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OBJECTIUS GENERALS 

 
 

Grau en Arquitectura Tècnica 
per la Universitat d'Alacant 

 
 INFORMACIÓ GENERAL 
 Branca de coneixement: Enginyeria i Arquitectura 
 Ensenyament: presencial 
 Nombre de crèdits: 240 ECTS 
 Nombre de places: 60 
 Llengües utilitzades: castellà, valencià i anglés 

El títol habilita per a l'exercici de la professió d'arquitecte/a tècnic/a. Les seues atribucions professionals estan regulades per 
llei. L'exercici lliure de la professió està supervisat pels col·legis professionals d'aparelladors/es i arquitectes tècnics/ques. 

 

 

El títol presenta un caràcter generalista que permet la inserció laboral del graduat/da en l'ampli ventall d'activitats que 
actualment exerceix l'arquitecte/a tècnic/a i que alhora permet accedir a nivells d'especialització, com de fet ocorre en el mercat 
de treball, possibilitant-se aquesta especialització des de l'estructura cíclica de formació universitària a partir dels acords de 
Bolonya. 

Dirigir l'execució material de les obres d'edificació, de les seues instal·lacions i elements, duent a terme el control qualitatiu i 
quantitatiu del construït mitjançant l'establiment i gestió dels plans de control de materials, sistemes i execució d'obra, 
elaborant els corresponents registres per a la seua incorporació al llibre de l'edifici. Dur el control econòmic de l'obra i 
elaborar les certificacions i la liquidació de l'obra executada. 
Redactar estudis i plans de seguretat i salut laboral i coordinar l'activitat de les empreses en matèria de seguretat i salut 
laboral en obres de construcció, tant en fase de projecte com d'execució. 
Dur a terme activitats tècniques de càlcul, mesuraments, valoracions, taxacions i estudis de viabilitat econòmica; realitzar 
peritatges, inspeccions, anàlisis de patologia i altres anàlegs i redactar els informes, dictàmens i documents tècnics 
corresponents; efectuar alçaments de plànols en solars i edificis. 
Elaborar els projectes tècnics i exercir la direcció d'obres d'edificació en l'àmbit de la seua habilitació legal. 
Gestionar les noves tecnologies edificatòries i participar en els processos de gestió de la qualitat en l'edificació; realitzar 
anàlisis, avaluacions i certificacions d'eficiència energètica, a més d'estudis de sostenibilitat en els edificis. 
Dirigir i gestionar l'ús, la conservació i el manteniment dels edificis i redactar els documents tècnics necessaris. Elaborar 
estudis del cicle de vida útil dels materials, sistemes constructius i edificis. Gestionar el tractament dels residus de demolició i 
de la construcció. 
Assessorar tècnicament els processos de fabricació de materials i elements utilitzats en la construcció d'edificis. 
Gestionar el procés immobiliari en conjunt. Ostentar la representació tècnica de les empreses constructores en les obres 
d'edificació. 
Identificació, anàlisi i control de riscos laborals en obres d'edificació tenint-ne en compte les exigències legals en matèria de 
seguretat i salut laboral. 
Comprendre la lògica i el funcionament de l'entorn econòmic on s'integra l'empresa de construcció. Comprendre conceptes 
com a inflació, desocupació, PIB, productivitat, sector públic, inversió, compra d'habitatges, política d'habitatges o licitació, 
entre d'altres, i les implicacions que tenen per a l'empresa promotora. Aprendre el funcionament dels sistemes de gestió 
financera de l'empresa constructora, estructura bancària, mitjans de pagament. Aprendre i comprendre el funcionament del 
mercat immobiliari i el d'habitatges a Espanya, amb l'objectiu de facilitar la presa de decisions de construcció. Resoldre 
problemes pràctics de l'empresa d'edificació mitjançant la utilització d'eines de càlcul econòmic, com el càlcul d'una quota 
hipotecària, valorar el creixement dels costos de construcció, calcular l'accessibilitat de les famílies a l'habitatge o el ritme de 
creixement dels preus, entre d'altres. 
Conèixer l'estructura de distribució dels béns immobiliaris i l'organització dels seus mercats. Mesurar la rellevància dels 
determinants fonamentals de la construcció de béns immobiliaris no residencials i les implicacions que tenen per a l'empresa 
promotora. Interactuar amb els mercats hipotecaris amb els plans de finançament de les promocions. Calcular el rendiment 
de l'empresa d'edificació i prendre decisions de despesa i inversió en construcció. Calcular el preu del sòl. 
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  NORMES REGULADORES DE L'EXERCICI PROFESSIONAL  

I  ATRIBUCIONS  DEL TÍTOL 
Decret 265/1971, de 19 de febrer, pel qual es regulen les facultats i competències professionals dels/les arquitectes tècnics/ques 
(vigents només els articles 1, 2.B -excepte l'apartat 2- i 3). 
- Atribucions en la direcció de les obres: ordenar i dirigir l'execució material de les obres i instal·lacions, cuidant del seu control 
pràctic i organitzant els treballs d'acord amb el projecte que les defineix amb les normes i regles de la bona construcció i amb les 
instruccions de l'arquitecte/a, director/a de les obres; inspeccionar els materials a emprar, dosatges i barreges, exigint les 
comprovacions, anàlisis i documents d'idoneïtat necessaris per a l'acceptació; controlar les instal·lacions provisionals, els mitjans 
auxiliars de la construcció i els sistemes de protecció, exigint el compliment de les disposicions vigents sobre la seguretat en el 
treball; ordenar l'elaboració i posada en obra de cadascuna de les unitats, comprovant les dimensions i correcta disposició dels 
elements constructius; mesurar les unitats d'obra executades i confeccionar les relacions valorades d'aquestes, d'acord amb les 
condicions establides en el projecte i documentació que les defineix, així com les relacions quantitatives dels materials a emprar 
en obra; subscriure, de conformitat amb l'arquitecte/a i conjuntament amb ell, actes i certificacions sobre replanteig, 
començament, desenvolupament i terminació de les obres. 
- Atribucions en treballs diversos: partions, mesuraments i peritatges de terrenys, solars i edificis; alçament de plànols 
topogràfics de finques, parcel·laris o de població per a treballs d'arquitectura i urbanisme; reconeixement, consultes, dictàmens, 
examen de documents, títols, plànols, etc., per a la certificació objectiva en la seua competència; informes sobre l'estat físic i 
utilització de tota classe de finques, en la seua competència; intervencions pericials de la seua especialitat; estudi i realització de 
mesuraments i relacions valorades corresponents a projectes ja redactats; estudi de racionalització, planificació i programació 
d'obres; assessorament tècnic en la fabricació de materials, elements i peces per a la construcció; control i aval de la qualitat de 
materials, elements i peces per a la construcció. 
Decret 119/1973, d'1 de febrer, i RD 902/1977, d'1 d'abril, sobre activitats en matèria de decoració. Per a exercir legalment 
l'activitat de decorar serà requisit indispensable estar col·legiat en la corporació professional que es crea per aquest decret. No 
obstant això, els qui posseïsquen el títol de doctor arquitecte/a, arquitecte/a, arquitecte/a tècnic/a o aparellador/a, i es troben 
incorporats a la seua corporació professional podran exercir aquesta activitat, d'acord amb les disposicions específiques, sense 
necessitat de la col·legiació a què es refereix el paràgraf anterior. 
RD. 685/1982, de 17 de març, sobre regulació del mercat hipotecari. L'informe tècnic de taxació, a més del certificat en el qual 
podrà sintetitzar-se aquest, pot ser signat per un aparellador/a o arquitecte/a tècnic/a, quan es tracte de finques urbanes, solars i 
immobles edificats amb destinació residencial. 
Llei 12/1986, d'1 d'abril, sobre regulació de les atribucions professionals dels/les arquitectes tècnics/ques i enginyers/es 
tècnics/ques. 
- Per a totes les obres de construcció que no precisen de projecte arquitectònic, als d'intervencions parcials en edificis construïts 
que no alteren la seua configuració arquitectònica, als de demolició i als d'organització, seguretat, control i economia d'obres 
d'edificació de qualsevol naturalesa. La redacció i signatura de projectes que tinguen per objecte la construcció, reforma, 
reparació, conservació, demolició, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació de béns mobles o immobles, en els seus 
respectius casos, tant amb caràcter principal com accessori. 
- La direcció de les activitats objecte dels projectes a què es refereix l'apartat anterior, fins i tot quan els projectes hagen sigut 
elaborats per una tercera persona. 
- La realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plànols de labors i altres treballs 
anàlegs. 
- L'exercici de la docència en els seus diversos graus en els casos i termes previstos en la normativa corresponent. 
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Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació (del Capítol III-Agents de l'Edificació). 
- L'arquitecte/a tècnic/a és el professional habilitat per a exercir com a director/a de l'execució de l'obra d'edificis de caràcter 
permanent, públic o privat, l'ús principal del qual siga administratiu, sanitari, religiós, residencial en totes les seues formes, docent 
i cultural, a més d'edificis destinats a ús aeronàutic, agropecuari, de l'energia, de la hidràulica, miner, de telecomunicacions 
(referit a l'enginyeria de les telecomunicacions), del transport terrestre, marítim, fluvial i aeri, forestal, industrial, naval, de 
l'enginyeria de sanejament i higiene i accessori a les obres d'enginyeria i la seua explotació sempre que siguen obres dirigides per 
arquitectes. 
- En els altres casos, l'arquitecte/a tècnic/a també pot ocupar la tasca de director/a de l'execució de l'obra, a més de la de 
director/a de obra i la de projectista. 
- La titulació acadèmica i professional d'arquitecte/a tècnic/a habilita per a ocupar la funció de coordinador de seguretat i salut 
en obres d'edificació, durant l'elaboració del projecte i l'execució de l'obra d'acord amb les seues competències i especialitats. 
RD. 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). 
- Seran responsables de l'aplicació del CTE els agents que participen en el procés de l'edificació, segons el que estableix el Capítol 
III de la LOE. 
- Les obres de construcció de l'edifici es duran a terme amb subjecció al projecte i les modificacions autoritzades per el/la 
director/a d'obra prèvia conformitat del promotor/a, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva, i a les 
instruccions del director o directora d'obra i del director/a de l'execució de l'obra. 
- Durant la construcció de l'obra s'elaborarà la documentació reglamentàriament exigible. S'hi inclourà, sense perjudici del que 
establisquen altres administracions públiques competents, la documentació del control de qualitat realitzat al llarg de l'obra. 
- Quan en el desenvolupament de les obres intervinguen diversos tècnics per a dirigir les obres de projectes parcials, ho faran sota 
la coordinació del la director/a d'obra. 
- Durant la construcció de les obres, el/la director/a d'obra i el/la director/a de l'execució de l'obra realitzaran, segons les seues 
respectives competències, els controls següents: 

