer 3D 
Posicionamiento y optimización para motores de búsqueda (SEO) 

Dep. Ciències de la Terra i del Medi Ambient (1) 

¡Conoce la geología que te rodea! 

Dep. Ciències del Mar i Biologia Aplicada (3) 

Buceo y conservación del medio marino 
Buceo y conservación del medio marino, teoría 
Buceo y conservación del medio marino, práctica 

Dep. Comunicació i Psicologia Social (3) 

OUT BOX I Jornadas sobre creatividad 
I Jornadas de cine y psicoanálisis 
Gestión y difusión de las imágenes fotográficas en internet: fotoblogs, bancos de imágenes y 
redes sociales 

Dep. Construccions Arquitectòniques (2) 

Hacer arquitectura sostenible 
Restauración y conservación de la edificación 

Dep. Didàctica General i Didàctiques Específiques (10) 

Blogs. Un recurso para el aula 
Seminario internacional sobre el clima de enseñanza-aprendizaje de las instituciones 
educativas 
Imagen digital en el aula: álbum digital 
Diseño y Creación de Webquests. Aprendizaje a través de Internet 
La actividad física y el juego para personas con enfermedad de Alzheimer 
I Congreso Mundial de Ciencia y Triatlón 
Diseño de murales multimedia (texto, música y vídeo) en Internet como recurso didáctico 
Deportes en la playa 
La actividad física como instrumento de intervención en salud mental 
XII Semana universidad y escuela Rafael De Vera Ferre 
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Dep. Dret Civil (3) 

Los bienes Inmuebles y la regulación jurídica de la hipoteca 
Derecho de familia y registro de la propiedad 
Los préstamos y créditos y su relación jurídica con la hipoteca 

Dep. Dret Internacional Públic i Dret Penal (2) 

VIII Jornadas Derecho Penal, Criminología y Derecho Penitenciario 
La Unión Europea y los Derechos Humanos 

Dep. Ecologia (5) 

Curso de iniciación al estudio de las aves 
Orientación y Concienciación 
Curso de iniciación al estudio de las aves (2ª edición) 
I Jornadas sobre incendios forestales 
El paisatge de la Terra a través del cinema 

Dep. Economia Financera i Comptabilitat (5) 

Gestión Contable Informatizada 
"Hágase Rico Invirtiendo en Bolsa" 
"Hágase Rico Invirtiendo en Bolsa" 
Negocios: Idea-Modelo-Plan 
Gestión Contable Informatizada 

Dep. Enginyeria de la Construcció, Obres Públiques i Infraestructura Urbana (1) 

Cálculo de estructuras con Tricalc 

Dep. Enginyeria i Gestió de l'Edificació (5) 

Curso de tasaciones y valoraciones inmobiliarias 
Curso de Microsoft Project 
Elaboración de Presupuestos y Seguimiento de Obras mediante el programa informático 
Arquímedes 
Habilidades Directivas en el Sector de la Construcción 
Estudio de Viabilidad de Proyectos 

Dep. Enginyeria Química (4) 

Prevención de riesgos laborales en el sector químico. Nivel básico 
Evaluación de riesgo en instalaciones con probabilidad de proliferación y dispersión de  
legionella 
Perspectivas profesionales del ingeniero químico: actividades industriales y de investigación 
Manipulador de agua de consumo humano en plantas de ósmosis inversa 

Dep. Estudis Jurídics de l'Estat (3) 

Curso de derecho parlamentario 
Parlamento estudiantil 
IX curso mujeres y derecho. Igualdad efectiva de mujeres y hombres y participación política 

Dep. Expressió Gràfica i Cartografia (36) 

Producción digital arquitectónica. Processing I 
Producción digital arquitectónica. Processing II 
Producción digital arquitectónica. Modelado por control numérico 
Producción interactiva arquitectónica. Arduino 
III Jornadas Sistemas Informáticos Aplicados al Diseño en Ingeniería Civil y Edificación: 
Hidrología y redes 
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Producción digital arquitectónica. Grasshopper 
Modelado 3D con Autodesk Inventor. Nivel básico 
Como hacer fotos de alta calidad 
Modelado 3D con Autodesk Inventor. Nivel Avanzado 
Rhino Básico. Modelado 3D y Render en Arquitectura 
Algunos objetos de deseo: Aproximación al pensamiento crítico arquitectónico contemporáneo 
Producción digital arquitectónica. Fotografía Digital 
Taller de Presentaciones Multimedia en Arquitectura 
Producción digital arquitectónica. Grasshopper II 
Retratos de la Belle Époque 
Dibujo arqueológico 2D con Autocad 2010 
Blender,modelado 3D y animación - básico 
TRANS FICTION: Saber comunicar la arquitectura en la era transmedia 
Dibujo arqueológico "3D" con Autocad 
VIVACs: Improvisa un refugio en la naturaleza 
El G.P.S. herramienta de medición de precisión 
Los SIG (Sistema de Información Geográfica) aplicados al análisis y desarrollo urbano 
Rhino básico. Modelado 3D y Render en arquitectura (2ª edición) 
Astronomía básica 
Rhinoceros avanzado 
Sistemas de información Geográfica aplicados al análisis y desarrollo urbanos 
El G.P.S. herramienta para la topografía y replanteo 
Blender, modelado 3D y animación - avanzado 
Producción digital arquitectónica. Grasshopper. (1 ed.) 
Producción digital arquitectónica. Modelado por control numérico 
IV Jornadas Sistemas Informáticos Aplicados al Diseño en Ingeniería Civil y Edificación: 
Geotecnia y Cimientos 
Producción digital arquitectónica. Grasshopper. (2 ed.) 
Producción digital arquitectónica. Processing I 
Producción digital arquitectónica. Arduino 
Producción digital arquitectónica. Fotografía de Arquitectura 
Producción digital arquitectónica. Processing II 

Dep. Filologia Anglesa (1) 

Nuevas Tendencias en Lingüística Inglesa: II Jornadas sobre Lexicología y Lexicografía del 
Inglés y de los ESP 

Dep. Filologia Catalana (7) 

IV Curs de Cultura Popular: «Mites i llegendes: realitat, història i fantasia» 
Curs de formació per a la capacitació docent en Valencià 
II Jornades de Normalització Lingüística 
Voluntariat pel Valencià 
Curs de formació per a la capacitació docent en valencià 
Curs de català per a estudiants europeus. Nivell A2 
Curs intensiu de català per a estudiants europeus. Nivell A2 

Dep. Filologia Hispànica, Ling. General i Teoria de la Literatura (6) 

Corrección, redacción y metodología de la investigación científica I 
Corrección, redacción y metodología de la investigación científica II 
Simposio Internacional sobre la Ironía y el Humor 
Curso de formación continua en la lengua de signos / Señas española (Nivel I) 
III Congreso Internacional Mitos Prehispánicos en la Literatura Latinoamericana 
Curso de formación continua en la lengua de signos / Señas española (Nivel II) 

Dep. Filologies Integrades (3) 

Introducción  al hebreo clásico 
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VIII Seminario Mujer-Literatura. Coloquio Internacional: Escritoras francesas en el siglo: XVIII. 
Nuevos enfoques 
¿Hacía dónde va Oriente Medio? La sociedad civil árabe como motor de cambio 

Dep. Física, Enginyeria de Sistemes i Teoria del Senyal (4) 

Construye y programa tu propio robot 
Creación y desarrollo de blogs. Posicionamiento en Internet 
Photoshop. Diseño creativo y retoque digital 
Construye y programa tu propio robot 

Dep. Fonaments de l'Anàlisi Econòmica (4) 

Introducción a las aplicaciones informáticas para la empresa. Nivel I 
Introducción a las aplicaciones informáticas para la empresa. Nivel II 
Aplicaciones informáticas para la gestión. Curso intensivo de Writer 
Aplicaciones informáticas para la gestión. Curso intensivo de Calc 

Dep. Geografia Humana (1) 

VI Curso Internacional de Cooperativismo, Desarrollo Rural y Medio Ambiente: especial 
Amazonas 

Dep. Infermeria Comunitària, Medicina Preventiva, Salud Pública i Història de la Ciència 
(2) 

VIII Trobades sobre salut i malaltia als municipis valencians: Turisme, Oci i Salut 
VI Seminario interdisciplinar sobre bioética y nutrición: "Los alimentos funcionales" 

Dep. Infermeria (2) 

