AJUDES A ASSOCIACIONS
GENERAL
Ajudes per a l'organització d'activitats de
foment de la participació estudiantil per al curs
2017/18. Ref:B17-90
Termini de sol·licitud: Des del 21 de setembre 2017 fins
al 13 de juliol 2018
Requisits: Podran presentar sol·licituds d'ajuda les
delegacions d'estudiants de centre i les associacions
universitàries inscrites en l'Hotel d'Associacions del
Consell d'Estudiants de la Universitat d'Alacant.
Dotació: Màx. 100% de la despesa de l'a
UNIVERSITAT D'ALACANT. CONSELL D'ESTUDIANTS
Aulario I. Despacho 4. Aptdo 99 03080 Alicante 965 903
675 cons.estudiants@ua.es web.ua.es/va/consejoestudiantes/consell-d-estudiants.html
Ajudes per a finançar activitats i accions que fomenten la
participació dels estudiants.

Requisits: Podran ser beneficiaris/es les persones
jurídiques, de nacionalitat espanyola, o de qualsevol
Estat membre de la Unió Europea externes a la
Universitat d'Alacant però sempre que tinguen un acord
previ de voluntats amb la UA per a la consecució d'una fi
comuna de caràcter cultural, esportiu o lingüístic. Les
persones jurídiques hauran d'estar legalment
constituïdes a la data de finalització del termini de
presentació de sol·licituds i hauran de tenir residència
fiscal a Espanya. Queden excloses les persones
físiques, les Administracions Públiques, els seus
organismes autònoms, les empreses públiques, les
fundacions públiques i altres ens públics. Així mateix
queden exclosos qualssevol dels membres de la
comunitat universitària, (PDI, PAS i alumnat a través del
Consell d'Estudiants i delegacions d'estudiants de Centre
o d'Associacions registrades com a tals en la UA). Els
beneficiaris només podran obtenir una ajuda anual per a
activitats realitzades al llarg del 2018.
UNIVERSITAT D'ALACANT. SECRETARIAT DE
PROMOCIÓ CULTURAL I LINGÜÍSTICA
Edificio Germán Bernácer 1ª planta GB/1011 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965 90 98 21
s.promocio@ua.es http://web.ua.es/va/spcl/
Foment de la cultura, de l'esport i de la pluralitat
lingüística.

AJUDES DIVERSES
SOCIALS I JURÍDIQUES
CULTURA
Ajudes per a l'organització d'activitats de
promoció cultural, lingüística i esportiva per a
l'any 2018. Ref:B18-92
Termini de sol·licitud: Fins al 30 de setembre 2018
Requisits: Podran ser beneficiaris les persones
jurídiques, de nacionalitat espanyola, o de qualsevol
Estat membre de la Unió Europea externes a la
Universitat d'Alacant però sempre que tinguen un acord
previ de voluntats amb la UA per a la consecució d'una fi
comuna de caràcter cultural, esportiu o lingüístic.
UNIVERSITAT D'ALACANT. VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORTS I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
Apt. Correus 99/ Edifici de Rectorat 03080 Alicante 965
903 482 vr.cultura@ua.es web.ua.es/va/vr-cultura/
Ajudes destinades a finançar l'organització d'activitats de
promoció cultural, esportiva i lingüística la realització de
la qual estiga prevista durant l'any 2018.
La concessió d'ajudes serà realitzada per la Comissió
d'Adjudicació mitjançant resolució en les següents dates:
- De l'1 al 15 de juny, per a propostes presentades fins al
30 de
maig - De l'1 al 15 d'octubre, per a propostes
presentades des de l'1 de juny fins al 30 de setembre.

Ajudes per a l'organització d'activitats de
promoció cultural, lingüística i esportiva per a
l'any 2018. Ref:B18-97
Termini de sol·licitud: Des del 1 març 2018 fins al 30 de
setembre 2018
Durada: Any 2018, BOUA 01/03/18, Universitat d'Alacant

Ajudes per a alumnat de la Facultat de Dret de
la Universitat d'Alacant per la participació en el
"I Congrés internacional de mediació". Ref:B18177
Termini de sol·licitud: Des del 15 de juny 2018 fins al 30
de juny 2018
Requisits: Estar matriculat en la Facultat de Dret de la
Universitat d'Alacant en el curs acadèmic 2017-18 en un
grau o màster. Haver-se inscrit en el "I Congrés
Internacional de Mediació".
Dotació: 190 €
UNIVERSITAT D'ALACANT. FACULTAT DE DRET
Apdo. Correos 99 03080 ALICANTE 965 90 3573
facu.dret@ua.es http://derecho.ua.es/va/
Fomentar la participació activa de l'alumnat en el "I
Congrés Internacional de Mediació".

BEQUES DE COL·LABORACIÓ EN CENTRES,
SERVEIS O ACTIVITATS DE LA UA

INFORMÀTICA

VOLUNTARIAT

Beques en serveis d'atenció a usuaris i
usuàries en les sales d'informàtica de lliure
accés. Ref:B18-205

Ajudes per a la col·laboració en els Programes
de Voluntariat Cultural i Lingüístic del
Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües de la
Universitat d'Alacant durant el curs acadèmic
2017/2018, BVCL 01/18. Ref:B18-122

Termini de sol·licitud: Fins al 29 de juny 2018
Durada: De septiembre de 2018 a julio de 2019, BOUA
08/06/18, Universitat d'Alacant
Requisits: Haver estat matriculats o matriculades en
qualsevol de les titulacions oficials de l'àmbit TIC i les
Telecomunicacions de l'Escola Politècnica Superior de la
Universitat d'Alacant (exclòs doctorat) en el curs
acadèmic 2017-2018.
Dotació: 475 €/mes
UNIVERSITAT D'ALACANT. VICERECTORAT DE
CAMPUS I TECNOLOGIA
Edif. Rectorado y Servicios Generales 03080 Alicante
965 903 920 / 3930 vr.campus@ua.es / vr.ti@ua.es
web.ua.es/va/vr-campus/
- Suport a l'atenció de les aules informàtiques, facilitant
les demandes dels usuaris i les usuàries, col·laborant en
la supervisió de l'ús públic dels equipaments,
especialment quant a Internet i bases de dades.
- Col·laboració en la supervisió i control d'equips
informàtics de lliure accés, així com l'atenció d'usuaris.
- Difusió i formació en els recursos tecnològics que
ofereix la Universitat d'Alacant.

Termini de sol·licitud: Des del 22 març 2018 fins al 7 de
setembre 2018
Durada: Curs 2017-18 i, si escau, fins que es resolga
una nova convocatòria, BOUA 03/03/17, Universitat
d'Alacant
Requisits: Ser estudiant de la Universitat d'Alacant i estar
matriculat o matriculada en qualsevol titulació oficial,
estudis propis de postgrau o d'especialització. Per a les
activitats que així ho exigisquen, s'han d'acreditar
coneixements de valencià, anglès o altres llengües (o
estar estudiant-les).
Dotació: Segons activitat
UNIVERSITAT D'ALACANT. SECRETARIAT DE
PROMOCIÓ CULTURAL I LINGÜÍSTICA
Edificio Germán Bernácer 1ª planta GB/1011 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 600 948 739
voluntariat@ua.es http://web.ua.es/va/spcl/
Ajudar en les tasques i els objectius del Programa de
Voluntariat Cultural i Lingüístic del Vicerectorat de
Cultura, Esport i Llengües exercint tasques com, per
exemple, les següents:
- Promoció d'activitats culturals i lingüístiques de la UA,
en el campus i fora d'aquest (jornades, fires, rutes,
espectacles, tallers, cursos, difusió en xarxa,
documentació gràfica, entrevistes, ressenyes, etc.)
- Suport al Servei de Llengües en el Programa de visites
a centres de secundària i en la promoció i l'execució de
les seues activitats
- Recolze al Servei de Llengües, al Servei de Cultura i al
Secretariat de Promoció Cultural i Lingüística en les
activitats que organitzen
- Suport a la formació del Voluntariat Cultural i Lingüístic
en cursos, tallers i activitats que organitze la UA o en els
quals participe.

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

ESPORTS

GENERAL

Ajudes a esportistes estudiants d'alt nivell
(DAN), Curs 2017-2018. Ref:B18-194

Suport lingüístic per a elaborar tesis doctorals
en valencià i en llengües estrangeres. Ref:B18123

Termini de sol·licitud: Des del 1 de juny 2018 fins al 2 de
juliol 2018
Durada: Curs 2017 - 2018, BOUA 31/05/18, Universitat
d'Alacant
Requisits: Estar matriculada o matriculat en la Universitat
d'Alacant en el curs 2016/17 o 2017/2018, en una
titulació de primer, segon o tercer cicle o qualsevol dels
tres cicles (grau, màster i doctorat) dels títols que
tinguen caràcter oficial i validesa en tot el territori
nacional. Ostentar, almenys, una de les categories
indicades en la convocatòria.
Dotació: Màxim 2.000 €
UNIVERSITAT D'ALACANT. SERVEI D'ESPORTS
Pabellón de Deportes. Campus de San Vicente del
Raspeig 03690 San Vicente del Raspeig (Alicante) 965
903 739 ofi.esport@ua.es http://sd.ua.es/va/
Promoure el compatibilitzar l'activitat esportiva i
acadèmica, com a línia estratègica de Foment de les
activitats culturals, esportives i vida saludable en el marc
del Pla Estratègic de Subvencions de la Universitat
d'Alacant.