a.- Control de recepció en obra dels productes, equips i sistemes que se subministren a les obres (control de la documentació 
dels subministraments, control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat i control mitjançant 
assajos). 
b.- Control d'execució de l'obra (el/la director/a de l'execució de l'obra controlarà l'execució de cada unitat d'obra i en verificarà 
el replanteig, els materials que s'utilitzen, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, a 
més de les verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar-ne la conformitat amb el que indica el projecte, la legislació 
aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. Es comprovarà que s'han 
adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes 
constructius. En el control d'execució de l'obra s'adoptaran els mètodes i procediments recollits en les avaluacions tècniques 
d'idoneïtat per a l'ús previst de productes, equips i sistemes innovadors). 
c.- Control de l'obra acabada (sobre l'edifici o el conjunt, o bé sobre les diverses parts i instal·lacions, parcial o totalment 
acabades; han de realitzar-se, a més de les que puguen establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei 
previstes en el projecte o ordenades per la direcció facultativa i les exigides per la legislació aplicable). 

No obstant això, també s'arrepleguen en la legislació vigent atribucions que poden considerar-se amb un caràcter més 
especialitzat i que han fet necessària la inclusió de determinades matèries en la proposta que es presenta. Entre d'altres, ens 
referim a les atribucions de: 

- Realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plànols de labors i altres treballs 
anàlegs. 
- Aixecament de plànols topogràfics de finques, parcel·laris o de població per a treballs d'arquitectura i urbanisme. 
- Assessorament tècnic en la fabricació de materials, elements i peces per a la construcció. 
- Control i aval de la qualitat de materials, elements, productes, equips, sistemes i peces per a la construcció. 
- Elaboració de l'informe tècnic de taxació, així com el certificat en el qual podrà sintetitzar-se quan es tracte de finques 
urbanes, solars i immobles edificats amb destinació residencial. 
- Coordinador de seguretat i salut en obres d'edificació. 
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    COMPETÈNCIES  
COMPETÈNCIES GENERALS BÀSIQUES DEL TÍTOL 

Aptitud per a utilitzar els coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric i infinitesimal, l'àlgebra lineal, la 
geometria analítica i diferencial i les tècniques i els mètodes probabilístics i d'anàlisi estadística. 
Coneixement aplicat dels principis de mecànica general, l'estàtica de sistemes estructurals, la geometria de masses, els 
principis i mètodes d'anàlisi del comportament elàstic del sòlid. 
Capacitat per a aplicar els sistemes de representació espacial, el desenvolupament del croquis, la proporcionalitat, el 
llenguatge i les tècniques de la representació gràfica dels elements i processos constructius. 
Coneixement de les característiques químiques dels materials emprats en la construcció, els processos d'elaboració, la 
metodologia dels assajos de determinació de les característiques, l'origen geològic, de l'impacte ambiental, el reciclatge i la 
gestió de residus. 
Coneixement dels fonaments teòrics i principis bàsics aplicats a l'edificació, de la mecànica de fluids, la hidràulica, 
l'electricitat i l'electromagnetisme, la calorimetria i la higrotèrmia, i l'acústica. 
Coneixement adequat del concepte d'empresa, el marc institucional, models d'organització, planificació, control i presa de 
decisions estratègiques en ambients de certesa, risc i incertesa; sistemes de producció, costos, planificació, fonts de 
finançament i elaboració de plans financers i pressupostos. 
Capacitat per a organitzar petites empreses, i de participar com a membre d'equips multidisciplinaris en grans empreses. 
Coneixements bàsics del règim jurídic de les administracions públiques i dels procediments de contractació administrativa i 
privada. 
Coneixement adequat de l'entorn econòmic en el qual es desenvolupa l'empresa de construcció, el seu marc institucional, 
models d'organització i planificació. Fonaments del mercat, model de producció, costos, estructura del sistema financer i el 
seu funcionament, mecanismes del mercat de l'habitatge i edificació. Identificar les reaccions del mercat residencial tant 
d'oferta com de demanda i identificar els elements impulsors d'edificació en una àrea. Interpretar els senyals del mercat i els 
canvis en la regulació del sòl o altres normatives en relació amb l'oferta i demanda d'habitatges. Reconèixer la importància 
de l'evolució econòmica general i els seus efectes en el funcionament del mercat d'habitatges sobre l'empresa constructora. 
Capacitat de calcular l'evolució dels costos, inflació, preus i producció per a integrar-lo en els informes tècnics relacionats 
amb licitacions o l'activitat promotora. Capacitat de calcular el preu final de venda dels béns immobiliaris. 
Interpretar els senyals del mercat i els canvis en la regulació del sòl o altres normatives en relació amb l'oferta i demanda de 
béns immobiliaris no residencials. Reconèixer la importància de l'evolució econòmica general i la seua interrelació amb el 
mercat immobiliari. 

COMPETÈNCIES GENERALS TRANSVERSALS 
Competències en un idioma estranger. 
Competències informàtiques i informacionals. 
Competències en comunicació oral i escrita. 