IV Curso en Nutrición Humana y Dietética "Alimentación Hospitalaria" 
Dietética y Nutrición para la Actividad Física y el Deporte 

Dep. Innovació i Formació Didàctica (1) 

Metodología para la didáctica de segundas lenguas 

Dep. Llenguatges i Sistemes Informàtics (2) 

Cómo utilizar las Redes Sociales en la Empresa 
Introducción a HTML5 y javascript avanzado 

Dep. Marketing (1) 

La distribución comercial en el S.XXI 

Dep. Organització d'Empreses (11) 

Negocios y Dirección Estratégica de Empresas en China e India 
Jornadas de motivación empresarial 
Comunity Manager de la Empresa: una profesión de futuro 
El Community Manager de la Empresa: Una profesión de futuro. Iniciación a las redes sociales 
El Community Manager de la Empresa: Avanzado 
El Community Manager en la Empresa: Tiendas virtuales, analítica web, posicionamiento y 
social media plan 
El Comunity Manager de la Empresa: Iniciación a las redes sociales 
Comunity Manager de la Empresa: una profesión de futuro 
El Community Manager en la Empresa. Tiendas virtuales, analítica web, posicionamiento y 
social media plan. 
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Competencias técnicas y habilidades para trabajar en instituciones financieras: el caso de Caja 
Mediterráneo 
El Comunity Manager de la Empresa: Avanzado 

Dep. Psicologia de la Salut (1) 

I Jornadas S.E.I.P.C Elaboración e Investigación de Perfiles Criminológicos y Asesinato en 
Serie 

Dep. Psicologia Evolutiva i Didàctica (1) 

Propuestas y recursos prácticos para una atención inclusiva en el alumnado con discapacidad 
auditiva en las aulas 

Dep. Química Analítica, Nutrició i Bromatologia (2) 

Alimentación equilibrada: mejor rendimiento académico y deportivo (2ª edición) 
Raciones, equivalencias o intercambios de alimentos: Teoría y Práctica 

Dep. Sociologia I (5) 

Prevención en consumo de drogas y conductas sexuales de riesgo 
Conductas sexuales de riesgo y Estrategias Preventivas 
Consumo de drogas y estrategias preventivas 
Curso Universitario de Promoción del Asociacionismo y Representación Estudiantil 
Consumo de drogas y sexo seguro: prevención y asesoramiento 

Dep. Sociologia II (7) 

Cineforum "Transformers: gente que cambia el mundo" 
Introducción al Coolhunting; Estilos de Vida, Tendencias, Comunicación 
Erasmus Coolhunting Network; Cazando tendencias y estilos de vida en ciudades europeas 
I Jornadas sobre Marxismo 
TRENDSETTERS: creatividad, diferencia, tendencia 
BRANDOLOGY: Tendencias y marcas. Taller Profesional de Coolhunting 
Más allá de la sostenibilidad: experiencias científico sociales de ecodesarrollo. Solidaridad con 
la naturaleza y las generaciones futuras 

Dep. Tecnologia Informàtica i Computació (5) 

Jornadas sobre el papel de las tecnologías digitales en los nuevos modos de vida sostenible y 
accesible 
Jornada de divulgación de aplicaciones científicas y visión por computador sobre procesadores 
gráficos 
VIII Jornadas para el Desarrollo de Grandes Aplicaciones de Red - JDARE11 
IV Curso de diseño e implementación de dispositivos FPGA para procesado de imágenes 
III Curso avanzado de diseño FPGA para procesamiento de imágenes 

Dep. Traducció i Interpretació (3) 

III Jornadas de traducción y fraseología: fraseología, traducción y opacidad 
Oscuros objetos del deseo: Europa y América como metas de viaje. Literatura de viajes: 
caracterización y problemas de traducción 
EL OJO DE POLISEMO III. "El oficio de indagar: Lenguajes especializados en la traducción 
literaria" 

Escola Politècnica Superior (8) 

II Jornadas de Formación de Representantes de Estudiantes 
Curso sobre accesibilidad universal e igualdad de oportunidades 
II Jornada de Difusió de Programari Informàtic en Valencià 
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Curso de inicio de Dibujo Técnico para alumnos de primer ingreso en Ingeniería 
Introducción a los Fundamentos Físicos para las Ingenierías y Aquitectura de la EPS 
Introducción al Dibujo Técnico para los títulos de grado de Ingeniería de la Edificación y de la 
Arquitectura de la EPS 
Introducción a los Fundamentos Químicos para las Ingenierías de la EPS 
Introducción a los fundamentos Matemáticos para las Ingenierías y Arquitectura de la EPS 

Facultat de Ciències (2) 

Prepara tu futuro profesional. Jornadas Formativas sobre búsqueda de empleo 
VII Curso de Ciencia y Sociedad 

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (18) 

Entrepreneurship and business strategy 
E-management 
The international financial crisis and the scope of monetary policy 
Comparative economic system 
Tourism economics 
Microfinance for international economic development 
Strategic decision making 
Cross-cultural business behaviour. Doing business in Spain 
Human resources management 
Spain: society and culture 
The economy of the European Union: characteristics, economic structure and institutions 
Introduction to environmental economics 
Entrepreneurial initiative: starting and running a business 
International business and intercultural communication 
Marketing in the European Union 
Global issues on quality and environmental management 
Retail marketing 
Marketing variables: decision making in a competitive environment 

Facultat de Dret (1) 

Curso sobre salidas profesionales y técnicas de búsqueda de empleo para alumnos de 
Derecho y Derecho- ADE 

Facultat de Filosofia i Lletres (4) 

Turismo y transporte aéreo 
Desarrollo territorial, sostenibilidad y actividad turística. El cine como soporte socioeconómico, 
de promoción y reflexión estratégica 
Dirección de Alojamiento Hotelero 
Aplicaciones prácticas de los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras en las empresas 

Federació d'Ensenyament de CC.OO. (6) 

Blogs y Wikis en el aprendizaje 
Pizarra Electrónica 
Gestores de contenidos: Joomla 
Redes sociales y aprendizaje 
Sistemas de gestión de aprendizaje: Moodle 
Elaboración de materiales didácticos abiertos: exelearning 

Fundació Ausiàs March (1) 

III Trobada d'investigadors de la Comissió de la Veritat 

Fundació InteRed. Projecte Cultura y Solidaridad (1) 
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Curso-taller de formación de Voluntariado "Interdependencia Solidaria" 

Fundació InterRed (1) 

Jornadas de educación inclusiva: "Educar sumando, la fórmula del cambio" 

Fundació SM (1) 

Terceras Jornadas sobre competencias básicas y práctica educativa 

Fundació Universitaria d'Investigació Arqueològica L'Alcúdia (2) 

Los lunes con L'Alcúdia. Sexto curso de arqueología ilicitana, año 2010. La cerámica ibérica 
decorada de L'Alcúdia de Elche y las cerámicas decoradas de su entorno 
Los lunes con L'Alcúdia. Octavo curso de arqueología ilicitana, año 2011. Ilici y las ciudades 
tardías en vísperas del 711 

FUNDESEM (2) 

BUGA CAM 13 Simulación Empresarial Interuniversitaria para jóvenes emprendedores (!ª fase) 
BUGA CAM 13 Simulación Empresarial Interuniversitaria para jóvenes emprendedores (2ª fase) 

Inst. Interuniv. Desentrollament Social i Pau (4) 

Los efectos de las exposiciones químicas y ambientales en la salud de la mujer. El caso del 
síndrome de sensibilidad química múltiple 
Jornadas: 1900 a 1930 de Rubén (Darío) a Miguel (Hernández) 
Propuestas y alternativas ante la crisis. La renta básica de las iguales 
Desarrollo social en el ámbito comunitario. Cómo generar movimiento en los Barrios y 
Comunidades 

Inst. Interuniv. Economia Internacional (1) 

International Business and Strategic Change Management 

Inst. Interuniv. Filologia Valenciana (14) 

Curs de valencià. Nivell B2 
III Setmana de l'educació plurilingüe. Les llengües a l'escola: reflexions, experiències i vivències 
Curs de valencià. Nivell B1 
Curs de valencià. Nivell B2 
Curs de valencià. Nivell C1 
Curs de valencià. Nivell C2 
Curs de valencià. Nivell B1 no presencial 
Curs de valencià. Nivell B2 no presencial 
Curs de valencià. Nivell C1 no presencial 
Curs de valencià. Nivell C2 no presencial 
Seminari d'estudis hagiogràfics. Vides medievals de sants: difusió, tradició i llegenda 
Curs de valencià. Nivell A2 intensiu 
Curs de valencià. Nivell A2 
Curs de valencià. Nivell A2 no presencial 

