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OBJECTIUS GENERALS 

Grau en Ciències de l'Activitat  Física  
i de l'Esport de la Universitat d'Alacant 

INFORMACIÓ GENERAL
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques 
Ensenyament: presencial 

Nombre de crèdits: 240 ECTS 
Nombre de places: 100 

Llengües utilitzades: durant el procés formatiu, s'utilitzaran les llengües oficials de la Comunitat Valenciana. 

Existència de grup d’Alt Rendiment Acadèmic (ARA)

Els objectius, en termes de resultats d'aprenentatge, són: 

1. Adquirir i aplicar la formació científica del camp de coneixement d'activitat física i l'esport, desenvolupar competències 
per a l'adaptació a noves situacions, resolució de problemes i aprenentatge autònom.
2. Comunicar i argumentar el coneixement de forma oral i escrita, integrar les tecnologies de la informació i comunicació
(TIC) en l'àmbit de la comunicació en ciències de l'activitat física i esport.
3. Dissenyar, implementar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat relacionats amb l'activitat física i l'esport,
especialment amb les característiques individuals, contextuals i de diversitat en el camp de la docència, l'entrenament, la
promoció de la salut i la recreació.
4. Desenvolupar habilitats de relació interpersonal, treball en equip i lideratge en l'àmbit de les ciències de l'activitat física i 
esport.
5. Conèixer i actuar dins dels principis ètics necessaris per al correcte exercici professional, desenvolupar hàbits
d'excel·lència i qualitat en l'àmbit de les ciències de l'activitat física i l'esport.
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 COMPETÈNCIES 

COMPETÈNCIES GENERALS DEL TÍTOL 

Capacitat d'identificació, relació, anàlisi, síntesi i aplicació dels continguts conceptuals determinats per les 
matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport. 
Capacitat de gestió de la informació i el coneixement en situacions noves i complexes, resolució de problemes i 
presa de decisions per a desenvolupar continguts instrumentals i procedimentals de les matèries del grau de 
Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport. 
Habilitat de comunicació oral i escrita en el desenvolupament dels continguts conceptuals i procedimentals, amb 
especial atenció al domini de l'argumentació i el raonament crític en les matèries de la titulació en Ciències de 
l'Activitat Física i de l'Esport. 
Ús i integració de la informàtica aplicada a l'àmbit de les matèries d'estudi de les ciències de l'activitat física i de 
l'esport. 
Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat en el camp de la docència, 
l'entrenament, la promoció de la salut i la recreació esportiva. 
Atenció i reconeixement de la diversitat i multiculturalitat en l'àmbit de docència i aprenentatge, l'entrenament, la 
promoció de la salut i la recreació. 
Habilitat en les relacions interpersonals, afectives i en el control emocional en el treball en equip i el 
desenvolupament del lideratge en l'execució d'activitats i treballs d'aprenentatge en les matèries de ciències de 
l'activitat física i de l'esport. 
Desenvolupament de la responsabilitat i la capacitat d'iniciativa, esperit emprenedor i originalitat en 
l'aprenentatge instrumental de les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport. 
Compromís amb els valors d'equitat respecte de qüestions de gènere, diversitat i democràcia en la pràctica de 
l'activitat física i esportiva. 
Compromís amb els valors ètics en el desenvolupament de la competició esportiva. 
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CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE L'ESPORT 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 
Capacitat de gestió i aplicació dels coneixements sobre els efectes de la pràctica de l'exercici físic en l'estructura i 
funció del cos humà. 
Capacitat de gestió i aplicació dels coneixements sobre l'efecte de la pràctica de l'exercici físic en els aspectes 
psicològics, socials i educatius en l'ésser humà. 
Capacitat de gestió i aplicació dels coneixements sobre els factors fisiològics i biomecànics que condicionen la pràctica 
de l'activitat física i l'esport. 
Capacitat de gestió i aplicació dels coneixements sobre els factors comportamentals, socials i educatius que 
condicionen la pràctica de l'activitat física i l'esport. 
Capacitat de gestió i aplicació dels coneixements sobre fonaments, estructures i funcions de la motricitat humana. 
Capacitat de gestió i aplicació dels coneixements sobre els principis de disseny i innovació curricular. 
Capacitat de gestió i aplicació dels coneixements sobre fonaments dels esports. 
Capacitat de gestió i aplicació dels coneixements sobre la normativa a la qual se sotmeten les organitzacions esportives 
tant públiques com a privades, com també les seues competències. 
Capacitat de gestió i aplicació dels coneixements sobre direcció d'empresa, entitat i instal·lació esportiva. 
Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat per a la docència i l'aprenentatge 
de l'activitat física entre la població adulta, gent gran i discapacitats. 
Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat per a avaluar la condició física i 
prescriure exercicis correctius. 
Destresa en la identificació dels riscos que es deriven per a la salut de la pràctica d'activitats físiques inadequades i 
prescriure exercicis físics orientats cap a la salut. 
Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat del camp de la promoció d'hàbits 
perdurables i autònoms de pràctica de l'activitat física i de l'esport, amb especial atenció a la diversitat i 
multiculturalitat. 
Domini per a executar eficientment les tècniques bàsiques dels diferents esports. 
Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat per a controlar el procés 
d'entrenament en els esports individuals i col·lectius, esports amb artefacte, esports del mar, habilitats gimnàstiques i 
pilota valenciana; saber seleccionar i utilitzar el material i equipament esportiu adequat per a cada tipus d'activitat. 
Competència per a analitzar gestos tècnics, detectar els errors bàsics de les habilitats específiques en entrenament 
esportiu i descobrir les possibles causes que els provoquen. 
Destresa per a dissenyar i supervisar programes d'activitats fisicoesportives de caràcter recreatiu. 
Domini per a planificar, avaluar i controlar els sistemes de gestió de qualitat total i qualitat mediambiental en 
organitzacions, entitats i instal·lacions esportives. 