 
COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 

Capacitat per a interpretar i elaborar la documentació gràfica d'un projecte, realitzar presa de dades, alçaments de plànols i 
el control geomètric d'unitats d'obra. 
Coneixement dels procediments i mètodes infogràfics i cartogràfics en el camp de l'edificació. 
Aptitud per a treballar amb la instrumentació topogràfica i procedir a l'alçament gràfic de solars i edificis, i el seu replanteig 
en el terreny. 
Coneixement dels materials i sistemes constructius tradicionals o prefabricats empleats en l'edificació, les seues varietats i 
les característiques físiques i mecàniques que els defineixen. 
Capacitat per a adequar els materials de construcció a la tipologia i ús de l'edifici, gestionar i dirigir la recepció i el control de 
qualitat dels materials, la seua posada en obra, el control d'execució de les unitats d'obra i la realització d'assajos i proves 
finals. 
Coneixement de l'evolució històrica de les tècniques i elements constructius i els sistemes estructurals que han donat origen 
a les formes estilístiques. 
Aptitud per a identificar els elements i sistemes constructius, definir-ne la funció i compatibilitat i posar en obra en el procés 
constructiu. Plantejar i resoldre detalls constructius. 
Coneixement dels procediments específics de control de l'execució material de l'obra d'edificació. 
Capacitat per a dictaminar sobre les causes i manifestacions de les lesions en els edificis, proposar solucions per a evitar o 
esmenar les patologies i analitzar el cicle de vida útil dels elements i sistemes constructius. 
Aptitud per a intervenir en la rehabilitació d'edificis i en la restauració i conservació del patrimoni construït. 
Capacitat per a elaborar manuals i plans de manteniment i gestionar-ne la implantació en l'edifici. 
Coneixement de l'avaluació de l'impacte mediambiental dels processos d'edificació i demolició, de la sostenibilitat en 
l'edificació, i dels procediments i les tècniques per a avaluar l'eficiència energètica dels edificis 
Capacitat per a aplicar la normativa tècnica al procés de l'edificació, i generar documents d'especificació tècnica dels 
procediments i mètodes constructius d'edificis. 
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Aptitud per a aplicar la normativa específica sobre instal·lacions al procés de l'edificació. 
Aptitud per al predimensionat, disseny, càlcul i comprovació d'estructures i per a dirigir-ne l'execució material. 
Capacitat per a desenvolupar constructivament les instal·lacions de l'edifici, controlar i planificar-ne l'execució i verificar 
les proves de servei i de recepció, a més del seu manteniment. 
Capacitat per a programar i organitzar els processos constructius, els equips d'obra, i els mitjans tècnics i humans per a 
l'execució i manteniment. 
Coneixement del dret de la construcció i de les relacions contractuals que es produeixen en les diferents fases del procés 
d'edificació, a més de la legislació, reglamentació i les normatives específiques de la prevenció i coordinació en matèria de 
seguretat i salut laboral en l'edificació. 
Aptitud per a redactar estudis, estudis bàsics i plans de seguretat i salut laboral, i coordinar la seguretat en fase de projecte o 
en fase d'execució d'obra. 
Capacitat per a la gestió del control de qualitat en les obres, la redacció, aplicació, implantació i actualització de manuals i 
plans de qualitat, realització d'auditories de gestió de la qualitat en les empreses i per a l'elaboració del llibre de l'edifici. 
Aptitud per a analitzar, dissenyar i executar solucions que faciliten l'accessibilitat universal en els edificis i el seu entorn. 
Coneixements de l'organització del treball professional i dels estudis, oficines i societats professionals, la reglamentació i la 
legislació relacionada amb les funcions que desenvolupa l'enginyer/a d'Edificació i el marc de responsabilitat associat a 
l'activitat. 
Capacitat per a confeccionar i calcular preus bàsics, auxiliars, unitaris i descompostos de les unitats d'obra; analitzar i 
controlar els costos durant el procés constructiu; elaborar pressupostos. 
Aptitud per al desenvolupament d'estudis de mercat, valoracions i taxacions, estudis de viabilitat immobiliària, peritatge i 
taxació econòmica de riscos i danys en l'edificació. 
Capacitat per a analitzar i realitzar projectes d'evacuació d'edificis. 
Coneixement del marc de regulació de la gestió i la disciplina urbanística. 
Capacitat per a aplicar les eines avançades necessàries per a la resolució de les parts que comporta el projecte tècnic i la 
seua gestió. 
Aptitud per a redactar projectes tècnics d'obres i construccions, que no requerisquen projecte arquitectònic, a més de 
projectes de demolició i decoració. 
Aptitud per a redactar documents que formen part de projectes d'execució elaborats en forma multidisciplinària. 
Capacitat d'anàlisi dels projectes d'execució i la translació d'aquests a l'execució de les obres. 
Coneixement de les funcions i responsabilitats dels agents que intervenen en l'edificació i de l'organització professional o 
empresarial d'aquests. Els procediments administratius, de gestió i tramitació. 
Coneixement de l'organització professional i les tramitacions bàsiques en el camp de l'edificació i la promoció. 
Presentació i defensa davant un tribunal universitari d'un Treball de Fi de Grau, consistent en un exercici d'integració dels 
continguts formatius rebuts i les competències adquirides. 
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1. BATXILLERAT LOMCE I PROVA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU): encara que s'hi pot accedir des de qualsevol modalitat 
de batxillerat, es recomana haver cursat la modalitat de Ciències.
Podeu millorar la nota d'admissió al grau examinant-vos, en la PAU, d'assignatures que ponderaran segons aquesta taula:

www.ua.es 6 

ACCÉS 
REQUISITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA 

CONTINGUTS: BLOCS DEL PLA D'ESTUDIS 

Aprendre a identificar, analitzar i controlar els riscos en obres d'edificació, coneixent els equips de protecció individual i les 
proteccions col·lectives que s'hi poden usar i els requisits, a més de les característiques específiques dels equips de treball 
perquè siguen segurs. 
Capacitat per a reconèixer el comportament i l'evolució del mercat d'habitatge amb la finalitat de dur a terme projectes 
d'inversió. Habilitat per a utilitzar el cos de coneixements i les eines bàsiques de l'economia, incloent el paper d'alguns 
indicadors clau com la inflació, el creixement econòmic o la desocupació, per a la resolució de problemes relacionats amb els 
mercats d'habitatge. Desenvolupar l'argumentació per a la preparació de projectes en diferents escenaris econòmics. 
Capacitat de calcular l'estructura dels costos i la seua evolució, així com la de la inflació, preus i producció per a integrar-la en 
els informes tècnics relacionats amb licitacions o l'activitat promotora. Capacitat de calcular el preu final de venda dels béns 
immobiliaris. 
Prendre decisions sobre localització, inversió o edificació. Gestionar la cartera de producció de l'empresa constructora. 
Comprendre i gestionar el mercat de sòl. Coordinar el procés de promoció, gestionant els recursos, subcontractacions i la 
inversió. Capacitat de preparació de projectes immobiliaris en diferents escenaris econòmics. Capacitat per a reconèixer el 
comportament i l'evolució del mercat d'habitatge amb la finalitat de dur a terme projectes d'inversió. Capacitat de realitzar 
valoracions immobiliàries amb objectius financers segons l'Ordre Eco/805/2003. Capacitat per a gestionar empreses 
immobiliàries de promoció i venda. Habilitat per a utilitzar el cos de coneixements i les eines bàsiques de l'economia, incloent 
el paper d'alguns indicadors clau com la inflació, el creixement econòmic o la desocupació, per a la resolució de problemes 
relacionats amb els mercats d'habitatge. Desenvolupar l'argumentació per a la preparació de projectes en diferents escenaris 
econòmics. 
Aplicar els coneixements, capacitats i aptituds adquirides, vinculant els estudiants a la realitat empresarial i professional, 
completant i complementant-ne la formació teòrica amb la pràctica. 