INFORMÀTICA
Ajudes per a estudiants del programa de
doctorat en Informàtica. Curs 2017-2018.
Ref:B18-189
Termini de sol·licitud: Des del 26 de maig 2018 fins al 2
de juliol 2018
Durada: Curs 2017 - 2018, BOUA 25/05/18
Requisits: Ser estudiant del programa de doctorat en
Informàtica de la Universitat d'Alacant. Haver realitzat
entre l'1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2018
un desplaçament a un centre acadèmic que diste més de
100 km de la UA i del domicili durant el curs del sol·
licitant, per a assistir a un congrés científic internacional i
presentar en ell una comunicació.
Dotació: 200 - 400 €
UNIVERSITAT D'ALACANT. VICERECTORAT
D'ESTUDIS I FORMACIÓ
Edificio Rectorado y Servicios Generales 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965 903 743 / 965 909
839 vr.estudis@ua.es web.ua.es/va/vrestudis/vicerectorat-d-estudis-i-formacio.html
Ajudes a estudiants del programa de doctorat en
Informàtica per a sufragar part de les despeses de
presentació de comunicacions científiques internacionals
relacionada amb l'activitat formativa 4 durant l'any 2018.

BEQUES PREDOCTORALS

Termini de sol·licitud: Des del 15 març 2018 fins al 31 de
desembre 2018
Durada: Any 2018, BOUA 14/03/18, Servei de Llengües
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.

INFERMERIA
Beques d'investigació en infermeria familiar i
comunitària de la Càtedra d'Infermeria Familiar i
Comunitària. Ref:B18-131
Termini de sol·licitud: Des del 1 de juny 2018 fins al 31
de juliol 2018
Requisits: Recerques o projectes en el camp de la
Infermeria Familiar i Comunitària realitzades per
Residents de l'Especialitat d'Infermeria Familiar i
Comunitària durant el seu període de formació en una
Unitat Docent. Per a les Unitats Docents de l'especialitat
d'Infermeria Familiar i Comunitària. Ser Unitat Docent
acreditada de l'especialitat d'Infermeria Familiar i
Comunitària i tenir residents en formació durant el
període de concessió de la beca.
Dotació: 2.000 €
UNIVERSITAT D'ALACANT. CÀTEDRA D'INFERMERIA
FAMILIAR I COMUNITÀRIA
Ctra. de San Vicente del Raspeig s/n 03690 Alicante
(España) 965 903 919 dsp@ua.es https://dsp.ua.es/va/
Reconèixer la investigació sobre Infermeria Familiar i
Comunitària en el període de formació de l'Especialitat
d'Infermeria Familiar i Comunitària. Reconèixer a les
Unitats Docents que es distingeixen, especialment, per
fomentar, impulsar i desenvolupar la recerca d'Infermeria
Familiar i Comunitària durant el procés de formació de
les/els residents.

BORSES DE TREBALL

ARQUITECTURA

HISTÒRIA

Borsa de treball per a ocupar llocs de tècnic en
el Servei d'Infraestructures i Serveis de la
Universitat d'Alacant, BT-11/18. Ref:E18-218

Borsa de treball per a ocupar llocs
d'especialista tècnic per a col·laborar en el
programa "Pep en patrimoni virtual", BT-09/18.
Ref:E18-215

Termini de sol·licitud: Des del 9 de juny 2018 fins al 26
de juny 2018
Requisits: Estar en possessió o haver abonat els drets
per a l'expedició del títol d'Arquitectura o d'aquells títols
universitaris que habiliten per a l'exercici de la professió
d'Arquitecte.

Termini de sol·licitud: Des del 8 de juny 2018 fins al 21
de juny 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

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/

Edificio Rectorado y Servicios Generales 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965 903 939
selecfor@ua.es ssyf.ua.es/va/seleccionpas/

Funcions indicades en la convocatòria.

Col·laborar en el programa "PEP en Patrimoni Virtual"
del departament Prehistòria, Arqueologia, Història
Antiga, Filologia Grega i Filologia Llatina, realitzant les
següents tasques:
- Desenvolupar un programa de promoció digital dels
cursos del PEP en Patrimoni Virtual: Disseny i
manteniment de la web promocional de Patrimoni Virtual,
Disseny i Gestió de Xarxes Socials, Actualització i
manteniment dels canals de comunicació social. (RRSS).
- Informar i assessorar a l'alumnat en fase de
preinscripció i matriculació de les característiques
tècniques i processos administratius del PEP en
Patrimoni Virtual.
- Desenvolupament d'una plataforma Moodle en la qual
es munten els materials del curs 2018-2019 del PEP en
Patrimoni Virtual: Assessorament al professorat en la
confecció de videotutoriales, Confecció de les plantilles
de cada assignatura en les quals el professorat
implementarà la seua docència, Establir reunions
individuals i col·lectives amb el possible alumnat per a la
promoció i assessorament en el PEP en Patrimoni
Virtual.
- Coordinació del programa de l'assignatura Treballe
Final de Master amb l'objectiu de crear un panell de
temes i d'especialistes/ professorat encarregat de dirigir
els TFM.
- Crear i implementar un sistema de control de la qualitat
del PEP en Patrimoni Virtual.
- Coordinació de reunions de promoció en l'àmbit
nacional i internacional.
- Gestió del programa de promoció dels cursos.
- Gestió del tancament dels expedients del curs 2017-18
i ordenació dels criteris de qualificació dels TFM.
- Organització del Congrés de Master.
- Implementar la plataforma de docència Moodle i en
streaming Adobe Connect.
- Assessorament en el maneig conjunt d'Agisoft
Photoscan, GPS diferencial: Aixecament fotogramètric
d'una estructura i posicionament amb GPS diferencial.

Borsa de treball per a ocupar llocs
d'especialista tècnic per a col·laborar en el
programa "Pep en patrimoni virtual", BT-10/18.
Ref:E18-216
Termini de sol·licitud: Des del 8 de juny 2018 fins al 21
de juny 2018

Requisits: Estar en possessió o haver abonat els drets
per a l'expedició del títol de Batxiller, Tècnica o Tècnic o
equivalent.

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

UNIVERSITAT D'ALACANT. SERVEI DE SELECCIÓ I
FORMACIÓ

Coordina: Esperanza Jiménez, Psicoanalista, Psicòloga.
Centre d'Orientació Sociolaboral i Clínica ?El Molinet?.
Coordina el Cicle: Roque Hernández. Col·labora: Aula
de Cinema Universitat d'Alacant. Organitza: Centre
d'Orientació Sociolaboral i Clínica ?El Molinet? i
l'Associació Internacional Anàlisi Freudiano.

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 programa "PEP en Patrimoni Virtual"
del departament Prehistòria, Arqueologia, Història
Antiga, Filologia Grega i Filologia Llatina, realitzant les
tasques indicades en la convocatòria.

CERTÀMENS, CONCURSOS, ETC.

Concurs de disseny de Logotip de la Càtedra
Germà Bernàcer. Ref:PC18-241
Data Sol·licitut: Des del 23 de maig 2018 fins al 2 de
juliol 2018
Requisits: Podrán participar cualquier persona que
pertenezca a la comunidad universitaria (estudiantes,
PDI, PAS) de la Universidad de Alicante
Dotació: 300 €
Cátedra Germán Bernácer.
https://forogermanbernacer.com/category/catedra/

CINEMA
CINEMA
Ponyo en el Penya-segat (2008). Ref:CU-16538
Dates: 29 de juny de 2018, 17:30 h., Seu Universitària
Ciutat d'Alacant, C/ Sant Fernando, 40, Alacant
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/
Es pretén acostar a xiquets, xiquetes i majors la màgia
del director i cofundador del Studio Ghibli Hayao
Miyazaki. Dirigeix el cicle: Virginia Rodríguez Herrero,
Doctora en Sociologia i Antropologia, autora de contes
infantils. Coordina: Virginia Carrión. Organitza: Aula de
Còmic de la Universitat d'Alacant.

The Pilow Book - El llibre de Capçalera (1996)
de Peter Greenaway. Ref:CU-16539
Dates: 29 de juny de 2018, 19:00 h., Seu Universitària
Ciutat d'Alacant, C/ Sant Fernando, 40, Alacant
Amb la intervenció de: Presenta: Roque Hernández.
Psicoanalista, membre d'Anàlisi Freudiano i de la Xarxa
Psicoanálitica d'Alacant
UNIVERSITAT D'ALACANT. SEU CIUTAT D'ALACANT

CONCURSOS DOCENTS

GENERAL

Termini sol·licitut: Des del 13 de juny 2018 fins al 11 de
juliol 2018
Requisits: Segons plaça.

Concurs places de personal docent i
investigador en règim de contractació laboral.
Ref:E18-197

Preu: 27,40 €

Termini sol·licitut: Des del 31 de maig 2018 fins al 27 de
juny 2018

Edificio Rectorado y S. Generales 03690 Alicante 965
903 400 EXT. 3040 condocen@ua.es
ssyf.ua.es/va/accesopdi/

Requisits: Segons plaça.
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/
Categoria: professor/a contractat/a doctor/a (LOU).
Plaça: DC04197 i DC04283. Àrea de coneixement:
arquitectura i tecnologia de computadors
Plaça: DC04200. Àrea de coneixement: dret mercantil
Plaça: DC04213. Àrea de coneixement: llenguatges i
sistemes informàtics
Plaça: DC04212. Àrea de coneixement: filologia catalana
Plaça: DC04202. Àrea de coneixement: biologia cel·lular
Plaça: DC04203. Àrea de coneixement: fisiologia
Plaça: DC04210. Àrea de coneixement: anàlisi
matemàtica
Plaça: DC04470, DC04471 i DC04472. Àrea de
coneixement: didàctica de la llengua i la literatura
Plaça: DC04474, DC04475, DC04476 i DC04482. Àrea
de coneixement: didàctica i organització escolar
Plaça: DC04473, DC04480 i DC04481. Àrea de
coneixement: psicologia evolutiva i de l'educació
Plaça: DC04342. Àrea de coneixement: treball social i
serveis socials
Plaça: DC04299. Àrea de coneixement: dret penal
Plaça: DC04211. Àrea de coneixement: física aplicada
Plaça: DC04302. Àrea de coneixement: medicina
preventiva i salut publica
Plaça: DC04260 i DC04346. Àrea de coneixement:
infermeria
Plaça: DC04195, DC04292 i DC04322. Àrea de
coneixement: geografia humana
Plaça: DC04236 i DC04484. Àrea de coneixement: teoria
i història de l'educació
Plaça: DC04477 i DC04478. Àrea de coneixement:
didàctica de les ciències experimentals
Plaça: DC04479. Àrea de coneixement: educació física i
esportiva
Plaça: DC04483. Àrea de coneixement: didàctica de les
ciències socials
Plaça: DC04194. Àrea de coneixement: llengua
espanyola
Plaça: DC04348. Àrea de coneixement: lingüística
general
Plaça: DC04232. Àrea de coneixement: dret
constitucional
Plaça: DC04353. Àrea de coneixement: comunicació
audiovisual i publicitat