COMPETÈNCIES GENERALS COMUNES DE LA UA PER ALS TITULATS DE GRAU 

Competències en un idioma estranger. 
Competències informàtiques i informatives. 
Competències en comunicació oral i escrita. 
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 CONTINGUTS: MÒDULS DEL PLA D'ESTUDIS 
Formació bàsica: Psicologia; Educació; Biologia i Física. 
Formació obligatòria: Manifestacions de la Motricitat. Fonaments dels esports. 
Formació obligatòria de caràcter específic: Activitat física i qualitat de vida; Entrenament esportiu; Docència en I'educació 
física; Gestió esportiva i recreació. 
Optativitat (s'ofereixen 10 assignatures de caràcter optatiu (60 crèdits), de les quals 12 crèdits estan relacionats amb 
continguts lingüístics i de competències transversals i la resta associats a les principals eixides professionals. Entre tota aquesta 
oferta d'optativitat l'alumnat haurà de cursar un total de 30 crèdits optatius). 
Comunicació i llenguatge. 
Pràcticum: que l'alumnat puga posar en pràctica els coneixements teòrics adquirits durant la realització de les assignatures del 
grau. 
Treball de Fi de Grau. 
Possibilitat de realitzar un itinerari en el qual s'aprofundisca en els continguts propis de cadascuna d'aquestes eixides 
professionals. 

Docència en educació física 
Entrenament esportiu 
Activitat física i qualitat de vida 
Gestió esportiva i recreació 

L'itinerari s'obtindrà cursant 24 crèdits que s'estructuren de la manera següent: 12 crèdits optatius corresponents a cadascun 
dels itineraris; Pràcticum (12 crèdits de caràcter obligatori que estaran associats a l'itinerari triat per l'alumne). L'obtenció d'un 
itinerari per part de l'alumnat és voluntària i podrà graduar-se sense obtenir un itinerari. 
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CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE L'ESPORT 

REQUISITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA 

TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA 

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 d'Humanitats i Ciències Socials.
Podeu millorar la nota d'admissió al grau examinant-vos, en la PAU, d'assignatures que ponderaran segons aquesta taula:

ASSIGNATURA POND. ASSIGNATURA POND. ASSIGNATURA POND. 
ARTS ESCÈNIQUES 0.1 FÍSICA 0.2 HISTÒRIA DE L’ART 0.1 
BIOLOGIA 0.2 FONAMENTS DE L’ART II 0.2 LLATÍ II 0.2 
CULTURA AUDIOVISUAL II 0.1 GEOGRAFIA 0.2 MATEMÀTIQUES APLICADES 

A LAS CIÈNCIES SOCIALS II 0.2 
DIBUIX TÈCNIC II 0.1 GEOLOGIA 0.1 
DISSENY 0.1 GREC II 0.1 MATEMÀTIQUES II 0.2 
ECONOMIA DE L’EMPRESA 0.1 HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA 0.2 QUÍMICA 0.2 

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: Ciències Socials i
Jurídiques), 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: 100. 
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 establits a través 
d'Internet. 
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PERFIL  D'INGRÉS RECOMANAT 
Pel que fa al perfil recomanat per a accedir a aquests estudis, és convenient que els futurs estudiants, es caracteritzen per: 

- Estar interessats i haver participat en projectes d'intervenció social i/o socioeducativa, de promoció esportiva i salut.
- Estar implicats en entitats i associacions, especialment si aquestes estan relacionades amb temes esportius.