Els ensenyaments s'han estructurat considerant tres tipus de matèries. 
En la primera meitat del pla d'estudis se situen les matèries amb caràcter bàsic, amb un total de 60 ECTS, dels quals 54 pertanyen 
a la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura i altres 6 complementaris a la de Ciències Socials i Jurídiques. 
En segon lloc s'incorporen 150 ECTS de matèries obligatòries conduents a garantir l'adquisició de competències del títol, més 12 
ECTS de l'obligatori Treball de Fi de Grau, que es cursarà en l'últim semestre i estaria orientat a l'avaluació de les competències 
associades a la titulació. 
En tercer i últim lloc es fixen 18 ECTS d'assignatures optatives orientades a l'especialització. Per a cursar aquests crèdits 
l'alumne/a té dues possibilitats. 

- Per a obtenir el reconeixement de l'itinerari, haurà de cursar els 12 ECTS oferits en un dels quatre itineraris proposats i 6 
ECTS més de qualsevol altra assignatura oferida. Els itineraris del pla d'estudis són: Intervenció en el Patrimoni Edificat,
Gestió Immobiliària i Eficiència Energètica,
- Si no vol el reconeixement d'itinerari, podrà cursar els 18 ECTS triant tres assignatures optatives de les oferides.

Dins de les assignatures optatives es preveu la possibilitat que l'alumne/a realitze pràctiques acadèmiques externes, per a 
això l'Escola Politècnica Superior de la Universitat d'Alacant ha subscrit convenis de col·laboració i en les quals els/les 
alumnes podran realitzar pràctiques acadèmiques externes. 

ASSIGNATURA POND. ASSIGNATURA POND. 
BIOLOGIA 0.1 FÍSICA 0.2 
DIBUIX TÈCNIC II 0.2 GEOLOGIA 0.1 
DISSENY 0.1 MATEMÀTIQUES II 0.2 
ECONOMIA DE L’EMPRESA 0.1 QUÍMICA 0.1 
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TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA 

PERFILS PROFESSIONALS DEL TÍTOL 

CONTINUACIÓ D'ESTUDIS 

CENTRE 

 
 

2. BATXILLERATS ANTERIORS AMB O SENSE PAU SUPERADA: l'alumnat que haja fet estudis de batxillerat de plans anteriors i 
tinga superada la selectivitat manté la nota d'accés, tot i que pot millorar-la presentant-se a assignatures de la fase voluntària 
de la PAU o a la fase obligatòria (en aquest cas cal fer la fase obligatòria completa). 
L'alumnat de l'antic sistema de BUP i COU manté la qualificació d'accés obtinguda en la prova de selectivitat. Aquests alumnes 
poden millorar la nota d'admissió presentant-se a la fase voluntària de l'actual PAU. Només qui va superar el COU abans del curs 
1974/75 (any d'implantació de la selectivitat) hi pot accedir sense superar proves d'accés. 
Els estudiants procedents de sistemes educatius espanyols més antics (estudis de batxillerat amb pla anterior al 1953, estudis 
de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) poden accedir a estudis oficials de grau amb la nota d'accés 
que van obtenir (poden millorar-la a través de fase voluntària de la PAU). 
3. FORMACIÓ PROFESSIONAL. Títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d'arts plàstiques i disseny o 
tècnic esportiu superior: s'hi pot accedir des de qualsevol família professional. 
Es pot millorar la nota d'admissió examinant-se, en les PAU, de quatre assignatures, com a màxim, que ponderen segons la taula 
de ponderacions de l'apartat 1. 
4. ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D'ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS ESPANYA 
HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS. Cal acreditació d'accés expedida per la UNED. Poden reconèixer o examinar-se 
d'assignatures en les proves de competències específiques (PCE) que organitza la UNED, per a millorar la nota d'admissió fins 
a 14 punts, d'acord amb el sistema de ponderacions de la taula del punt 1. 
5. ELS ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS, prèvia sol·licitud d'homologació del títol d'origen al títol 
espanyol de batxillerat, poden examinar-se de sis assignatures, com a màxim, de les oferides en les proves de competències 
específiques (PCE) de la UNED (almenys una assignatura troncal comuna). 
Se'ls aplicarà la taula de ponderacions del punt 1, en cas que s'hagen examinat d'assignatures troncals de modalitat o d'opció i 
les hagen superat. 
6. ALTRES: titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: Enginyeria i Arquitectura), 
accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys mitjançant prova. 

 

Límit admissió de places: 60 
Preinscripció: mitjan juny – començament de juliol 
Publicació de resultats d'admissió i espera: mitjan juliol 
Matrícula: els que resulten admesos després de la publicació dels resultats es matricularan en els terminis que s'establisquen a 
través d'Internet. 

 
 

El títol habilita per a l'exercici de la professió d'arquitecte/a tècnic/a. Les seues atribucions professionals estan regulades per llei. 
L'exercici lliure de la professió està supervisat pels col·legis professionals d'aparelladors/es i arquitectes tècnics/ques. 
Es podrà accedir a màsters de caràcter professional o d'investigació i altres postgraus atenent a la normativa vigent. 

 

El títol de graduat en Arquitectura Tècnica permet l'accés a màsters de caràcter professional i/o d'investigació i altres postgraus 
atenent a la normativa vigent. 
La continuació natural d'estudis d'un graduat en Arquitectura Tècnica és el Màster en Gestió de l'Edificació. 
Si el graduat vol ampliar els seus coneixements en altres branques afins de l'enginyeria pot optar pels següents màsters que 
ofereix l'Escola Politècnica Superior: Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals i Màster Universitari en Enginyeria dels 
Materials, de l'Aigua i del Terreny. 
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Escola Politècnica Superior 
Campus de Sant Vicent del Raspeig 
Ctr. Alacant s/n 03690 Sant Vicent del Raspeig (Alacant) 
Telèfon: 965903648 Fax: 965903644 
eps@ua.es www.eps.ua.es/va/ 

http://www.ua.es/
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DISTRIBUCIÓ PER CURSOS 

TIPUS DE MATÈRIA CRÈDITS 
Formació bàsica (FB) 60 
Obligatòries (OB) 150 
Optatives incloses  
Pràctiques Acadèmiques Externes (OP)  18 
Treball de Fi de Grau 12 
Total crèdits 240 

PRIMER CURS 

SEMESTRE 1 (30 ECTS) SEMESTRE 2 (30 ECTS) 

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

16000 FONAMENTS DE MATEMÀTICA 
APLICADA I FB 6 16005 FONAMENTS DE MATEMÀTICA 

APLICADA II FB 6 

16001 FONAMENTS INFORMÀTICS EN 
L'ENGINYERIA D'EDIFICACIÓ FB 6 16006 FONAMENTS FÍSICS DE LES 

ESTRUCTURES FB 6 

16002 GEOMETRIA DESCRIPTIVA FB 6 16008 INTRODUCCIÓ ALS MATERIALS DE 
CONSTRUCCIÓ FB 6 

16004 DRET I LEGISLACIÓ EN 
L'EDIFICACIÓ FB 6 16009 EXPRESSIÓ GRÀFICA EN 

L'EDIFICACIÓ I FB 6 

16003 HISTÒRIA DE LA CONSTRUCCIÓ OB 6 16007 FONAMENTS DE CONSTRUCCIÓ OB 6 

SEGON CURS 

SEMESTRE 3 (30 ECTS) SEMESTRE 4 (30 ECTS) 

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

16010 FONAMENTS FÍSICS DE LES 
INSTAL·LACIONS FB 6 16015 EXPRESSIÓ GRÀFICA EN 

L'EDIFICACIÓ II OB 9 

16014 ECONOMIA APLICADA A L'EMPRESA 
D'EDIFICACIÓ FB 6 16016 CONSTRUCCIÓ D'ESTRUCTURES II OB 6 

16011 CONSTRUCCIÓ D'ESTRUCTURES I OB 6 16017 CÀLCUL D'ESTRUCTURES I OB 9 
16012 MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ I OB 6 

