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CEUA-RA
Cursos d'Estiu de la 
Universitat d'Alacant - 
Rafael Altamira

Análisis forense de la escritura 30
Assistència obligatòria i avaluació final mitjançant l’acarament 
d’escriptures manuscrites i/o dactilografiades. Aquesta avaluació 
serà a càrrec del director del curs.

Sí Sí 1

CEUA-RA
Cursos d'Estiu de la 
Universitat d'Alacant - 
Rafael Altamira

Aprendiendo a educar, enseñando a emprender 40
Assistència a totes les sessions i resum individual de cadascuna de 
les conferències i valoracions personals dels temes tractats.

Sí Sí 1

CEUA-RA
Cursos d'Estiu de la 
Universitat d'Alacant - 
Rafael Altamira

Ciencias forenses aplicadas a la investigación 30
Assistència a totes les sessions i resum individual de cadascuna de 
les conferències i valoracions personals dels temes tractats.

Sí Sí 1

CEUA-RA
Cursos d'Estiu de la 
Universitat d'Alacant - 
Rafael Altamira

Coffeework Summer Camp. Programa de 
aceleración de creatividad, innovación y 
emprendimiento

30 El tipus d'avaluació es comunicarà a l'inici del curs. Sí Sí 1

CEUA-RA
Cursos d'Estiu de la 
Universitat d'Alacant - 
Rafael Altamira

Com aprenem en un món digital? Els entorns 
personals d’aprenentatge: experiències en català

30

Exposició oral d’una pregunta plantejada a l’inici del curs sobre el 
tema d’aquest. La responsable de l’avaluació és la directora del 
curs. Cal saber expressar-se oralment en català amb un nivell de 
B2.

Sí Sí 1

CEUA-RA
Cursos d'Estiu de la 
Universitat d'Alacant - 
Rafael Altamira

Comunicación, Social Media y Crowdfunding 30 El tipus d'avaluació es comunicarà a l'inici del curs. Sí Sí 1

CEUA-RA
Cursos d'Estiu de la 
Universitat d'Alacant - 
Rafael Altamira

Curso Internacional de cuerda y piano de la 
Universidad de Alicante (II). Modalidad activa y 
oyente

30

Assistència al 80% de les sessions. Els professors d’instrument i el 
profesor d’orquestra i música de cambra informaran a l’adreça del 
curs del grau d’aprofitament de les sessions individuals i de conjunt 
per part de cada alumne; aquest grau d’aprofitament haurà de ser 
satisfactori de cara a l’obtenció del certificat d’assistència i de 
crèdits.

Sí Sí 1

CEUA-RA
Cursos d'Estiu de la 
Universitat d'Alacant - 
Rafael Altamira

Curso práctico de Arqueología 80
Assistència al 80% de les sessions i resum individual de cadascuna 
de les conferències i valoracions personals dels temes tractats.

Sí Sí 3

CEUA-RA
Cursos d'Estiu de la 
Universitat d'Alacant - 
Rafael Altamira

Dirección de Banda (X aniversario). Modalidad 
dirección e instrumentación (activo y oyente). 
Concurso Internacional de Dirección «Ciudad de 
Villena» (I).

30
Assistència al 80% de les sessions i resum individual de cadascuna 
de les conferències. Prova individual de la modalitat sobre les obres 
interpretades.

Sí Sí 1

CEUA-RA
Cursos d'Estiu de la 
Universitat d'Alacant - 
Rafael Altamira

Discapacidad y ocio inclusivo (IV). Desarrollando 
capacidades.

30
Assistència al 80% de les sessions i resum individual de cadascuna 
de les conferències i valoracions personals dels temes tractats.

Sí Sí 1

CEUA-RA
Cursos d'Estiu de la 
Universitat d'Alacant - 
Rafael Altamira

El cómic: lenguaje, historia y crítica. Una 
aproximación didáctica al noveno arte y su relación 
con la literatura

30
80% d’assistència presencial. Participació activa en els debats. 
Realització i lliurament dels exercicis pràctics plantejats durant el 
curs. Encarregat d’avaluació: Francisco Javier Ortiz Hernández.

Sí Sí 1

CEUA-RA
Cursos d'Estiu de la 
Universitat d'Alacant - 
Rafael Altamira

Elcasc, certamen de activación sociocultural 80
Assistència a totes les sessions i resum individual de cadascuna de 
les conferències i valoracions personals dels temes tractats.

Sí Sí 3

CEUA-RA
Cursos d'Estiu de la 
Universitat d'Alacant - 
Rafael Altamira

Estrategias para el desarrollo de las competencias 
profesionales: bienestar emocional, coaching , 
corporalidad, comunicación y liderazgo

30
Assistència a totes les sessions i resum individual de cadascuna de 
les conferències i valoracions personals dels temes tractats.

Sí Sí 1

CEUA-RA
Cursos d'Estiu de la 
Universitat d'Alacant - 
Rafael Altamira

Estrategias para mejorar el bienestar personal: 
inteligencia emocional y psicología positiva

45
Assistència al 80% de les sessions. Realització i enviament del 
dossier d’activitats.

Sí Sí 1

CEUA-RA
Cursos d'Estiu de la 
Universitat d'Alacant - 
Rafael Altamira

Los títeres como promoción y difusión del 
patrimonio artístico cultural

30
Assistència a totes les sessions i resum individual de cadascuna de 
les conferències i valoracions personals dels temes tractats.

Sí Sí 1

CEUA-RA
Cursos d'Estiu de la 
Universitat d'Alacant - 
Rafael Altamira

Mujeres en España: cuerpos disidentes para el 
nuevo milenio. Autogestión corporal desde la 
Transición Española hasta el s. XXI

30

Assistència a totes les sessions i resum individual de cadascuna de 
les conferències i valoracions personals dels temes tractats.. 
Participació activa en les jornades. Supervisió dels requisits: Lucas 
Carbonell Cerezo.