Concurs d'accés a places de cossos docents
universitaris de la Universitat d'Alacant.
Ref:E18-232

UNIVERSITAT D'ALACANT. SERVEI DE SELECCIÓ I
FORMACIÓ. UNITAT D'ACCÉS PDI

Cos de Catedràtic/a de Universitat.
Nombre de la plaça: DF00056. Àrea de coneixement:
«Ecologia».
Nombre de la plaça: DF00662. Àrea de coneixement:
«Filologia Catalana».
Nombre de la plaça: DF02840. Àrea de coneixement:
«Filologia Catalana».
Nombre de la plaça: DF02554. Àrea de coneixement:
«Matemàtica Aplicada». Nombre de la plaça: DF02824.
Àrea de coneixement: «Zoologia».
Nombre de la plaça: DF02825. Àrea de coneixement:
«Dret Financer i Tributari».
Nombre de la plaça: DF02826. Àrea de coneixement:
«Dret Financer i Tributari».
Nombre de la plaça: DF02827. Àrea de coneixement:
«Organització d'empreses».
Nombre de la plaça: DF02828. Àrea de coneixement:
«Organització d'empreses».
Nombre de la plaça: DF02832. Àrea de coneixement:
«Química Inorgànica».
Nombre de la plaça: DF02842. Àrea de coneixement:
«Arquitectura i Tecnologia de Computadors».
Nombre de la plaça: DF02845. Àrea de coneixement:
«Física Aplicada».
Nombre de la plaça: DF02847. Àrea de coneixement:
«Enginyeria Química».
Nombre de la plaça: DF02848. Àrea de coneixement:
«Tecnologia del Medi ambient».
Nombre de la plaça: DF02854. Àrea de coneixement:
«Llenguatges i Sistemes Informàtics».
Nombre de la plaça: DF02862. Àrea de coneixement:
«Medicina Preventiva i Salut Publica».
Nombre de la plaça: DF02873. Àrea de coneixement:
«Comercialització i investigació de mercats».
Nombre de la plaça: DF02881. Àrea de coneixement:
«Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial».

Concurs d'accés a places de cossos docents
universitaris de la Universitat d'Alacant.
Ref:E18-233
Termini sol·licitut: Des del 13 de juny 2018 fins al 11 de
juliol 2018
Requisits: Segons plaça.
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/
Consultar places en la convocatòria.

Concurs d'accés a places de cossos docents
universitaris de la Universitat d'Alacant.
Ref:E18-234

ARQUEOLOGIA

Termini sol·licitut: Des del 13 de juny 2018 fins al 11 de
juliol 2018

Curs pràctic d'arqueologia (V). Ref:CR-41328

Requisits: Segons plaça.
Preu: 27,40 €
UNIVERSITAT D'ALACANT. SERVEI DE SELECCIÓ I
FORMACIÓ. UNITAT D'ACCÉS PDI

Nombre de crèdits:8
Termini de sol·licitud: Des del 14 de maig 2018
Dates: Del 2 al 13 de juliol de 2018, Fundació
Universitària L'Alcudia de Recerca Arqueològica, Elx
(Alacant)

Edificio Rectorado y S. Generales 03690 Alicante 965
903 400 EXT. 3040 condocen@ua.es
ssyf.ua.es/va/accesopdi/

Cost: UA 125€ - Gral 150€

Nombre de la plaça: DF02833 (corresponent a l'OEP
2016). Cos al que pertany la plaça: Professors Titulars
d'Universitat. Àrea de coneixement: Química Inorgànica.

Campus de la UA - Edificio Germán Bernácer 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965903979 - 965909827
cursosestiu@ua.es https://web.ua.es/va/verano/

Nombre de la plaça: DF02834 (corresponent a l'OEP
2016). Cos al que pertany la plaça: Professors Titulars
d'Universitat. Àrea de coneixement: Química Inorgànica.
Nombre de la plaça: DF02835 (corresponent a l'OEP
2018). Cos al que pertany la plaça: Professors Titulars
d'Universitat. Àrea de coneixement: Arqueologia.

CURSOS

Universitat d'Alacant.

El curs proporciona una formació bàsica en l'ús dels
instruments metodològics i el coneixement de les
principals estratègies d'intervenció en el treball de camp i
la recerca arqueològica. Consta d'una part pràctica en
sessions matinals en el jaciment de l'Alcudia d'Elx, on es
duen a terme tasques d'excavació, prospecció,
documentació i catalogació del registre arqueològic, i
una sèrie de xarrades en sessions vespertines que
aborden les principals perspectives temàtiques de la
recerca arqueològica actual impartides per especialistes
seguides d'un temps de debat

ARTS VÀRIES
Intel·ligència Estratègica per a Organitzacions
Innovadores. Ref:CR-41369
Nombre de crèdits:6
Termini de sol·licitud: Des del 7 de juny 2018 fins al 31
d`agost 2018
Dates: De l'1 d'octubre de 2018 al 31 de juliol de 2019,
semi-presencial, Campus de San Vicente, Alicante
Cost: 450€
Facultat d'Econòmiques. Departamiento d'Organització
d'empreses

Els Estudis Queer: literatura, cinema i art.
Ref:CR-41329
Nombre de crèdits:2
Termini de sol·licitud: Des del 14 de maig 2018
Dates: Del 2 al 14 de juliol de 2018, On line a través de
Campus Virtual
Cost: UA 60€ - Gral 90€
Universitat d'Alacant.

Campus de San Vicente 03690 Alicante
inteligenciaestrategia@ua.es
http://inteligenciaestrategica.ovtt.org/

Campus de la UA - Edificio Germán Bernácer 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965903979 - 965909827
cursosestiu@ua.es https://web.ua.es/va/verano/

semi-presencial: online i una setmana presencial.

El curs pretén proporcionar els conceptes claus dels
estudis queer com a crítica de la identitat i dels règims
normatius de la sexualitat, l?anàlisi dels minories sexuals
i de gènere i el paper de la sexualitat en la cultura, amb
especial atenció a l?estat espanyol. El curs examina la
producció literària (la narrativa, en concret),
cinematogràfica i artística preferentment en castellà i
català com a espais de reflexió i representació de la
identitat, el gènere i la sexualitat normativa i queer.

CURSOS D´ESTIU

BIOQUÍMICA

CIÈNCIES POLÍTIQUES

Laboratori de Bioquímica i Biologia Molecular
Clínica: fonaments i noves tècniques. 2ª edició.
Ref:CR-41349

Curs d'eines i recursos per a investigar la
memòria democràtica valenciana (II). Ref:CR41365

Nombre de crèdits:3

Nombre de crèdits:3

Termini de sol·licitud: Des del 14 de maig 2018

Termini de sol·licitud: Des del 14 de maig 2018

Dates: Del 2 al 6 de juliol de 2018, Facultat de Ciències
II, Universitat d'Alacant

Dates: Del 23 al 27 de juliol de 2018, Facultat de
Filosofia i Lletres, Universitat d'Alacant

Cost: UA 75€ - Gral 110€

Cost: UA 75€ - Gral 110€

Universitat d'Alacant.

Universitat d'Alacant.

Campus de la UA - Edificio Germán Bernácer 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965903979 - 965909827
cursosestiu@ua.es https://web.ua.es/va/verano/

Campus de la UA - Edificio Germán Bernácer 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965903979 - 965909827
cursosestiu@ua.es https://web.ua.es/va/verano/

Curs multidisciplinari eminentment pràctic en el qual
s'aborden aspectes fonamentals i avançats d'analítica
específica de bioquímica clínica. Així doncs, es
combinen tècniques pròpies d'àrees de Bioquímica i
Biologia Molecular, Immunologia i Biologia cel·lular,
oferint formació pràctica per a l'adquisició de
competències pròpies d'un títol profesionalizante en
l'àmbit de la bioquímica clínica, concretament anàlisi
clínica

L’objectiu del curs és continuar contribuint a formar els
investigadors, els docents, els membres de les
associacions memorialístiques i els ciutadans en general
en matèria de didàctica i de recerca de tots els elements
que conformen la memòria democràtica valenciana. Es
preparà els participants en la utilització de les eines i els
recursos per a desenvolupar millor la seva tasca de
restaurar la dignitat de les víctimes i conformar un
sistema de valors de tolerància, respecte, democràcia i
pau. Perquè el curs siga profitós, també hi haurà sessió
de pràctiques

CIÈNCIES DE LA SALUT
CIÈNCIES SOCIALS
Immersion to Healthcare Improvement Science.
Ref:CR-41331
Nombre de crèdits:5
Termini de sol·licitud: Des del 14 de maig 2018
Dates: Del 2 al 6 de juliol de 2018, Universitat d'Alacant
Cost: UA 200€ - Gral 300€
Universitat d'Alacant.