16018 INSTAL·LACIONS I OB 6 
16013 TOPOGRAFIA OB 6 

TERCER CURS 

SEMESTRE 5 (30 ECTS) SEMESTRE 6 (30 ECTS) 

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

16020 MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ II OB 6 16025 
GESTIÓ ECONÒMICA; 
MESURAMENTS, PRESSUPOSTOS I 
TAXACIONS IMMOBILIÀRIES 

OB 9 

16021 CÀLCUL D'ESTRUCTURES II OB 6 16026 CONTROL I GESTIÓ DE LA QUALITAT 
DELS MATERIALS I DELS RESIDUS OB 6 

16022 INSTAL·LACIONS II OB 6 16027 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 
EN EDIFICACIÓ OB 9 

16023 EQUIPS D'OBRA, INSTAL·LACIONS I 
MITJANS AUXILIARS OB 6 

16043 CONSTRUCCIÓ D'ELEMENTS NO 
ESTRUCTURALS II OB 6 

16024 CONSTRUCCIÓ D'ELEMENTS NO 
ESTRUCTURALS I OB 6 

QUART CURS 

SEMESTRE 7 (30 ECTS) SEMESTRE 8 (30 ECTS) 

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

16028 INTRODUCCIÓ AL PLANEJAMENT I 
GESTIÓ URBANÍSTICA OB 6 16044 TREBALL DE FI DE GRAU(1) OB 12 

16029 PROJECTES D'EDIFICACIÓ OB 6 

OPTATIVITAT(2) OP 18 16030 PROJECTES TÈCNICS OB 9 

16031 GESTIÓ DEL PROCÉS 
CONSTRUCTIU OB 9 
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ESTRUCTURA DEL PLA D'ESTUDIS 
PER TIPUS DE MATÈRIA 
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(1) Prèviament a l'avaluació del Treball de Fi de Grau, l'estudiant ha d'acreditar les competències en un idioma 
estranger. Entre altres formes d'acreditació, en la Universitat d'Alacant es considera necessari superar com a 
mínim, el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes, que podrà ser elevat en el 
futur. 

(2) 

Per a cursar aquests crèdits l'alumne/a té dues possibilitats. En primer lloc i per a obtenir el 
reconeixement de l'itinerari (Itinerari 1: Intervenció en el Patrimoni Edificat. Itinerari 2: Gestió 
Immobiliària. Itinerari 3: Eficiència Energètica. Itinerari 4: Pràctiques Acadèmiques Externes), haurà de 
cursar els 12 ECTS oferits en un dels quatre itineraris proposats més altres 6 ECTS de qualsevol altra 
assignatura oferida. En segon lloc, si no cerca el reconeixement d'itinerari, podrà cursar els 18 ECTS 
triant tres assignatures optatives de les oferides. Dins de les assignatures optatives es preveu la 
possibilitat que l'alumne/a realitze pràctiques acadèmiques externes. Distribució de les matèries de 
formació optativa: CODI ASSIGNATURA ECTS 

16032 PATOLOGIA I MANTENIMENT D'EDIFICIS 6 
16033 TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ EN EL PATRIMONI EDIFICAT 6 
16034 PROJECT MANAGEMENT 6 
16035 DISTRIBUCIÓ I ORGANITZACIÓ DEL MERCAT IMMOBILIARI 6 
16036 APLICACIONS INFORMÀTIQUES EN L'EDIFICACIÓ 6 
16039 INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ 6 
16037 PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I 6 
16038 PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II 6 
16041 SISTEMES AVANÇATS D'EXPRESSIÓ GRÀFICA 6 
16045 BIM EN L’EDIFICACIÓ 6 
34541 ANGLÈS I 6 
34542 ANGLÈS II 6 

www.ua.es 10 

ITINERARI 1: INTERVENCIÓ 
EN EL PATRIMONI EDIFICAT 

ITINERARI 2: GESTIÓ 
IMMOBILIÀRIA 

ITINERARI 3: EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA 

ITINERARI 4: PRÀCTIQUES 
ACADÈMIQUES EXTERNES 

FORA D'ITINERARI 

ANGLÈS 

A
RQ

U
IT

EC
TU

RA
 T

ÈC
N

IC
A  

http://www.ua.es/


www.ua.es ARQUITECTURA TÈCNICA 
 

PLA D'ESTUDIS 
GRAU EN ARQUITECTURA TÈCNICA 

 
 

 
 

 
PRIMER CURS - SEMESTRE 1 (30 ECTS) 

Codi Assignatura Tipus ECTS Continguts 

 
 

16000 
FONAMENTS DE 
MATEMÀTIQUES 
APLICADES I 

 
FB 

 
6 Espai vectorial, espai vectorial euclidià, càlcul infinitesimal 

en una variable, teoria de la probabilitat. 

 
 
 
 
 
 
 
 

16001 

 
 
 
 
FONAMENTS 
INFORMÀTICS EN 
L'ENGINYERIA 
D'EDIFICACIÓ 

 
 
 
 

 
FB 

 
 
 
 

 
6 

Funcionament bàsic d'un ordinador: unitat central, 
dispositius, sistemes operatius, programes. Les eines 
informàtiques en l'acompliment de la labor d'un enginyer/a 
d’edificació. Les eines informàtiques en la comunicació oral 
i escrita. Elements d'instal·lacions informàtiques més 
habituals utilitzats pels enginyers/es d'edificació: xarxes 
locals d'ordinadors, xarxes wi-fi. Serveis d'accés a xarxes 
de banda ampla per a les telecomunicacions. Sistemes 
especials de gestió de la imatge digital, per al seu 
emmagatzematge, modificació i consulta: tractament bàsic 
de la fotografia digital. Programari de gestió ofimàtica 
orientat a l’ús en l'enginyeria de l'edificació. Programari fora 
de línia i en línia per a l'augment de la productivitat. 
Sistemes per a l'obtenció, difusió i promoció de la 
informació. 

 
 

16002 

 
GEOMETRIA DESCRIPTIVA 

 
FB 

 
6 

Superfícies polièdriques regulars, radiades, esfèriques, 
reglades guerxes. Intersecció de superfícies. Superfícies 
arquitectòniques generades per interseccions. Resolució de 
cobertes. Transformacions de terrenys. 

 
 
 
 
 

16004 

 
 
 
DRET I LEGISLACIÓ EN 
EDIFICACIÓ 

 
 
 

FB 

 
 
 

6 

Les administracions públiques i el dret administratiu, drets 
reals, teoria general dels contractes, contracte administratiu 
d'obres, introducció al dret urbanístic, planejament 
urbanístic, propietat del sòl, gestió urbanística, edificació, 
disciplina urbanística, urbanisme de conservació i el 
patrimoni històric espanyol, habitatges de protecció oficial, 
cèdula d'habitabilitat, aspectes ambientals relacionats amb 
la construcció, atribucions professionals de l'enginyer/a de 
edificació. 

 
 
 

16003 

 

HISTÒRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓ 

 
 

OB 

 
 

6 

Introducció a la història de la construcció. La construcció 
prehistòrica, primitiva i megalítica. La construcció antiga en 
Egipte, Mesopotàmia, Pèrsia, Grècia i Roma. La 
construcció clàssica, paleocristiana, bizantina, islàmica, 
romànica i gòtica. La construcció moderna, renaixement i 
barroc. La construcció popular i en la revolució industrial. 
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PRIMER CURS - SEMESTRE 2 (30 ECTS) 

Codi Assignatura Tipus ECTS Continguts 
 

 
 

16005 

 
FONAMENTS DE 
MATEMÀTICA APLICADA II 

 
FB 

 
6 

Aplicacions lineals, diagonalització d'endomorfismes, 
còniques, introducció al càlcul numèric, càlcul diferencial en 
diverses variables, equacions diferencials i introducció a 
l'estadística. 