Inst. Interuniv. Llengües Modernes Aplicades (2) 

La traducción asistida por ordenador: curso de iniciación a SDL Trados Studio 2009 
(Certificación oficial nivel 1) 
La traducción asistida por ordenador: SDL Trados Studio 2009 para traductores, nivel 
intermedio (Certificación oficial, nivel 2) 

Inst. Univ. Biodiversitat CIBIO (1) 
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Investigando la Biodiversidad: presente y futuro 

Inst. Univ. Física Aplicada a les Ciències i les Tecnologies (1) 

La física del karate 

Inst. Univ. Investigació Informàtica (1) 

Jornada sobre Emprendedores en Informática 

Inst. Univ. Investigacions Turístiques (8) 

Nuevas tendencias en gestión hotelera. Revenue Manager 
Iniciación a la cultura enológica 
Turismo de Cruceros 
Protocolo aplicado al sector turístico 
Las actividades naúticas y el ocio marítimo 
Iniciación a la cultura enológica 
XV Foro Internacional de turismo de Benidorm: "Ociurbe" sostenible: de la teoría a la práctica 
Visitas Teatralizadas: estrategias activas para la dinamización del patrimonio cultural 

Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert (1) 

España y Europa: a los 25 años de la adhesión 

Institut Cervantes (1) 

Iniciación para profesores de ELE 

Institut Joan Lluís Vives (730) 

Art i tècnica fotogràfica 
Art i tècnica fotogràfica 
Eines per la gestió i la comunicació mitjançant la web 2.0 
Eines per la gestió i la comunicació mitjançant la web 2.0 
Introducció al coaching 
Introducció al coaching 
Comptabilitat informatitzada. Contaplus-SAGE 
Eines per a la dinamització i foment de la participació juvenil 
Entrenament funcional i rendiment esportiu 
Especialització en peu diabètic i reumàtic 
Introducció a la medicina tradicional xinesa 
Vols crear una empresa? De la idea al pla d'empresa 
Basic line dance i joc coreogràfic 
Fitness aquàtic i salut 
Aplicacions educatives dels balls caribenys: merengue, txa-txa-txà, salsa i balls en roda 
Com trobar feina? 
Dansa emocional 
De la lesió al rendiment esportiu. Aportacions del treball per cadenes musculars a l'entrenament 
esportiu 
Des del joc i les arts cap a l'expressió corporal 
Didàctica de la percussió corporal - Mètode BAPNE 
El coaching: una oportunitat de millora en l'àmbit de l'activitat física i l'esport 
El GPS a l'escola 
El llit elàstic i el minitramp: bases per a la seua iniciació 
El tuina i la digitopuntura per a la cura de la salut física i emocional a la vida quotidiana 
Els fonaments del futbol. L'entrenament basat en les situacions de joc real - Millorar la presa de 
decisions 
Els web i recursos 2.0 aplicats al sector esportiu 
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Ergonomia, prevenció per a la salut de l’esquena en el context de l’activitat física 
Esport 2.0: fem un bloc per compartir la nostra activitat 
Iniciació al bàdminton 
Iniciació al tennis: metodologia i recursos 
Iniciació en les tècniques de navegació en les modalitats de vela lleugera, creuer i windsurf 
Jugar per crear, crear per jugar! El treball de la creativitat en el món dels jocs 
La coreografia contemporània al servei de la dansa a l'escola 
La reeducació neuromotora del mètode Feldenkrais. Un instrument útil per al desenvolupament 
de l'activitat psicocorporal 
Les activitats de circ aplicades a l'educació física 
Lluita olímpica als instituts i a les escoles: recursos per a mestres i professors 
Medicina tradicional xinesa i esport: tractament de les lesions esportives freqüents 
Parlar amb el cos. L'expressió corporal: un camí cap al benestar 
Primer Congrés del Futbol RCDE | INEFC 
Programar i avaluar en educació física per competències bàsiques 
Sinaptic Training - Life Kinetik 
Tècniques de motivació per a aconseguir l'adherència a l'exercici físic 
Txi-kung (Qi Gong) bàsic per a tothom: exercicis fàcils de txi-kung per a la salut i el benestar 
Alimenturisme: descobrir els aliments visitables 
Project management. Una visió Internacional: finances, comerç exterior... 
Aplicacions de la psicologia clínica. Trastorns mentals: casos pràctics 
Aprendre a parlar en públic 
Aprofundiment en la readaptació i prevenció esportiva: aplicacions pràctiques 
Arquitectures catalanes per l'hàbitat del segle XX 
AutoCAD 3D 
Autocontrol emocional i assertivitat aplicada als professionals de la salut 
Caràcter emprenedor: actituds i aptituds 
Com interpretar la informació comptable 
Comunicació 2.0 
Creació literària 2.0: nous elements TIC sobre el llibre tradicional 
Criptografia: l'art d'ocultar missatges 
Eines teatrals per a l'acció educativa i social 
El desenvolupament i l'educació de la comprensió infantil del món social 
El mètode Pilates: una ajuda a la consciència postural 
El Taller! Gospel & Spirituals 
Els estudis de gènere: claus per l´anàlisi i la transformació de la realitat social 
Formador de formadors 
Fotografia de paisatges 
Fotografia la nit 
Gestió dels conflictes i les emocions en l'empresa familiar 
Habilitats de coaching i PNL com a eines emocionals de gestió per a docents 
Iniciació a la llengua de signes catalana 
Iniciació a la preparació de motors monocilíndrics 2T i 4T per a competició 
Intel•ligència emocional 
Intervenció educativa en els trastorns del desenvolupament de l'espectre autista a l'aula 
Intervenció en addiccions a substàncies (legals i il•legals) i activitats 
Ioga i educació. Una eina per a l'aprenentatge 
Josep Pla i el món digital 
L'art de les metàfores: com crear històries 
La conservació del paisatge geològic. Gestió del patrimoni geològic i la geodiversitat en espais 
naturals protegits 
La música en el cinema d'Alfred Hitchcock 
Lego Mindstorms®: una eina docent 
Límits i virtuts dels valors tradicionals (la qüestió dels valors al segle XXI): la integració, la 
justícia i la tolerància 
Màscares. Eina per la creativitat personal 
Medicina i salut en el món rural: Àfrica i Europa des d'una perspectiva comparada 
Música i dansa tradicionals als Països Catalans i Occitània 
Noves formes de comunicació digital per a les organitzacions: ciència, recerca i educació 2.0 
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Per què el cel és blau. Per què els gats tenen 7 vides. Per què suren els vaixells. La física a la 
vida quotidiana 

Planificació i organització del turisme de reunions, congressos i convencions 
Preparació per l'Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació. 
ACTIC nivell bàsic 