Assetjament i relacions laborals: perspectiva
social i jurídica. Ref:CR-41326
Nombre de crèdits:1,5
Termini de sol·licitud: Des del 14 de maig 2018
Dates: Del 3 al 5 de juliol de 2018, Sala de Judicis de la
Facultat de Dret, Universitat d'Alacant

Campus de la UA - Edificio Germán Bernácer 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965903979 - 965909827
cursosestiu@ua.es https://web.ua.es/va/verano/

Cost: UA 50€ - Gral 80€

The week-long UA Summer Immersion programme is a
deep dive into the world of Healthcare Improvement
Science (HIS) and how HIS carries out its mission of
accelerating quality improvement in health care. It's ideal
for those passionate about improving patient care in
individual organizations and across systems, states, and
countries. The multicultural perspective and practical
orientation in analyzing similar situations in different
healthcare contexts will make the difference of this
programme.

Campus de la UA - Edificio Germán Bernácer 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965903979 - 965909827
cursosestiu@ua.es https://web.ua.es/va/verano/

Universitat d'Alacant.

L'assetjament en el treball constitueix un fenomen
complex i polièdric que, per desgràcia, es desencadena
amb excessiva freqüència en el si de les organitzacions
productives. La present proposta de curs abordarà
aquest fenomen de forma interdisciplinària, prevalent la
varietat de perspectives des de la qual pot ser objecte
d'estudi així com la implicació social i prestigi de les
institucions de procedència dels ponents intervinents
(Universitat, Tribunal Suprem, Fiscalia, Sindic de
Greuges, sindicats, i organitzacions empresarials)

Rock and Roll Business. Ref:CR-41366
Nombre de crèdits:1,5
Termini de sol·licitud: Des del 14 de maig 2018
Dates: Del 23 al 26 de juliol de 2018, Aulari I, Universitat
d'Alacant

Cost: UA 50€ - Gral 80€
Universitat d'Alacant.
Campus de la UA - Edificio Germán Bernácer 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965903979 - 965909827
cursosestiu@ua.es https://web.ua.es/va/verano/
Aquest curs mostra com els estels del rock manegen els
seus negocis i carreres artístiques. Així, els alumnes
coneixeran les diferents possibilitats per a fer viable
econòmicament la creació musical com a servei propi
d'artistes i grups de rock; tot açò basat en la correcta
gestió empresarial d'aspectes clau com són innovació,
producció, màrqueting i fiscalitat

COOPERACIÓ I DESENVOLUPAMENT
Emprendimiento responsable des del
cooperativisme. Ref:CR-41356
Nombre de crèdits:1,6

El curs s'emmarca dins de les necessitats de pal·liar els
efectes adversos derivats del CO2, un gas relacionat
directament amb l'efecte hivernacle i l'escalfament
global. Servirà de plataforma tant informativa com a
fòrum de debat per als assistents que vulguen conèixer
les últimes tecnologies de captura, emmagatzematge,
transport i usos del CO2. Aquest curs reunirà entre els
seus ponents a membres de grans empreses (Cemex
S.A. o Iberdrola S.A.), xicoteta i mitja empresa
(G2MTech) i experts internacionals

DRET
Canvi constitucional: entre l'Estat Social i
Autonòmic i el Capitalisme Financer. Ref:CR41327
Nombre de crèdits:3,2
Termini de sol·licitud: Des del 14 de maig 2018

Termini de sol·licitud: Des del 14 de maig 2018

Dates: Del 2 al 5 de juliol de 2018, Institut Alacantí de
Cultura Juan Gil-Albert. Calle San Fernando 44, Alacant

Dates: Del 17 al 18 de juliol de 2018, Centre Cívic i
Juvenil d'Elda, Elda (Alacant)

Cost: UA 75€ - Gral 110€

Cost: UA 40€ - Gral 60€
Universitat d'Alacant.
Campus de la UA - Edificio Germán Bernácer 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965903979 - 965909827
cursosestiu@ua.es https://web.ua.es/va/verano/
Amb aquest curs es pretén donar a conèixer el
cooperativisme com a fórmula per a l'emprendimiento en
una economia social, responsable i transparent. Per a
açò, al llarg del curs s'abordaran qüestions de concepte,
però també aspectes legals, organitzatius, de
funcionament i de gestió. De la mateixa manera, es
donaran a conèixer les diferents ajudes públiques que
afavoreixen i impulsen aquest model empresarial i es
mostraran exemples d'èxit com a referents d'una
economia responsable

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

Universitat d'Alacant.
Campus de la UA - Edificio Germán Bernácer 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965903979 - 965909827
cursosestiu@ua.es https://web.ua.es/va/verano/
La crisi de l'Estat de les Autonomies (desafiament
català), el dèficit dels drets socials, la perspectiva de
gènere, el futur de la Unió Europea, jalonen el debat
polític i social a propòsit de la necessitat de
millora/reforma del vigent text fonamental. Aquestes
qüestions requereixen d'un debat clarificador tant dels
termes del discurs, necessitat o no d'un canvi
constitucional; com del seu abast i contingut: què es pot
o deu reformar? sobre la base de quins criteris? A tal fi
respon el present curs d'estiu titulat ?Canvi
constitucional: entre l'Estat social i Autonòmic i el
Capitalisme Financer?

Procés penal. Qüestions actuals. Ref:CR-41333

Reptes actuals enfront de la problemàtica del
CO2. Ref:CR-41362

Nombre de crèdits:1,5

Nombre de crèdits:3,1

Dates: Del 5 al 6 de juliol de 2018, La casa de la Paraula
(Balearia). Moll de la Pansa, s/n, Dénia (Alacant)

Termini de sol·licitud: Des del 14 de maig 2018
Dates: Del 16 al 20 de juliol de 2018, Edifici Germà
Bernàcer, Universitat d'Alacant
Cost: UA 75€ - Gral 110€
Universitat d'Alacant.
Campus de la UA - Edificio Germán Bernácer 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965903979 - 965909827
cursosestiu@ua.es https://web.ua.es/va/verano/

Termini de sol·licitud: Des del 14 de maig 2018

Cost: UA 40€ - Gral 60€
Universitat d'Alacant.
Campus de la UA - Edificio Germán Bernácer 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965903979 - 965909827
cursosestiu@ua.es https://web.ua.es/va/verano/
El curs aborda importants qüestions que, en l'actualitat,
planteja el procés penal, des de perspectives diverses.
Així, en l'estudi de les diferents matèries que conformen
els seus ensenyaments -instrucció i imputació, eurorden,
enjudiciament de delictes lleus, violència de gènereparticipen diferents juristes tractant de conjuminar a
l'anàlisi teòrica amb el qual mereix la seua aplicació
pràctica

Dret de danys: qüestions actuals. Ref:CR-41355
Nombre de crèdits:1,5
Termini de sol·licitud: Des del 14 de maig 2018
Dates: Del 19 al 20 de juliol de 2018, Facultat de Dret,
Universitat d'Alacant
Cost: UA 50€ - Gral 80€
Universitat d'Alacant.
Campus de la UA - Edificio Germán Bernácer 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965903979 - 965909827
cursosestiu@ua.es https://web.ua.es/va/verano/
Aquest curs pretén analitzar, des d'una perspectiva
actual i pràctica, diversos aspectes de la responsabilitat
civil extracontractual. Especialment, seran objecte
d'atenció per part de prestigiosos professionals
especialitzats en la matèria, qüestions que afecten a la
responsabilitat civil derivada del delicte i a la valoració
del dany causat. Entre aquestes últimes s'abordaran les
disfuncions que presenta el barem de tràfic, la
indemnització per lucre cessant, el dany per pèrdua
d'oportunitat i el dany moral.

Campus de la UA - Edificio Germán Bernácer 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965903979 - 965909827
cursosestiu@ua.es https://web.ua.es/va/verano/
L’autoaprenentatge com a recurs per al professorat de
valencià (I) és un curs de 20 hores lectives i 2 crèdits
(vàlids per a la Capacitació). L’objectiu que ens
plantegem és mostrar al professorat de valencià diversos
recursos en línia que els ofereix el Centre d’
Autoaprenentatge de Valencià de la UA, tant les Fitxes
de Llengua (nivell B2-C1-C2), com sobretot el curs
Valencià Bàsic (A2-B1), orientat per a aprenents de
nivells inicials

Assetjament escolar i suïcidi des d'una
perspectiva multidisciplinària. Ref:CR-41325
Nombre de crèdits:3
Termini de sol·licitud: Des del 14 de maig 2018
Dates: Del 2 al 6 de juliol de 2018, Seu Universitària de
Torrevella, Torrevella (Alacant)
Cost: UA 60€ - Gral 90€

DRETS HUMANS
Migracions i drets humans: experiències i
reptes pendents. Ref:CR-41361
Nombre de crèdits:2
Termini de sol·licitud: Des del 14 de maig 2018
Dates: Del 16 al 18 de juliol de 2018, Plaza de Francisco
López Pina s/n, Petrer (Alacant)
Cost: UA 50€ - Gral 75€
Universitat d'Alacant.

Universitat d'Alacant.
Campus de la UA - Edificio Germán Bernácer 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965903979 - 965909827
cursosestiu@ua.es https://web.ua.es/va/verano/
L'assetjament escolar és un problema social greu que
pot afectar a la salut mental dels nostres joves amb el
suïcidi com la pitjor de les seues conseqüències. És
important detectar precoçment i saber com atallar
aquestes conductes utilitzant totes les eines de les quals
disposem. El nostre curs aborda el bullying des d'una
perspectiva multidisciplinària (Criminologia, Psicologia,
Dret, Sociologia, Tecnològica, etc.) per a aprendre a
prevenir i tractar el bullying i evitar les seues
conseqüències..