 
 

16006 

 
FONAMENTS FÍSICS DE 
LES ESTRUCTURES 

 

FB 

 

6 

Principis de mecànica general, Sistemes de forces. 
Geometria de masses, centres de gravetat i moments 
d'inèrcia de superfícies planes. Estàtica del sòlid rígid. 
Principis del comportament elàstic del sòlid. Determinació 
d'esforços en elements estructurals de l'edificació. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

16008 

 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓ ALS 
MATERIALS DE 
CONSTRUCCIÓ 

 
 
 
 
 
 

FB 

 
 
 
 
 
 

6 

Genèrics: característiques químiques dels materials 
emprats en la construcció. Processos d'elaboració i 
fabricació. Metodologia dels assajos per a determinar les 
característiques i propietats dels materials de construcció. 
Origen geològic dels materials de construcció i de les seues 
matèries primeres. Impacte mediambiental, reciclat. 
Especificació d’aquests continguts: els elements químics. 
Àtoms, molècules i cristalls. Enllaços químics i la influència 
en les característiques macroscòpiques. Processos 
generals d'elaboració i fabricació aplicables als materials de 
construcció. Metodologies generals per a la determinació de 
les característiques i propietats mitjançant els assajos 
aplicables. Metrologia. Origen geològic de les matèries 
primeres per a l'obtenció dels materials de construcció. 
Impacte mediambiental dels processos de fabricació. 
Reciclat dels materials i dels residus generats en la 
fabricació. 

 
 
 

16009 

 

EXPRESSIÓ GRÀFICA EN 
L'EDIFICACIÓ I 

 
 

FB 

 
 

6 

Dibuix com a llenguatge. Normalització i codis gràfics. Usos 
i aplicacions dels sistemes de representació en l'edificació. 
Alçaments i presa de dades: Acotament. L'elaboració del 
croquis: vistes, proporció, composició i expressivitat. La 
posada a escala. Escala i definició. Representació 
volumètrica de l'edificació. 

 

16007 
FONAMENTS DE 
CONSTRUCCIÓ 

 
OB 

 
6 

Accions, fàbriques de rajola, moviments de terra, 
fonamentacions, murs, soleres, escales, arcs, voltes, 
estructures i cobertes. 
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SEGON CURS - SEMESTRE 3 (30 ECTS) 

Codi Assignatura Tipus ECTS Continguts 
 

 
 

16010 

 
FONAMENTS FÍSICS DE 
LES INSTAL·LACIONS 

 
FB 

 
6 

Fonaments de mecànica de fluids. Calor, temperatura i 
humitat. Camp elèctric i magnètic, corrents elèctrics. 
Circuits de corrent contínua i alterna. Ones sonores, 
acústica. 

 

16014 
ECONOMIA APLICADA A 
L'EMPRESA D'EDIFICACIÓ 

 
FB 

 
6 

Principis del funcionament del mercat, composició de 
costos, competència, preus, creixement econòmic, sistema 
financer, compra de l’habitatge i sector de la construcció. 

 
 

16011 

 
CONSTRUCCIÓ 
D'ESTRUCTURES I 

 

OB 

 

6 

Generalitats sobre el formigó i armadures, tipificació i 
disposició d'armadures, fonamentacions superficials, 
fonamentacions profundes, murs de contenció, generalitats 
de forjats, forjats unidireccionals, forjats bidireccionals i 
posada en obra dels forjats. 

 
 
 
 
 
 
 

16012 

 
 
 
 
MATERIALS DE 
CONSTRUCCIÓ I 

 
 
 
 

OB 

 
 
 
 

6 

Genèrics: coneixement de la naturalesa, aptitud i principals 
característiques dels materials que s'usen en la construcció 
i s'especifiquen en aquesta assignatura. Coneixement 
sobre les principals normes que regeixen la definició, 
classificació i control dels materials, en la seua fabricació i 
utilització. Aptitud per a detectar, descriure i triar els 
materials més idonis en funció de les seues característiques 
i propietats per al seu ús en l'edificació. Específics: 
coneixement, estudi i caracterització dels materials: Petris 
naturals, ceràmics, vidre, conglomerants: guix, calçs i 
ciment, conglomerats i els seus components: àrids, additius 
i addicions. Productes prefabricats quan els materials 
constituents procedisquen dels anteriors. 

 
 
 
 

16013 

 

 
TOPOGRAFIA 

 

 
OB 

 

 
6 

Coneixements bàsics de geodèsia i cartografia. Obtenció de 
dades i replantejos amb instruments d'agrimensura. 
Coneixement dels diferents instruments topogràfics. 
Mètodes per a l'obtenció de dades en camp: radiació, 
poligonació, anivellació geomètrica i trigonomètrica, 
bisecció. Càlculs i mètodes diferents de replanteig. Perfils i 
moviments de terres en obres lineals. 
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SEGON CURS - SEMESTRE 4 (30 ECTS) 

Codi Assignatura Tipus ECTS Continguts 
    

 
 

16015 

 
EXPRESSIÓ GRÀFICA EN 
L'EDIFICACIÓ II 

 

OB 

 

9 

Coneixement i aplicació del dibuix assistit per ordinador en 
l'àmbit de l'edificació. Representació de l'arquitectura a 
diferents escales (2D i 3D). Control de la gramàtica gràfica 
en edificació. Documentació gràfica del projecte bàsic 
d'edificació. El detall i la relació d’aquest amb el projecte. 

 
 

16016 

 
CONSTRUCCIÓ 
D'ESTRUCTURES II 

 
OB 

 
6 

Generalitats sobre la construcció en acer, tipologies, bases 
de suport, suports, bigues, recolzaments, cobertes en 
estructures metàl·liques, estructura metàl·lica en edificis 
d'habitatges, construcció d'estructures de fusta. 

 
16017 CÀLCUL D'ESTRUCTURES I OB 9 Elasticitat, resistència de materials, càlcul d'estructures 

d'edificació i càlcul d'estructures metàl·liques d'edificació. 
 

16018 INSTAL·LACIONS I OB 6 Instal·lacions de lampisteria, evacuació, renovació d'aire i 
contra incendis. 
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TERCER CURS - SEMESTRE 5 (30 ECTS) 

Codi Assignatura Tipus ECTS Continguts 

16020 
MATERIALS DE 
CONSTRUCCIÓ II OB 6 

Coneixement, estudi i caracterització de materials 
metàl·lics, orgànics naturals, orgànics de síntesis i materials 
sintètics. 

16021 
CÀLCUL 
D'ESTRUCTURES II OB 6 Disseny i càlcul d'elements estructurals d'edificació de 

formigó armat. 

16022 INSTAL·LACIONS II OB 6 
Instal·lacions energètiques (elèctriques, de telecomunicació, 
d'aïllament tèrmic, energia solar, climatització i eficiència 
energètica). 

16023 
EQUIPS D'OBRA, 
INSTAL·LACIONS I MITJANS 
AUXILIARS 

OB 6 

Conceptes i generalitats sobre equips, selecció d'equips per 
a la construcció, planificació l'emplaçament dels equips 
d'obra, fonts d'energia, motors, sistemes pneumàtics, 
sistema hidràulic, enderrocaments i demolicions, obres de 
terra: maquinària per a desmuntatge, moviment de terra, 
anivellació i compactació, execució de fermes, transport 
vertical en obra: grues torre, altra maquinària d'elevació, 
maquinària per a fabricació i posada en obra de formigó i 
morter, encofrats: tipus i aplicacions en obra, estintolaments 
i apuntalaments. 

16024 
CONSTRUCCIÓ 
D'ELEMENTS NO 
ESTRUCTURALS I 

OB 6 
Particions verticals. Fusteria interior. Revestiments 
exteriors. Revestiments interiors horitzontals i verticals. 
Falsos sostres. Trobada de l'edificació amb el sòl. 