Principis i tècniques per resoldre conflictes 
Què et limita i què et potencia? 
Reis, cavallers, burgesos, mercaderes, almogàvers i almogàveres (episodis de la nostra història 
medieval) 
Sensibilització a l'artteràpia 
Setmana Catalana d'Educació Ambiental (VII) 
Shakespeare al cinema: tres obres, tres versions 
Societat i cultura xineses 
Taller de fotografia 
Taller de robòtica de rescat: construcció i programació d'un robot mòbil 
Taller sobre coaching i salut 
Taller sobre entrevista motivacional: com ajudar a promoure canvis en la conducta 
Taller sobre estratègies d'intervenció i acompanyament en processos de dol 
Tècniques avançades en Biologia Molecular i Bioinformàtica 
Tècniques de lubricació de vehicles i de maquinària industrial 
Ús de la realitat virtual en l’àmbit de les Ciències Socials i de la Salut 
Violència masclista: conceptualització i abordatge des dels diferents serveis que intervenen 
Com demostrar una bona competència docent quan un mestre és avaluat 
El bloc d’aula 2.0 
Jocs, moviment i dansa per a Infantil i Primària 
Les unitats didàctiques en el nou currículum d’Educació Infantil 
Mengem bé? 
Metodologies inclusives a Educació Infantil: adaptació de materials per tal d’ajustar la resposta 
educativa a les característiques i les capacitats diferents dels alumnes 
Millorem la comunicació 
Millorem la projecció de la veu i el cos 
Recursos educatius per a la pissarra digital interactiva 
Arxius d'empresa, al rescat (entre la gestió de qualitat i la memòria) 
Assetjament sexual i responsabilitat de l'empresa: conèixer, prevenir i eradicar 
Comunicació i desenvolupament local 
Creativitat i expressió musical 
Crisi, gènere i educació 
Dieta mediterrània versus dieta atlàntica 
Eines per a les anàlisis de les sostenibilitats dels assistents energètics 
El príncep, la cort i les arts 
Els boscos mediterranis com a recursos educatius i ambientals en el medi rural 
Energia i desenvolupament: les empreses de serveis energètics 
Esclerosi múltiple: un abordatge interdisciplinari a la malaltia 
Instantànies 2011 
Investigació, desenvolupament i innovació en salut a Espanya 
La lingüística i les seues aplicacions en la societat 
La resiliència: un canvi de mirada sobre les fortaleses humanes 
Màrqueting en temps de crisi 
Neurociències: una nova filosofia? 
Paisatge per a després d'una crisi 
Periodisme i música 
Videojocs i cultura visual digital 
WikiLeaks: periodisme, transparència i democràcia 
A lexical approach to business English 
Aprèn i emprèn. Com crear la teva pròpia empresa 
Ciència i religió, una perspectiva històrica 
Com aprofitar les xarxes socials a l'empresa 
Compres per Internet i navegació segura 
Corrupció i integritat: una anàlisi multidisciplinària 
Crisi de la política institucional i moviments socials 
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De l'escriptori a la tarima: redacció i presentació oral de dades biomèdiques 
El crim a la petita pantalla: novel•la negra i televisió 
El fenomen de l'envelliment i els mecanismes de protecció jurídica de la gent gran 
El mite de Don Juan a través de les arts i de la filosofia 
El món divers de la dona musulmana 
Els mitjans de comunicació a l’Àsia oriental 
Enquestes, comportament electoral i opinió pública 
Estratègies per la igualtat efectiva de dones i homes: una visió interdisciplinària 
Informació i conflictes armats (el corresponsal de guerra) 
Introducció al cinema contemporani 
L'art al món: art asiàtic 
La política pop: de la paleo-TV als casos de Polònia, La Noria i Belén Esteban 
La protecció del medi ambient i dels recursos naturals. Implicacions jurídiques i econòmiques 
La ràdio que més s'escolta: com és i com es fa 
Les catàstrofes naturals: prevenció, riscos i assegurament 
Les mil cares del monstre al cinema, la literatura i el còmic 
Les regions en el procés de construcció europea. Economia, societat i acció politicoinstitucional 
Parlar en públic: oratòria i argumentació 
Protocol social i empresarial 
Responsabilitat civil mèdica 
Usos i aplicacions de capes en Photoshop 
Videoperiodisme en HD per Internet 
Curs d'enologia. Vi, turisme i cultura 
El francès com a llengua diplomàtica i de les relacions internacionals. 
Bullying, ciberbullying i burn out del professorat 
Community manager 
Anàlisi i interpretació dels dibuixos infantils i juvenils 
Competències socioemocionals per a mestres: gestió de les entrevistes amb pares 
Detecció d'alumnes conflictius i en situació de risc a partir de la interpretació dels dibuixos 
infantils i juvenils (nivell 2) 
Energia solar tèrmica: dimensionat d’instal•lacions 
Energia solar tèrmica: disseny d’instal•lacions 
Estratègies de prevenció i interpretació davant la violència a l'aula 
IT Governance 
Les intel•ligències múltiples 
Les potencialitats mentals i emocionals de l’educador per gestionar millor el grup-classe 
L’Enfocament del Marc Lògic (EML): una eina per a la gestió de projectes de cooperació 
internacional 
M commerce 
Moodle per a docents: creació i gestió de cursos 
Promoció a Internet 
Psicopatologia infantil per a mestres 
TDAH: detecció, diagnosi i tractament 
Turisme i món pesquer: perspectives del turisme en zones costeres 
Xarxes socials 
Agricultura i aigua regenerada 
Agricultura i aigua regenerada 
AIDS: past, present and future directions 
AIDS: past, present and future directions 
Amor, sexualitat i violència a l'edat mitjana 
Amor, sexualitat i violència a l'edat mitjana 
Antoni Gaudí y la construcción del templo de la Sagrada Familia 
Antoni Gaudí y la construcción del templo de la Sagrada Familia 
Art actual: producció, exhibició i mercat 20 h 
Art actual: producció, exhibició i mercat 30 h 
Células madre: de la teoría a la clínica 
Células madre: de la teoría a la clínica 
Cinema i dona. Mirades i representacions 
Cinema i dona. Mirades i representacions 
Città e Mediterraneità 
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Città e Mediterraneità 
Comunicació i ciències cognitives: una perspectiva des de la complexitat 
Comunicació i ciències cognitives: una perspectiva des de la complexitat 
Contaminació local i salut pública 
Contaminació local i salut pública 
Contaminación de aguas y saneamiento 
Contaminación de aguas y saneamiento 
Cooperació i canvi social en el segle XXI 
Cooperació i canvi social en el segle XXI 
Creativity and urban policy strategies 
Creativity and urban policy strategies 
Diabetis: percepció i comunicació 
Diabetis: percepció i comunicació 
Dones i finances 
Dones i finances 
Dones i misticisme 
Dones i misticisme 
El bandidatge com a resposta a la discriminació i la pobresa 
El bandidatge com a resposta a la discriminació i la pobresa 
El Mediterráneo. Un océano de recursos y un escenario de cambio global 
El Mediterráneo. Un océano de recursos y un escenario de cambio global 
El repte del benestar personal 
El repte del benestar personal 
El rol de les religions en les societats democràtiques del segle XXI 
El rol de les religions en les societats democràtiques del segle XXI 
Els dinosaures i el seu entorn 
Els dinosaures i el seu entorn 
Explorar el cos humà: la imatge mèdica 
Explorar el cos humà: la imatge mèdica 
Giorgio Vasari: artista del Mèdicis, pare de la història de l'art 
Giorgio Vasari: artista del Mèdicis, pare de la història de l'art 
Herederos de un Imperio: de Roma a nuestros días 
Herederos de un Imperio: de Roma a nuestros días 
L'avortament i l’objecció de consciència 
L'avortament i l’objecció de consciència 
La casa a la prehistòria: cases pels vius, pels déus i pels morts. Una visió des dels orígens 
La casa a la prehistòria: cases pels vius, pels déus i pels morts. Una visió des dels orígens 
La Guerra Civil espanyola al cinema 
La Guerra Civil espanyola al cinema 
La literatura infantil i juvenil: la nova «illa del tresor» per a les editorials 
La literatura infantil i juvenil: la nova «illa del tresor» per a les editorials 
La malaltia neurodegenerativa 
La malaltia neurodegenerativa 
La participació de la ciutadania en la societat de la indiferència 
La participació de la ciutadania en la societat de la indiferència 
La pràctica de l'àbac en l'exploració de l'or i altres minerals d’interès 
La pràctica de l'àbac en l'exploració de l'or i altres minerals d’interès 
La recuperació del mercat immobiliari 
La recuperació del mercat immobiliari 
La sortida de la crisi i el futur d'Europa 
La sortida de la crisi i el futur d'Europa 
Les caixes d'estalvi en el sistema financer català 
Les caixes d'estalvi en el sistema financer català 
Littérature et interculturalité en Méditerranée 
Littérature et interculturalité en Méditerranée 
Modelització Informàtica i Matemàtica (MIM) 
Modelització Informàtica i Matemàtica (MIM) 
Novel•la negra escrita per dones del nord i del sud d'Europa 
Novel•la negra escrita per dones del nord i del sud d'Europa 
Noves propostes en la direcció cinematogràfica 
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Noves propostes en la direcció cinematogràfica 
Periodisme digital, transformació o canvi de model? 
Periodisme digital, transformació o canvi de model? 
Plantes sagrades 
Plantes sagrades 
Present i futur de les humanitats 
Present i futur de les humanitats 
Processos creatius i trastorns psíquics 
Processos creatius i trastorns psíquics 
Quins aeroports volem per Catalunya i quins podrem tenir amb els canvis a AENA? 
Quins aeroports volem per Catalunya i quins podrem tenir amb els canvis a AENA? 
Retos de la alimentación infantil 
Retos de la alimentación infantil 
Rutes per menjar i beure: patrimoni gastronòmic i turisme a Catalunya 
Rutes per menjar i beure: patrimoni gastronòmic i turisme a Catalunya 
Tastets d'història de la ciència 
Tastets d'història de la ciència 
Trencant esquemes: dones que es fan visibles a l'espai públic 
Trencant esquemes: dones que es fan visibles a l'espai públic 
Vi, cultura i salut 
Vi, cultura i salut 
Visions noucentistes: entre el vell i el nou 
Visions noucentistes: entre el vell i el nou 
Walking through Barcelona 
Walking through Barcelona 
Cinema i televisió en 3D 
Eines digitals per al periodisme d'investigació 
Formació de portaveus per una comunicació eficaç. Eines per comunicar millor en la teva 
organització com a portaveu en situacions mediàtiques i professionals. 
Gabinets de comunicació a l'Administració Pública 
Gestió de la reputació corporativa 
La veu als mitjans audiovisuals: locució en ràdio i televisió 
Lingüística textual i ensenyança de L2 
Llibre 2.0: la nova cadena de valor del llibre 
Realització de vídeos musicals 
Tècniques d´informació i comunicació empresarial 
Tècniques i habilitats de comunicació oral 
Videoperiodisme (ENG) 
Voluntariat per a un envelliment actiu 
Web 2.0 per a periodistes 
Com ens expliquen el món. Comunicació, migració i desenvolupament 
Conflictes ignorats, l'oblit dels conflictes 
Desenvolupament global sostenible i canvi climàtic 
El paper del vel i la seva simbologia a l'Islam 
La dona al món islàmic 
Les ONGs a debat 
Microcrèdits, una eina per al desenvolupament? 
Recursos i materials didàctics interactius 
Xina, el gegant que desperta 
Del cinema clàssic al cinema més actual 
Dret català de l'habitatge: conflictes i solucions jurídiques 
Dues commemoracions: Josep M. de Sagarra i Joan Maragall 
El republicanisme: cultura política i exigència ètica 
Energia i crisi ambiental 
La fi de l’Europa moderna? 
La història de la filosofia catalana contemporània 
La resistència al poder als Països Catalans (segles XI-XVIII) 
L’any internacional de la química 
L’impacte de la comunicació digital: una oportunitat per a la llengua catalana 
Manuel Sanchis Guarner: la tasca cívica, filològica i etnològica al País Valencià 
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Música i patrimoni musical als Països Catalans 
Països Catalans 2011: com cal interpretar els canvis (crisi) econòmics? 
Un model sanitari sostenible? 
Aprofitament dels recursos naturals 
Bellesa interior i exterior de les rodalies de Queralt 
Bioindicadors de la natura 
El romànic: art i arquitectura 
L'aroma de la natura 
La força i la bellesa de l'aigua 
Temps de crisis: ruptures i perspectives 
Aspectes jurídics de la família multicultural: entre tradició i modernitat 
Com fer un mini documental viral en 5 dies 
Finances ètiques, banca ètica i microcrèdits 
L'era digital: les tendències, els reptes i com gestionar-ho a nivell professional 
L'oratòria i el discurs 
La veu i el cos, eines de comunicació 
Activitat física i salut 
Bases per a una competència comunicativa intercultural efectiva 
Biaixos de gènere: un repte per a l’excel•lència 
Biodiversitat als ecosistemes mediterranis: la seua conservació com a deure científic i social 
C. Freinet, excel•lència escolar 
Cinema i ciutat: entre la mirada fílmica i l’experiència urbana 
Claus per a comprendre l'art actual al País Valencià 
Competències personals per a l’èxit professional 
Contemplar l’horitzó inevitable. Pensar la mort. 
Cribratge auditiu pràctic en el nounat: tècniques i protocols 
Educació en les sexualitats 
El jazz: de la revolució del bebop a l’alliberament del free jazz 
El llenguatge audiovisual i la telenovel•la brasilera 
El meu repte, la inserció laboral 
El nou humanisme. La filosofia davant la ciència del segle XXI. 
El soroll en la vida quotidiana: efectes, normatives i solucions 
Estudiar en la universitat en temps de globalització i crisi. Visions des de Brasil i Europa 
Exercici físic com a eina terapèutica en la recuperació esportiva 
Història del País Valencià: noves aportacions 
Innovació educativa en l’aprenentatge i l’ensenyament: dues perspectives interdependents 
Intervenció pragmàtica aplicada a l’àmbit logopèdic 
Introducció al món de l’òpera 
La protecció dels drets dels creadors i l'accés a la cultura 
La psicologia en el segle XXI: contribucions a la millora de la salut en la població 
La Xina: potència cultural i econòmica 
Les relaciones Unió Europea-Magrib. Present i futur. 
Literatura i temps. Diaris i memòries 