Campus de la UA - Edificio Germán Bernácer 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965903979 - 965909827
cursosestiu@ua.es https://web.ua.es/va/verano/
A partir d'una aproximació interdisciplinària, però
sustentat per un enfocament de drets humans, aquest
curs pretén, d'un costat, identificar els complexos reptes
que els moviments migratoris plantegen en l'actualitat i,
d'un altre, contribuir al debat universitari i social sobre la
millor manera d'enfrontar-los. Participaran acadèmics,
membres d'organitzacions de la societat civil que
coneixen de primera mà el treball amb migrants i
representants de l'administració

Experiències i recursos per a la innovació
educativa: Flipped Classroom, Geolocalización,
rúbriques. Ref:CR-41330
Nombre de crèdits:1,6
Termini de sol·licitud: Des del 14 de maig 2018
Dates: Del 4 al 5 de juliol de 2018, Centre Cívic i Juvenil
d'Elda, Elda (Alacant)
Cost: UA 40€ - Gral 60€

EDUCACIÓ
L'autoaprenentatge com a recurs per al
professorat de valencià (I). Ref:CR-41321
Nombre de crèdits:2
Termini de sol·licitud: Des del 14 de maig 2018
Dates: Del 29 al 30 de juny de 2018, Centre Cultural El
Teular. Plaza El Teular, s/n, Cocentaina (Alacant)
Cost: 50€
Universitat d'Alacant.

Universitat d'Alacant.
Campus de la UA - Edificio Germán Bernácer 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965903979 - 965909827
cursosestiu@ua.es https://web.ua.es/va/verano/
El curs pretén mostrar com en el nou rol que el docent
ha d'assumir l'ús de les noves eines tecnològiques pot
suposar un suport d'enorme interès. Al llarg de les
sessions del curs s'abordarà la descripció, fonament,
metodologia i ús aplicat d'eines com el flipped
classroom, rúbrica, geolocalización, o avaluació
interactiva per a la creació d'una experiència d'aula, en
la qual s'entenguen les noves funcions del professorat i
l'alumnat tant dins com fóra de l'aula

Coeducació i gestió de la diversitat. Ref:CR41338
Nombre de crèdits:2
Termini de sol·licitud: Des del 14 de maig 2018
Dates: Del 9 al 13 de juliol de 2018, C/ La Tèrcia, nº 12,
Villena (Alacant)

Amb aquest curs, dirigit al professorat de secundària i de
l'últim cicle de primària, es pretén aportar eines que
faciliten la inclusió de la perspectiva de gènere en els
materials docents. Encara que el curs parteix de les
assignatures d'Història, Història de l'Art i Llengua
castellana i Literatura, per les característiques de les
fitxes que es presenten, és possible emprar-les com a
activitats de tutoria

Cost: UA 50€ - Gral 75€
Universitat d'Alacant.
Campus de la UA - Edificio Germán Bernácer 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965903979 - 965909827
cursosestiu@ua.es https://web.ua.es/va/verano/

Coeducació: canvis socials i identitat de gènere
a l`aula. Ref:CR-41337

La igualtat i la gestió de la diversitat són valors que estan
presents en l'acció educativa, almenys en el seu
plantejament. No obstant açò, ens trobem amb el fet que
en cap pla d'estudis de les carreres relacionades amb
l'àmbit educatiu, s'imparteixen continguts destinats a
ensenyar sobre com coeducar en l'aula, ni sobre com
gestionar la diversitat.

Nombre de crèdits:1,5

Educació de l'oci i temps lliure amb activitats
físiques alternatives. Ref:CR-41342
Nombre de crèdits:2
Termini de sol·licitud: Des del 14 de maig 2018
Dates: Del 9 al 12 de juliol de 2018, Facultat de Dret,
Universitat d'Alacant
Cost: UA 60€ - Gral 90€

Termini de sol·licitud: Des del 14 de maig 2018
Dates: Del 12 al 13 de juliol de 2018, C/ Puríssima, 5759, Benissa (Alacant)
Cost: UA 40€ - Gral 60€
Universitat d'Alacant.
Campus de la UA - Edificio Germán Bernácer 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965903979 - 965909827
cursosestiu@ua.es https://web.ua.es/va/verano/
Aquestes jornades pretenen propiciar un lloc de trobada
per a l'intercanvi d'iniciatives i experiències encaminades
a proporcionar a la comunitat educativa una visió
actualitzada que corresponga als canvis socials i els
necessitats educatives per a la igualtat. Construir espais
d'intervenció en contextos educatius per a formar i
transformar de manera conjunta estudiants, docents i
famílies en qüestions relacionades amb coeducació,
afectivitat sexual i identitat de gènere.

Universitat d'Alacant.
Campus de la UA - Edificio Germán Bernácer 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965903979 - 965909827
cursosestiu@ua.es https://web.ua.es/va/verano/
En aquest curs descobrirem un gran ventall de
modalitats alternatives o no convencionals, veurem
modalitats individuals on potenciarem l'autoconeixement
i la nostra capacitat d'aprendre a aprendre, modalitats
col·lectives de pista dividida amb diferents implementos,
pista compartida i unes altres d'invasió. L'aproximació es
realitzarà des de la pràctica en un clima propici per a
l'aprenentatge

La perspectiva de gènere en les aules
d'Educació Secundària: una aplicació pràctica.
Ref:CR-41350
Nombre de crèdits:2
Termini de sol·licitud: Des del 14 de maig 2018

Brain breaks: oxigen per a l'aulas. Ref:CR-41353
Nombre de crèdits:3
Termini de sol·licitud: Des del 14 de maig 2018
Dates: Del 16 al 23 de juliol de 2018, Edifici Germà
Bernàcer, Universitat d'Alacant
Cost: UA 75€ - Gral 110€
Universitat d'Alacant.
Campus de la UA - Edificio Germán Bernácer 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965903979 - 965909827
cursosestiu@ua.es https://web.ua.es/va/verano/
Taller pràctic de brain breaks, activitats disruptives per a
l?aula que milloren el rendiment de l?alumnat,
intensifiquen els lligams emocionals del grup-classe,
redueixen la conflictivitat en l?aula i milloren l?
autoconcepte dels alumnes i els docents

Dates: Del 9 al 11 de juliol de 2018, C/ Puríssima, 57-59,
Benissa (Alacant)
Cost: UA 50€ - Gral 75€
Universitat d'Alacant.
Campus de la UA - Edificio Germán Bernácer 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965903979 - 965909827
cursosestiu@ua.es https://web.ua.es/va/verano/

Metodologies actives en l'aprenentatge i
avaluació autèntica. Ref:CR-41360
Nombre de crèdits:2
Termini de sol·licitud: Des del 14 de maig 2018
Dates: Del 17 al 19 de juliol de 2018, Av. Porvilla, 8, La
Nucia (Alacant)
Cost: UA 50€ - Gral 75€
Universitat d'Alacant.

Campus de la UA - Edificio Germán Bernácer 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965903979 - 965909827
cursosestiu@ua.es https://web.ua.es/va/verano/
L'escola necessita un canvi, no podem seguir donant
classe com s'ha vingut fent els darrers anys. Calç donar
més protagonisme als alumnes, fer-els partícips del seu
aprenentatge. El present curs tracta de donar una visió
completa dels metodologies actives actuals.
Conjuntament amb la seua justificació del perquè, de
com avaluar en aquestes noves situacions i cap on anem
o que ens depararà el futur de l?educació, serà tractat
per especialistes en la matèria, d'una manera pràctica
que permetrà al docent i també als futurs docents,
incorporar aquestes metodologies en els seues aules

EMPRESA

Aquest curs abordarà els aspectes aplicats de les
actuacions en incidents crítics en casos de segrestos,
atracaments i suïcidis. S'analitzaran les estratègies
d'acutación policial i primers auxilis piscológicos en
subjectes en situació de risc suïcida, en víctimes de
segrest i atracament amb ostatges. Així mateix, aquest
curs permetrà conèixer les tècniques policials de
negociació i mediació en situacions de crisis i les
tècniques d'intervenció psicològica breu en familiaries i
reunits de víctimes d'un delicte.

F. VALENCIANA
L'autoaprenentatge com a recurs per al
professorat de valencià II. Ref:CR-41351
Nombre de crèdits:2

Summer Business Program. Ref:CR-41323

Termini de sol·licitud: Des del 14 de maig 2018

Nombre de crèdits:7,6

Dates: Del 19 al 20 de juliol de 2018, C/ Puríssima, 5759, Benissa (Alacant)

Termini de sol·licitud: Des del 14 de maig 2018
Dates: del 26 de juny al 19 de juliol de 2018, Edificio
Germán Bernácer, Universitat d'Alacant
Cost: estudiants UA 260€. Gral 300€
Universitat d'Alacant.
Campus de la UA - Edificio Germán Bernácer 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965903979 - 965909827
cursosestiu@ua.es http://web.ua.es/va/verano/
Aquest programa de quatre setmanes de durada,
impartit completament en anglès, és el més veterà de la
programació ja que es va iniciar l'any 2006 i actualment
és un dels més sol·licitats pels estudiants internacionals.
És una oportunitat única per a dur a terme un
aprenentatge intercultural entre estudiants nordamericans i europeus, a través de classes compostes
per estudiants provinents de la Universitat de MissouriColumbia (USA) i estudiants d'altres Universitats
Europees, incloent la Universitat d'Alacant. El programa
es divideix en dos mòduls: el primer d'ells impartit per
professorat de la Universitat de Missouri-Columbia i, el
segon impartit per la Universitat d'Alacant. Aquest curs
de l'àrea econòmica alterna les classes teòriques amb
visites a diferents empreses de la província.

Cost: 50€
Universitat d'Alacant.
Campus de la UA - Edificio Germán Bernácer 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965903979 - 965909827
cursosestiu@ua.es https://web.ua.es/va/verano/
L’autoaprenentatge com a recurs per al professorat de
valencià II és un curs de 20 hores lectives i 2 crèdits
(vàlids per a la Capacitació). L’objectiu que ens
plantegem és mostrar al professorat de valencià diversos
recursos en línia que els ofereix el Centre d’
Autoaprenentatge de Valencià de la UA, tant el curs
Valencià Bàsic (A2-B1), com sobretot les Fitxes de
Llengua, orientades per a aprenents de nivells més
avançats (B2-C1-C2).