TERCER CURS - SEMESTRE 6 (30 ECTS) 

Codi Assignatura Tipus ECTS Continguts 

16025 

GESTIÓ ECONÒMICA; 
MESURAMENTS, 
PRESSUPOSTOS I 
TAXACIONS 
IMMOBILIÀRIES 

OB 9 
Mesurament i pressupost d'obres. Seguiment econòmic de 
l'execució d'obres i certificacions. Taxacions i valoracions 
immobiliàries. 

16026 

CONTROL I GESTIÓ DE LA 
QUALITAT DELS 
MATERIALS I DELS 
RESIDUS 

OB 6 

MÒDUL 1: Gestió de la qualitat i medi ambient, regulació 
del sector de la construcció, estadística aplicada al control 
de qualitat en l'edificació, control de materials, control 
d'execució, proves de servei, plans de manteniment de 
l'edifici. 
MÒDUL 2: Cicle de vida dels materials, sistemes 
desconstructius, tractament de residus, regulació de 
l'abocament de residus. 

16027 
PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS EN 
L'EDIFICACIÓ 

OB 9 

Conceptes bàsics de seguretat i salut en el treball i textos 
legals bàsics. Estudi, estudi bàsic i pla de seguretat i salut. 
Coordinació de seguretat i salut. Proteccions col·lectives. 
Equips de protecció individual. Riscos i mesures 
preventives en operacions específiques. Instal·lacions 
provisionals d'obra. Mesures de prevenció per als equips de 
treball. 

16043 
CONSTRUCCIÓ 
D'ELEMENTS NO 
ESTRUCTURALS II 

OB 6 

Cobertes. Planes. Inclinades. Residencials. Comercials. 
Industrials. Sistemes. Trobades. Façanes. Tradicionals. 
Ventilades. Industrials. Comercials. Sistemes. Ponts 
tèrmics. 

A
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QUART CURS - SEMESTRE 7 (30 ECTS) 
Codi Assignatura Tipus ECTS Continguts 

16028 
INTRODUCCIÓ AL 
PLANEJAMENT I GESTIÓ 
URBANÍSTICA 

OB 6 

Nocions bàsiques. Urbanisme i ordenació del territori. La 
morfologia urbana. Els paràmetres urbanístics. L'ordenació 
urbanística territorial i municipal. Determinacions de 
l'ordenació urbanística. El planejament urbanístic: 
instruments d'ordenació. Els mecanismes de la gestió 
urbanística. La gestió urbanística: instruments de 
programació, equidistribució i execució. 

16029 PROJECTES D'EDIFICACIÓ OB 6 

El projecte d'edificació, contingut i normatives aplicables. 
Elaboració dels documents d'un projecte d'execució de 
forma multidisciplinària. Anàlisi dels documents d'un 
projecte d'execució i comprovacions i dades a tenir en 
compte en la translació a l'execució de les obres. 

16030 PROJECTES TÈCNICS OB 9 

Redacció de projectes tècnics d'obres i construccions que 
no requerisquen projecte arquitectònic. Elaboració i 
desenvolupament de projectes especials, demolició, 
seguretat i salut, obertures, gestió de la qualitat i residus. 
Interpretació de l'estudi geotècnic. Redacció d'informes 
tècnics, peritatges i valoracions. 

16031 
GESTIÓ DEL PROCÉS 
CONSTRUCTIU OB 9 Tècniques de planificació, programació i organització de 

l'edificació. Optimització de recursos. 

QUART CURS  - SEMESTRE 8 (FORMACIÓ OBLIGATÒRIA 12 ECTS + FORMACIÓ OPTATIVA(2)   18 ECTS) 
Codi Assignatura Tipus ECTS Continguts 

16044 TREBALL DE FI DE GRAU OB 12 

Elaboració d'un Treball de Fi de Grau (TFG) que integre els 
continguts formatius rebuts. El TFG estarà orientat al 
desenvolupament i a l'avaluació de les competències 
arreplegades en el pla d'estudis. 

ITINERARI 1: INTERVENCIÓ EN EL PATRIMONI EDIFICAT 

16032 
PATOLOGIA I 
MANTENIMENT D'EDIFICIS OP 6 

Conceptes bàsics, els danys i les seues tipologies, el 
diagnòstic, les causes, la reparació, el manteniment 
d'edificis, la inspecció tècnica d'edificis. 

16033 
TÈCNIQUES 
D'INTERVENCIÓ EN EL 
PATRIMONI EDIFICAT 

OP 6 

Teories de la restauració, projectes d'intervenció, 
metodologia de presa de dades, estintolaments, recalcats, 
intervencions en elements de fàbrica de pedra (murs, arcs i 
voltes), estructures antigues de fusta, humitat capil·lar, 
alteracions en façanes. 

ITINERARI 2: GESTIÓ IMMOBILIÀRIA 

16034 PROJECT MANAGEMENT OP 6 

Direcció integral de projectes. Aspectes pràctics de la 
gestió i direcció de múltiples projectes o de programes. 
Project Sales Management. Project Financial Management. 
Project Contract Management. Project Procurement 
Management. Project Human Resource Management. 
Habilitats directives i tècniques de gestió. Project Time 
Management. Project Cost Management. Project Iniciating 
& Planning. Project Execution, Controlling, Closing & 
Suport. 

16035 
DISTRIBUCIÓ I 
ORGANITZACIÓ DEL 
MERCAT IMMOBILIARI 

OP 6 

Principis del funcionament del mercat immobiliari, 
estructura de funcionament, mercats no residencials, 
mercat hipotecari, sistema de distribució dels béns 
immobiliaris i de la construcció. 

ITINERARI 3: EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

16036 
APLICACIONS 
INFORMÀTIQUES EN 
L'EDIFICACIÓ 

OP 6 
Aplicacions informàtiques a les tecnologies de l'edificació, 
l'eficiència energètica i el control econòmic de l'obra. 

16039 
INSTAL·LACIONS DE 
CLIMATITZACIÓ OP 6 Instal·lacions de calefacció i instal·lacions de 

condicionament d'aire. 

ITINERARI 4: PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES 

16037 PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES 
EXTERNES I OP 6 Realització de pràctiques acadèmiques externes en 

empreses o institucions d'acord amb el protocol de 
pràctiques acadèmiques externes de l'Escola Politècnica 
Superior de la Universitat d'Alacant. 

16038 PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES 
EXTERNES II 

OP 6 

http://www.ua.es/


QUART CURS - (Cont.) SEMESTRE 8 (FORMACIÓ OBLIGATÒRIA 12 ECTS+FORMACIÓ OPTATIVA(2) 18 ECTS) 

Codi Assignatura Tipus ECTS Continguts 

ASSIGNATURES OPTATIVES FÓRA D'ITINERARI 

16041 
SISTEMES AVANÇATS 
D'EXPRESSIÓ GRÀFICA OP 6 

Noves tecnologies en alçaments arquitectònics: aplicació i 
maneig de l'instrumental i mitjans actuals en la presa de 
dades (fotogrametria, etc.). Entorn virtual: codificació i 
manipulació de les dades obtingudes amb programari gràfic 
d'última generació. Infografia digital: tractament de la 
documentació gràfica per a la representació tècnica de 
models en formats digitals. 

  16045   BIM EN L’EDIFICACIÓ OP 6 

Coneixement de l'entorn BIM i la seua aplicació als projectes 
d'edificació. Construcció de models virtuals utilitzant 
metodologies BIM. Coneixement d'eines de gestió del procés 
constructiu mitjançant la metodologia BIM. Anàlisi de solucions 
constructives en projectes creats amb metodologia BIM.

34541 ANGLÈS I (Semestre 7) OP 6 Lectura i correcta interpretació de la informació 
cientificotècnica escrita, oral i visual. Iniciació a l'expressió 
oral en l'enginyeria. 34542 ANGLÈS II OP 6 

PRERREQUISITS 
16037 PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES 

EXTERNES 
Haver superat un mínim de 120 crèdits d'assignatures bàsiques, 

16038 obligatòries o optatives. 