Sí Sí 1

CEUA-RA
Cursos d'Estiu de la 
Universitat d'Alacant - 
Rafael Altamira

Programación de aplicaciones científicas y de visión 
por computador sobre procesadores gráficos

30
Assistència a totes les sessions i resum individual de cadascuna de 
les conferències i valoracions personals dels temes tractats.

Sí Sí 1

CEUA-RA
Cursos d'Estiu de la 
Universitat d'Alacant - 
Rafael Altamira

Signar para comunicar: iniciación a la lengua de 
signos española

30

Assistència a les sessions teòriques i examen pràctic. Responsable: 
Inmaculada Cascales. Criteris d’avaluació: coneixement de la 
dactilología. Correcta expressió dels paràmetres articulatoris dels 
signes. Acompanyament d’expressió facial.

Sí Sí 1

CEUA-RA
Cursos d'Estiu de la 
Universitat d'Alacant - 
Rafael Altamira

Turismo experiencial, tipologías territoriales y 
desarrollo local

30
Assistència a totes les sessions i resum individual de cadascuna de 
les conferències i valoracions personals dels temes tractats.

Sí Sí 1

CEUdG
Universitat de Girona - 
Cursos d'Estiu

Altes capacitats: enriquiment curricular i 
aprenentatge cooperatiu

32
80% d’assistència al curs i participar en els tallers i treballs 
proposats.

No Sí 1

CEUdG
Universitat de Girona - 
Cursos d'Estiu

Community manager : el vessant social del 2.0 40
80% d’assistència obligatòria. Es vincularan exercicis pràctics amb 
la teoria apresa a l’aula. Se supervisarà i es donarà retorn a 
cadascun dels alumnes.

No Sí 1

CEUdG
Universitat de Girona - 
Cursos d'Estiu

Drogues i addiccions. Implicació i responsabilitat en 
la seva prevenció

25

80% d’assistència. La resolució d’una prova d’avaluació final serà 
condició necessària per superar el curs. Aquesta prova consistirà en 
la realització d’un programa de prevenció aplicada sobre un cas 
pràctic que es lliurarà.

No Sí 1

CEUdG
Universitat de Girona - 
Cursos d'Estiu

El budisme tàntric i la tradició tibetana 30
Prova de coneixements a definir pel professor. 80% d’assistència 
mínima a les sessions.

No Sí 1

CEUdG
Universitat de Girona - 
Cursos d'Estiu

Importància del joc en el desenvolupament infantil 
(en línia)

40
Participació activa al 80% dels fòrums i lliurament de treball final 
consistent en l’observació i l’anàlisi d’una sessió de joc.

No Sí 1
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CEUdG
Universitat de Girona - 
Cursos d'Estiu

La salut i les malalties en un món global 
(semipresencial)

30
80% d’assistència de les classes presencials. Resolució d’un cas 
pràctic durant la darrera classe del curs.

No Sí 1

CEUdG
Universitat de Girona - 
Cursos d'Estiu

Límits i virtuts dels valors tradicionals. La qüestió 
dels valors en el segle XXI. Reconeixement, 
pactisme i patriotisme (en línia)

60

Per ser avaluat positivament del curs, caldrà que tots els estudiants 
envien per correu electrònic a la coordinació del curs 
(cursvalors@gmail.com) les respostes als qüestionaris proposats 
per a cadascuna de les 3 lliçons, així com un mínim d’una 
intervenció per debat.

No Sí 2

CEUdG
Universitat de Girona - 
Cursos d'Estiu

Primers auxilis psicològics davant situacions 
d'emergència

25 Treball final de curs i 80% d’assistència a les classes. No Sí 1

CEUJI
Cursos d'Estiu de la 
Universitat Jaume I

Biomass for sustainable rural development 25 Assistència al 80% de les classes i realització d’un treball. Sí Sí 1

CEUJI
Cursos d'Estiu de la 
Universitat Jaume I

Cinema i dret social: una perspectiva 
cinematogràfica i jurídica de la conquesta i pèrdua 
de l'estat de benestar

25 Assistència al 80% de les classes i realització d’un treball. Sí Sí 1

CEUJI
Cursos d'Estiu de la 
Universitat Jaume I

Col·leccionar art: de les cambres de meravelles al 
museu modern

25 Assistència al 80% de les classes i realització d’un treball. Sí Sí 1

CEUJI
Cursos d'Estiu de la 
Universitat Jaume I

Crea el teu propi videojoc i negoci 25 Assistència al 80% de les classes i realització d’un treball. Sí Sí 1

CEUJI
Cursos d'Estiu de la 
Universitat Jaume I

Crisi fiscal, sostenibilitat financera i temps de 
reformes

25 Assistència al 80% de les classes i realització d’un treball. Sí Sí 1

CEUJI
Cursos d'Estiu de la 
Universitat Jaume I

El cinema espanyol en la cultura actual: nous 
models de gestió i creació

26 Assistència al 80% de les classes. Sí Sí 1

CEUJI
Cursos d'Estiu de la 
Universitat Jaume I

Enoturisme i vinicultura, maridatge d'oportunitats 25 Assistència al 80% de les classes i realització d’un treball. Sí Sí 1

CEUJI
Cursos d'Estiu de la 
Universitat Jaume I

Humanització en l'assistència a la dona i la primera 
infància

30 Assistència al 80% de les classes. Sí Sí 1

CEUJI
Cursos d'Estiu de la 
Universitat Jaume I

La biotecnologia: bases i aplicacions en agricultura, 
nutrició, farmàcia i medicina

25 Assistència al 80% de les classes i realització d’un treball. Sí Sí 1

CEUJI
Cursos d'Estiu de la 
Universitat Jaume I

L'arquitectura de tàpia: la seua posada en valor i 
utilització de la terra piconada en la construcció 
sostenible

