AJUDES A ASSOCIACIONS
GENERAL

GENERAL
Programa de Mobilitat Global. Curs 2019 - 2020.
Ref:B18-356

Ajudes per a l'organització d'activitats de
foment de la participació estudiantil per al curs
2018/19. Ref:B18-301
Termini de sol·licitud: Des del 20 de setembre 2018 fins
al 12 de juliol 2019

Termini de sol·licitud: Des del 13 de novembre 2018 fins
al 3 de desembre 2018
Durada: Anual, semestre 1 o semestre 2, BOUA
12/11/18, Universitats no europees

Dotació: Màx. 100% de la despesa

Requisits: Els i les estudiants han d'estar degudament
matriculats/as en la UA en un determinat programa
d'estudis, conduents a l'obtenció d'un mateix títol
oficialment reconegut de Grau (s'exceptuen, per tant, els
estudis de postgrau), tant en el moment de la inscripció
en el programa de mobilitat com durant l'intercanvi.
Haver superat un mínim 90 crèdits fins a la convocatòria
C4 del curs 2017-18 inclusivament. Tenir acreditat el
nivell d'idiomes mínim associat a cada destinació.

UNIVERSITAT D'ALACANT. CONSELL D'ESTUDIANTS

Dotació: Segons plaça i país.

Aulario I. Despacho 4. Aptdo 99 03080 Alicante 965 903
675 cons.estudiants@ua.es web.ua.es/va/consejoestudiantes/consell-d-estudiants.html

UNIVERSITAT D'ALACANT. SECRETARIAT DE
MOBILITAT

Durada: Curs 2018-2019, BOUA 20/09/18, Universitat
d'Alacant
Requisits: Delegacions d'estudiants de centre i les
associacions universitàries inscrites en l'Hotel
d'Associacions del Consell d'Estudiants de la Universitat
d'Alacant.

Ajudes per a finançar activitats i accions que fomenten la
participació dels estudiants.

AJUDES DE MOBILITAT
FILOSOFIA I LLETRES
Ajudes per a estudiants del programa de
doctorat en Filosofia i Lletres. Curs 2018-2019.
Ref:B18-326
Termini de sol·licitud: Des del 18 d`octubre 2018 fins al
31 d`agost 2019
Durada: Curs 2018-2019, BOUA 17/10/18
Requisits: Ser estudiant del programa de doctorat en
Filosofia i Lletres de la Facultat de Filosofia i Lletres de
la Universitat d'Alacant. Haver realitzat i acabat entre el
24 de maig de 2018 i el 31 d'agost de 2019 un
desplaçament a un centre acadèmic que diste més de
150 km de la Universitat d'Alacant i del domicili durant el
curs del sol·licitant, i que li haja suposat al doctorant
despeses de viatge i/o allotjament per una quantitat igual
o superior a la de l'ajuda que se sol·licita, per a una de
les següents activitats: Estada d'un mínim de quinze dies
en una universitat o centre d'investigació superior o
assistència a un congrés científic amb presentació de
comunicació.
Dotació: De 300 a 500 €
UNIVERSITAT D'ALACANT. FACULTAT DE FILOSOFIA
I LLETRES
Campus Universidad de Alicante 03690 ALICANTE
965903448 facu.lletres@ua.es http://lletres.ua.es/va/
Sufragar part de les despeses de desplaçament de
l'alumnat del programa de doctorat en Filosofia i Lletres, i
així afavorir la mobilitat.

Edificio de Relaciones Internacionales. Apdo.99 03080
Alicante 965 909 558 s.mobilitat@ua.es
sri.ua.es/va/movilidad/
Realitzar estudis en una universitat no europea durant el
curs 2019-2020, amb l'objectiu del reconeixement
acadèmic dels estudis cursats en la institució de
destinació.
Xarrades informatives: dimarts, 20 de novembre a les
11:00 hores i dimecres, 21 de novembre a les 15:00
hores; ambdues en l'Aula Magna de la Facultat de
Filosofia i Lletres.

AJUDES DIVERSES

CIÈNCIES NATURALS
Ajudes complementàries per a la realització
d'activitats pràctiques de camp en estudis de
grau de la Facultat de Ciències, Curs 2018/19.
Ref:B18-265
Termini de sol·licitud: Fins al 18 de gener 2019
Durada: Segon semestre del curs 2018-19, BOUA
26/07/17, Universitat d'Alacant

UNIVERSITAT D'ALACANT. INSTITUT UNIVERSITARI
D'INVESTIGACIÓ D'ESTUDIS DE GÈNERE
Aulario II, 1ª planta 03080 Alicante 965 909 415 / 658
iuieg@ua.es ieg.ua.es/va/
Finançar parcialment l'organització de congressos,
seminaris i un altre tipus d'activitats científiques en
l'àmbit dels estudis de gènere.

BEQUES I AJUDES A L´ESTUDI, L´
ALLOTJAMENT, EL TRANSPORT, ETC.

Requisits: Professorat que impartisca la docència
d'assignatures que requerisquen aquest tipus d'acció
formativa.

GENERAL

Dotació: Global de 9.000 €

Ajudes al transport per a la realització
d'activitats docents en grup organitzades, pels
centres i departaments, fora del campus de la
Universitat d'Alacant durant el curs 2018/2019.
Ref:B18-313

UNIVERSITAT D'ALACANT. FACULTAT DE CIÈNCIES.
DEGANAT
Campus de S. Vicente del Raspeig. Apdo. 99 03080
ALICANTE 965 90 9352 dega.ciencies@ua.es
http://ciencias.ua.es/va/
Ajudes complementàries destinades a sufragar
parcialment, o cofinançar, les despeses extraordinàries
per a la millora en la preparació i en el desenvolupament
de les activitats pràctiques de camp d'aquelles
assignatures de les titulacions de grau de la Facultat de
Ciències de la Universitat d'Alacant, que per la seua
pròpia naturalesa incloguen aquestes activitats en el seu
pla d'aprenentatge, amb la finalitat de completar la
formació de l'alumnat.

Termini de sol·licitud: Des del 1 d`octubre 2018 fins al 31
de gener 2019
Durada: Curs 2018-2019, BOUA 01/10/18, Vicerectorat
d'Estudiants i Ocupació, Campus de Sant Vicent
Requisits: Podran sol·licitar la percepció d'aquest tipus
d'ajudes les Facultats, Escola, Departaments i Instituts
Universitaris de Recerca i la Universitat Permanent, així
com els professors i professores que imparteixen la
docència d'assignatures que requereixen aquest tipus
d'acció formativa.
Dotació: Màx. 70% del cost

GÈNERE
Ajudes per a l'organització de congressos i
seminaris. Ref:B18-349
Termini de sol·licitud: Des del 6 de novembre 2018 fins
al 30 de novembre 2018
Durada: Entre gener i juny de 2019, BOUA 06/11/18,
Universitat d'Alacant
Requisits: Professorat integrant de l'Institut.
Dotació: Màxim 1.000 €

UNIVERSITAT D'ALACANT. VICERECTORAT
D'ESTUDIANTS I OCUPACIÓ
Edificio de Rectorado y Servicios Generales 03080
Alicante 965 903 475 vr.estudiants@ua.es
web.ua.es/va/vr-estudiants/
Ajuda per a finançar parcialment el cost derivat del
transport utilitzat en una activitat formativa en grup i fora
del campus, de la docència en qualsevol de les
titulacions oficials que s'imparteixen en la Universitat
d'Alacant.
Queden excloses les activitats de recerca, esportives,
peticions de material inventariable i activitats lúdiques o
culturals.

UNIVERSITAT D'ALACANT. INSTITUT UNIVERSITARI
D'INVESTIGACIÓ D'ESTUDIS DE GÈNERE
Aulario II, 1ª planta 03080 Alicante 965 909 415 / 658
iuieg@ua.es ieg.ua.es/va/
Finançar parcialment l'organització de congressos,
seminaris i un altre tipus d'activitats científiques en
l'àmbit dels estudis de gènere.

Ajudes per a l'organització de congressos i
seminaris. Ref:B18-350
Termini de sol·licitud: Des del 6 de novembre 2018 fins
al 15 de juny 2019
Durada: Entre juliol i desembre de 2019, BOUA
06/11/18, Universitat d'Alacant
Requisits: Professorat integrant de l'Institut.
Dotació: Màxim 1.000 €

BEQUES I AJUDES A LA INVESTIGACIÓ

CULTURA

GENERAL

Ajudes a projectes d'investigació sobre el poble
gitano, Càtedra de Cultura Gitana. Ref:B18-353

Programa de Beques Pràctiques Fundació
ONCE - CRUE. Ref:B18-336

Termini de sol·licitud: Des del 8 de novembre 2018 fins
al 22 de novembre 2018

Termini de sol·licitud: Des del 15 d`octubre 2018 fins al
17 de desembre 2018

Requisits: Equips d'investigació d'Universitats o Centres
d'investigació acreditats formats per almenys 3
investigadors o investigadores vinculats estatutària o
contractualment al seu centre a temps complet i en el
període d'execució del projecte. Almenys un membre de
l'equip investigador ha de posseir el títol de doctor o
doctora. L'equip d'investigació haurà de mantenir una
presència equilibrada entre homes i dones.