GASTRONOMIA
Oli d'oliva, or líquid?. Elaboració,
Agroeconomía i propietats físic-químiques de
l'oli. Ref:CR-41336
Nombre de crèdits:2

EXÈRCIT I COSSOS DE SEGURETAT

Termini de sol·licitud: Des del 14 de maig 2018
Dates: Del 11 al 13 de juliol de 2018, Centre Cultural El
Teular. Plaza El Teular, s/n, Cocentaina (Alacant)

Intervenció en incidents crítics en casos de
segrestos, atracaments i suïcidis. Ref:CR-41359

Cost: UA 50€ - Gral 75€

Nombre de crèdits:1,5

Campus de la UA - Edificio Germán Bernácer 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965903979 - 965909827
cursosestiu@ua.es https://web.ua.es/va/verano/

Termini de sol·licitud: Des del 14 de maig 2018
Dates: Del 16 al 17 de juliol de 2018, Saló de Graus de
la Facultat de Dret, Universitat d'Alacant
Cost: UA 50€ - Gral 80€
Universitat d'Alacant.
Campus de la UA - Edificio Germán Bernácer 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965903979 - 965909827
cursosestiu@ua.es https://web.ua.es/va/verano/

Universitat d'Alacant.

L'oli d'oliva pot ser considerat com a petjada essencial
d'identitat de la zona Mediterrània i, com a tal, ha de ser
conegut i benvolgut per tots. Aquest curs proporciona
una base de coneixement dels processos de la seua
elaboració, abordant tant aspectes agroeconómicos, com
de l'obtenció i cures de la matèria primera, de l'obtenció
de l'oli d'oliva, i de les propietats físic-químiques i el seu
efecte en la classificació dels diferents tipus d'oli.
S'integraran sessions pràctiques en les quals s'inclou
una visita a una almazara i un tast.

GEOGRAFIA

INFORMÀTICA

Geografia Social: Cartografia col·laborativa i
innovació docent. Ref:CR-41357

Introducció al Deep Learning. Ref:CR-41345
Nombre de crèdits:1,5

Nombre de crèdits:1,5
Termini de sol·licitud: Des del 14 de maig 2018
Dates: Del 16 al 18 de juliol de 2018, C/ Puríssima, 5759, Benissa (Alacant)
Cost: UA 40€ - Gral 60€
Universitat d'Alacant.
Campus de la UA - Edificio Germán Bernácer 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965903979 - 965909827
cursosestiu@ua.es https://web.ua.es/va/verano/
La cartografia col·laborativa suposa una eina d'innovació
docent en els diferents nivells d'ensenyen, puix que
construeix el territori a partir de les experiències dels/as
usuaris/as finals. En aquest sentit, el programa del curs
parteix de les iniciatives desenvolupades en diferents
llocs en els últims anys des del departament d'Anàlisi
Geogràfica Regional i Geografia Física de la Universitat
d'Alacant, tant en municipis alacantins com en projectes
de cooperació internacional al desenvolupament a Àfrica
i Amèrica amb alumnes/as d'ensenyament primari i
secundària. La formació serà eminentment pràctica
combinant treball de camp amb aplicacions en telèfons
mòbils amb eines de sistemes d'informació geogràfica en
aula d'informàtica, explotant la transversalitat que ofereix
la Geografia en el coneixement i gestió del territori, i el
seu tractament en les aules

HUMANITATS

Termini de sol·licitud: Des del 14 de maig 2018
Dates: Del 9 al 11 de juliol de 2018, Escuela Politécnica
Superior IV, Universitat d'Alacant
Cost: UA 50€ - Gral 80€
Universitat d'Alacant.
Campus de la UA - Edificio Germán Bernácer 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965903979 - 965909827
cursosestiu@ua.es https://web.ua.es/va/verano/
Dins de la intel·ligència artificial l'aprenentatge automàtic
(Machine Learning) constitueix un àrea en expansió on
les empreses necessiten especialistes que dominen
aquestes tècniques en les quals es dissenyen models on
l'ordinador aprèn a prendre decisions a partir d'exemples.
Recentment l'especialitat dedicada a l'aprenentatge
profund (Deep Learning) ha tingut una gran impacte en
problemes que no es podien resoldre, o bé, els resultats
eren insuficients.

Big Data: fonaments tecnològics i aplicacions
pràctiques. Ref:CR-41352
Nombre de crèdits:3
Termini de sol·licitud: Des del 14 de maig 2018
Dates: Del 16 al 20 de juliol de 2018, Escola Politècnica
Superior, Universitat d'Alacant
Cost: UA 75€ - Gral 110€

Fusió i mestissatge: Espanya i Cuba,
sorprenents viatges d'anada i volta. Ref:CR41344
Nombre de crèdits:0,6
Termini de sol·licitud: Des del 14 de maig 2018
Dates: Del 17 al 19 de juliol de 2018, Seu Universitària
de Torrevella. Calle Antonio Machado 47, Universitat
d'Alacant
Cost: 10€
Universitat d'Alacant.
Campus de la UA - Edificio Germán Bernácer 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965903979 - 965909827
cursosestiu@ua.es https://web.ua.es/va/verano/
Aquest curs és un recorregut multidisciplinari pels casos
d'interculturalitat en la producció artística (literària,
cinematogràfica, urbanística...) i científica de l'hispànic a
Cuba i viceversa. D'aquesta manera s'estudiarà
històrica, cultural i antropològicament les relacions
interculturals entre Cuba i Espanya, aprofundint en la
fusió i el mestissatge de les cultures i analitzant casos
concrets en la interrelació cultural Espanya-Cuba en els
últims anys

Universitat d'Alacant.
Campus de la UA - Edificio Germán Bernácer 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965903979 - 965909827
cursosestiu@ua.es https://web.ua.es/va/verano/
Aquest curs té com a objectiu introduir el concepte de
Big Data i les seues aplicacions en el món real, donant a
conèixer diverses tècniques d'emmagatzematge i
processament utilitzades per al treball amb dades
massives. El curs inclou sessions pràctiques on es
tractaran tecnologies capdavanteres en entorns Big Data
com Spark i FIWARE, eines per a l'anàlisi de dades
(estructurats, text i web) com a R i eines de visualització
de la informació com Tableau.

INTERNET
Com escriure en internet per a obtenir millors
resultats. Ref:CR-41339
Nombre de crèdits:2
Termini de sol·licitud: Des del 14 de maig 2018
Dates: Del 9 al 13 de juliol de 2018, Seu Ciutat d'Alacant,
Sant Fernando 40, Alacant
Cost: UA 60€ - Gral 90€

Campus de la UA - Edificio Germán Bernácer 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965903979 - 965909827
cursosestiu@ua.es https://web.ua.es/va/verano/
Aquest curs, únic en la seua temàtica dins de la
Universitat d'Alacant, ofereix una visió general de les
aportacions que pot realitzar el màrqueting des de la
perspectiva de les neurociencias en el qual l'alumne
aprendrà com es realitza la presa de decisions per part
del consumidor, quines eines ofereix el neuromarketing
per a mesurar la resposta del consumidor, què és el
màrqueting sensorial i experiencial i aplicacions del
neuromarketing en el màrqueting-mix i en el màrqueting
digital

Universitat d'Alacant.
Campus de la UA - Edificio Germán Bernácer 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965903979 - 965909827
cursosestiu@ua.es https://web.ua.es/va/verano/
Dirigim aquest curs a els qui, professional o
personalment, voleu establir una relació bidireccional
fluïda amb els vostres públics i/o clients en internet.
Posem especial atenció en l'orientació al consumidor i/o
al públic, en la interactivitat i en la dialogicidad

MEDIACIÓ I GESTIÓ DE CONFLICTES
Delictes d'odi: causes, prevenció i resolució de
conflictes. Ref:CR-41341
Nombre de crèdits:1,5
Termini de sol·licitud: Des del 14 de maig 2018

MÀRQUETING

Dates: Del 12 al 13 de juliol de 2018, Saló de Graus de
la Facultat de Dret, Universitat d'Alacant
Cost: UA 50€ - Gral 80€

Màrqueting de la Cultura i de les Arts. Ref:CR41332
Nombre de crèdits:2
Termini de sol·licitud: Des del 14 de maig 2018
Dates: Del 2 al 6 de juliol de 2018, Seu Ciutat d'Alacant,
Sant Fernando 40, Alacant
Cost: UA 60€ - Gral 90€
Universitat d'Alacant.
Campus de la UA - Edificio Germán Bernácer 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965903979 - 965909827
cursosestiu@ua.es https://web.ua.es/va/verano/
Aquest curs, únic en la seua temàtica dins de la
Universitat d'Alacant, ofereix una visió general de les
aportacions que pot realitzar el màrqueting per al
desenvolupament reeixit d'iniciatives en el sector de la
cultura i de les arts. El curs es construeix sobre la base
que les indústries creatives i culturals requereixen un
enfocament de màrqueting diferent al que s'aplica en
altres sectors a causa que els productes artístics i
culturals requereixen un tractament especial en el seu
posicionament i comunicació, entre altres aspectes
diferencials

Universitat d'Alacant.
Campus de la UA - Edificio Germán Bernácer 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965903979 - 965909827
cursosestiu@ua.es https://web.ua.es/va/verano/
Aquest curs pretén generar un espai de coneixement,
anàlisi i reflexió sobre els principals delictes d'odi
contemplats en la legislació espanyola. Els objectius
fonamentals consisteixen, per tant, a presentar un marc
conceptual i legal que permeta la seua identificació, així
com a dotar de les eines bàsiques per a l'actuació dels
operadors jurídics i dels professionals que intervenen en
l'assistència i protecció de les víctimes de delictes d'odi

MÚSICA
II Jornades Vocal Music Week. Tècnica vocal i
cant modern. Nivell 1 ( iniciació). Ref:CR-41334
Nombre de crèdits:3
Termini de sol·licitud: Des del 14 de maig 2018
Dates: Del 9 al 13 de juliol de 2018, C/ La Tercia, nº 12,
Villena (Alacant)
Cost: UA 75€ - Gral 110€
Universitat d'Alacant.