30 Assistència al 80% de les classes. Sí Sí 1

CEUJI
Cursos d'Estiu de la 
Universitat Jaume I

Maneig de les malaties cròniques 25 Assistència al 80% de les classes i realització d’un treball. Sí Sí 1

CEUJI
Cursos d'Estiu de la 
Universitat Jaume I

Mindfulness  i benestar: introducció als tractaments 
psicològics basats en mindfulness 25 Assistència al 80% de les classes. Sí Sí 1

CEUJI
Cursos d'Estiu de la 
Universitat Jaume I

Qui mana en la televisió? Models de governança 
dels mitjans de comunicació públics

25 Assistència al 80% de les classes i realització d’un treball. Sí Sí 1

CEUJI
Cursos d'Estiu de la 
Universitat Jaume I

Rehabilitació neurocognitiva en trastorn mental 
greu

25 Assistència al 80% de les classes i realització d’un treball. Sí Sí 1

CEUJI
Cursos d'Estiu de la 
Universitat Jaume I

Televisió, cinema i llengua: un reflex de la realitat? 25 Assistència al 80% de les classes. Sí Sí 1

CEUJI
Cursos d'Estiu de la 
Universitat Jaume I

Víctima i sistema de justícia penal 25 Assistència al 80% de les classes i realització d’un treball. Sí Sí 1

CEUPF
Cursos d'Estiu de la 
Universitat Pompeu Fabra

Aproximació a la violència de gènere 25
La nota final vindrà fixada per la participació a classe en els debats 
que es proposen i per la nota d’un treball de 20 pàgines com a 
màxim sobre un dels temes del curs.

Sí Sí 1

CEUPF
Cursos d'Estiu de la 
Universitat Pompeu Fabra

Com redactar i defensar un treball acadèmic: las 
claus de l'èxit

25
Es tindrà en compte si l’alumne ha assimilat la informació sobre la 
redacció i defensa del treball acadèmic i ha adquirit les estratègies 
ofertes al curs. S’avaluarà per treballs finals, no hi haurà examen.

Sí Sí 1

CEUPF
Cursos d'Estiu de la 
Universitat Pompeu Fabra

Edició i manipulació d'imatges amb GIMP 25

Avaluació continuada durant tot el curs. S’avaluaran els lliuraments 
periòdicss, es realitzaran exercicis pràctics que seran lliurats i 
avaluats d’acord amb criteris simples i es considerarà la participació -
obligatòria- als fòrums.

Sí Sí 1

CEUPF
Cursos d'Estiu de la 
Universitat Pompeu Fabra

Excel com a eina per a emprenedors 25

Es demana assistència al 80 % de les sessions. Cada estudiant 
realitzarà un treball que consistirà en l’anàlisi, el resum i l’elaboració 
de conclusions sobre un full de càlcul d’un departament o empresa 
ficticia. Treball (80% nota) i qüestionari estudiant (20%).

Sí Sí 1

CEUPF
Cursos d'Estiu de la 
Universitat Pompeu Fabra

Los desafíos éticos y jurídicos de la biotecnología a 
través del cine

25

L’alumne haurà de realitzar un treball sobre alguns dels temes del 
programa d’una extensió no inferior a deu pàgines, on mostre que 
ha adquirit les idees principals així com que pot desenvolupar una 
argumentació consistent.

Sí Sí 1

CEUPF
Cursos d'Estiu de la 
Universitat Pompeu Fabra

M'han pres el pèl? Els meus drets com a 
consumidor

25
Participació als debats i als fòrums del curs. Els estudiants 
universitaris que vulguen un reconeixement de crèdits hauran de 
preparar un breu treball sobre alguna de les qüestions tractades.

Sí Sí 1

CEUPF
Cursos d'Estiu de la 
Universitat Pompeu Fabra

Nòrdics contra Mediterranis. (La novel•la negra 
contemporània a Europa)

25

Es farà tenint en compte l’assistència a les sessions, la participació a 
l’aula i en els debats que es generen al voltant dels temes 
proposats, i d’acord amb un petit treball en què s’hauran de buscar 
trets d’europeïtat en novel•les oferides com a lectura.

Sí Sí 1

CEUPF
Cursos d'Estiu de la 
Universitat Pompeu Fabra

Protocol social i empresarial 25 Treball final. Sí Sí 1

CEUPF
Cursos d'Estiu de la 
Universitat Pompeu Fabra

Trending China: deu preguntes i deu respostes 
sobre la Xina que s'acosta

25

Per superar el curs s’ha d’assistir al 80% de sessions. Avaluació 
continuada, que tindrà en compte la participació i la interacció dels 
alumnes a l’Aula Virtual. Al final del curs l’alumne prepararà una 
presentació virtual i aprofundirà sobre un tema escollit i que serà 
avaluat i comentat pels professors i alumnes.

Sí Sí 1
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CEUPF
Cursos d'Estiu de la 
Universitat Pompeu Fabra

Un, dos, tres... acció! Fes el teu videocurrículum 25

Per superar el curs cal assistir al 80% de sessions. Avaluació 
continua amb els següents criteris: elaboració de videocurrículum 
amb plantejaments exposats a classe (70%); participació activa de 
l’estudiant a classe (10%); i realització d’altres activitats (20%).