Durada: De 3 a 6 mesos

Dotació: Màxim 7.500 € per ajuda

Dotació: 600 €/mes

UNIVERSITAT D'ALACANT. DPT. INFERMERIA
COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT
PÚBLICA I HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA

UNIVERSITAT D'ALACANT. UNITAT DE PRÀCTIQUES

Apdo. 99 03080 Alicante 965903400 ext. 2820
catedraefyc@gmail.com dsp.ua.es/va/
2 Ajudes a projectes d'investigació científica amb
perspectiva de gènere sobre educació i Poble Gitano.

GENERAL
Ajudes per a reparació d'instrumentació
científica. Ref:B18-233
Termini de sol·licitud: Des del 29 de juny 2018 fins al 30
de novembre 2018
Requisits: Podran presentar sol·licitud d'ajuda els
directors o les directores dels departaments, instituts o
grups de recerca de la Universitat d'Alacant que durant
2018 hagen assumit el cost de la reparació d'un equip
d'instrumentació científica a través del Laboratori
d'Electrònica dels Serveis Tècnics d'Investigació o, per
impossibilitat tècnica d'aquest, a través d'una empresa
externa. En el cas de sol·licituds realitzades des de
departaments o instituts, aquestes hauran d'anar
avalades per, almenys, un grup d'investigació adscrit al
mateix. Només es podrà presentar una sol·licitud per
departament, institut o grup d'investigació.
Dotació: Fins a 6.000 €
UNIVERSITAT D'ALACANT. PROJECTES PÚBLICS
D'I+D I BEQUES
Carretera de San Vicente del Raspeig s/n 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965 909 786
convopu@ua.es sgitt-otri.ua.es/va/proyectos-publicos/
Cofinançar la reparació d'instrumentació científica dels
grups d'investigació de la Universitat d'Alacant.

BEQUES I AJUDES PER A FORMACIÓ O
PRÀCTIQUES

Requisits: Tenir una discapacitat reconeguda igual o
superior al 33%. Estar matriculat/a en en alguna dels
ensenyaments de grau o màster oficial o propi de la
Universitat d'Alacant. Haver superat almenys el 50% dels
crèdits totals del pla d'estudis (en el cas dels màster d'un
sol curs, no es tindrà en compte aquesta condició,
simplement el tenir matrícula en el curs actual).

Pabellón de Alumnado. Apdo.99 03080 ALICANTE 965
909 826 s.practiques@ua.es sa.ua.es/va/practicasempresa/
Promoure la realització de pràctiques acadèmiques
externes per a estudiants universitaris amb discapacitat
facilitant així el seu accés a una primera experiència
laboral i millorant d'aquesta manera les seues
oportunitats laborals i la seua carrera professional.
A la Universitat d'Alacant li correspon gestionar 3 beques
per al curs acadèmic 2018-2019.

BEQUES POSTDOCTORALS
GENERAL
Ajudes per a recolzar la contractació de
personal investigador doctor. Ref:B18-223
Termini de sol·licitud: Des del 29 de juny 2018 fins al 31
de desembre 2018
Requisits: PDI de la Universitat d'Alacant, membre d'un
grup d'investigació que tinguen concedida una ajuda per
a la contractació de personal investigador en el marc del
Programa Ramón y Cajal, Juan de la Cierva-formació o
Juan de la Cierva-incorporació del MINECO en les
convocatòries de 2017 o anteriors que no hagen sigut
beneficiaris d'aquestes ajudes prèviament. Les i els
beneficiaris de les ajudes hauran de cofinançar almenys
en un 20% la quantitat inicial compromesa en les sol·
licituds dels respectius programes d'actuació.
UNIVERSITAT D'ALACANT. PROJECTES PÚBLICS
D'I+D I BEQUES
Carretera de San Vicente del Raspeig s/n 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965 909 786
convopu@ua.es sgitt-otri.ua.es/va/proyectos-publicos/
Les ajudes hauran de destinar-se a complementar les
despeses derivades de la contractació de personal
investigador doctor de les ajudes Ramón y Cajal, Juan
de la Cierva-formació i Juan de la Cierva-incorporació
del Ministeri d'Economia i Competitivitat concedits en la
convocatòria 2017 i anteriors.

BEQUES POSTGRAU

Durada: Any 2018, BOUA 14/03/18, Servei de Llengües

QUÍMICA
Ajudes per a estudiants del Màster en
Ingenieria Química de la Universitat d'Alacant.
Ref:B18-256
Termini de sol·licitud: Des del 17 de juliol 2018 fins al 15
de novembre 2018
Durada: Curs 2018 - 2019, BOUA 16/07/18, Universitat
d'Alacant
Requisits: Estudiants universitaris/as del Màster
d'Enginyeria Química de la Universitat d'Alacant i que es
troben matriculats/es oficialment en la totalitat de les
assignatures del primer curs del Màster en el curs
acadèmic 2018- 19.

Requisits: Persones matriculades en programes de
doctorat de la Universitat d'Alacant que presentaran la
tesi doctoral en valencià o en una llengua estrangera.
UNIVERSITAT D'ALACANT. SERVEI DE LLENGÜES
Edif. Germà Bernàcer. Ap. 99 03690 San Vicente del
Raspeig (Alicante) 965 903 485 servei.pl@ua.es
slc.ua.es/va/
Aquesta iniciativa pretén estimular l'elaboració de tesi en
valencià i en llengües estrangeres i millorar el
coneixement i l'ús del llenguatge científic i la terminologia
en aquestes llengües entre l'alumnat de doctorat de la
Universitat d'Alacant.

GÈNERE

UNIVERSITAT D'ALACANT. DPT. ENGINYERIA
QUÍMICA
Apartado Correos 99 Edificio Ciencias I, Planta Baja
03080 Alicante 965 90 3867 diqui@ua.es diq.ua.es/va/
És objecte de la present convocatòria promoure la
incorporació d'alumnes en el primer curs del Màster en
Enginyeria Química de la Universitat d'Alacant durant el
curs acadèmic 2018-19, mitjançant l'assignació d'una
ajuda que els permeta cursar aquests estudis i facilitar la
seua futura orientació professional o investigadora.

BEQUES PREDOCTORALS
GENERAL
Contractes destinats a la formació predoctoral.
Ref:B18-221
Termini de sol·licitud: Des del 2 de novembre 2018 fins
al 30 de novembre 2018
Durada: Màxim 36 mesos, BOUA 28/06/18, Universitat
d'Alacant
Requisits: Estar en possessió d'un títol universitari
espanyol de grau o equivalent, o títol estranger que haja
sigut declarat equivalent o homologat pel MECD, la
finalització del qual d'estudis siga posterior a l'1 de gener
de 2015. Estar matriculat/a en el curs 2018-2019 en un
programa oficial de doctorat de la Universitat d'Alacant.
Consultar més requisits en les bases.
Dotació: 15.400 € bruts anuals
UNIVERSITAT D'ALACANT. PROJECTES PÚBLICS
D'I+D I BEQUES
Carretera de San Vicente del Raspeig s/n 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965 909 786
convopu@ua.es sgitt-otri.ua.es/va/proyectos-publicos/
Formalització d'un màxim de 15 contractes
predoctorales.

Suport lingüístic per a elaborar tesis doctorals
en valencià i en llengües estrangeres. Ref:B18123
Termini de sol·licitud: Des del 15 març 2018 fins al 31 de
desembre 2018

Ajudes per al desenvolupament d'activitats
conduents a la realització de tesis doctorals
que contemplen la perspectiva de gènere.
Ref:B18-348
Termini de sol·licitud: Des del 6 de novembre 2018 fins
al 30 de novembre 2018
Requisits: Ser estudiant d'un Programa de Doctorat de la
Universitat d'Alacant. Haver registrat en el RAPI un pla
d'investigació centrat en l'estudi de l'experiència de les
dones o les diferències de gènere amb la finalitat de
conèixer, difondre, establir estratègies i avaluar
alternatives des dels possibles plantejaments històrics,
artísticoliterarios, geogràfics, sociològics, econòmics,
jurídics, de la salut o de qualsevol altre vessant del
saber. Realitzar l'acció objecte d'ajuda en el termini
màxim d'un any a partir de la resolució.
Dotació: 500 €
UNIVERSITAT D'ALACANT. INSTITUT UNIVERSITARI
D'INVESTIGACIÓ D'ESTUDIS DE GÈNERE
Aulario II, 1ª planta 03080 Alicante 965 909 415 / 658
iuieg@ua.es ieg.ua.es/va/
6 Ajudes per a finançar activitats conduents a la
realització de tesis doctorals les investigacions de les
quals se centren en estudis sobre les dones, de gènere i
feministes.

