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CURSOS D’ESTIU 2011 A L’UJI 
 

Des de fa molts anys, és habitual relacionar, especialment en l’àmbit universitari, els 
denominats cursos d’estiu amb el període estival, com és lògic. Quelcom que indica, 
d’una banda, que el coneixement no pot aparcar-se ni tan sols en aquesta estació 
habilitada, per dir-ho així, al descans, a les vacances o a un més o menys llarg dolce far 
niente. I, d’altra banda, indica que, justament per la idiosincràsia d’aquesta estació, 
aquest coneixement es pot adquirir d’una manera més relaxada, menys rígida 
acadèmicament parlant, però no per això menys rigorosa. 

Així doncs, en aquest marc, l’UJI presenta, una vegada més, una sèrie de cursos segons 
una oferta apropiada per a satisfer, d’una banda, la demanda de la comunitat 
universitària, i d’una altra, la de la societat pròxima a aquesta. I així, professors i 
professores de la Universitat Jaume I s’encarreguen d’articular, en base a diverses 
temàtiques, les seues propostes substanciades en els títols dels cursos.  

A més, entre elles tampoc hi falten les dels que des de diverses entitats externes, 
lligades al món de la ciència i la cultura, així mateix, proposen; es fomenta, d’aquesta 
manera, la sinergia concomitant que relaciona uns centres i uns altres de manera flexible 
i enriquidora. 

I així és com l’estudiantat de l’UJI, un altre provinent del territori que comprèn la 
Xarxa Lluís Vives i aquells que provenen d’altres llocs, així com nombroses 
persones, estudioses i/o interessades pels temes proposats en els cursos, constituiran una 
comunitat efímera en el temps, el de la canícula estival, però permanent, atès que no mai 
oblidaran les trobades, amb el cúmul de conferències, taules redones, debats i tallers 
d’aquestes. 

Cursos que en aquesta edició totalitzen vint-i-un, i la temàtica variada, els quals abasten 
des de propostes entorn de la salut --Esclerosi múltiple: un abordatge interdisciplinari a 
la malaltia; investigació, desenvolupament i innovació en salut a Espanya-- a altres de 
gran actualitat, com el que ha suposat el fenomen WikiLeaks en el món de la 
comunicació, amagatalls del poder i conscienciació de la ciutadania --WikiLeaks: 
periodisme, transparència i democràcia--, així com una sèrie de temes també actuals i 
d’enorme repercussió en els nostres dies, com són els relatius al medi ambient, sistemes 
energètics, ètics, sobre l’assetjament sexual o la responsabilitat social de les empreses, 
etc., sense oblidar-hi problemàtiques de sempre com són les que giren entorn de 
l’educació --Crisi, gènere, educació--, de l’art --El príncep, la cort i les arts, 
instantànies-- i altres així mateix de gran interès al voltant de qüestions lingüístiques, 
psicològiques --La resiliència: un canvi de mirada cap a les fortaleses humanes-- la dieta 
i la gastronomia, la música, els videojocs, la cultura musical, etcètera. 

(…) 
 