L’empresa familiar: recursos i capacitats en entorns complexos 
Mirades sobre el patrimoni cultural: reflexions sobre el futur 
Novel•la negra: una moda que va arribar del fred escandinau i del negoci editorial en temps de 
crisi? 
Nutrició i vida 
Recursos per a la motivació i l’aprenentatge de la química 
Salut reproductiva en el segle XXI: nàixer, créixer, reproduir-se i envellir sans 
Salut sexual i reproductiva: una mirada des del punt de vista de la religió 
Salva una vida: reanimació cardiopulmonar bàsica 
Taller de disseny gràfic: el cartell publicitari 
Atenció a les persones amb demències 
Com desxifrar els jeroglífics? Introducció a la llengua i l’escriptura dels faraons 
Creixement personal i desenvolupament de competències 
Cuina saludable adaptada a diferents patologies 
El conte i la metàfora en les constel•lacions familiars 
El Qi Gong, un mitjà per potenciar la salut 
Els estiraments aplicats a l'esport i a la vida quotidiana 
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Els moviments sistèmics. Una eina estratègica per a la resolució de conflictes en els contexts 
educatius, d’acompanyament i d’ajuda 
Estratègies per millorar la lògica, la intuïció i la creativitat 
Fotografia digital: tècnica i pràctica 
Genealogia i paleografia al segle XXI 
Govern i gestió municipal per a nous regidors/es 
Introducció a la producció audiovisual 3D 
Introducció al coneixement, manteniment i reparació del material d'esquí 
La barca de Caront. Un descens al món dels morts 
La cuina i els antioxidants, protectors de la salut 
La ficció televisiva nordamericana post 11-S: imaginaris socials postmoderns 
La fluïdesa vital per mitjà del Qi Gong 
La interioritat i l'espiritualitat 
La psicoanàlisi a través del cinema i la literatura 
La supervivència de cada dia: eines per millorar la vida diària 
La tetralogia de Richard Wagner 
Les claus de la serenitat. Eines filosòfiques per a un món accelerat 
Los trastornos del espectro autista a lo largo de la vida 
Noves tendències en esdeveniments publicitaris 
Política 2.0 
Primers auxilis I 
Relaxació i benestar personal: converses amb el propi cos 
Rutes culturals per la Mediterrània 
Sons, música i imatges. Interacció i percepció 
Tresoreria municipal: gestió, llei de morositat, productes i condicions financeres 
Viatge operístic per l'amor i la mort 
Consumer's Approach: nou processament de la comunicació a les 3 pantalles (TV, PC i mòbil) 
Alternatives a la crisi: l'economia social i solidària, l'economia feminista i l'economia ecològica 
Argumentació i raonament crític 
Argumentació i raonament crític 
Bases científiques per a la medicina no convencional 
Bases científiques per a la medicina no convencional 
Blues, jazz, rock: de les velles històries de vinil a l'era digital 
Canvi social i polítiques de resposta. Una mirada des del cinema 
Cibercultura, humanisme i tecnologia al cinema futurista. Metròpolis, Dune, Blade Runner i 
Matrix 