BORSES DE TREBALL

QUÍMICA

MÚSICA

Borsa de treball de la Universitat d'Alacant per
a ocupar llocs d'especialista tècnic en l'Institut
Universitari d'Enginyeria dels Processos
Químics de la Universitat d'Alacant, BT-17/18.
Ref:E18-440

Concert Solidari 120 Aniversari d'Aigües
d'Alacant. Ref:CU-16677

Termini de sol·licitud: Des del 8 de novembre 2018 fins
al 21 de novembre 2018
Requisits: Estar en possessió o haver abonat els drets
per a l'expedició del títol de batxiller, tècnica o tècnic o
equivalent.
UNIVERSITAT D'ALACANT. SERVEI DE SELECCIÓ I
FORMACIÓ
Edificio Rectorado y Servicios Generales 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965 903 939
selecfor@ua.es ssyf.ua.es/va/seleccionpas/
Objecte/Funcions:
- Conèixer i realitzar les tasques de maneig, i utilització
de les tècniques i equipaments precisos per als treballs
que se li encomanen propis de la seua àrea de
competència. Maneig, control i manteniment de
l'equipament i programari utilitzat en l'Institut
d'Enginyeria dels Processos Químics.
- Responsabilitzar-se del bon funcionament de les instal·
lacions vigilant la seua seguretat i la prevenció de riscos
laborals, dins de les instal·lacions de l'Institut
conformement a les normativa s vigents en la universitat,
així com del procediment de reparacions i/o correccions
oportunes, si estiguera dins de les seues competències,
o comunicant a l'òrgan corresponent les anomalies
detectades.
- Fer-se càrrec de les actuacions necessàries per a
mantenir en correcte funcionament la gestió de residus i
els corresponents sistemes d'emmagatzematge temporal
de residus perillosos, dins de les instal·lacions de
l'Institut conformement a les normativa s vigents en la
universitat.
- Fer-se càrrec de les gestions relacionades amb la
compra del fungible i de l'inventariable relacionats amb
els equipaments i activitats de recerca de l'Institut
- Assistir al personal de l'Institut en les seues activitats
investigadores, sempre en activitats de suport,
relacionades amb el disseny i muntatge d'estructures
auxiliars per a la realització d'aquestes activitats,
calibratge d'equips, preparació de materials i
dissolucions, etc
- Realitzar aquelles altres tasques afins al lloc i que li
siguen encomanades, o resulten necessàries per raons
de servei, particularment aquelles que es deriven dels
coneixements o experiència adquirits en cursos de
perfeccionament en els quals haja participat en raó del
lloc de treball
- Col·laboració en el manteniment de pàgines web
institucionals i els seus continguts.

CONCERTS

Dates: 19 de novembre de 2018, 20:30 h., Teatre
Principal, Universitat d'Alacant
Amb la intervenció de: l'Orquestra Filharmònica de la
Universitat d'Alacant (OFUA) sota l'adreça de Tobias
Gossmann
Cost: 10 €
Tota la recaptació d'aquest concert, inclòs en la marca
VEU Solidària de la UA, es destinarà a la Fundació
Empra, entitat sense ànim de lucre dedicada al
desenvolupament de mètodes i projectes innovadors per
a afavorir la plena inserció laboral en el mercat de treball
de les persones en risc d'exclusió en l'àmbit de
l'ocupació

CONCURSOS DOCENTS

GENERAL

HUMANITATS

Concurs places de personal docent i
investigador en règim de contractació laboral
per al curs 2018-2019. Ref:E18-443

Frankenstein o el Modern Prometeu. Una
mirada contemporània. Ref:CO-17738

Termini sol·licitut: Des del 13 de novembre 2018 fins al
26 de novembre 2018

Dates: 15 de novembre de 2018, 20:00 h., Seu
Universitària Ciutat d'Alacant, C/ Ramón y Cajal, 4,
Alacant

Requisits: Segons plaça.

Amb la intervenció de: Silvia Caporale, Professora de la
Universitat d'Alacant

Preu: 27,40 €
UNIVERSITAT D'ALACANT. SERVEI DE SELECCIÓ I
FORMACIÓ. UNITAT D'ACCÉS PDI
Edificio Rectorado y S. Generales 03690 Alicante 965
903 400 EXT. 3040 condocen@ua.es
ssyf.ua.es/va/accesopdi/
Comissió de selecció nombre: 37. Plaça: DC04588.
Categoria: professor/a associat/a (LOU). Àrea de
coneixement: Botànica.
Comissió de selecció nombre: 37. Plaça: DC04589.
Categoria: professor/a associat/a (LOU). Àrea de
coneixement: Botànica.
Comissió de selecció nombre: 20. Plaça: DC04433.
Categoria: professor/a associat/a (LOU). Àrea de
coneixement: Dret Civil.
Comissió de selecció nombre: 5. Plaça: DC02593.
Categoria: professor/a associat/a (LOU). Àrea de
coneixement: Ciència Politica i de l'Administració.
Comissió de selecció nombre: 6. Plaça: DC04178.
Categoria: professor/a associat/a (LOU). Àrea de
coneixement: Literatura Espanyola.
Comissió de selecció nombre: 24. Plaça: DC03496.
Categoria: professor/a associat/a (LOU). Àrea de
coneixement: Antropologia Social.
Comissió de selecció nombre: 24. Plaça: DC04524.
Categoria: professor/a associat/a (LOU). Àrea de
coneixement: Antropologia Social.
Comissió de selecció nombre: 7. Plaça: DC04584.
Categoria: professor/a associat/a (LOU). Àrea de
coneixement: Filologia Grega.
Comissió de selecció nombre: 215. Plaça: DC02551.
Categoria: professor/a associat/a (LOU). Àrea de
coneixement: Psicologia Bàsica.
Comissió de selecció nombre: 177. Plaça: DC03638.
Categoria: professor/a associat/a (LOU). Àrea de
coneixement: Didàctica de la Matemàtica.
Comissió de selecció nombre: 202. Plaça: DC04143.
Categoria: professor/a associat/a (LOU). Àrea de
coneixement: Psicologia Evolutiva i de l'Educació.
Comissió de selecció nombre: 217. Plaça: DC04571.
Categoria: professor/a ajudant doctor/a (LOU). Àrea de
coneixement: Economia Financera i Comptabilitat.

CONFERÈNCIES

UNIVERSITAT D'ALACANT. SEU CIUTAT D'ALACANT
C/ Ramón y Cajal, 4 03001 ALICANTE
965145333/965145952 seu.alacant@ua.es
http://web.ua.es/va/sedealicante/
El bicentenario de la publicació de la novel·la de Mary
Shelley és una oportunitat per a revisar els diferents
significats, literaris, de gènere, científics, que aporten
actualitat al relat i li han conferit el seu caràcter de
clàssic. Coordina: José Ramón Navarro. Organitza: Seu
Universitària Ciutat d'Alacant.

CONGRESSOS
DIETÈTICA, NUTRICIÓ I ALIMENTACIÓ
V Congrés de nutrició esportiva,
cineantropometría i salut. Ref:CO-17688
Dates: 16 i 17 de novembre de 2018, Centre Social Real
Blanc. Av. Real Blanc s/n, Cocentaina (Alacant)
Cost: 50 €
Destinataris:
-Alumnes dels graus de Dietètica i Nutrició Humana i de
Ciències de l'Activitat Física i l'Esport.
-Professionals de l'àmbit esportiu.
-Professionals de l'àrea de la nutrició i la salut.
-Esportistes en general.

CURSOS DE FORMACIÓ DE SERVEIS
BIBLIOTECARIS
CERCA BIBLIOGRÀFICA
Per on comence a cercar?. Primers passos
abans d'iniciar una cerca. Ref:CR-41385
Dates: 15 de novembre de 2018, 12.00 a 13.00 h, Edifici
de la Biblioteca General. Aula d'informàtica de la Planta
Baixa, Universitat d'Alacant
UNIVERSITAT D'ALACANT. PuntBIU
Edif. Biblioteca General, planta baja. Car. de San
Vicente del Raspeig S/N 03690 Campus de San Vicente
del Raspeig 965903996/965903995 puntbiu@ua.es
http://biblioteca.ua.es/va/puntbiu/puntbiu-formacio-einformacio-a-usuaris.html

INTERNET

BUSSEIG

Posant ordre. Perquè trobes totes les teues
coses a la primera. Ref:CR-41388

Bussejador Tres Estels. Ref:OD-3645
Nombre de crèdits:6

Dates: 22 de novembre de 2018, 12.00 a 13.00 h, Edifici
de la Biblioteca General. Aula d'informàtica de la Planta
Baixa, Universitat d'Alacant
UNIVERSITAT D'ALACANT. PuntBIU
Edif. Biblioteca General, planta baja. Car. de San
Vicente del Raspeig S/N 03690 Campus de San Vicente
del Raspeig 965903996/965903995 puntbiu@ua.es
http://biblioteca.ua.es/va/puntbiu/puntbiu-formacio-einformacio-a-usuaris.html

CURSOS DIVERSOS
NOVEL·LA

Dates: Del 30 de novembre al 23 de desembre de 2018,
Universitat d'Alacant
Cost: Comunitat UA: 400€/No UA: 440€
UNIVERSITAT D'ALACANT. SERVEI D'ESPORTS
Pabellón de Deportes. Campus de San Vicente del
Raspeig 03690 SAN VICENTE DEL RASPEIG
(ALICANTE) 965903739 ofi.esport@ua.es
http://sd.ua.es/va/

ESPORTS
Monitor de Pilates. Ref:OD-3643

Lectura i mirada: novel·la gràfica: "Les
Meninas", de Santiago García i Javier Olivares.
Ref:CR-41410
Dates: 26 de novembre de 2018, de 18:15 a 20: 15
hores, CIAJ (Passeig Juan Aparicio 5), Torrevella
(Alacant)
Amb la intervenció de: Sergio Galindo
Aquest club de lectura pretén realitzar un acostament a
diferents gèneres i a la interrelació entre l'art literari i l'art
plàstic: la poesia i la narrativa i la seua transformació en
novel·les gràfiques; l'art pictòric i la seua transcendència
a través d'acostaments a ell a través de la literatura; i,
finalment, la novel·la gràfica com a gènere autònom.