Sí Sí 1

CUM
Campus Universitari de la 
Mediterrània - EPSEVG / 
UPC

Astronomia i cinema: de Voyage dans la Lune 
(1902) a Gravity  (2013)

25 Realització i presentació d’un treball. Sí Sí 1

CUM
Campus Universitari de la 
Mediterrània - EPSEVG / 
UPC

Caràcter emprenedor i co-innovació: reptes i 
oportunitats per innovar en el segle XXI

32
Participació activa en els debats i exercicis pràctics tant a nivell 
individual com en grup.

Sí Sí 1

CUM
Campus Universitari de la 
Mediterrània - EPSEVG / 
UPC

Com trobar feina o emprendre amb les xarxes 
socials

32 S’avaluarà mitjançant les pràctiques del curs. Sí Sí 1

CUM
Campus Universitari de la 
Mediterrània - EPSEVG / 
UPC

Creació de projectes escolars i l'aprenentatge per 
projectes

30 Treball al final del curs. Sí Sí 1

CUM
Campus Universitari de la 
Mediterrània - EPSEVG / 
UPC

Introducció al negoci marítim pesquer 25 El tipus d’avaluació es comunicarà a l’inici del curs. Sí Sí 1

CUM
Campus Universitari de la 
Mediterrània - EPSEVG / 
UPC

Introducció al negoci marítim portuari 25 El tipus d’avaluació es comunicarà a l’inici del curs. Sí Sí 1

CUM
Campus Universitari de la 
Mediterrània - EPSEVG / 
UPC

Lideratge pedagògic i socials del professor a l'aula. 
Ensenyar també als alumnes a ser nous líders

30 Treball a final de curs. Sí Sí 1

CUM
Campus Universitari de la 
Mediterrània - EPSEVG / 
UPC

Responsabilitat social corporativa i l’administració 
pública

25

Es proposarà als alumnes, per grups o individualment, que realitzen 
un cas pràctic d’autodiagnosi de la situació en RSC a la seua 
organització. Per això comptaran amb l’ajuda i suport del tutor del 
curs.

Sí Sí 1

CUM
Campus Universitari de la 
Mediterrània - EPSEVG / 
UPC

Taller d'escriptura a l'aula per la gestió de les 
emocions (a primària i secundària)

30 Treball quan finalitze el curs. Sí Sí 1

CUM
Campus Universitari de la 
Mediterrània - EPSEVG / 
UPC

Violència masclista, de la reproducció a l’extinció 25 El tipus d’avaluació es comunicarà a l’inici del curs. Sí Sí 1

EJUB Els Juliols de la UB Art i benestar 25
El curs consta de 20 hores presencials i 5 hores de treball acadèmic 
personal. Cal assistir al 80 % del curs

Sí Sí 1

EJUB Els Juliols de la UB Art i institucions en un món global 25
El curs consta de 20 hores presencials i 5 hores de treball acadèmic 
personal. Cal assistir al 80 % del curs

Sí Sí 1

EJUB Els Juliols de la UB
Avantguardes artístiques a la llum de l'esoterisme i 
l'espiritualitat

25
El curs consta de 20 hores presencials i 5 hores de treball acadèmic 
personal. Cal assistir al 80 % del curs

Sí Sí 1

EJUB Els Juliols de la UB
Blanc sota negre: desplegant el sentit polític del 
blanc en la creació femenina

25
El curs consta de 20 hores presencials i 5 hores de treball acadèmic 
personal. Cal assistir al 80 % del curs

Sí Sí 1

EJUB Els Juliols de la UB
Cambio social y cooperación en el siglo S.XXI. El 
bienestar humano: la conversación actual de la 
humanidad

25
El curs consta de 20 hores presencials i 5 hores de treball acadèmic 
personal. Cal assistir al 80 % del curs

Sí Sí 1

EJUB Els Juliols de la UB Células madre; de la investigación a la clínica 25
El curs consta de 20 hores presencials i 5 hores de treball acadèmic 
personal. Cal assistir al 80 % del curs Cal assistir al 80 % del curs

Sí Sí 1

EJUB Els Juliols de la UB
Claus per una nova espiritualitat i herències 
espirituals en el cinema contemporani

25
El curs consta de 20 hores presencials i 5 hores de treball acadèmic 
personal. Cal assistir al 80 % del curs

Sí Sí 1

EJUB Els Juliols de la UB Còmics i cinema: convergències i divergències 25
El curs consta de 20 hores presencials i 5 hores de treball acadèmic 
personal. Cal assistir al 80 % del curs

Sí Sí 1

EJUB Els Juliols de la UB Conflictes actuals i cooperació internacional 25
El curs consta de 20 hores presencials i 5 hores de treball acadèmic 
personal. Cal assistir al 80 % del curs

Sí Sí 1

EJUB Els Juliols de la UB
Construcció de la pau, drets humans i cooperació 
internacional

25
El curs consta de 20 hores presencials i 5 hores de treball acadèmic 
personal. Cal assistir al 80 % del curs

Sí Sí 1

EJUB Els Juliols de la UB Cuina xinesa 25
El curs consta de 20 hores presencials i 5 hores de treball acadèmic 
personal. Cal assistir al 80 % del curs

Sí Sí 1

EJUB Els Juliols de la UB Dissenyar la ment per a sobreviure al s. XXI 25
El curs consta de 20 hores presencials i 5 hores de treball acadèmic 
personal. Cal assistir al 80 % del curs

Sí Sí 1

EJUB Els Juliols de la UB
Domenicus Theotocopoulos, El Greco. Fama i 
martiri d’ un geni

25
El curs consta de 20 hores presencials i 5 hores de treball acadèmic 
personal. Cal assistir al 80 % del curs

Sí Sí 1

EJUB Els Juliols de la UB Dones enamorades del coneixement 25
El curs consta de 20 hores presencials i 5 hores de treball acadèmic 
personal. Cal assistir al 80 % del curs

Sí Sí 1

EJUB Els Juliols de la UB
Dr. Google, és greu?: informació sobre salut de 
qualitat a Internet

25
El curs consta de 20 hores presencials i 5 hores de treball acadèmic 
personal. Cal assistir al 80 % del curs

Sí Sí 1

EJUB Els Juliols de la UB Economía y negocios en China 25
El curs consta de 20 hores presencials i 5 hores de treball acadèmic 
personal. Cal assistir al 80 % del curs

