


El curso pretende ofrecer al alumnado los diferentes aspectos que podemos 
encontrar dentro de las competencias socio-emocionales. Para ello se abordarán 
constructos tales como el de la inteligencia emocional, el optimismo, la empatía, 
las habilidades sociales... con el fin de conocer a su vez los distintos instrumentos 
de evaluación y su aplicación, tanto en el campo educativo, profesional o laboral. 
Se presentarán a su vez los distintos materiales que se pueden encontrar actual-
mente para la práctica de algunos de estos constructos, sobre todo la aplicación y 
la práctica de la inteligencia emocional en el campo educativo, laboral o personal. 
La presentación y resolución de casos prácticos favorecerá el aprendizaje y la prác-
tica de este tipo de competencias socio-emocionales.

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

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

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

Electrònicament en la pàgina web:
http://web.ua.es/es/seus/cocentaina/

Els cursos han de tenir un mínim de 25 alumnes per a portar-se a terme

Preu: 60 €

Devolució de les taxes
D’acord amb la normativa de Cursos Especials de la Universitat d’Alacant.

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

Diploma
Es podrà optar per un dels següents:

• Diploma d’aprofitament del Secretariat d’Estudis de la UA (amb reconei-
xement d’hores). Aquest diploma és convalidable per crèdits de lliure 
elecció curricular per als alumnes de la Universitat d’Alacant matriculats 
en plans d’estudi a extingir.

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

Programa i horari dels cursos
El programa detallat de cada curs amb les seues sessions i continguts pot 
consultar-se en la web: http://web.ua.es/es/seus/cocentaina/

Material
El lliurament de material tindrà lloc el primer dia del curs, en el Centre Cul-
tural El Teular, on s’indicarà l’aula d’impartició corresponent abans del co-
mençament de cada curs.