Nombre de crèdits:5
Dates: Del 16 de novembre al 15 de desembre de 2018,
Teoria: Divendres, de 17 a 21 h. Pràctica: Dissabtes,
de 9 a 14 h i de 16 a 20 h, Sala aeròbic (pavelló
poliesportiu), Universitat d'Alacant
Cost: Comunitat UA: 200€/No UA: 250€
UNIVERSITAT D'ALACANT. SERVEI D'ESPORTS
Pabellón de Deportes. Campus de San Vicente del
Raspeig 03690 SAN VICENTE DEL RASPEIG
(ALICANTE) 965903739 ofi.esport@ua.es
http://sd.ua.es/va/

Instructor de Cross-Hit en programes de salut.
Ref:OD-3644
Lectura i mirada: novel·la gràfica: "Maus. Relat
d'un supervivent", d'Art Spiegelman. Ref:CR41411
Dates: 28 de novembre de 2018, de 18:15 a 20: 15
hores, CIAJ (Passeig Juan Aparicio 5), Torrevella
(Alacant)

Nombre de crèdits:2
Dates: Del 23 de novembre a l'1 de desembre de 2018,
Teoria: Divendres, de 17 a 21 h. Pràctica: Dissabtes, de
9 a 15 h, Sala d'entrenaments, gimnàs de musculación
(pavelló poliesportiu), Universitat d'Alacant
Cost: Comunitat UA: 100€/No UA: 120€

Amb la intervenció de: Sergio Galindo

UNIVERSITAT D'ALACANT. SERVEI D'ESPORTS

Aquest club de lectura pretén realitzar un acostament a
diferents gèneres i a la interrelació entre l'art literari i l'art
plàstic: la poesia i la narrativa i la seua transformació en
novel·les gràfiques; l'art pictòric i la seua transcendència
a través d'acostaments a ell a través de la literatura; i,
finalment, la novel·la gràfica com a gènere autònom.

Pabellón de Deportes. Campus de San Vicente del
Raspeig 03690 SAN VICENTE DEL RASPEIG
(ALICANTE) 965903739 ofi.esport@ua.es
http://sd.ua.es/va/

DANSA
CURSOS ESPORTIUS

DANSA
Història de la Normal. Ref:CU-16654
Gossa de ningú - Cia. de Dansa Marta
Carrasco. Ref:CU-16658
Dates: 21 de novembre de 2018, 20:00 h., Paranimf
(Fac. de Dret), Universitat d'Alacant
Cost: 5 €
UNIVERSITAT D'ALACANT. PIC, PUNT D'INFORMACIÓ
CULTURAL
Planta baja del Paraninfo, Facultad de Derecho 03080
ALICANTE 965903725 ofi.cultura@ua.es
http://www.veu.ua.es/va/

EXPOSICIONS
ALERGOLOGIA
Una Meravellosa il·lusió: ciència i color en els
croms de Nestlé. Mig segle de publicitat i
cultura (1920-1966). Ref:CU-16608
Dates: Del 20 de setembre al 29 de novembre de 2018,
Sala Aifos de la UA (Facultat de Filosofia i Lletres III),
Universitat d'Alacant
UNIVERSITAT D'ALACANT. PIC, PUNT D'INFORMACIÓ
CULTURAL

Dates: Del 22 d'octubre al 23 de novembre de 2018,
Cambra de comerç, Alcoi (Alacant)
La mostra està integrada per panells explicatius i
fotografies realitzades per la Facultat d'Educació de la
UA i el Museu de la Universitat d'Alacant (MUA), a través
dels quals es presenta un recorregut i una anàlisi
històrica del que van ser i van significar socialment
l'Escola Normal de Mestres (la primera a aparèixer a
Alacant l'any 1844) i la de Mestres (quinze anys més
tard, en 1859). Els estudis de magisteri són els més
antics d'entre tots els que actualment ofereix la
Universitat d'Alacant, a través de la seua Facultat
d'Educació. L'exposició aprofundeix en l'evolució
d'aquestes escoles i en la seua transcendència històrica:
la formació dels mestres en la transició des de l'Antic
Règim a l'Estat Liberal; l'escola normal de mestres a
Oriola i a Alacant; l'escola normal de mestres; els
directors; el professorat; l'alumnat; les innovacions
pedagògiques; els estudis; els edificis i instal·lacions; o
les relacions amb la societat.

"Homenatge a la dona innovadora". Ref:CU16668
Dates: Del 26 d'octubre al 22 de novembre de 2018,
Inauguració a les 20:15 h., Seu Universitària Ciutat
d'Alacant, C/ Ramón y Cajal, 4., Alacant

Planta baja del Paraninfo, Facultad de Derecho 03080
ALICANTE 965903725 ofi.cultura@ua.es
http://www.veu.ua.es/va/

UNIVERSITAT D'ALACANT. SEU CIUTAT D'ALACANT

ART

Obres del grup BRISES: Mª Rosa Azorín, Mª Araceli
Bardisa, Mª Victoria Carratalá, Ascensión Fernández,
Cristina Fernández, Helena Sainz. Mostra que pretén
recordar la valentia, la tenacitat, la voluntat, el sacrifici i
l'amor de moltes dones que fan un pas al capdavant i fan
evolucionar al món.

"Paraules visuals". Ref:CU-16618
Dates: Del 26 de setembre de 2018 al 25 de juliol de
2019, Dilluns/Divendres: 9.00-20.00h Dissabtes: 10.0014.00h Domingo: 10.00-14.00h, Sala Arcadi Blasco.
MUA, Universitat d'Alacant
UNIVERSITAT D'ALACANT. MIC (PUNT
D'INFORMACIÓ CULTURAL MUSEU UA)
Museo Universitario 03080 ALICANTE 965909387
ofi.cultura@ua.es http://www.veu.ua.es/va/

C/ Ramón y Cajal, 4 03001 ALICANTE
965145333/965145952 seu.alacant@ua.es
http://web.ua.es/va/sedealicante/

"Vagina desdentata by alissia" (María Penalva
Leal). Ref:CU-16682
Dates: Del 7 de novembre de 2018 al 17 de gener de
2019, Inauguració a les 20:00 h., Seu Universitària Ciutat
d'Alacant, C/ Ramón y Cajal, 4, Alacant
UNIVERSITAT D'ALACANT. SEU CIUTAT D'ALACANT

"Manuel Molina (1917-1990) en el seu centenari.
Amistat i poesia". Ref:CU-16653

C/ Ramón y Cajal, 4 03001 ALICANTE
965145333/965145952 seu.alacant@ua.es
http://web.ua.es/va/sedealicante/

Dates: Del 18 d'octubre al 16 de novembre de 2018,
Fundació Caja Mediterráneo (Plaça d'Europa s/n), Oriola
(Alacant)

Mitjançant el dibuix, la pintura, el collage, l'escultura, la
instal·lació i el text, Alissia ens fa reflexionar sobre la
qüestió de gènere i la riquesa del diferent

La mostra ofereix diversos aspectes de l'activitat de
Manuel Molina en la cultura literària alacantina del seu
temps i visualitza fons de la seua donació a l'Arxiu de la
Democràcia de la UA, en la qual s'inclouen la seua
biblioteca hernandiana, la seua obra poètica publicada i
inèdita, una rica correspondència amb destacades
personalitats de la poesia espanyola i altres documents
personals.