Curs de neuromarketing per a la presa de
decisions empresarials i el comportament del
consumidor. Ref:CR-41354
Nombre de crèdits:3
Termini de sol·licitud: Des del 14 de maig 2018
Dates: Del 9 al 14 de juliol de 2018, Centre Cultural El
Teular, Cocentaina (Alacant)
Cost: UA 60€ - Gral 90€
Universitat d'Alacant.

Campus de la UA - Edificio Germán Bernácer 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965903979 - 965909827
cursosestiu@ua.es https://web.ua.es/va/verano/
Una setmana on podràs endinsar-te en el món de la
tècnica vocal de la mà de grans professionals del cant.
Coneix l'infalible mètode Speech Level Singing amb els
seus professors de Vox Technologies; aprèn de José
Manuel Zapata, un de tenors lírics més importants del
nostre país; descobreix la Bossa Nova amb la
carismàtica cantant brasilera Thaïs Morell, i gaudeix amb
les classes de la gran cantant i compositora Ruth
Lorenzo.

II Jornades Vocal Music Week. Tècnica vocal i
cant modern. Nivell 2 (perfeccionament). Ref:CR
-41335
Nombre de crèdits:3
Termini de sol·licitud: Des del 14 de maig 2018
Dates: Del 9 al 13 de juliol de 2018, C/ La Tercia, nº 12,
Villena (Alacant)
Cost: UA 75€ - Gral 110€
Universitat d'Alacant.
Campus de la UA - Edificio Germán Bernácer 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965903979 - 965909827
cursosestiu@ua.es https://web.ua.es/va/verano/
Una setmana on podràs endinsar-te en el món de la
tècnica vocal de la mà de grans professionals del cant.
Coneix l'infalible mètode Speech Level Singing amb els
seus professors de Vox Technologies; aprèn de José
Manuel Zapata, un de tenors lírics més importants del
nostre país; descobreix la Bossa Nova amb la
carismàtica cantant brasilera Thaïs Morell, i gaudeix amb
les classes de la gran cantant i compositora Ruth
Lorenzo

Campus de la UA - Edificio Germán Bernácer 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965903979 - 965909827
cursosestiu@ua.es https://web.ua.es/va/verano/
El Villena Brass-Fest se centra en les classes
instrumentals de trompeta, orientades a millorar el
rendiment de l'alumnat inscrit. També oferirà concerts
d'entrada lliure, visites guiades de la ciutat i exposicions
d'instruments i accessoris.
El professorat, de reconegut prestigi nacional i
internacional, aportarà a l'alumnat una millora musical,
així com tècniques d'estudi eficaços. Aquests objectius
es duran a terme a través de classes individuals i col·
lectives, incloent tècnica, interpretació i música de
cambra.
La inscripció com a alumne actiu dóna dret a participar
en les classes de tècnica i de càmera col·lectives, en el
concert de clausura i a rebre dues classes individuals
amb cada professor, a més de poder escoltar les classes
individuals dels altres alumnes. Els alumnes inscrits com
a actius hauran de portar el seu propi instrument.

Jornades Villena Brass-Fest. Teòric. Ref:CR41348
Termini de sol·licitud: Des del 14 de maig 2018

XII curs internacional de música moderna (pop,
rock, blues, jazz...). Guitarra elèctrica, baix, cant
modern, bateria, percussió, piano modern....
Ref:CR-41340

Dates: Del 11 al 14 de juliol de 2018, C/ La Tèrcia, nº 12,
Villena (Alacant)

Nombre de crèdits:2

Campus de la UA - Edificio Germán Bernácer 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965903979 - 965909827
cursosestiu@ua.es https://web.ua.es/va/verano/

Termini de sol·licitud: Des del 14 de maig 2018
Dates: Del 10 al 13 de juliol de 2018, Auditori
Mediterrània. Plaça de l'Almàssera, 1, La Nucia (Alacant)
Cost: UA 60€ - Gral 90€
Universitat d'Alacant.
Campus de la UA - Edificio Germán Bernácer 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965903979 - 965909827
cursosestiu@ua.es https://web.ua.es/va/verano/
En el XII Curs Internacional de Música Moderna 2018,
s'oferirà una formació tècnica i teòrica en pop, rock,
blues, jazz, música llatina, en les especialitats de guitarra
elèctrica i baix, piano i teclats, percussió, bateria, cant
modern i vent. S'abordaran els aspectes històrics de
cada gènere musical, els seus principals característiques
i la interpretació del repertori dels diferents estils. Es
realitzaran treballs individuals en cada especialitat i
diverses agrupacions col·lectives. Com a novetat
enguany el curs ofereix una nova especialitat, la
informàtica musical.

Jornades Villena Brass-Fest. Pràctic. Ref:CR41347
Termini de sol·licitud: Des del 14 de maig 2018

Cost: 40 €
Universitat d'Alacant.

El Villena Brass-Fest se centra en les classes
instrumentals de trompeta, orientades a millorar el
rendiment de l'alumnat inscrit. També oferirà concerts
d'entrada lliure, visites guiades de la ciutat i exposicions
d'instruments i accessoris.
El professorat, de reconegut prestigi nacional i
internacional, aportarà a l'alumnat una millora musical,
així com tècniques d'estudi eficaços. Aquests objectius
es duran a terme a través de classes individuals i col·
lectives, incloent tècnica, interpretació i música de
cambra.
La inscripció com a alumne oïdor dóna dret a participar
en les classes col·lectives, així com a escoltar les
classes individuals dels alumnes actius. No és necessari
saber tocar la trompeta.

PREHISTÒRIA
La ciutat protohistòrica d'Herna / Peña Negra
(IV). Medi ambient, economia i processos
productius en el final de l'Edat del Bronze i el
Ferro Antic. Ref:CR-41364

Dates: Del 11 al 14 de juliol de 2018, C/ La Tèrcia, nº 12,
Villena (Alacant)

Nombre de crèdits:2,4

Cost: 150 €

Dates: Del 24 al 26 de juliol de 2018, Centre Educatiu
del Medi ambient "Els Molins", Crevillent (Alacant)

Universitat d'Alacant.

Termini de sol·licitud: Des del 14 de maig 2018

Cost: UA 50€ - Gral 75€

Universitat d'Alacant.
Campus de la UA - Edificio Germán Bernácer 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965903979 - 965909827
cursosestiu@ua.es https://web.ua.es/va/verano/
S'analitza l'ecologia i el medi ambient durant el Bronze
Final i el Ferro Antic (ss. IX-VI a. de C.) en Penya Negra i
el seu entorn de la Serra de Crevillent i les terres del
Baix Vinalopó i el Baix Segura. S'estudien igualment els
recursos econòmics, les matèries primeres objecte
d'interès per part de la comunitat de Penya Negra i els
processos productius identificats en el jaciment.

TECNOLOGIA

S'explorarà l'obra d'Emilio Pérez Piñero, la qual va influir
a arquitectes i enginyers com Fuller, Archigram, Candela
o Foster, posant el focus en la capacitat de les seues
estructures per a adaptar-se a diferents contextos com a
situacions d'emergència, arquitectura efímera,
agricultura intensiva o la futura colonització espacial.
El curs es planteja com un workshop essencialment
pràctic en el qual s'abordarà la construcció d'un model a
escala real d'una estructura desplegable mitjançant
l'ocupació de tècniques de fabricació de baix cost com la
impressió 3D

TURISME

Introducció a la impressió 3D per a docents.
Ref:CR-41346

Innovació turística i desenvolupament local en
espais rurals i d'interior. Reptes i oportunitats.
Ref:CR-41358

Nombre de crèdits:2

Nombre de crèdits:2

Termini de sol·licitud: Des del 14 de maig 2018

Termini de sol·licitud: Des del 14 de maig 2018

Dates: Del 9 al 13 de juliol de 2018, C/ La Tèrcia, nº 12,
Villena (Alacant)

Dates: Del 18 al 20 de juliol de 2018, Casa de Cultura de
Biar, Biar (Alacant)

Cost: UA 50€ - Gral 75€

Cost: UA 50€ - Gral 75€

Universitat d'Alacant.

Universitat d'Alacant.

Campus de la UA - Edificio Germán Bernácer 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965903979 - 965909827
cursosestiu@ua.es https://web.ua.es/va/verano/

Campus de la UA - Edificio Germán Bernácer 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965903979 - 965909827
cursosestiu@ua.es https://web.ua.es/va/verano/

Des de les aules és important formar a futurs
professionals capaços de renovar coneixements de
manera immediata, aprendre per si mateixos i continuar
el seu aprenentatge una vegada finalitzada l'etapa
acadèmica.
Formar a un alumnat capaç d'aprendre per si mateix
requereix d'un marc d'aprenentatge que oferisca
continguts pràctics fonamentals i actualitzats.
Amb aquest curs es pretén facilitar eines als educadors
que els permeten transmetre coneixements de qualsevol
matèria a les xiquetes i xiquets i introduir aquestes eines
gradualment en el dia a dia

Aquest curs és per a aprendre, reflexionar, proposar i
aplicar. Estableix una relació directa, entre els processos
d'innovació territorial i renovats productes turístics
d'interior/rural. Des de la sapiencia i l'experiència.
Recursos, eines i stakeholders seran els protagonistes.
La col·laboració i concertació d'accions entre els
diferents nivells de l'administració pública (tècnic-polític),
el nostre receptari. Establir aliances entre poblacions
veïnes amb recursos complementaris, més que un
credo. La perspectiva de gènere, els emprendimientos i
la participació estratègica participada, una necessitat

UNIÓ EUROPEA
Estructures desplegables low-cost: aplicació de
la impressió 3D en l'obra d'Emilio Pérez Piñero.
Ref:CR-41343
Nombre de crèdits:1,5

La Unió Europea davant els seus grans reptes:
el Brexit, la crisi migratòria, la crisi econòmica i
el canvi climàtic. Ref:CR-41363

Termini de sol·licitud: Des del 14 de maig 2018

Nombre de crèdits:2

Dates: Del 12 al 13 de juliol de 2018, Escola Politècnica
Superior IV, Universitat d'Alacant

Termini de sol·licitud: Des del 14 de maig 2018

Cost: UA 50€ - Gral 80€

Dates: Del 16 al 19 de juliol de 2018, Sala de Judicis
Faculteu de Dret, Universitat d'Alacant

Universitat d'Alacant.