Sí Sí 1

EJUB Els Juliols de la UB El canvi climàtic, crisi o oportunitat? 25
El curs consta de 20 hores presencials i 5 hores de treball acadèmic 
personal. Cal assistir al 80 % del curs

Sí Sí 1
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EJUB Els Juliols de la UB
El Festival de Sitges i el cinema fantàstic i de ciència 
ficció del segle XXI

25
El curs consta de 20 hores presencials i 5 hores de treball acadèmic 
personal. Cal assistir al 80 % del curs

Sí Sí 1

EJUB Els Juliols de la UB El llibre, una espècie en perill? 25
El curs consta de 20 hores presencials i 5 hores de treball acadèmic 
personal. Cal assistir al 80 % del curs

Sí Sí 1

EJUB Els Juliols de la UB
El pensamiento simbólico (Oriente y Occidente). 
Aportación a la historia de las artes y de la historia 
de las religiones

25
El curs consta de 20 hores presencials i 5 hores de treball acadèmic 
personal. Cal assistir al 80 % del curs

Sí Sí 1

EJUB Els Juliols de la UB Energía, industria y competitividad 25
El curs consta de 20 hores presencials i 5 hores de treball acadèmic 
personal. Cal assistir al 80 % del curs

Sí Sí 1

EJUB Els Juliols de la UB ESCAC, escola de talents 25
El curs consta de 20 hores presencials i 5 hores de treball acadèmic 
personal. Cal assistir al 80 % del curs

Sí Sí 1

EJUB Els Juliols de la UB Estratègies de comunicació oral 25
El curs consta de 20 hores presencials i 5 hores de treball acadèmic 
personal. Cal assistir al 80 % del curs

Sí Sí 1

EJUB Els Juliols de la UB
Figures mítiques, fantàstiques i fantasmagòriques. 
De l'imaginari medieval a la narrativa actual

25
El curs consta de 20 hores presencials i 5 hores de treball acadèmic 
personal. Cal assistir al 80 % del curs

Sí Sí 1

EJUB Els Juliols de la UB
Història i pràctica de l'esgrima: del segle XIII a 
l'actualitat

25
El curs consta de 20 hores presencials i 5 hores de treball acadèmic 
personal. Cal assistir al 80 % del curs

Sí Sí 1

EJUB Els Juliols de la UB
Instruments d'aquí, músics d’ara: els instruments 
tradicionals explicats pels seus intèrprets actuals

25
El curs consta de 20 hores presencials i 5 hores de treball acadèmic 
personal. Cal assistir al 80 % del curs

Sí Sí 1

EJUB Els Juliols de la UB Introducció a les medicines complementàries 25
El curs consta de 20 hores presencials i 5 hores de treball acadèmic 
personal. Cal assistir al 80 % del curs

Sí Sí 1

EJUB Els Juliols de la UB Introducción de Medicina Tradicional China 25
El curs consta de 20 hores presencials i 5 hores de treball acadèmic 
personal. Cal assistir al 80 % del curs

Sí Sí 1

EJUB Els Juliols de la UB Julio Cortázar: la galaxia Rayuela 25
El curs consta de 20 hores presencials i 5 hores de treball acadèmic 
personal. Cal assistir al 80 % del curs

Sí Sí 1

EJUB Els Juliols de la UB La creativitat humana: de la pràctica a la teoria 25
El curs consta de 20 hores presencials i 5 hores de treball acadèmic 
personal. Cal assistir al 80 % del curs

Sí Sí 1

EJUB Els Juliols de la UB
La descoberta de l'inconscient a través dels somnis, 
l'art i les neuroimatges

25
El curs consta de 20 hores presencials i 5 hores de treball acadèmic 
personal. Cal assistir al 80 % del curs

Sí Sí 1

EJUB Els Juliols de la UB La dona a l'antic Egipte 25
El curs consta de 20 hores presencials i 5 hores de treball acadèmic 
personal. Cal assistir al 80 % del curs

Sí Sí 1

EJUB Els Juliols de la UB
La malaltia neurodegenerativa: del laboratori a la 
clínica

25
El curs consta de 20 hores presencials i 5 hores de treball acadèmic 
personal. Cal assistir al 80 % del curs

Sí Sí 1

EJUB Els Juliols de la UB La mujer en la iconografía mitológica 25
El curs consta de 20 hores presencials i 5 hores de treball acadèmic 
personal. Cal assistir al 80 % del curs

Sí Sí 1

EJUB Els Juliols de la UB La salud y la enfermedad a través del cine 25
El curs consta de 20 hores presencials i 5 hores de treball acadèmic 
personal. Cal assistir al 80 % del curs

Sí Sí 1

EJUB Els Juliols de la UB
La vinya i el vi a Catalunya: història, economia i 
empresa

25
El curs consta de 20 hores presencials i 5 hores de treball acadèmic 
personal. Cal assistir al 80 % del curs

Sí Sí 1

EJUB Els Juliols de la UB L'art d'un bon vi 25
El curs consta de 20 hores presencials i 5 hores de treball acadèmic 
personal. Cal assistir al 80 % del curs

Sí Sí 1

EJUB Els Juliols de la UB Les claus de l'èxit de la novel•la mèdica i científica 25
El curs consta de 20 hores presencials i 5 hores de treball acadèmic 
personal. Cal assistir al 80 % del curs

Sí Sí 1

EJUB Els Juliols de la UB Les claus per a la construcció del benestar 25
El curs consta de 20 hores presencials i 5 hores de treball acadèmic 
personal. Cal assistir al 80 % del curs

Sí Sí 1

EJUB Els Juliols de la UB Medicina forense. El CSI català 25
El curs consta de 20 hores presencials i 5 hores de treball acadèmic 
personal. Cal assistir al 80 % del curs