Narratives en les fissures el temps i l'espai.
Ref:CU-16676

Dates: Del 9 de novembre de 2018 al 13 de gener de
2019, Dilluns/Divendres: 9.00-20.00h Dissabtes: 10.0014.00h Domingo: 10.00-14.00h, Sala Eusebio Sempere.
MUA, Universitat d'Alacant
UNIVERSITAT D'ALACANT. MIC (PUNT
D'INFORMACIÓ CULTURAL MUSEU UA)
Museo Universitario 03080 ALICANTE 965909387
ofi.cultura@ua.es http://www.veu.ua.es/va/
L'acte inaugural tindrà lloc el divendres 9 a les 19 hores
en el MUA

"Després de la fi de l'art". Ref:CU-16698
Dates: Del 15 de novembre de 2018 al 5 de gener de
2019, Dilluns/Divendres: 9.00-20.00h Dissabtes: 10.0014.00h Domingo: 10.00-14.00h, Sala Polivalent. MUA,
Universitat d'Alacant
UNIVERSITAT D'ALACANT. MIC (PUNT
D'INFORMACIÓ CULTURAL MUSEU UA)
Museo Universitario 03080 ALICANTE 965909387
ofi.cultura@ua.es http://www.veu.ua.es/va/
Inauguració de l'exposició: el dijous dia 15 de novembre,
a les 19:00h.

TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
XVIII Jornada AETER: Avanços en la
lexicografia especialitzada: reptes i canvis en
l'elaboració de recursos lexicogràfics i
terminològics per a traductors i intèrprets.
Ref:CO-17736
Dates: 16 de novembre de 2018, Aula Magna de la
Facultat de Filosofia i Lletres, Universitat d'Alacant
Amb la intervenció de: El traductor de Spider-Man o
Matrix, corrector d'estil i redactor creatiu, Xosé Castro

UNIÓ EUROPEA
Polítiques d'innovació en la UE. Horitzó Europa.
Ref:CO-17735
Dates: 16 de novembre de 2018, 9:15 h, Saló d'Actes
Edifici Nous Instituts (Campus d'Ampliació), Universitat
d'Alacant

UNIVERSITAT
JORNADES
GERIATRIA
Jornades Gerontologia 2018. Ref:CO-17698
Dates: 14 i 15 de novembre de 2018, de 16 a 20 h, Col·
legi Públic Llebeig, Passeig de Ramón Ortega 13, Dénia
(Alacant)
Participen com a ponents en aquestes jornades: la
professora Concepción Bru Ronda de la Comissió de
Formació i Educació de l'Associació Gerontológica del
Mediterrani (AGM) i directora de la Universitat
Permanent de la Universitat d'Alacant (UPUA), així com
Alfonso Soler Gomis president d'AGM. Igualment
intervenen: Francisco Més-Magre i Magre, vicepresident
d'AGM, José Miguel Martínez Sanz, professor de la
Facultat de Ciències de la Salut de la UA i tècnic del
Gabinet d'Alimentació i Nutrició de la Universitat
d'Alacant (ALINUA) i Rosa M. Torres Valdés de la
Comissió de Comunicació d'AGM i Professora del
Departament de Comunicació i Psicologia Social de la
UA. També intervé en representació d'AGM Manuel Lillo
Crespo, Jorge Riquelme Galindo, Emilia M. Tonda
Monllor i Alberto Plaza Salán.

"50 aniversari de creació del CEU, Centre
d'Estudis Universitaris d'Alacant". Ref:CO17684
Dates: 8 de novembre de 2018, 19:00 h., MUA,
Universitat d'Alacant
UNIVERSITAT D'ALACANT. MIC (PUNT
D'INFORMACIÓ CULTURAL MUSEU UA)
Museo Universitario 03080 ALICANTE 965909387
ofi.cultura@ua.es http://www.veu.ua.es/va/
L'alumnat, el personal docent i el d'administració i
serveis del CEU estan convidats a l'acte, prèvia
confirmació per telèfon o correu electrònic amb l'oficina
d'Alumni: 610488974/600948637. Alumni@ua.es

PLACES PER A PERSONAL DE SUPORT A
PROJECTES D´INVESTIGACIÓ

BIOLOGIA

QUÍMICA

1 Plaça de personal col·laborador junior per al
projecte "Interaccions multiespècie i diversitat
vegetal com a moduladors del funcionament i la
restauració d'ecosistemes semiàrids", I-PI 8018. Ref:E18-436

1 Plaça de personal col·laborador junior per a
col·laborar en les tasques investigadores del
grup d'investigació "Materials carbonosos i
medi ambient", I-PI 86-18. Ref:E18-441

Termini de sol·licitud: Des del 6 de novembre 2018 fins
al 19 de novembre 2018
Requisits: Estar en possessió de la Llicenciatura en
Biologia, o Grau en Biologia més un màster oficial.
Dotació: 1.200 €/mes
UNIVERSITAT D'ALACANT. SERVEI DE SELECCIÓ I
FORMACIÓ. UNITAT D'ACCÉS PDI
Edificio Rectorado y S. Generales 03690 Alicante 965
903 400 EXT. 3040 condocen@ua.es
ssyf.ua.es/va/accesopdi/
Col·laborar en el projecte d'investigació "Interacciones
multi-espècie i diversitat vegetal com a moduladors del
funcionament i la restauració d'ecosistemes semiàrids"
mitjançant l'estudi de la resposta de l'arquitectura de
copa d'espècies de pi a l'impacte combinat d'estrès
hídric i competència i qualsevol altra tasca afí al lloc que
puga sorgir de l'execució del projecte.

1 Plaça de tècnic per a col·laborar amb el grup
d'investigació "Biologia marina", I-PAS-54/18.
Ref:E18-442
Termini de sol·licitud: Des del 12 de novembre 2018 fins
al 23 de novembre 2018

Termini de sol·licitud: Des del 12 de novembre 2018 fins
al 23 de novembre 2018
Durada: 6 mesos, BOUA 09/11/18, Universitat d'Alacant
Requisits: Estar en possessió de la Llicenciatura en
química o grau corresponent més un màster oficial en
Ciència de Materials o qualsevol altre màster oficial el
pla del qual d'estudis puga considerar-se equivalent.
Dotació: 1.500 €/mes
UNIVERSITAT D'ALACANT. SERVEI DE SELECCIÓ I
FORMACIÓ. UNITAT D'ACCÉS PDI
Edificio Rectorado y S. Generales 03690 Alicante 965
903 400 EXT. 3040 condocen@ua.es
ssyf.ua.es/va/accesopdi/
Col·laborar en les tasques investigadores del grup
d'investigació "Materials carbonosos i medi ambient"
realitzant les següents funcions:
- Preparació i caracterització de materials inorgànics i
carbonosos
- Realització d'assajos d'adsorció i mesura d'activitat
catalítica amb els materials preparats en aplicacions
relacionades amb l'adsorció i/o eliminació fotocatalítica i
catalítica de contaminants i la valorització de compostos
químics.
- Posada a punt i ocupació d'una càmera solar.
- Interpretació de resultats i elaboració d'informes
-I qualsevol altra tasca afí al lloc que puga sorgir de
l'execució de l'objecte.

Durada: 6 mesos, BOUA 09/11/18, Universitat d'Alacant
Requisits: Estar en possessió o haver abonat els drets
per a l'expedició del títol de diplomatura, enginyeria
tècnica, arquitectura tècnica, grau o equivalent. Títol de
busseg autònom B2 o superior. Permís de conducció B1.
Dotació: 607.42 €/mes
UNIVERSITAT D'ALACANT. SERVEI DE SELECCIÓ I
FORMACIÓ
Edificio Rectorado y Servicios Generales 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965 903 939
selecfor@ua.es ssyf.ua.es/va/seleccionpas/
Col·laborar amb el grup d'investigació "Biologia Marina"
del Departament de Ciències del Mar i Biologia Aplicada
en el processament de mostres d'Infauna del Mar Menor,
realitzant en concret les següents tasques:
- Processament de mostres sedimentàries, identificació i
quantificació d'espècies.
- Tractament de dades.

1 Plaça de tècnic superior per a col·laborar en
el projecte "Materials hologràfics avançats per
a fotònica verda i tecnologies emergents
(FIS20015-66570-P)", I-PAS 55/18. Ref:E18-449
Termini de sol·licitud: Des del 13 de novembre 2018 fins
al 26 de novembre 2018
Durada: 3 mesos, BOUA 12/11/18, Universitat d'Alacant
Requisits: Estar en possessió o haver abonat els drets
per a l'expedició del títol de llicenciatura, enginyeria,
arquitectura, grau o equivalent.
Dotació: 1.300 €/mes
UNIVERSITAT D'ALACANT. SERVEI DE SELECCIÓ I
FORMACIÓ
Edificio Rectorado y Servicios Generales 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965 903 939
selecfor@ua.es ssyf.ua.es/va/seleccionpas/

Col·laborar en el projecte d'investigació "Materials
hologràfics avançats per a fotònica verda i tecnologies
emergents" realitzant les següents tasques:
- Preparació del material hologràfic, realització de
muntatges hologràfics, exposició i avaluació dels
hologrames registrats.
- Obtenció, modelització i avaluació de xarxes de
difracció i lents holográficas.
- Fabricació i caracterització de materials basats en
fotopolímers per a aplicacions en sensado hologràfic i
concentradors solars.
- Qualsevol altra tasca afí al lloc que puga sorgir de
l'execució del projecte.