Cost: UA 60€ - Gral 90€

Campus de la UA - Edificio Germán Bernácer 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965903979 - 965909827
cursosestiu@ua.es https://web.ua.es/va/verano/

Universitat d'Alacant.
Campus de la UA - Edificio Germán Bernácer 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965903979 - 965909827
cursosestiu@ua.es https://web.ua.es/va/verano/

Aquest Curs està dedicat a l'anàlisi dels desafiaments
més importants als quals s'enfronta la Unió Europea en
els nostres dies. Especialment, el Brexit, la perllongada
crisi financera i econòmica, la crisi migratòria i la lluita
contra el canvi climàtic, representen reptes als quals la
Unió Europea ha de fer front, tractant de superar
importants dificultats per a poder oferir una resposta a
cadascun d'ells

CURSOS DE FORMACIÓ DE SERVEIS
BIBLIOTECARIS
INTERNET

ART
"Notes de Color". Ref:CU-16162
Dates: Fins al 29 de juliol de 2018, Dl-Dv: 09 h a 20 h,
Ds/Diu: 10h a 14h, Sala Polivalent del MUA, Universitat
d'Alacant
Cost: Entrada lliure
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/

Posa la xarxa a treballar per a tu. I descansa.
Ref:CR-41309
Dates: 4 i 19 de juliol 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 DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT
FORMACIÓ DEL PROFESSORAT
Metodologies àgils per a la gestió de projectes
de desenvolupament i recerca. Ref:CR-41368

EAC 2018. XVIII Concurse Trobades d'Art
Contemporani. Ref:CU-16485
Dates: De l'11 de maig al 21 de juliol de 2018,
Lunes/Viernes: 09.00-20.00h Sábados/Domingo: 10.0014.00h , Sala El Cub del Museu, Universitat d'Alacant
UNIVERSITAT D'ALACANT. MUSEU DE LA
UNIVERSITAT D'ALACANT (MUA)
APDO. CORREOS 99 03080 ALICANTE 965 90 9387
mua@ua.es http://www.mua.ua.es/index.php?
opc=1&lang=2
La Universitat d'Alacant i l'Institut Alacantí de Cultura
Juan Gil-Albert presenten, en la sala El Cub del Museu
de la Universitat d'Alacant, el XVIII Concurse Trobades
d'Art Contemporani. Una fructífera col·laboració entre
institucions que, des de 2004, aposta pel suport i la
difusió de les arts visuals i dels seus creadors.

EDUCACIÓ

Termini de sol·licitud: Des del 12 de juny 2018 fins al 26
de juny 2018
Dates: Del 2 al 6 de juliol de 2018, de 9.00 a 13.00h,
Universitat d'Alacant
Cost: gratuït
UNIVERSITAT D'ALACANT. INSTITUT DE CIÈNCIES
DE L'EDUCACIÓ
Edificio Germán Bernácer 03080 CAMPUS DE SAN
VICENTE (SAN VICENTE DEL RASPEIG) 96 590 35 20
ice@ua.es http://web.ua.es/va/ice/
Les metodologies àgils han vingut per a quedar-se en el
món del desenvolupe programari. Fàcils d'entendre i
molt adequades per a la seua aplicació en el món del
programari, donat el continu canvi dels requeriments que
patim analistes i desenvolupadors. Però l'àmbit
d'aplicació d'aquestes metodologies, donat l'increment
d'eficiència que suposen, ha fet que moltes d'aquestes
metodologies s'apliquen al desenvolupament de
projectes de recerca en el qual la gestió dels mateixos es
realitza amb l'aplicació Jira.

EXPOSICIONS

"Com vam aprendre a menjar. L'acció educativa
social del programa edalnu, 1961-1996". Ref:CU
-16488
Dates: Del 16 de maig al 28 de juny de 2018, 20:00 h.,
Seu Universitària Ciutat d'Alacant, C/ Ramón y Cajal, 4,
Alacant
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/
L'exposició pretén mostrar els estrets vincles que
uneixen a l'alimentació amb la societat i la cultura d'un
país. Així mateix s'impartirà una conferència amb el tema
de l'exposició. Coordinador: Antonio García Belmar

PLACES PER A PERSONAL DE SUPORT A
PROJECTES D´INVESTIGACIÓ

CIÈNCIES NATURALS

QUÍMICA

1 Plaça de personal col·laborador junior per a
col·laborar en les tasques investigadores del
grup d'investigació "Ecologia microbiana
molecular", I-PI 36-18. Ref:E18-235

1 Plaça de personal investigador predoctoral
per a col·laborar en les tasques investigadores
del grup d'investigació "Laboratori de materials
avançats", I-PI 35-18. Ref:E18-225

Termini de sol·licitud: Des del 19 de juny 2018 fins al 3
de juliol 2018

Termini de sol·licitud: Des del 13 de juny 2018 fins al 27
de juny 2018

Durada: 3 mesos, BOUA 18/06/18, Universitat d'Alacant
Requisits: Estar en possessió de la titulació de
llicenciatura en Ciències Ambientals o llicenciatura en
Ciències del Mar o iii) graus corresponents més un
Master oficial en Bioingeniería.

Requisits: Estar en possessió de la titulació de
Llicenciatura en Ciència de Materials o Enginyeria
Química o Grau en Ciència de Materials, Grau en
Enginyeria Química, Grau en Tecnologia o Enginyeria de
Materials més un màster oficial.

Dotació: 880 €/mes

Dotació: 1.142,67 €/mes

UNIVERSITAT D'ALACANT. SERVEI DE SELECCIÓ I
FORMACIÓ. UNITAT D'ACCÉS PDI

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/

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 "Ecologia microbiana molecular" en l'estudi
ecogenómico de "single-viruses" en ambients marins,
realitzant les següents funcions:
- Dur a terme experiments de metavirómica i "singlevirus
genomics" en combinació amb ddPCR de gens
específics de single-virus marins recuperats en el nostre
laboratori.
- Analitzar bioinformaticamente diferents genomes i
metaviromas vírics marins mitjançant assemblatge
genòmic amb SPades.
- Anotació genòmica vírica i comparativa genòmica.
- I qualsevol altra tasca afí al lloc que puga sorgir de
l'execució de l'objecte.

Col·laborar en les tasques investigadores del grup
d'investigació "Laboratori de Materials Avançats"
realitzant les següents funcions:
- desenvolupament de materials de carbó activat a partir
de residus industrials
- desenvolupament d'estructures metall-orgàniques
MOFs
- escalat en el procés de producció de carbó activat i
MOFs
- conformat d'aquests materials
- caracterització d'aquests materials i avaluació del seu
comportament en processos d'emmagatzematge de
gasos d'interès indústria
-i qualsevol altra tasca afí al lloc que puga sorgir de
l'execució de l'objecte.

PREMIS I CONCURSOS
DISSENY
Concurs de Logotip per a la Càtedra Germà
Bernàcer. Ref:PC18-242
Termini sol·licitut: Des del 23 de maig 2018 fins al 2 de
juliol 2018
Requisits: Podrà participar qualsevol persona que
pertanga a la comunitat universitària (estudiants, PDI i
PAS) de la UA.
Dotació: 300 ?
UNIVERSITAT D'ALACANT. CÀTEDRA GERMÀ
BERNÀCER
03690 Ctra. San Vicente del Raspeig, s/n
web.ua.es/va/secretaria-gral/catedres-institucionals.html
Els dissenys hauran de ser originals i inèdits, i de
concepció i tècnica lliure sempre que siga possible la
seua reproducció per cuatricromía.
Haurà de figurar obligatòriament el text "Càtedra Germà
Bernàcer". Cada concursant podrà presentar dos
dissenys.

TURISME
Concurse Premis millors TFG i TFM de la
Universitat d'Alacant. Càtedra d'Estudis
Turístics Pedro Zaragoza Orts 2018. Ref:PC18229
Termini sol·licitut: Fins al 14 d`octubre 2018
Requisits: Podrà optar als premis qualsevol alumne que
haja desenvolupat i defensat el seu projecte en la
Universitat d'Alacant durant els cursos 2015/16 i
2016/2017 i que haja estat relacionat amb el turisme.
Dotació: 400 €, 250 € i 150 €
UNIVERSITAT D'ALACANT. CÀTEDRA D'ESTUDIS
TURÍSTICS PEDRO ZARAGOZA ORTS
Carretera de San Vicente del Raspeig s/n 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 96 590 3400
http://web.ua.es/va/pedrozaragoza/noticies.html
Els participants interessats hauran de presentar la
candidatura a través del formulari habilitat en la pàgina
web de la Càtedra d'Estudis Turístics Pedro Zaragoza
Orts de la Universitat d'Alacant.

PRESENTACIONS
LITERATURA
Presentació del llibre "La imatge del Pop Rock
espanyol". Ref:REF-15251
Dates: 28 de juny de 2018, 20:00 h., Seu Universitària
Ciutat d'Alacant, C/ Ramón y Cajal, 4, Alacant
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/
Autor: Javier Rico Sesé, professor de disseny gràfic en
l'Escola d'Art i Superior de Disseny a Alacant, Llicenciat
en Belles arts. Coordina: Marina Limiñana