Com millorar la lògica, la intuïció i la creativitat 
Construïm ponts de comunicació entre l'escola i la família 
Construïm ponts de comunicació entre l'escola i la família 
Creació ràpida de llocs web amb gestors de contingut 
Cuina i salut (taller magistral) 
Cultura de l'olor, cultura de l'anòsmia 
Cultura de l'olor, cultura de l'anòsmia 
Curs bàsic de GNU/Linux 
Curs bàsic de GNU/Linux 
Curs pràctic de comptabilitat informatitzada (nivell mitjà) 
Curs pràctic de cuines solars: construcció i utilització 
Curs pràctic de cuines solars: construcció i utilització 
De l'atribut a l'acció: els relats del cos 
De l'organisme al cos. Reconstruir el cos a través del contacte i l'expressió 
De l'organisme al cos. Reconstruir el cos a través del contacte i l'expressió 
Desenterrant silencis. Les fosses de la Guerra Civil 
Desenterrant silencis. Les fosses de la Guerra Civil 
Diàlegs sobre la gestió de conflictes, la convivència i la felicitat 
Disseny d'animacions amb Flash i creació d'una web multimèdia 
Disseny d'animacions amb Flash i creació d'una web multimèdia 
Dones i ciència: de criticades a protagonistes 
Drets dels consumidors 
Drets dels consumidors 
El desenvolupament futur de la responsabilitat social empresarial (curs d'estiu de Forètica) 
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El tabú de la mort. Reflexions sobre el procés de morir, la mort i el dol: conèixer la mort per 
gaudir de la vida 
El tabú de la mort. Reflexions sobre el procés de morir, la mort i el dol: conèixer la mort per 
gaudir de la vida 
Espai públic i seguretat 
Estratègies per educar en la diversitat sexual i de gènere 
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 
Història del vi. Cultura gastronòmica i anàlisi 
Història i gènere: de la II República a la transició a la democràcia 
Iniciació a la muntanya mitjana. Grup A 
Iniciació a la muntanya mitjana. Grup B 
Introducció a l'artteràpia 
Introducció a l'artteràpia 
Introducció a la pedagogia sistèmica: eines d'intervenció en l'àmbit educatiu i sociofamiliar 
Introducció a la pedagogia sistèmica: eines d'intervenció en l'àmbit educatiu i sociofamiliar 
Introducció a la programació neurolingüística (PNL) 
Jornades: cos, memòria i representació. Diàleg entre Ana Cavarero i Judith Butler 
La participació dels estudiants a la universitat 
La participació dels estudiants a la universitat 
La psicologia a l'abast de tothom. Respostes fàcils a qüestions complexes 
La psicologia a l'abast de tothom. Respostes fàcils a qüestions complexes 
La responsabilitat civil des d'una perspectiva pràctica 
La responsabilitat civil des d'una perspectiva pràctica 
Massatge 
Menjar bé i conservar-se sa. La dieta mediterrània 
Mites i arquetips al cinema 
Mites i arquetips al cinema 
Modelatge en 3D i animació amb Blender 
Mutilacions genitals femenines 
Ordinadors i tecnologia a l'abast de les persones amb discapacitat 
Ordinadors i tecnologia a l'abast de les persones amb discapacitat 
PAIDEIA. I Trobada Internacional de Didàctica dels Estudis Clàssics 
Programació en Ruby i Ruby on Rails 
Relaxació i salut 
Taller de escritura creativa 
Taller de escritura creativa 
Teatre i educació. Tècniques teatrals per a afrontar conflictes 
Tècniques d'expressió oral 
Tècniques de reeducació postural 
Animals d'ahir, ramaderia de demà. Les races autòctones catalanes 
Apicultura ecològica 
Aplicacions educatives d'eines web 
Aprèn a crear la teva pròpia empresa 
Causes ocultes del fracàs escolar i formes de superar-lo des de la coeducació 
Com fer una presentació d’èxit. Aplicacions i tècniques (7a edició) 
Com ser autosuficient per vèncer l'estrès i les angoixes 
Conceptes bàsics de la tecnologia de comunicacions i d'Internet 
Cooperació internacional i desenvolupament humà. El repte de l'enfocament dels drets humans 
Creativitat: recerca i obtenció de solucions 
Curs de geologia pràctica III 
Curs teoricopràctic d'arqueologia Vilars 2011 
De la pàgina a la pantalla: l'elaboració d'un curtmetratge 
Educació emocional (7a edició) 
Educació en centres penitenciaris 
Educació i conflicte: el paper del joc com a element de socialització 
El bioturisme com a motor econòmic i de conservació de la biodiversitat 
Estudi de camp de sòls de la Cerdanya (15a edició) 
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Excel per a la gestió econòmica i financera de l'empresa 
Fonologia anglesa a través del teatre. Aproximació lúdica a l'estàndard nordamericà i britànic 
Gestió productiva del correu electrònic amb Gmail 
Iniciació experimental a la robòtica amb Lego Mindstorm 
Iniciació pràctica a la domòtica 
Innovació i desenvolupament sostenible en empreses turístiques 
Internacionalització de les empreses. Anàlisi de casos pràctics 
Introducció als SIG (Sistemes d'Informació Geogràfica) de programari lliure 
Jardins botànics i interpretació de recursos mediambientals a l'Arborètum de Lleida 
La interacció mediada amb el cavall: un context òptim per a l'adquisició d'habilitats 
competencials 
Les hidroelèctriques al Pirineu (1939-1985) 
Mesura de la qualitat de vida 
Migracions contemporànies. Transformacions socials i perspectives a través dels seus 
protagonistes 
Mozart a escena: les òperes de W.A. Mozart en el seu context 
Noves estratègies d'intervenció en arquitectura i planificació urbana: accessibilitat i disseny 
Pedagogia teatral: eines i recursos per al professorat de secundària 
Pensament i cultura a Europa: de l'Antiguitat al Renaixement 
Pintura mural romànica de la Vall de Boí: 10 anys de Patrimoni Mundial 
Pirineus, territori de memòria 
Protocol social i habilitats interpersonals 
Retrats i escenaris urbans 
Rumb Nord: guia d'orientació i de lectura de mapes per a usuaris de GPS 
Tasta la muntanya: estratègies de desenvolupament econòmic local 
Turisme rural i d'interior a les terres de Lleida 
Un cop d'ull a l'Univers 
Violència de gènere i l'addicció a les relacions dramàtiques 
Vulnerabilitat jurídica: dona i infants 
Creació i difusió de coneixements a través de les pantalles: cinema, televisió i Internet 
Crisi, quina crisi? Eines per a la recuperació econòmica (XII UEEF) 
El principi d'igualtat com a forma de contribuir a la gestió de la societat civil 
Els coneixements locals com a eina per a estudis agroecològics 
Entorns virtuals a l’educació (XII UEEF) 
Internet per a tothom. Curs pràctic per navegar per Internet i no morir en l’intent (XII UEEF) 
La recerca i transferència de coneixement amb Internet: alfabetització informacional, plagi 
acadèmic i fonts de documentació digitals 
La web 2.0 orientada a la recerca i a la realització de treballs universitaris 
L’art de ser consumidor proactiu (prosumer) per Internet 
Tallers de tasts (XII UEEF) 
Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere (XV): 15 anys de feminisme a les aules 
Activitats per crear consciència mediambiental a la generació de joves 2.0 
Actualització de la prevenció en obstetrícia i ginecologia 
Àfrica sudsahariana: cultura i desenvolupament 
Alimentació i nutrició humana: conceptes bàsics i alteracions freqüents 
Atenció interdisciplinar dels maltractaments en les diferents etapes de la vida 
Biodansa: camins d’expressió 
Ciberàgora 2011: ciberterrorisme i llibertat de la informació 
Com funciona el nostre cervell cognitiu 
Desenvolupament d'aliments saludables 
Desenvolupament sostenible: conceptes teòrics i bones pràctiques 
Dona i treball 
Dones ebrenques i literatura 
Dones en temps de guerra 
Dos-cents anys de la guerra del Francès. Tarragona-Catalunya-Espanya 
El vi i la literatura: el cas del Priorat 
Els conflictes identitaris a l’Orient Mitjà i Turquia. Les revolucions de Tunísia i Egipte 