1 Plaça de personal investigador doctor per al
projecte "Disseny integral de catalitzadors per a
la producció i purificació sostenible de
combustibles", I-PI 85-18. Ref:E18-438
Termini de sol·licitud: Des del 7 de novembre 2018 fins
al 20 de novembre 2018
Durada: 1 any, BOUA 06/11/18, Universitat d'Alacant
Requisits: Estar en possessió de la titulació de Doctor.
Estar en possessió del títol de Llicenciat o Grau en
Química.
Dotació: 1.862,79 €/mes
UNIVERSITAT D'ALACANT. SERVEI DE SELECCIÓ I
FORMACIÓ. UNITAT D'ACCÉS PDI
Edificio Rectorado y S. Generales 03690 Alicante 965
903 400 EXT. 3040 condocen@ua.es
ssyf.ua.es/va/accesopdi/
Col·laborar en el projecte d'invstigació "Disseny integral
de catalitzadors per a la producció i purificació sostenible
de combustibles" realitzant les següents funcions:
- Desenvolupament de nous catalitzadors
nanoestructurats suportats i implementació de noves
tecnologies per a la seua aplicació en processos de
generació sostenible d'energia i combustibles.
- qualsevol altra tasca afí al lloc que puga sorgir de
l'execució del projecte.

1 Plaça de personal investigador predoctoral
per al projecte "Disseny integral de
catalitzadors per a la producció i purificació
sostenible de combustibles", I-PI 84-18. Ref:E18
-437
Termini de sol·licitud: Des del 7 de novembre 2018 fins
al 20 de novembre 2018
Durada: 1 any, BOUA 06/11/18, Universitat d'Alacant
Requisits: Estar en possessió d'un títol expedit per una
universitat espanyola o estrangera, de llicenciatura en
química o enginyeria química o grau en química o grau
en enginyeria química o afins amb posterioritat a l'1 de
gener de 2014. - Estar admès en un programa de
doctorat en una universitat de la Comunitat Valenciana.
Consultar altres requisits en la convocatòria.
Dotació: 1.267,96 €/mes
UNIVERSITAT D'ALACANT. SERVEI DE SELECCIÓ I
FORMACIÓ. UNITAT D'ACCÉS PDI

Edificio Rectorado y S. Generales 03690 Alicante 965
903 400 EXT. 3040 condocen@ua.es
ssyf.ua.es/va/accesopdi/
Col·laborar en el projecte d'investigació "Disseny integral
de catalitzadors per a la producció i purificació sostenible
de combustibles" desenvolupant nous catalitzadors
suportats i implementació de noves tecnologies per a la
seua aplicació en processos de generació sostenible
d'energia i combustibles. I qualsevol altra tasca afí al lloc
que puga sorgir de l'execució del projecte.

1 Plaça de personal investigador predoctoral
per al projecte "Fuels from electricity: de novo
metabolic conversion of electrochemically
produced formate into hydrocarbons", I-PI 7718. Ref:E18-439
Termini de sol·licitud: Des del 7 de novembre 2018 fins
al 20 de novembre 2018
Durada: 3 anys, BOUA 06/11/18, Universitat d'Alacant
Requisits: Estar en possessió de la titulació de
Llicenciatura en Química, o Enginyeria Química, o afins
o Graus corresponents més un màster oficial.
Dotació: 1.255,13 €/mes
UNIVERSITAT D'ALACANT. SERVEI DE SELECCIÓ I
FORMACIÓ. UNITAT D'ACCÉS PDI
Edificio Rectorado y S. Generales 03690 Alicante 965
903 400 EXT. 3040 condocen@ua.es
ssyf.ua.es/va/accesopdi/
Col·laborar en el projecte d'investigació "Fuels From
Electricity: De Novo Metabolic Conversion Of
Electrochemically Produced Formate Into Hydrocarbons"
dedicant-se a la preparació de materials de carbó dopats
amb diferents heroátomos per a la seua aplicació en
processos catalítics i electrocatalítics.
- i qualsevol altra tasca afí al lloc que puga sorgir de
l'execució del projecte.

1 Plaça de personal col·laborador junior per a
col·laborar en les tasques investigadores del
grup d'investigació "Laboratori de
nanotecnologia molecular", I-PI 82-18. Ref:E18450
Termini de sol·licitud: Des del 13 de novembre 2018 fins
al 26 de novembre 2018
Durada: 1 any, BOUA 12/11/18, Universitat d'Alacant
Requisits: Estar en possessió de la titulació de
Llicenciatura, o Grau més màster en: Química,
Enginyeria Química, Enginyeria de Materials, Ciència de
Materials, Nanociencia i Nanotecnologia o titulació que
puga considerar-se equivalent.
Dotació: 1.054,81 €/mes
UNIVERSITAT D'ALACANT. SERVEI DE SELECCIÓ I
FORMACIÓ. UNITAT D'ACCÉS PDI
Edificio Rectorado y S. Generales 03690 Alicante 965
903 400 EXT. 3040 condocen@ua.es
ssyf.ua.es/va/accesopdi/

Col·laborar en les tasques investigadores del grup
d'investigació "Laboratori de Nanotecnologia Molecular"
realitzant les següents funcions:
- Síntesi i caracterització de materials meso(nano)
estructurats porosos
- Incorporació de funcionalitat en materials mesoporosos
- Caracterització fisicoquímica de dites materials
(composició elemental, adsorció de gasos,
espectroscopía IR i UV, difracció de rajos X, TEM,
XPS...)
- Avaluació catalítica i/o fotocatalítica dels materials en
diferents reaccions (reaccions de degradació de
contaminants orgànics, etc.)
- i qualsevol altra tasca afí al lloc que puga sorgir de
l'execució de l'objecte.

PREMIS I CONCURSOS
CINEMA
XI Concurs de Curtmetratges, Obres
Audiovisuals, Subtitulació i Doblatge 2018.
Ref:PC18-363
Termini sol·licitut: Des del 16 d`octubre 2018 fins al 31
març 2019
Requisits: Pot concórrer alumnat del curs 2018-2019 de
la Universitat d'Alacant, tant de grau com de postgrau o
de títols propis, sempre que no haja sigut premiat o
premiada en edicions anteriors. En el cas d'equips
participants, serà imprescindible que l'adreça i el guió de
les obres estiguen a càrrec d'estudiants de la UA en el
curs acadèmic 2018-2019.
Dotació: Fins a 500 €
UNIVERSITAT D'ALACANT. VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT I LLENGÜES
Apdo. Correos 99 03080 Alicante 965 903 482
concursos.cultura@ua.es web.ua.es/va/vr-cultura/
Els curtmetratges de ficció, els videoclips, els
audiovisuals publicitaris, les videocreaciones o els
vídeos educatius han de ser en valencià, amb guions
originals i inèdits, no premiats en concursos anteriors. Es
recomana als autors que per a demanar revisió de
guions, textos de crèdits o fins i tot assessorament en els
diàlegs, es dirigeixen al correu concursos.cultura@ua.es.
Las obras tienen que estar producidas después del 1 de
enero de 2017.

FOTOGRAFIA
Concurs de Fotografia Sant Albert Magne 2018.
Ref:PC18-366
Termini sol·licitut: Fins al 21 de novembre 2018
Requisits: Podran participar totes les persones que
siguen membres de la comunitat universitària de la
Universitat d'Alacant, així com antic alumnat d'aquesta
universitat.
Dotació: 200 € i 100 € c/c
UNIVERSITAT D'ALACANT. FACULTAT DE CIÈNCIES.
DEGANAT
Campus de S. Vicente del Raspeig. Apdo. 99 03080
ALICANTE 965 90 9352 dega.ciencies@ua.es
http://ciencias.ua.es/va/
El concurs té dues categories:
* Fotografia Científica
* Naturalesa i Medi ambient.
Cada concursant podrà presentar fins a dues fotografies
inèdites per a cadascuna de les dues modalitats.
Les fotografies necessàriament es presentaran en dos
formats: Sobre suport de paper fotogràfic i en format
electrònic.

SOCIALS I JURÍDIQUES
Concurs fotogràfic "Photo Alacant Solidari".
Ref:PC18-323
Termini sol·licitut: Des del 31 de juliol 2018 fins al 22 de
febrer 2019
Requisits: Podran participar totes les persones majors de
18 anys de qualsevol nacionalitat i país de residència.
Dotació: Reproducció fotografia
UNIVERSITAT D'ALACANT. VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT I LLENGÜES
Apt. Correus 99/ Edifici de Rectorat 03080 Alicante 965
903 482 vr.cultura@ua.es web.ua.es/va/vr-cultura/
Les fotografies o composicions fotogràfiques
presentades a Concurs tindran com a temàtica la
solidaritat en la ciutat d'Alacant i hauran de prendre com
a referència la ciutat d'Alacant per a la seua identificació.
L'arxiu presentat ha de tenir un mínim de 1Mb i no podrà
excedir els 5 Mb.

