CURSOS DE LLIURE OPCIÓ 2016-17
Matricula :https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/

CURS: UNA INTEGRACIÓ SOCIAL... CINEMA
El curs ajuda d'aprofundir en algunes de les
discriminacions socials, les seues arrels, manifestacions i
conseqüències. A través de diverses pel·lícules analitzem
i reflexionem sobre les solucions socials, personals i
professionals que podem aportar per a aconseguir una
societat inclusiva.
20 hores / 2 crédits de lliure opció.
Preu: 50€ Comunitat Universitària/70€ Públic General
Professor: Manuel López Torrijo (Departament
d‘Educació Comparada i Història de l’Educació)
Aula: Seminari 308 - Facultat de Filosofia y CC de l’
Educació – Campus Blasco Ibáñez
Dies: 1 i 2 de desembre, de 9 a 14 y de 15 a 20 hores.
PEDAGOGIA CRÍTICA I LITERATURA
El curs aprofita els principis teòrics de la Pedagogia
Crítica i els Estudis Culturals, que succintament presenta,
per desenvolupar el pensament crític dels estudiants a
partir del comentari dirigit d'una sèrie de textos literaris
de molt divers gènere, així com de textos fílmicos. Els
temes que vertebren el curs són els que segueixen: Medi
ambient (o Ecocrítica), Geografia humana (o Geocrítica),
feminisme (i Ginocrítica), homosexualitat, raça i mitjans
de comunicació.
20 hores / 2 crédits de lliure opció.
Preu: 50€ Comunitat Universitària/70€ Públic General
Professor: Antonio Martín Ezpeleta (Departament
Didàctica de la Llengua i Literatura) Aula: P 03- 12Facultat de Magisteri – Campus Tarongers
Dies: 12,13,14, i 15 de desembre, de 15:30 a 20:30
hores.
RUTA AUTOMATRICULA: https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/
Matricula altres estudis i activitats –Cursos del Servei d’Extensió Entrada
usuari/a vinculat/da o extern
Campus: Blasco Ibañez, Burjassot o Tarongers
Tipo: Cursos de Lliure Opció Quadrimestre 1er o 2º +lupa
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Matricula :https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/

CURS DE COM PARLAR EN PÚBLIC
El curs pretén ajudar als estudiants a adquirir les habilitats
necessàries per expressar-se amb seguretat, convicció,
espontaneïtat i fluïdesa, en els diversos àmbits en els quals
calgui realitzar una exposició pública o debatre un
argument. Poques assignatures com aquesta presenten
una dimensió social tan pronunciada. L'expressió oral és el
pressupost de la comunicació, de l'enteniment i del diàleg,
per tant, es troba a la base de tota convivència
democràtica.
20 hores / 2 crédits de lliure opció.
Preu: 50€ Comunitat Universitària/70€ Públic General
Profesor: José Landete Casas (Dept. Dret Roma)
Aula: 1P20 SALA HEMICICLE 'JOAQUÍN TOMÁS
VILLARROYA'-1ªplanta-Facultat de Dret Tarongers
Días: 19,20, 21,22 i 23 de desembre, de 10:00 a 14: 00
hores

CURS: CINEMA, CIÈNCIA I EXISTÈNCIA
El curs permet analitzar alguns conceptes i problemes
científics sobre l'estudi de l'home en pel·lícules de cinema.
A partir d'una reflexió conjunta amb tots dos llenguatges, el
cinematogràfic i el científic, s'aprofundeix en la idea que la
Ciència intenta donar resposta a inquietuds habituals i
excepcionals de l'existència de l'ésser humà.
20 hores / 2 crédits de lliure opció.
Preu: 50,50€ Comunitat Univ/70,70€ Públic General
Professora: María Emelina López González
(Departament de Métodes d’ Investigació i Diagnóstic en
Educació) Aula FCE3 - Facultat de Filosofia i Ciències de
l’Educació Campus Blasco Ibáñez
Dies: 2 i 3 de febrer, de 9 a 14 hores i de 15 a 20 hores.

RUTA AUTOMATRICULA: https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/
Matricula altres estudis i activitats –Cursos del Servei d’Extensió Entrada usuari/a
vinculat/da o extern
Campus: Blasco Ibañez, Burjassot o Tarongers
Tipo: Cursos de Lliure Opció Quadrimestre 1er o 2º +lupa
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INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL EN EL TREBALL
El curs presenta els principals conceptes i tècniques per a un
millor enteniment de la intel·ligència emocional,
complementat per nombroses pràctiques basades en test,
activitats grupales i desenvolupament de mètodes de millora
de les habilitats interpersonals.
20 hores / 2 crédits de lliure opció.
Preu: 50,50€ Comunitat Universitària/70,70€ Públic General
Professor: Javier Navarro Aparicio (Dpto. Dret del Treball)
Aula N516- Aulari Nort Campus Tarongers.
Dies: del 1,2,6,7 i 8 de març de 2017 de 16:30 a 20:30 hores.

ELS PROCESSOS DE CREACIÓ, PRODUCCIÓ I EMISSIÓ DE LA
PUBLICITAT TELEVISIVA
La societat de consum ens ofereix la possibilitat d'adquirir
productes allunyats de les nostres necessitats diàries. Tots
els productes competeixen entre si per aconseguir la nostra
atenció. El curs vol proporcionar als alumnes les
característiques dels codis publicitàries essencials per a
avaluar els missatges publicitaris que rebem diàriament.
Mitjançant l'anàlisi de diferents campanyes publicitàries es
poden conèixer com i amb quins mitjans està construït
l'espot televisiu.
20 hores / 2 crédits de lliure opció.
Preu: 50,50€ Comunitat Univ/70,70€ Públic General
Professor: Diego Mollá Furió (Dpto. Teoria dels Llenguatges)
Aula: Estudi 4 Edifici Intras Taller d’AudiovisualsC/Serpis, 29 –Campus Tarongers.
Dies: 17,18,19, 20 i 21 de juliol de 2017 de 16:00 a 20:00
hores.

RUTA AUTOMATRICULA: https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/
Matricula altres estudis i activitats –Cursos del Servei d’Extensió Entrada usuari/a vinculat/
da o extern
Campus: Blasco Ibañez, Burjassot o Tarongers
Tipo: Cursos de LLiure Opció Quadrimestre 1er o 2º +lupa