Europa, objectiu de l’acció exterior a Catalunya 
Fotogrametria i patrimoni 
Gestió de recursos humans i empresa 
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Ginecologia de l’adolescent i salut sexual 
Imatges audiovisuals d’arxiu: de la conservació a la utilització 
Iniciació a l’educació aquàtica postnatal i infantil 
Integració de les TIC a la pràctica docent, aplicacions i experiències emprant programari lliure 
Introducció a la cuina molecular 
Introducció al coneixement dels caves blancs catalans, «Els clàssics» 
Inversió en productes financers i instruments financers 
Joan Miró: de Mont-roig al món 
La consciència del cos 
La física i la matemàtica com a eines del desenvolupament científic i tecnològic 
La gestió de la innovació a les pimes 
La llum com a font d'energia: del laboratori al món industrial 
La pedagogia en l’àmbit de la gent gran 
La reflexió ètica com a eina de millora de l'atenció sanitària-assistencial 
Logística, competitivitat empresarial i desenvolupament territorial 
Matemàtiques preuniversitàries aplicades a les ciències econòmiques i socials 
Microsistemes i nanotecnologies 
Mites, herois, gestes i llegendes marítimes: el cinema com a eina de coneixement de la història 
i història de l'art 
Monitorització ambiental i sanitària dels sistemes aquàtics 
Negoci electrònic: vendre a través d’Internet (virtual) 
Periodisme casteller: orígens, evolució i actualitat del periodisme especialitzat en castells 
Quadratonics, SA: un cas multimèdia per practicar el treball col•laboratiu en xarxa (virtual) 
Reptes de la biotecnologia microbiana 
Risoteràpia: desencadenant de salut i benestar 
Unificar la teranòstica en un microsistema: els fonaments de microfluids, l'empremta genètica i 
els biosensors per al futur de la biomedicina. 
Ebooks i publicacions interactives: com crear una publicació digital amb recursos interactius 
Alimentacions alternatives (5a edició) 
Arqueologia: excavació i experimentació al jaciment de l'Esquerda (15a edició) 
Autoestima i gestió de l'estrès (4a edició) 
Congrés internacional sobre gènere, desenvolupament i textualitat: textos fonamentals per al 
desenvolupament de les dones 
Conta contes (4a edició) 
Direcció, organització i gestió d'esdeveniments esportius 
El camí ramader del Lluçanès al Ripollès 
Els blocs com a eina de difusió 
Epidemiologia genètica (3a edició) 
Escola d'estiu Can Butjosa. Teixir vincles entre petits i grans: comunicació oral, gestual, 
sensitiva i amorosa 
Escola d'estiu d'atenció integrada a les malalties cròniques 
Escola d'estiu de literatura infantil i juvenil (II): els personatges de la literatura infantil i juvenil 
Escola i creativitat. Eines per a una aula imaginativa 
Física per als qui ensenyem física 
Introducció a la comunitat sorda i a la llengua de signes catalana (2a edició) 
Jornades tipogràfiques (3a edició) 
La columna vertebral com a origen dels nostres moviments 
La distribució comercial a Europa: una visió comparada. Anàlisi i casos (Espanya, Bèlgica, 
França i Suïssa) 
Linux des de zero 
Photoshop CS5. Imatge digital (nivell 1) (10a edició) 
Pinzells i llenç digitals: eines informàtiques aplicades a la creació artística 
Postproducció: composició amb After Effects 
Producció audiovisual amb microformats mòbils 
QUAM 2011. Wikpolis. Gràfiques, mètriques i polítiques de l'espai 
Tècniques de relaxació per a docents (4a edició) 
Web 2.0: metodologies a l'aula digital (2a edició) 
Ciutats portuàries. Ordenació de la façana marítima i noves oportunitats de desenvolupament 
Cuinar en temps de crisi 
El patrimoni cultural: definició i protecció (el patrimoni arqueològic) 
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Indicadors per a un desenvolupament sostenible: de la teoria a la pràctica 
La protecció del patrimoni cultural subaquàtic: el cas Odyssey com a cas test 
Les TIC a la gestió cultural. Reptes i estratègies de futur 
L’aula 2.0: ús didàctic de recursos TIC 
Natura. Territori. Paisatge. La dimensió patrimonial del paisatge a les Illes Balears 
Turisme i costa: models geoambientals i territorials associats a la litorització 
Aprendre a desenvolupar la nostra memòria de responsabilitat social 
Art i cos: del bell al grotesc 
Bandes juvenils 
Cinema i gènere 
Columna vertebral i treball 
Com aprofiten les empreses l'entorn actual? Casos d'empreses d'èxit 
Com parlar en públic 
Competències i habilitats per a l'emprenedor universitari 
Crisi i duels: és possible créixer en l'adversitat? 
Crisi i duels: és possible créixer en l'adversitat? 
Cuba, d'on ve cap a on va 
Curs bàsic de community manager 
Curs de tècniques instrumentals 
Dansa per a tots. Nivell avançat 
Dansa per a tots. Nivell iniciació 
Dansa per a tots. Nivell mitjà 
Dansa-teatre per a adolescents 
Delinqüència i mitjans de comunicació 
Desafiaments de les administracions públiques al segle XXI 
Disseny de pàgines web amb CSS 
Dret foral valencià 
Educació postural i manteniment físic a través del mètode Pilates 
Envelliment actiu i qualitat de vida 
Envelliment actiu i qualitat de vida 
Envelliment actiu i qualitat de vida 
Estratègies d'internacionalització de l'empresa espanyola 
Ferticad 2.0: programari per a l'optimització dels recursos hídrics i el control de fertilitzants en la 
producció agrària 
Gestió local de la diversitat cultural 
Habilitats directives. Desenvolupament de competències personals i professionals 
Igualtat i interculturalitat: enfocaments per a coeducar en tolerància 
Iniciació a la litografia sobre planxa d'alumini 
Iniciació al grafit com a intervenció artística a l'espai públic 
Iniciació al windsurf 
Innovació socioeducativa: aprendre a conviure (II) 
Interpretació i educació ambiental 
Introducció a les xarxes telemàtiques 
Joomla!: desenvolupament i gestió de llocs web de manera professional 
Jornades sobre governs locals: La governança de l'escassetat (II) 
Jornades sobre la història política d'Europa: 25 anys de presència espanyola en la Unió 
Europea (II) 
L'art de viure la vida 
L'enjudiciament de la violència de gènere 
La imatge en disputa: emergències i apropiacions audiovisuals 
Mediació intercultural a l'àmbit sociolaboral 
Membre inferior i treball 
Membre superior i treball 
Miguel Hernández: periodista 
Musicoteràpia: positivar-te, desestressar-te i tocar-te amb la música 
Programació Visual Basic .NET 
Revaloració dels subproductes de les indústries agroalimentàries 
Risoteràpia i estrès: solta la tensió i guanya en il•lusió 
Taller d'emergències i primers auxilis 
Taller d'emergències i primers auxilis 
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Taller d'emergències i primers auxilis 
Taller d'introducció a l'artteràpia i les seues aplicacions 
Taller d'urgències i emergències extrahospitalàries 
Taller de teatre: veu, gest i moviment 
Taller de teatre: veu, gest i moviment 
Tècniques de coaching per a empresaris i comerciants 
Tècniques experimentals de la serigrafia 
Turisme i cinema 
Xarxes socials i identitats digitals. Cap a un ús pedagògic i responsable 

Xina. Curs pràctic d'acostament a la seua cultura i idioma 
Alimentació i envelliment 
Aplicacions de les TIC en psicologia clínica i de la salut 
Aprendre a argumentar: curs d'argumentació no formal 
Aprendre a emprendre 
Art i psicoanàlisi 
Comunicació corporativa i construcció de marca (branding) en una societat digital 
Coneix el llatí (I) 
Coneix el llatí (II) 
Creació de presentacions multimèdia. Nivell inicial 
Descobreix els vins catalans 
Dieta mediterrània. Menjar bé i conservar-se sa 
Educació financera 
El full de càlcul. Nivell inicial 
El món funerari a l'antic Egipte. Creences i pràctiques 
El processador de text. Nivell inicial 
El processador de text. Nivell intermedi 
Empreses de creixement ràpid 
Entre la sorra del Sàhara i les aigües del Nil. Descobrint Egipte a vol d'ocell 
Ètica professional i tecnologia 
Fotografia de viatges 
Fotografia i retoc digital amb programes lliures i gratuïts en el marc del web 2.0 
Habilitats essencials pels comunicadors del segle XXI 
Història de dues ciutats: Memfis i Tebes. Un recorregut per l'Egipte faraònic 
Iniciació a Internet i al web 2.0 
Iniciació a l'edició i difusió de vídeo a la xarxa 
Innovar i emprendre. Tècniques de creativitat i actitud emprenedora 
Introducció a la creació de pàgines web 
Introducció a la fotografia i al vídeo digital 
Introducció al sistema operatiu GNU/Linux 
Itadakimasu: alimentació i cultura al Japó 
Japan Pop: la cultura japonesa de masses. Manga, anime i més 