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ

GENERAL

Premis per la generació de continguts per a les
xarxes socials del Màster en Comunicació i
Indústries Creatives. Ref:PC18-345

Programa de Visites de Secundària a la UA.
Inscripcions.. Ref:INF-109

Termini sol·licitut: Des del 21 de setembre 2018 fins al
31 de maig 2019
Requisits: Estar matriculat en el Màster en Comunicació i
Indústries Creatives de la UA en el curs 2018-19.
Dotació: 150 € i 2 de 75 €
UNIVERSITAT D'ALACANT. DPT. COMUNICACIÓ I
PSICOLOGIA SOCIAL
Apdo. Correos, 99 03080 Alicante 96 590 9884
dcps@ua.es http://web.ua.es/va/dcps/
L'objectiu d'aquests premis és incentivar la participació
activa de l'alumnat en les xarxes pròpies del màster i
contribuir a destacar la gestió innovadora en aquests
mitjans dels alumnes matriculats.

UNIVERSITAT
Premis a TFG i TFM de la Càtedra VectaliaMobilitat de la Universitat d'Alacant. Ref:PC18367
Termini sol·licitut: Fins al 15 de novembre 2018
Requisits: Podrà optar als Premis qualsevol alumne que
haja desenvolupat i defensat el seu projecte (TFG o
TFM) en la Universitat d'Alacant durant el curs
2017/2018 i que haja estat relacionat amb la mobilitat i el
transport.
Dotació: 600, 400 i 200 € c/m
UNIVERSITAT D'ALACANT. CÀTEDRA DE VECTALIAMOBILITAT
Carretera Sant Vicent s/n 03690 San Vicente del
Raspeig (Alicante) catedra-vectalia-movilidad.ua.es/va/
L'objectiu principal d'aquests Premis és la promoció de
l'activitat docent i investigadora en el marc general de la
gestió de la mobilitat i/o el transport.

PROGRAMES D'INFORMACIÓ I ACOLLIMENT

Termini de sol·licitud: Fins al 30 de novembre 2018
UNIVERSITAT D'ALACANT. SECRETARIAT D'ACCÉS I
ORIENTACIÓ UNIVERSITÀRIA
Edificio Rectorado y SS. Generales. Campus de San
Vicente. 03690 Universidad de Alicante. Campus de San
Vicente. 965903759 s.acces@ua.es
https://sa.ua.es/va/selectividad/activitats-d-orientacioamb-els-centres-de-secundaria/programa-de-visites-a-launiversitat-d-alacant.html
Durant els divendres del 2º trimestre de cada curs el
Secretariat d'Accés i Orientació Universitària ve
coordinant i desenvolupant aquest programa en el qual
els alumnes preuniversitaris de 2º de Batxillerat LOMCE i
Cicles Formatius de Grau Superior de Centres de la
nostra Província visiten la Universitat d'Alacant amb una
doble finalitat. D'una banda, coneixen el Campus,
recorrent itineraris diferents segons grups distribuïts per
opcions d'estudi afins, acompanyats i guiats per
estudiants d'aquestes titulacions de la nostra Universitat
comentant detalls d'aqueixos Estudis, recursos que
s'ofereixen a l'alumne, visitant Facultats, Centres, edificis
d'interès, laboratoris, etc.
D'altra banda, es dóna una xarrada per a informar sobre
aspectes acadèmics i administratius relacionats amb
l'accés a la Universitat: procés de Preinscripció,
Novetats, estructura dels Planes d'Estudi, etc.
Aquest curs les visites es realitzaran els divendres al
matí, durant el període comprès entre el 19 de gener i el
29 de març de 2019, tots dos inclosos.
La visita començarà a les 9:15 del matí, per la qual cosa
se sol·licita que arriben a la universitat a les 9, i acabarà
sobre les 13:30 hores amb la xarrada d'Orientació de
l'Accés a la Universitat en el Paranimf de la Universitat.
Per a no pertorbar la sessió, es prega que la volta no
s'inicie abans de les 13:30 hores.
Per als professors acompanyants que ho desitgen, està
previst a la seua arribada, prendre cafè amb els
responsables de l'Accés.
En cas que el Centre que Un. dirigeix estiga interessat a
realitzar una visita, li pregue que emplenen el formulari
web següent, indicant el nombre d'alumnes que
assistiran, per Itineraris de Batxiller i/o Branca de
Formació Professional, així com si algú presenta algun
tipus de discapacitat que requerisca alguna assistència
(cadira de rodes, acompanyant, etc).

TALLERS

ARQUEOLOGIA

CIÈNCIES DE LA SALUT

Visita guiada a les sales d'arqueologia del MUA.
Ref:CU-16641

El riure com a eina terapèutica per al canvi.
Ref:CU-16700

Dates: 18 de novembre de 2018, MUA, Universitat
d'Alacant

Dates: 15 de novembre de 2018, 17:30 - 19:30 h., Seu
Universitària Ciutat d'Alacant, C/ Sant Fernando, 40,
Alacant

UNIVERSITAT D'ALACANT. MIC (PUNT
D'INFORMACIÓ CULTURAL MUSEU UA)
Museo Universitario 03080 ALICANTE 965909387
ofi.cultura@ua.es http://www.veu.ua.es/va/
La Societat d'Estudis Historiológicos i Etnogràfics oferirà
una visita guiada a les sales d'arqueologia del MUA
(amb personatges historicos de l'època íbera i romana) i,
posteriorment, s'impartirà un taller d'arqueologia, en el
qual es realitzaran objectes relacionats amb diferents
èpoques.

ARTS PLÀSTIQUES

Amb la intervenció de: Isabel López Molina, psicòloga, i
Mª Isabel Terol Andrés, psicòloga
UNIVERSITAT D'ALACANT. SEU CIUTAT D'ALACANT
C/ Ramón y Cajal, 4 03001 ALICANTE
965145333/965145952 seu.alacant@ua.es
http://web.ua.es/va/sedealicante/
Coordina: Adela Alonso Gallecs, Adjunta d'Infermeria
d'Atenció Primària en el Departament de Salut AlacantHospital General. Inscripció completa. Organitza: Aula de
la Salut de la Seu Universitària Ciutat d'Alacant i Hospital
General (Departament de Salut Alacant)

CINEMA
Taller de gravat experimental. Ref:CU-16569
Termini de sol·licitud: Des del 12 de setembre 2018

Taller: el documental feminista. Ref:CU-16572

Dates: Del 13 de novembre al 12 de desembre de 2018,
Dimarts i dimecres de 16:00 a 19:00h, Museu UA (Aula
Àgora), Universitat d'Alacant

Nombre de crèdits:1

Cost: UA 60€ / no UA 80€
UNIVERSITAT D'ALACANT. PIC, PUNT D'INFORMACIÓ
CULTURAL

Termini de sol·licitud: Des del 12 de setembre 2018
Dates: Del 13 al 29 de novembre de 2018, Dimarts i
dijous a les 12:00h, Sala Savador Allèn (baixos del
paranimf), Universitat d'Alacant

Planta baja del Paraninfo, Facultad de Derecho 03080
ALICANTE 965903725 ofi.cultura@ua.es
http://www.veu.ua.es/va/

Cost: UA 25€ / no UA 30€

Matrícula: A partir del 12/09/2018 fins a inici del curs

Planta baja del Paraninfo, Facultad de Derecho 03080
ALICANTE 965903725 ofi.cultura@ua.es
http://www.veu.ua.es/va/

Pintura a l'aire lliure. Ref:CU-16567

Matrícula: A partir del 12/09/2018 fins a inici del curs

Termini de sol·licitud: Des del 12 de setembre 2018
Dates: Del 22 de novembre de 2018 al 16 de maig de
2019, Dijous de 10:00 a 13:00h, Seu d'Alacant (Ramón y
Cajal, 4), Alacant

UNIVERSITAT D'ALACANT. PIC, PUNT D'INFORMACIÓ
CULTURAL

F. ÀRAB

Cost: UA 130€ / no UA 170€

Àrab: Introducció a la llengua i la cultura.
Ref:CU-16600

UNIVERSITAT D'ALACANT. PIC, PUNT D'INFORMACIÓ
CULTURAL

Nombre de crèdits:1

Planta baja del Paraninfo, Facultad de Derecho 03080
ALICANTE 965903725 ofi.cultura@ua.es
http://www.veu.ua.es/va/
Matrícula: A partir del 12/09/2018 fins a inici del curs

Termini de sol·licitud: Des del 17 de setembre 2018 fins
al 30 de setembre 2018
Dates: 22, 27, 29 de novembre i 4, 11 de desembre de
2018, dilluns i dimecres de 12:00 a 14:00 h., GB/1003,
Germà Bernàcer, Universitat d'Alacant
Cost: UA gratis / reste 20 €
UNIVERSITAT D'ALACANT. SERVEI DE LLENGÜES
Edif. Germà Bernàcer. Ap. 99 03080 ALACANT 965 903
485 servei.pl@ua.es slc.ua.es/va/
Places: 25 per cadascun dels cursos oferits. Nombre
minímo de places matrículadas necessàries per a
mantenir el curs: 10

F. ORIENTAL

GRAFIT

Japonès: Introducció a la llengua i la cultura.
Ref:CU-16599

Taller de grafiti. Ref:CU-16642

Nombre de crèdits:1

Dates: 25 de novembre de 2018, MUA, Universitat
d'Alacant

Termini de sol·licitud: Des del 17 de setembre 2018 fins
al 30 de setembre 2018

UNIVERSITAT D'ALACANT. MIC (PUNT
D'INFORMACIÓ CULTURAL MUSEU UA)

Dates: 22, 27 i 29 de novembre i 4, 11 de desembre de
2018, dilluns i dimecres de 9:15 a 11:15 h., GB/1002 de
l'edifici Germà Bernàcer, Universitat d'Alacant

Museo Universitario 03080 ALICANTE 965909387
ofi.cultura@ua.es http://www.veu.ua.es/va/

Edif. Germà Bernàcer. Ap. 99 03080 ALACANT 965 903
485 servei.pl@ua.es slc.ua.es/va/

Impartit per l'artista i professora d'Expressió Plàstica de
la UA, Úrsula Faya, amb el qual es pretén despertar
d'una manera lúdica i divertit l'interès en l'art
contemporani. Aquest taller anirà acompanyat d'una
visita a l'exposició de projectes becats per la Càtedra
Antoni Miró d'Art Contemporani durant enguany.

