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Cursos d’estiu 2015 

Una vegada més la Universitat Jaume I presenta els Cursos d’Estiu en la seua edició de 2015, 

que organitza des de la seua fundació ininterrompudament. 

Amb aquests, possibilita una mena de formació estiuenca tant per a l’estudiantat de la pròpia 

universitat com per a la societat en general. 

Cursos de la més variada temàtica dirigits i impartits per professorat qualificat de la nostra i 

d’altres universitats, així com d’altres àmbits o entitats acadèmiques que puguen tenir vincles o 

certa relació amb nosaltres. 

Cal recordar que, com és habitual, aquests cursos d’estiu es coordinen i entronquen amb 

l’ampla oferta que les universitats de la Xarxa Vives posen a disposició de tothom, de forma 

que és logre l’efecte multiplicador que comporta una estrategia com aquesta, contituin per tant 

un important nucli de difusió i intercanvi de coneixements i experiències mitjançant les 

conferències, excursions, tallers, taules de debat, etc. que conformen els cursos. 

Com l’any passat, la Universitat Jaume I aborda temàtiques diferents i interessants que 

comprenen des d’aspectes relacionats amb la salut, el cinema, l’art, la filología o el dret, fins a 

d’altres que giren entorn al paisatge i l’arquitectura rural, l’etnologia, la psicología o el 

màrqueting... Aspectes, tots aquests, que sense dubte -això esperem- mantindran l’interés per 

el que en aquesta edició de 2015 oferim. 

Així doncs, la relació del cursos es la seguent: Viatjar amb l’art. El viatge de la mirada, Els 

camins de peregrinació del Penyagolosa: paisatge, etnología, arquitectura i religió, Traduttore, 

traditore? Una aproximació a la traducció literaria, La pràctica de la mediació policial per a la 

construcción de la ciutadania, El cinema espanyol a l’encontre dels seus espectadors, 

Marquèting esportiu: noves oportunitats front a nous reptes, L’arquitectura de tapia: la seva 

restauració i posada en valor en la construcción sostenible, Recuperar l’història de Benet XIII, 

el Papa Luna, com a poderós recurs turístico-cultural, Salva una vida en qualsevol lloc: suport 

vital bàsic en accidents aquàtics i de muntanya, Coaching i psicologia positiva, Drets dels 

xiquets i xiquetes i educació per a la pau i Malalties importades: un repte per a la medicina 

actual. 

Des del dia 1 de juny està obert el termini de matrícula dels cursos en http://inscripcio.uji.es. 



Des de la coordinació i les respectives direccións dels Cursos d’Estiu, així com de l’equip del 

Servei d’Activitas Socioculturals, confiem despertar el màxim interès, atès el disseny acurat i la 

preparació de tots aquests.  
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