Joves, TIC i videojocs. Mites i realitats 

L'art de degustar un vi. Tast i anàlisi sensorial 
L'emprenedoria és un grau 
La protecció de la propietat intel•lectual en la societat de la informació 
La responsabilitat penal del menor: entre l'educació i la retribució 
La violència en el jovent: una aproximació psicosocial als elements que l'expliquen 
Les bases de dades. Nivell inicial 
Les cultures indígenes mesoamericanes: el model maia. Passat, present i futur 
Lideratge i delegació. Estils de direcció 

Literatura i òpera 
Llenguatge jurídic català 
Manteniment i seguretat de l'ordinador 
Mèxic màgic: seguint els passos de Quetzalcóatl, la serp emplomallada 
Mítics trens del món: el plaer de viatjar sobre rails 
Nutrició, salut i benestar: l'alimentació com a medicina 
Nutrició, salut i benestar: principals trastorns de la conducta alimentària 
Perfil professionals 2.0 en l'àmbit de la comunicació 
Prevenció dels trastorns de la conducta alimentària 
Reclutament i selecció 2.0. La nova forma de buscar talent a les xarxes socials 
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Recursos educatius en obert 
Reputació 2.0 
Responsabilitat social de l'empresa. Una aposta per a la creació de valor en les pimes 
Retorn a les Galàpagos: el meu viatge amb Darwin 
Seminari internacional 
Som el que mengem: una història de l'alimentació 
Traduir de l'anglès: problemes recurrents 
Trobar el que necessito a Internet 
Turisme 2.0 
Violència de gènere: perspectiva jurídica i criminologia 

Medicus Mundi-Comunitat Valenciana (Alacant) (1) 

II Curso de formación de formadores en malaria 

Projecte Malva. Fundació Salud y Comunidad (1) 

Perspectiva de género en la atención a la mujer drogodependiente 

Secretariat de Cultura (56) 

Club de lectura. De lectores por placer 
Taller d'orat`ria: habilitats, estratègies i recursos 
Redacció publicitària a Internet 
Cine en versión original. Mañanas de cine 
Cine en versión original 
Ilustración infantil y juvenil: Crear una imagen a partir de un texto 
Curso de lectura y creación poética 
Taller de comunicación oral 
Crítica de la televisión 
Taller de televisión. ¿Cómo elaborar un informativo? 
Curso de novela negra (conocer y trabajar las claves del género) 
Taller de voz 
Unicómic 
Taller de fotografía digital 
Periodismo gráfico 
El llenguatge de les titelles i les ombres 
Laboratorio de investigación teatral: "Crear desde la locura" 
Producció i gestió d'actes culturals. Com crear i vendre un espectacle 
Taller de guitarra flamenca 
Descubriendo nuestro Clown 
Taller de percusión flamenca 
Cuerpo, movimiento y acción 
Rockumental 
Taller de radio: Producción de contenidos en el ámbito local 
Taller de formación teatral 
Técnicas de improvisación y composición en guitarra 
Cine en versión original. Mañanas de cine 
Cine en versión original 
Del cine a la publicidad, un camino de ida y vuelta 
Guitarra contemporánea 
Club de lectura. De lectores por placer 
Taller de fotografía creativa 
Televisión y prensa escrita 
Taller de relato breve 
Docuaula, elaboració d'un documental a l'aula 
Crítica cinematográfica 
Taller de percusión flamenca 
El arte de la fotografía en blanco y negro 
Curs de danses tradicionals 
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Descubriendo nuestro Clown 
Pintura al aire libre 
Curs de bufons 
Curs de narració i expressió en valencià: contem contes 
Tècniques de preparació d'un discurs i d'un debat 
Producció i gestió d'actes culturals. Com crear i vendre un espectacle 
Periodismo de investigación 
Taller de comunicación oral 
Taller de danza contemporánea 
Cultura para la sostenibilidad: el ciclismo urbano 
Ópera Oberta. La ópera en la Universidad 
Fotoperiodismo 
Instruments per la gestió i la difusió cultural 
III Mostra de documentals euromediterranis universitaris de temàtica social 
Percusión latina 
Taller de guitarra flamenca 
Taller de danza: el arte del movimiento 

Secretariat Pràctiques d'Empresa i Suport a l'Estudiant (1) 

Emprendemos contigo 

Universitat Internacional Menéndez Pelayo. Seu València (16) 

De los "elefantes de Aníbal" a la gestión de recursos: el patrimonio de Sagunto 
Emociones positivas: el arte (y la ciencia) de disfrutar de la vida 
Flexiguridad en el mercado de trabajo en la Unión Europea. Invertir en educación, mejorar las 
competencias profesionales 
La sostenibilidad de la agricultura y la Política Agrícola Común después del 2013 
Curso magistral: UNESCO Biosphere Reserves: their role in Biodiversity Conservation and 
Sustainable Development 
IV Congreso Iberoamericano de universidades de mayores - CIUUMM 2011. "Aprendizaje a lo 
largo de la vida, envejecimiento activo y cooperación internacional en los programas 
Universitarios para mayores" 
Crisis y estado de bienestar. Nuevas respuestas socialdemócratas 
Taller de moda: Plastifica-me otra vez 
Los retos de la Neurociencia en el siglo XXI. Observando el pensamiento y la plasticidad 
cerebral 
Cuestiones actuales de la justicia. España-Unión Europea 
Libertad en Internet: garantías y amenazas 
La adicción, una enfermedad 
Los retos de las Enseñanzas Artísticas Superiores 2010-2015 
Cultura, medios de comunicación y nuevas tecnologías 
Obsevatorio de Ciudadanía y Estudios Culturales. Eva Illouz y la salvación del alma moderna. 
Capitalismo, psicoanálisis y cultura popular 
Historia y Literatura: actualidades de Pío Baroja (a propósito del centenario de El árbol de la 
ciencia, 1911) 

Vicerectorat Extensió Universitària (42) 

English and Spanish as a foreign language 
Contemporary English language (compared with Spanish) and Spanish literature 
Cuidados en salud y enfermedad del paciente dependiente 
Diplomacia pública Española: retos estratégicos del siglo XXI 
La práctica de la mediación: aplicación de los principales modelos teóricos 
Competitividad y gestión de destinos turísticos de sol y playa. El paradigma de Benidorm 
Posibilidades profesionales y didácticas del cómic 
Summer Business Program 
La atención a la diversidad en la Universidad 
Taller práctico de experimentación en Farmacología 
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Jornada sobre "El régimen jurídico-público de la seguridad privada" 
La dinamització de la lectura en l'educació infantil i primaria 
El conflicto de Sahara Occidental 
Aspectos policiales y judiciales en la lucha contra algunas modalidades de delincuencia 
organizada en la nueva reforma del CP 
La empresa familiar (VII): ¿Cómo y por qué internacionalizarse? 
Daños en estructuras de fábrica y madera 
Nanotecnología - Soluciones y retos actuales 
Crisis del estado de bienestar: un balance de la reforma de las pensiones 
Evaluación de Actividad Investigadora universitaria 
El valor escolar d'Enric Valor 
Parlem en públic: estratègies per a l'éxit comunicatiu 
Laboratorio de emprendedores, desarrollo de 8 habilidades críticas 
El régimen jurídico de los extranjeros en España: una visión interdisciplinar 
Intervenciones geotécnicas sobre el patrimonio histórico-artístico 
La eficiencia, clave en el sector energético 
Taller de elementos específicos de técnica avanzada para instrumentistas de cuerda 
Actividad física, deporte y salud 
Salvamento y socorrismo: módulo común 
Iniciación al buceo 
Árbitros de fútbol 
Monitor de Pilates 
Salvamento y socorrismo: módulo específico 
Instructor en fuerza y musculación 
Monitor de ciclo indoor 
Buceador dos estrellas 
Instructor en fitness personalizado 
Entrenamiento en la plataforma vibratoria 
Iniciación al windsurf 
Cartografía y orientación 
Instructor de clases de tonificación dirigida y funcional training 
Iniciación al ajedrez 
Curso intermedio de ajedrez 

Vicerectorat Tecnologia i Innovació Educativa (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 

Xarxa d'Universitats Lectores (1) 

Lecturas, TIC y Universidad. Encuentro Plenario de la Red de Universidades Lectoras 