Sí Sí 1

EJUB Els Juliols de la UB Mindfulness  para la reducción del estrés 25
El curs consta de 20 hores presencials i 5 hores de treball acadèmic 
personal. Cal assistir al 80 % del curs

Sí Sí 1

EJUB Els Juliols de la UB
Nous horitzons de la comunicació: art, ciència i 
política

25
El curs consta de 20 hores presencials i 5 hores de treball acadèmic 
personal. Cal assistir al 80 % del curs

Sí Sí 1

EJUB Els Juliols de la UB
Nous reptes i idees per a l'ensenyament de 
Matemàtiques

25
El curs consta de 20 hores presencials i 5 hores de treball acadèmic 
personal. Cal assistir al 80 % del curs

Sí Sí 1

EJUB Els Juliols de la UB Paseando por Barcelona 25
El curs consta de 20 hores presencials i 5 hores de treball acadèmic 
personal. Cal assistir al 80 % del curs

Sí Sí 1

EJUB Els Juliols de la UB Planificació en les finances personals 25
El curs consta de 20 hores presencials i 5 hores de treball acadèmic 
personal. Cal assistir al 80 % del curs

Sí Sí 1

EJUB Els Juliols de la UB Riu.net 25
El curs consta de 20 hores presencials i 5 hores de treball acadèmic 
personal. Cal assistir al 80 % del curs.

Sí Sí 1

EJUB Els Juliols de la UB
Serafí Pitarra: la creació de la modernitat teatral 
catalana

25
El curs consta de 20 hores presencials i 5 hores de treball acadèmic 
personal. Cal assistir al 80 % del curs

Sí Sí 1
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EJUB Els Juliols de la UB Sistema immunitari i salut infantil 25
El curs consta de 20 hores presencials i 5 hores de treball acadèmic 
personal. Cal assistir al 80 % del curs

Sí Sí 1

EJUB Els Juliols de la UB Transgressió i tradició en l'obra de Picasso 25
El curs consta de 20 hores presencials i 5 hores de treball acadèmic 
personal. Cal assistir al 80 % del curs

Sí Sí 1

EJUB Els Juliols de la UB
Vull ser divulgador: aprenent a difondre el teu 
coneixement

25
El curs consta de 20 hores presencials i 5 hores de treball acadèmic 
personal. Cal assistir al 80 % del curs

Sí Sí 1

IL3UB
IL3 - Institut de Formació 
Contínua - Universitat de 
Barcelona

Abús d'estimulants, al·lucinògens i drogues de 
disseny

60
Superació de les diferents activitats d’avaluació definides al pla 
docent i disponibles a l’aula virtual.

No Sí 2

IL3UB
IL3 - Institut de Formació 
Contínua - Universitat de 
Barcelona

Ansietat davant els exàmens i altres situacions 
d'estrès. Estratègies d'afrontament psicològiques

60

La qualificació final serà el resultat de la ponderació de les 
puntuacions obtingudes en els qüestionaris d’avaluació dels sis 
temes i en les activitats de discussió i debat programades pel 
professor, mitjançant els fòrums del curs (70% exàmens, i 30% 
participació en els fòrums de discussió). Per aprovar el curs no és 
necessari aprovar cada un dels qüestionaris d’avaluació. Els 
alumnes que no superen el curs, encara que s’hagen presentat a 
tots els exàmens parcials, poden realitzar un examen final global de 
la assignatura sobre tots els continguts. És necessari realitzar tots 
els exàmens parcials per poder optar a l’examen final global. No 
podran realitzar-lo aquells alumnes que no hagen realitzat algun 
dels exàmens parcials.

No Sí 2

IL3UB
IL3 - Institut de Formació 
Contínua - Universitat de 
Barcelona

Community Manager  - La nova figura estratègica 60
Durant el desenvolupament del programa el participant serà avaluat 
de forma contínua, a partir de les activitats proposades, així com de 
la seua participació en fòrums de discussió.

No Sí 2

IL3UB
IL3 - Institut de Formació 
Contínua - Universitat de 
Barcelona

Competències Digitals 2.0 60
Durant el desenvolupament del programa el participant serà avaluat 
de forma contínua, a partir de les activitats proposades, així com de 
la seua participació en fòrums de discussió.

No Sí 2

IL3UB
IL3 - Institut de Formació 
Contínua - Universitat de 
Barcelona

Curs d'Orientació Professional. «Saps més del que 
et penses...»

60
Durant el desenvolupament del programa el participant serà avaluat 
de forma contínua, a partir de les activitats proposades, així com de 
la seua participació en fòrums de discussió.

No Sí 2

IL3UB
IL3 - Institut de Formació 
Contínua - Universitat de 
Barcelona

El líder coach 60
Durant el desenvolupament del programa el participant serà avaluat 
de forma contínua, a partir de les activitats proposades, així com de 
la seua participació en fòrums de discussió.

No Sí 2

IL3UB
IL3 - Institut de Formació 
Contínua - Universitat de 
Barcelona

Envelliment saludable i qualitat de vida 60

L’avaluació del curs es basa en la la resolució de les activitats 
proposades per a cada mòdul, tenint en compte el percentatge 
establert per a cadascuna d’elles. Les activitats que hauran de 
realitzar els alumnes estan diferenciades en: a) activitats individuals 
dirigides (AID), que inclouen lectura de textos guia, lectura de 
textos referenciats en la bibliografia, i resolució de casos pràctics i 
activitats; b) cerca de recursos a Internet; c) treball cooperatiu 
(TC), que inclou comentaris crítics sobre un tema proposat; 
aportacions i debats en el fòrum Activitat d’Avaluació (AE), que 
inclou acte avaluacions. Els tres grups d’activitats proposats tenen 
diferent valor en la nota final del master: les AID tenen un valor del 
65% de la nota final, el TC té un valor del 25% i les AE tenen un 
valor del 10%.