Facultat d'Educació 
Ctra. Sant Vicent del Raspeig, s/n. 
03660 Sant Vicent del Raspeig (Alacant) 
Telèfon: 965903708 / 965903711 
facu.educacio@ua.es educacio.ua.es/va/ 

Els perfils professionals són: 
- Docència de l'educació física.
- Entrenament esportiu.
- Activitat física i salut.
- Gestió i recreació esportiva.

Professions per a les quals capacita: 
- Docència en educació física. Professor d'educació física.
- Entrenament esportiu. Entrenador esportiu.
- Activitat física i salut.
- Gestió esportiva. Director esportiu.
- Recreació esportiva. Animador/monitor esportiu professional.

www.ua.es 6 
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CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE L'ESPORT 

DISTRIBUCIÓ PER CURSOS 

TIPUS DE MATÈRIA ECTS 
Formació bàsica (FB) 60 
Obligatòries, incloent-hi 
pràctiques externes (OB) 144 

Optatives (OP) 30 
Treball de Fi de Grau 6 
Total crèdits 240 

PRIMER CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

16510 DESENVOLUPAMENT I 
APRENENTATGE MOTOR FB 9 16514 FISIOLOGIA BÀSICA I 

CINESIOLOGIA DEL MOVIMENT FB 6 

16511 
PSICOLOGIA APLICADA A LES 
CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I 
L'ESPORT 

FB 9 16515 BIOMECÀNICA DE L'ACTIVITAT 
FÍSICA FB 6 

16512 ANATOMIA PER A L’ACTIVITAT 
FÍSICA I L'EXERCICI FB 6 16516 TEORIA DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE 

L'ESPORT FB 6 

16513 ESPORTS DEL MAR OB 6 
16517 ESPORTS AMB ARTEFACTE OB 6 

16518 HABILITATS GIMNÀSTIQUES I 
ARTÍSTIQUES OB 6 

SEGON CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

16520 FISIOLOGIA DE L'EXERCICI FB 6 16527 
FUNCIONS, DESENVOLUPAMENT I 
ACTUALITZACIÓ PROFESSIONAL 
DOCENT EN CIÈNCIES DE 
L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT 

FB 6 

16521 
BASES DEL DISSENY I LA 
INNOVACIÓ CURRICULAR EN 
L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT 

FB 6 16528 ACTIVITAT FÍSICA EN EL MEDI 
NATURAL FB 6 

16522 ESPORTS COL·LECTIUS I OB 6 16523 ESPORTS COL·LECTIUS II OB 6 
16524 ESPORTS INDIVIDUALS I OB 6 16525 ESPORTS INDIVIDUALS II OB 6 

16526 EXPRESSIÓ CORPORAL, MÚSICA I 
MOVIMENT OB 6 16529 PILOTA VALENCIANA OB 6 

TERCER CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

16530 ACTIVITAT FÍSICA I QUALITAT DE 
VIDA OB 6 16535 ACTIVITAT FÍSICA PER A 

PERSONES AMB DISCAPACITAT OB 6 

16531 TEORIA I PRÀCTICA DE 
L'ENTRENAMENT ESPORTIU OB 6 16536 

PLANIFICACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT DE 
L'ENTRENAMENT ESPORTIU 

OB 6 

16532 DIRECCIÓ I GESTIÓ ESPORTIVA OB 6 16541 
MÈTODES I ESTRATÈGIES 
D'ENTRENAMENT EN ESPORTS 
COL·LECTIUS I INDIVIDUALS 

OB 6 

16533 
PROGRAMACIÓ I DISSENY 
CURRICULAR EN L'ENSENYAMENT 
EN EDUCACIÓ FÍSICA 

OB 6 
OPTATIVES PER A TRIAR(1): de 
contingut lingüístic o associades a les eixides 
professionals 

OP 12 

16534 OCI I RECREACIÓ ESPORTIVA: 
GESTIÓ PÚBLICA OB 6 
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QUART CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

16540 PRESCRIPCIÓ D'ACTIVITAT FÍSICA 
EN POBLACIONS ESPECIALS OB 6 16542 GESTIÓ DE L'ACTIVITAT FÍSICA I LA 

RECREACIÓ ESPORTIVA OB 6 

PRÀCTICUM I OB 6 16543 TECNOLOGIES I INSTRUMENTACIÓ 
APLICADES A L’EDUCACIÓ FÍSICA OB 6 

OPTATIVES  PER  A  TRIAR (1):   de
contingut lingüístic     o     associades     a     les 
eixides professionals 