16044 TREBALL DE FI DE GRAU 
Per a cursar el Treball de Fi de Grau, l'alumnat ha de complir els requisits 
establits en la “Normativa de permanència i continuació d'estudis per als 
estudiants matriculats en títols de grau de la Universitat d'Alacant” vigent. 

PROGRAMES INTERNACIONALS DE MOBILITAT 
Programes de Mobilitat Erasmus+ d'estudiants amb finalitats d'estudi: el Programa d'Aprenentatge Permanent Erasmus 
està promogut per la Unió Europea, amb la finalitat d'incentivar els intercanvis d'estudiants entre els països membres. 
Programa de Mobilitat no Europea: per mitjà d'aquest programa, els estudiants de la UA poden fer una part dels estudis 
en universitats no europees, amb les quals la UA haja subscrit convenis d'intercanvi d'estudiants. Aquest intercanvi es farà 
amb l'objectiu de reconeixement acadèmic i d'aprofitament, com també d'adequació al perfil curricular. 

PROGRAMES NACIONALS DE MOBILITAT 
Programa de Mobilitat Nacional SICUE: permet als estudiants fer una part dels estudis en una altra universitat espanyola 
diferent de la pròpia, amb garanties de reconeixement acadèmic i d'aprofitament, com també d'adequació al perfil 
curricular. 
Programa DRAC: té com a objectiu la mobilitat d'estudiants entre les institucions que integren la XARXA VIVES 
D'UNIVERSITATS. Inclou diferents convocatòries d'ajudes (DRAC-Hivern, DRAC-Formació Avançada i DRAC- Estiu). 
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DOCÈNCIA I INNOVACIÓ EDUCATIVA 
Materials, tutories i debats en línia / Sessions docents / Autoavaluació en línia / 
Noves tecnologies aplicades a l'ensenyament-aprenentatge / Biblioteques 
especialitzades / Sales d'estudi 24 hores / Préstec, reserves d'ordinadors i de sales en 
línia / Processos d'adaptació als criteris de l'Espai Europeu d'Educació Superior: 
titulacions, continguts, metodologies ensenyament-aprenentatge... 

FORMACIÓ PRÀCTICA I OCUPABILITAT 
Pràctiques curriculars i extracurriculares / Borsa d'ocupació / Gabinet d'Iniciatives 
per a l'Ocupació (GIPO) / Formació i orientació laboral / Centre d'Ocupació / 
Observatori d'Inserció Laboral / Pràctiques per a estudiants i titulats en empreses 
d'Europa (programa AITANA) / Programa UA-Emprèn. 

MOBILITAT I INTERNACIONALITZACIÓ 
Idiomes (anglès, francès, alemany, italià, xinès, japonès, rus, àrab...) / Beques 
d'idiomes / Períodes d'estudis en l'estranger: àmbit europeu (Erasmus +) i no 
europeu / Estades lingüístiques a l'estiu / Estudis en altres universitats espanyoles 
(Sicue–Drac) / Cooperació al desenvolupament. 

CULTURA 
Tallers i cursos / Activitats culturals: concerts, teatre, música, dansa, exposicions... / 
MUA ( Museu Universitari) / Teatre i grups teatrals / Grups musicals (Orquestra 
Filharmònica, Coral) / Voluntariat cultural. 

ESPORTS 
Pràctica lliure / Lligues internes / Lligues federades / Campionats Autonòmic i 
Nacional / Múltiples modalitats esportives / Instal·lacions ampliades. 

ALLOTJAMENT I SERVEIS 
Residències universitàries / Habitatges per a llogar i compatir / Cafeteries i menjadors 
amb preus especials / Transport universitari. 

RECURSOS TECNOLÒGICS 
Ordinadors de lliure accés / Xarxa sense fil / Correu electrònic personal / Espai web 
propi per a publicar / Avantatges en adquisició de portàtils / Impressió remota de 
documents / Promoció de l'ús de programari lliure (COPLA) / Seu electrònica / Accès a 
la UA des de dispositius mòbils. 

SUPORT I INFORMACIÓ A L'ESTUDIANT 
Servei d'Informació / CSE (Centre de Suport a l'Estudiant) / Secretaries dels Centres / 
Guia d'Estudiants / Sessions d'acolliment per a estudiants de nou ingrés / Programa 
d'Acció Tutorial. 
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Dobles graus internacionals: 

2 Mestre en Educació Primaria i Humanitats. 

3 Mestre en Educació Primaria i Filologia Catalana. 

4 Matemàtiques i Física. 

5 ADE i Economia. 

6 ADE i Màrqueting. 

1 

Programes organitzats per a simultanejar: 

University (EEUU) (cal tindre superats 120 crèdits de 
ADE). 

7 Doble Grau Internacional amb la Northwestern State 

(Brasil) (cal tindre superats 120 crèdits de Dret). 
8 Doble Grau Internacional en Dret UA - UNIVALI 

Doble Grau Internacional: Programa Internacional 

9 UA / Universitat de Bamberg (Alemanya) (estar 
matriculat en tercer de grau). 

Títols de grau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTS I HUMANITATS 
 

■ Espanyol: Llengua i Literatures 1 9 
■ Estudis Àrabs i Islàmics 1 
■ Estudis Francesos 1 9 
■ Estudis Anglesos 1 
■ Filologia Catalana 1 3 9 
■ Història 
■ Humanitats 2 
■ Traducció i Interpretació (Alemany) 
■ Traducció i Interpretació (Francés) 
■ Traducció i Interpretació (Anglés) 

 
CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES 

 
■ Administració i Direcció d'Empreses 

(ADE) 5 6 7 
■ Ciències de l'Activitat Física i l'Esport 
■ Criminologia 
■ Dret 8 
■ Dret + ADE (DADE) 8 
■ Dret + Criminologia (DECRIM) 8 
■ Dret + Relacions Internacionals (DERRII) 8 
■ Economia 5 
■ Enginyeria Informàtica + Administració i 

Direcció d'Empreses (I2ADE) 
■ Gastronomia i Arts Culinàries 
■ Geografia i Ordenació del Territori 
■ Gestió i Administració Pública 
■ Màrqueting 6 
■ Mestre en Educació Infantil 
■ Mestre en Educació Primària 2 3 

 
■ Publicitat i Relacions Públiques 
■ Relacions Internacionals 
■ Relacions Laborals i Recursos Humans 
■ Sociologia 
■ Treball Social 
■ Turisme 
■ Turisme + ADE (TADE) 

 
CIÈNCIES 

 
■ Biologia 
■ Ciències del Mar 
■ Física 4 
■ Geologia 
■ Matemàtiques 4 
■ Química 

 
CIÈNCIES DE LA SALUT 

 
■ Infermeria 
■ Medicina (pendent d'autoritzar) 
■ Nutrició Humana i Dietètica 
■ Òptica i Optometria 

 
ENGINYERIA I ARQUITECTURA 

 
■ Arquitectura Tècnica 
■ Fonaments de l'Arquitectura 
■ Enginyeria Biomèdica 
■ Enginyeria Civil 
■ Enginyeria en So i Imatge en 

Telecomunicació 

 
■ Enginyeria Informàtica 
■ Enginyeria Informàtica + Administració i 

Direcció d'Empreses (I2ADE) 
■ Enginyeria Multimèdia 
■ Enginyeria Química 
■ Enginyeria Robòtica 

 
 
 
 

Dos d'aquestes filologies. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
TÍTOLS DE L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR 

 
+ info: Servei d'Informació. Universitat d'Alacant. 

Telèfon:  965903456  - Fax: 965903755 
a/e: informacio@ua.es 

Ctra. Sant Vicent del Raspeig, s/n. 
Apartat de correus 99. 03080  Alacant. 

mailto:informacio@ua.es
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