No Sí 2

IL3UB
IL3 - Institut de Formació 
Contínua - Universitat de 
Barcelona

Marca personal - Claus per a desenvolupar la teva 
identitat digital

60
Durant el desenvolupament del programa el participant serà avaluat 
de forma contínua, a partir de les activitats proposades, així com de 
la seua participació en fòrums de discussió.

No Sí 2

IL3UB
IL3 - Institut de Formació 
Contínua - Universitat de 
Barcelona

Motivació d'equips 60
Durant el desenvolupament del programa el participant serà avaluat 
de forma contínua, a partir de les activitats proposades, així com de 
la seua participació en fòrums de discussió.

No Sí 2

IL3UB
IL3 - Institut de Formació 
Contínua - Universitat de 
Barcelona

Organització d'esdeveniments 60
Realitzar i aprovar les activitats de resposta obligatòria de tots els 
mòduls.

No Sí 2

IL3UB
IL3 - Institut de Formació 
Contínua - Universitat de 
Barcelona

Planificació del treball i gestió d'equips 60
Durant el desenvolupament del programa el participant serà avaluat 
de forma contínua, a partir de les activitats proposades, així com de 
la seua participació en fòrums de discussió.

No Sí 2

IL3UB
IL3 - Institut de Formació 
Contínua - Universitat de 
Barcelona

Presa de decisions en temps d'incertesa 60
Durant el desenvolupament del programa el participant serà avaluat 
de forma contínua, a partir de les activitats proposades, així com de 
la seua participació en fòrums de discussió.

No Sí 2

UERL
Universitat d'Estiu Ramon 
Llull

Architecture and Urbanism: Sustainability Aspects 35 El tipus d’avaluació es comunicarà a l’inici del curs. Sí Sí 1

UERL
Universitat d'Estiu Ramon 
Llull

Autonomia i independència en el pensament polític 
català. Una mirada històrica

25 El tipus d’avaluació es comunicarà a l’inici del curs. Sí Sí 1

UERL
Universitat d'Estiu Ramon 
Llull

Barcelona Media and Culture International Summer 
Program

56 El tipus d’avaluació es comunicarà a l’inici del curs. Sí Sí 2

UERL
Universitat d'Estiu Ramon 
Llull

Caring Robots 35 El tipus d’avaluació es comunicarà a l’inici del curs. Sí Sí 1

UERL
Universitat d'Estiu Ramon 
Llull

Desenvolupa tot el teu potencial amb les tècniques 
del mindfulness 25 El tipus d’avaluació es comunicarà a l’inici del curs. Sí Sí 1

UERL
Universitat d'Estiu Ramon 
Llull

International Summer Program 60 El tipus d’avaluació es comunicarà a l’inici del curs. Sí Sí 2
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UERL
Universitat d'Estiu Ramon 
Llull

Intervenció amb agressors de violència domèstica 
(VIO): programames d'intervenció amb homes

25 El tipus d’avaluació es comunicarà a l’inici del curs. Sí Sí 1

UERL
Universitat d'Estiu Ramon 
Llull

Introducció al coaching 25 El tipus d’avaluació es comunicarà a l’inici del curs. Sí Sí 1

UERL
Universitat d'Estiu Ramon 
Llull

La recerca espiritual des de la psicologia i 
l'espiritualitat. Fonaments i pràctiques

25 El tipus d’avaluació es comunicarà a l’inici del curs. Sí Sí 1

UERL
Universitat d'Estiu Ramon 
Llull

La salut dels viatgers 25 Es comunicarà a l’inici del curs. Sí Sí 1

UERL
Universitat d'Estiu Ramon 
Llull

Los lenguajes de la química: barreras y claves para 
el aprendizaje

34 El tipus d’avaluació es comunicarà a l’inici del curs. Sí Sí 1

UERL
Universitat d'Estiu Ramon 
Llull

Primers auxilis en la infància 25 El tipus d’avaluació es comunicarà a l’inici del curs. Sí Sí 1

UERL
Universitat d'Estiu Ramon 
Llull

Programa Internacional de Verano 75 El tipus d’avaluació es comunicarà a l’inici del curs. Sí Sí 3

UERL
Universitat d'Estiu Ramon 
Llull

Programa Internacional de Verano 25 El tipus d’avaluació es comunicarà a l’inici del curs. Sí Sí 1

UERL
Universitat d'Estiu Ramon 
Llull

Programa Internacional de Verano 50 El tipus d’avaluació es comunicarà a l’inici del curs. Sí Sí 2

UERL
Universitat d'Estiu Ramon 
Llull

Programa Internacional de Verano 99 El tipus d’avaluació es comunicarà a l’inici del curs. Sí Sí 3

UERL
Universitat d'Estiu Ramon 
Llull

Programa Internacional de Verano II 50 El tipus d’avaluació es comunicarà a l’inici del curs. Sí Sí 2

UERL
Universitat d'Estiu Ramon 
Llull

Scouting  deportivo para el alto nivel. Dominio del 
software Er1c para profesionales del deporte

30 El tipus d’avaluació es comunicarà a l’inici del curs. Sí Sí 1

UERL
Universitat d'Estiu Ramon 
Llull

Símbols ocults d'Europa 25
El tipus d’avaluació es comunicarà a l’inici del curs. Inclou una 
càrrega lectiva de 7 hores de treball personal.

