
http://www.facebook.com/LaMarinaUA/ 

@SeuLaMarinaUA 

Segueix-nos en les xarxes: 

C/ Puríssima, 57-59 
03720 Benissa (Alacant) 
Tel.: (+34) 96 573 3562 
seu.benissa@ua.es 
http://web.ua.es/seus/lamarina/ 

L’assistència a aquelles activitats lliures de matrícula, 
queda oberta a tot el públic i està limitada a l’aforament de la sala 

TALLER  
MEDITACIÓ 

Sessions de Meditació 

a càrrec de Juan Capó Ferrando  

Tots els  
dimecres 
20,00 h. 

Col·labora 
Seu Universitària de  
La Marina 

Aula 2 Es requereix inscripció prèvia 

CICLE CONFERENCIES-TALLERS 

LA PSICOLOGIA I EL CINEMA 

 Lloc: Seu Universitària de La Marina. 
 Professorat: Alberto Plaza Salán. Psicòleg del COPCV.  
  Col·laborador Docent UPUA.  
  Membre ASOGEROMED 
  Ángela Relucio Ojeda. Psicòloga. Màster en  
  psicologia clínica, legal i forense 
 Destinataris Educadors, treballadors socials i professionals
  que treballen amb escolars; ciutadania en gene-
  ral. 
 Criteris d’admissió: Realitzar la preinscripció emplenant el formulari 
  Formulari 
 Organitzen: Vicerectorat d’Estudis i Formació 
  Universitat Permanent de la Universitat d’Ala- 
  cant 
 Col·laboren: Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües 
  Seu Universitària de La Marina 

TRASTORN D’ANSIETAT (TOC) 

17 Abril 
19,30 h. 

Psicopatología, es tractarà el tema del Trastorn Obsessiu 

Compulsiu TOC. Aquest trastorn té com a símptoma prin-

cipal l'ansietat, parlarem de com es genera, ho manté i 

com és la línia terapèutica que s'utilitza. A més parlarem 

sobre la repercussió del mateix en les diferents àrees de 

funcionament de l'individu en la vida quotidiana. 

D'igual manera, parlarem de l'ansietat com a símptoma 

comú a altres diagnòstics com a fòbies, agorofobia, pos-

traumàtic...  

Saló  
d’actes 

OBLIGATORI PREINSCRIBIRSE 

en aquest formulari on-line. 
http://www.universidadpermanente.com/encuestasUpua/index.php/568679/lang-ca-valencia 

En uns dies rebrà un e-mail amb instruccions. 

*Si el nombre d’alumnat preinscrito en el cicle no supera el mínim establit,  
la Seu Universitària de La Marina pot resoldre la no celebració del mateix 

SALA D’ESTUDI I INTERNET 

Dilluns a Divendres 
10,00 h. a 13,00 h. 
17,00 h. a 21,00 h. 

Universitaris / Universitaries 
(Es necessita presentar DNI o TIU) 

POESIA 
“A monthly workshop for those inter-
ested in reading and writing contem-
porary poetry in Spanish and English” 

19 Abril 
17,00 h. Poetry Workshop - Taller de poesia 

Sala Coordinació Organitza Stanza Alacant 

Inscripció prèvia Col·labora 
Seu Universitària de  
La Marina 
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