Places: 25 per cadascun dels cursos oferits. Nombre
minímo de places matrículadas necessàries per a
mantenir el curs: 10

MÚSICA

F. PORTUGUESA

Guitarra contemporània. Ref:CU-16576

Cost: UA gratis / reste 20 €
UNIVERSITAT D'ALACANT. SERVEI DE LLENGÜES

Nombre de crèdits:3

Portuguès: Introducció a la llengua i la cultura.
Ref:CU-16598
Nombre de crèdits:1
Termini de sol·licitud: Des del 17 de setembre 2018 fins
al 30 de setembre 2018
Dates: 14, 16, 21, 23 i 28 de novembre de 2018, dimarts
i dijous de 10:00 a 12:00 h., A1/0-14S de l'aulari I,
Universitat d'Alacant
Cost: UA gratis / reste 20 €
UNIVERSITAT D'ALACANT. SERVEI DE LLENGÜES
Edif. Germà Bernàcer. Ap. 99 03080 ALACANT 965 903
485 servei.pl@ua.es slc.ua.es/va/

Termini de sol·licitud: Des del 12 de setembre 2018
Dates: Del 12 de novembre de 2018 al 20 de maig de
2019, Dilluns de 12:00 a 13:30h (iniciació/mitjà). Dilluns
de 17:00 a 18:30 (iniciació), 18:30 a 20:00 (mitjà) i 20:00
a 21:30 (avançat), Sala Savador Allèn (baixos del
paranimf), Universitat d'Alacant
Cost: UA 130€ / no UA 175€
UNIVERSITAT D'ALACANT. PIC, PUNT D'INFORMACIÓ
CULTURAL
Planta baja del Paraninfo, Facultad de Derecho 03080
ALICANTE 965903725 ofi.cultura@ua.es
http://www.veu.ua.es/va/
Matrícula: A partir del 12/09/2018 fins a inici del curs

Places: 25 per cadascun dels cursos oferits. Nombre
minímo de places matrículadas necessàries per a
mantenir el curs: 10

Percussió llatina. Ref:CU-16577
F. ROMÀNICA

Termini de sol·licitud: Des del 12 de setembre 2018

Romanès: Introducció a la llengua i la cultura.
Ref:CU-16601

Dates: Del 22 de novembre de 2018 al 30 de maig de
2019, Dijous de 17:00 a 18:30 o de 18:30 a 20:00h
(sessions d'una hora i mitja), Sala Savador Allèn (baixos
del paranimf), Universitat d'Alacant

Nombre de crèdits:1

Cost: UA 110€ / no UA 130€

Termini de sol·licitud: Des del 17 de setembre 2018 fins
al 30 de setembre 2018

UNIVERSITAT D'ALACANT. PIC, PUNT D'INFORMACIÓ
CULTURAL

Dates: 30 de novembre i 5, 7, 12 i 14 de desembre de
2018, dimarts i dijous de 10:00 a 12:00 h., CS/S002 de
l'edifici de Ciències Socials, Universitat d'Alacant
Cost: UA gratis / reste 20 €
UNIVERSITAT D'ALACANT. SERVEI DE LLENGÜES
Edif. Germà Bernàcer. Ap. 99 03080 ALACANT 965 903
485 servei.pl@ua.es slc.ua.es/va/
Places: 25 per cadascun dels cursos oferits. Nombre
minímo de places matrículadas necessàries per a
mantenir el curs: 10

Planta baja del Paraninfo, Facultad de Derecho 03080
ALICANTE 965903725 ofi.cultura@ua.es
http://www.veu.ua.es/va/
Matrícula: A partir del 12/09/2018 fins a inici del curs

UNIVERSITAT D'ALACANT. PIC, PUNT D'INFORMACIÓ
CULTURAL

NARRATIVA
Taller de narrativa en valencià "Escriure i
viure". Ref:CU-16689
Termini de sol·licitud: Fins al 17 de novembre 2018

Planta baja del Paraninfo, Facultad de Derecho 03080
ALICANTE 965903725 ofi.cultura@ua.es
http://www.veu.ua.es/va/
Acte Institucional del Dia Internacional de l'Eliminació de
la Violència contra la Dona.

Dates: 20 i 21 de novembre de 2018, de 17 a 20 h, Seu
Universitària (Edifici Espai Blanc, C/ Luis Doll, 7), Petrer
(Alacant)
Amb la intervenció de: L'escriptora mallorquina,
catedràtica de la Universitat Autònoma de Barcelona i
membre de la Real Acadèmia de la Llengua, amb la
butaca n minúscula, Carme Riera

TROBADES
ASTRONOMIA
Observació Astronòmica. Ref:CO-17714

Cost: 20 €
El nombre de places oferides està limitat a 20
participants

Dates: 15 de novembre de 2018, de 18:00 a 21:00 h, al
costat de l'edifici Torre de Control, Universitat d'Alacant
UNIVERSITAT D'ALACANT. ASSOCIACIÓ
UNIVERSITÀRIA D'ASTRONOMIA (ASTROINGEOCIUTAT DELS ESTELS)

TEATRE
Taller de recursos per a narrar, jugar i crear.
Ref:CU-16582
Nombre de crèdits:2'4
Termini de sol·licitud: Des del 12 de setembre 2018
Dates: Del 17 al 25 de novembre de 2018, Dissabtes 17 i
24 de novembre de 10:00 a 14:00h i de 16:00 a 20:00h Diumenges 18 i 25 de novembre de 10:00 a 14:00h, Sala
Savador Allèn (baixos del paranimf), Universitat d'Alacant

Escuela Politécnica Superior (Aula S01D) 03690
Campus de San Vicente del Raspeig 965903654 – Ext.
2462 http://astroingeo.org/
Es realitzaran: Explicacions del cel, identificació de les
constel·lacions de tardor, arribada de les constel·lacions
d'hivern i comiat de les d'estiu. Especial banda zodiacal i
constel·lacions circumpolares.
Explicació i reconeixement del cel amb les aplicacions
astronòmiques de mòbils (en directe).
Observació amb telescopis, especialment Saturn i la
Lluna.

Cost: UA 50€ / no UA 65€
UNIVERSITAT D'ALACANT. PIC, PUNT D'INFORMACIÓ
CULTURAL
Planta baja del Paraninfo, Facultad de Derecho 03080
ALICANTE 965903725 ofi.cultura@ua.es
http://www.veu.ua.es/va/
Matrícula: A partir del 12/09/2018 fins a inici del curs

TEATRE

FILOSOFIA
Dia mundial de la filosofia. III Àgora de
Filosofia: A propòsit de les utopies.... Ref:CO17740
Dates: 15 de novembre de 2018, 13:00 h., Plaza Miguel
Hernández, Universitat d'Alacant
UNIVERSITAT D'ALACANT. SEU CIUTAT D'ALACANT

TEATRE
Hècuba - Aula de Teatre UA. Ref:CU-16656
Dates: 20 de novembre de 2018, 11:30 h., Paranimf
(Fac. de Dret), Universitat d'Alacant
Cost: 3 €
UNIVERSITAT D'ALACANT. PIC, PUNT D'INFORMACIÓ
CULTURAL
Planta baja del Paraninfo, Facultad de Derecho 03080
ALICANTE 965903725 ofi.cultura@ua.es
http://www.veu.ua.es/va/
Reserves per a grups en: ofi.cultura@ua.es

Good Girl - Germanes Gestring. Ref:CU-16660
Dates: 22 de novembre de 2018, 12:00 h., Plaça Igualtat,
Universitat d'Alacant

C/ Ramón y Cajal, 4 03001 ALICANTE
965145333/965145952 seu.alacant@ua.es
http://web.ua.es/va/sedealicante/
Coordina: Elena Nájera. Organitza: Aula de Filosofia de
la Seu Universitària Ciutat d'Alacant.