Sí Sí 1

UERL
Universitat d'Estiu Ramon 
Llull

Tècniques d'acompanyament en els processos de 
dol i pèrdua

25 El tipus d’avaluació es comunicarà a l’inici del curs. Sí Sí 1

UEURV
Universitat d'Estiu de la 
Universitat Rovira i Virgili

El cervell en la vida sexual 25 El tipus d’avaluació es comunicarà a l’inici del curs. Sí Sí 1

UEURV
Universitat d'Estiu de la 
Universitat Rovira i Virgili

El món submarí a tocar de casa. Introducció a la 
biologia i els ecosistemes marins al litoral de 
Tarragona, aspectes mediambientals i salut humana

25 El tipus d’avaluació es comunicarà a l’inici del curs. Sí Sí 1

UEURV
Universitat d'Estiu de la 
Universitat Rovira i Virgili

Emprenedoria social. Transformant idees en 
oportunitats

25 El tipus d’avaluació es comunicarà a l’inici del curs. Sí Sí 1

UEURV
Universitat d'Estiu de la 
Universitat Rovira i Virgili

Emprenedoria, innovació i territori 25 Avaluació prevista tipus test. Sí Sí 1

UEURV
Universitat d'Estiu de la 
Universitat Rovira i Virgili

Estratègies empresarials per al segle XXI 25 El tipus d’avaluació es comunicarà a l’inici del curs. Sí Sí 1

UEURV
Universitat d'Estiu de la 
Universitat Rovira i Virgili

Fem més sostenible el nostre desenvolupament 25 El tipus d’avaluació es comunicarà a l’inici del curs. Sí Sí 1

UEURV
Universitat d'Estiu de la 
Universitat Rovira i Virgili

França: llunyania o proximitat? Noves perspectives 
econòmiques, culturals, acadèmiques i 
d'ensenyament de la llengua al segle XXI

25 El tipus d’avaluació es comunicarà a l’inici del curs. Sí Sí 1

UEURV
Universitat d'Estiu de la 
Universitat Rovira i Virgili

Innovació pràctica per a principiants: una 
introducció a les tècniques i metodologies per 
(realment) innovar

25 El tipus d’avaluació es comunicarà a l’inici del curs. Sí Sí 1

UEURV
Universitat d'Estiu de la 
Universitat Rovira i Virgili

La ciutat mediterrània: creació i relació entre l’espai 
públic i el privat

25 El tipus d’avaluació es comunicarà a l’inici del curs. Sí Sí 1

UEURV
Universitat d'Estiu de la 
Universitat Rovira i Virgili

La metabolòmica, una eina indispensable per a la 
recerca en ciències de la vida

25 El tipus d’avaluació es comunicarà a l’inici del curs. Sí Sí 1

UEURV
Universitat d'Estiu de la 
Universitat Rovira i Virgili

Mirades a la publicitat sexista 25 El tipus d’avaluació es comunicarà a l’inici del curs. Sí Sí 1

UEURV
Universitat d'Estiu de la 
Universitat Rovira i Virgili

Nanotecnologia per als reptes de la societat: 
energia neta i sostenible i biomedicina a l’abast de 
tothom

25 El tipus d’avaluació es comunicarà a l’inici del curs. Sí Sí 1

UEURV
Universitat d'Estiu de la 
Universitat Rovira i Virgili

Parlar bé en públic 25 El tipus d’avaluació es comunicarà a l’inici del curs. Sí Sí 1

UEURV
Universitat d'Estiu de la 
Universitat Rovira i Virgili

Reconeixement del patrimoni. La Vall d'Aran: 
patrimoni immaterial, natural, immoble i moble

25 El tipus d’avaluació es comunicarà a l’inici del curs. Sí Sí 1

UEURV
Universitat d'Estiu de la 
Universitat Rovira i Virgili

Recursos humans i «coaching» 25 El tipus d’avaluació es comunicarà a l’inici del curs. Sí Sí 1

UEUVic-UCC
Universitat d'Estiu de la 
UVic-UCC

Alimenturisme: una volta al món (2a edició) 25
Realitzar el 80% de les activitats dels 5 mòduls que inclou, 
participar en debats i lliurament d’una memòria final i resum del 
curs.

Sí Sí 1

UEUVic-UCC
Universitat d'Estiu de la 
UVic-UCC

Arqueologia: excavació i experimentació al jaciment 
de l'Esquerda (18a edició)

30 Avaluació contínua. Sí Sí 1

UEUVic-UCC
Universitat d'Estiu de la 
UVic-UCC

Com emprendre un projecte innovador amb èxit? 25 Avaluació contínua. Sí Sí 1

UEUVic-UCC
Universitat d'Estiu de la 
UVic-UCC

Disseny editorial digital: introducció a la creació de 
revistes digitals interactives per a Ipad i Android (2a 
edició)

31 Avaluació contínua. Sí Sí 1

UEUVic-UCC
Universitat d'Estiu de la 
UVic-UCC

Escola d'Estiu de Literatura Infatil i Juvenil (V). La 
màgia de la paraula

30 Lliurament d’una memòria final. Sí Sí 1
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UEUVic-UCC
Universitat d'Estiu de la 
UVic-UCC

Il·lustració de moda: últimes tendències en 
editorial, tèxtil i publicitat (2a edició)

42 Avaluació contínua. Sí Sí 1

UEUVic-UCC
Universitat d'Estiu de la 
UVic-UCC

Lettering:  introducció i pràctica a la retolació 
dibuixada a mà (4a edició)

31 Avaluació contínua. Sí Sí 1

UEUVic-UCC
Universitat d'Estiu de la 
UVic-UCC

Taller de disseny, energia i sostenibilitat 31 Avaluació contínua. Sí Sí 1

UEUVic-UCC
Universitat d'Estiu de la 
UVic-UCC

Taller sobre ajustaments analítics de la columna 
vertebral (2a edició)

25 Lliurament d’una memòria final. Sí Sí 1

UEUVic-UCC
Universitat d'Estiu de la 
UVic-UCC

Teler de contes 25 Avaluació contínua. Sí Sí 1
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