OP 18 

16544 ANÀLISI I AVALUACIÓ DEL PROCÉS 
DOCENT OB 6 

PRÀCTICUM II OB 6 

16583 TREBALL DE FI DE GRAU OB 6 

(1) 

En la segona meitat del grau s'ofereixen 10 assignatures de caràcter optatiu (60 crèdits), de les quals 12 crèdits estan 
relacionats amb continguts lingüístics i de competències transversals i la resta associats a les principals eixides 
professionals. Entre tota aquesta oferta d'optativitat l'alumnat haurà de cursar un total de 30 crèdits optatius. 

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS SEMESTRE 

ITINERARI 1: DOCÈNCIA EN EDUCACIÓ FÍSICA 

16853 PRÀCTICUM: DOCÈNCIA EN EDUCACIÓ FÍSICA OB 12 7-8

16833 FONAMENTS PEDAGÒGICS DEL JOC EN L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT OP 6 6 

16843 DOCÈNCIA EN COL·LECTIUS DE RISC I ADAPTACIONS CURRICULARS EN L'ENSENYAMENT 
DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT OP 6 7 

ITINERARI 2: ENTRENAMENT ESPORTIU 

16851 PRÀCTICUM: ENTRENAMENT ESPORTIU OB 12 7-8

16831 ANÀLISI I AVALUACIÓ DE L'ENTRENAMENT ESPORTIU EN ESPORTS COL·LECTIUS OP 6 7 

16841 ANÀLISI I AVALUACIÓ DE L'ENTRENAMENT ESPORTIU EN ESPORTS INDIVIDUALS OP 6 7 

ITINERARI 3: ACTIVITAT FÍSICA I QUALITAT DE VIDA 

16854 PRÀCTICUM: ACTIVITAT FÍSICA I QUALITAT DE VIDA OB 12 7-8

16834 PRIMERS AUXILIS I FISIOPATOLOGIA DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT OP 6 6 

16844 NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA OP 6 7 

ITINERARI 4: GESTIÓ ESPORTIVA I RECREACIÓ 

16852 PRÀCTICUM: GESTIÓ ESPORTIVA I RECREACIÓ OB 12 7-8

16832 DIRECCIÓ TÈCNICA I PLANIFICACIÓ D'INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS OP 6 6 

16842 AVALUACIÓ I CONTROL DELS SISTEMES DE QUALITAT APLICATS A LA GESTIÓ ESPORTIVA OP 6 7 

OPTATIVES DE CONTINGUT LINGÜÍSTIC 

16830 LLENGUA CATALANA APLICADA A LES CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT OP 6 6 

16840 ANGLÈS ESPECÍFIC OP 6 7 
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CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE L'ESPORT 

PRIMER CURS - SEMESTRE 1 (30 ECTS) 

Codi Assignatura Tipus ECTS Continguts 

16510 
DESENVOLUPAMENT I 
APRENENTATGE 
MOTOR 

FB 9 

El desenvolupament motor. Definicions i concepte. Teories i 
models explicatius del desenvolupament motor. El creixement i el 
desenvolupament humà des del naixement a la senectut. 
Creixement físic i motricitat. Etapa prenatal, etapa neonatal, etapa 
infantil, adolescència, edat adulta i senectud. El medi ambient i el 
desenvolupament de les conductes motrius. Factors ambientals 
que influeixen en el desenvolupament motor. Instruments 
d'avaluació en el desenvolupament motor. L'aprenentatge motor: 
definicions i concepte. Nocions fonamentals en l'estudi de 
l'aprenentatge motor. Relació entre aprenentatge i 
desenvolupament motor. Teories i models de l'aprenentatge 
motor. Les habilitats i tasques motrius. Processos d'adquisició. 
Factors que intervenen en l'aprenentatge motor. Factors 
perceptius. Factors cognitius. Factors ambientals. Funció lúdica i 
comportament motor. Processos i estratègies que afavoreixen 
l'aprenentatge motriu. Motivació i rendiment motor. Habilitats i 
competències psicològiques dels esportistes. Programes 
d'intervenció psicològica en els diferents nivells de perícia. 
Experts-novells. 

16511 

PSICOLOGIA 
APLICADA A LES 
CIÈNCIES DE 
L'ACTIVITAT FÍSICA I 
L'ESPORT 

FB 9 

Història de la psicologia aplicada a les ciències de l'activitat física 
i l'esport. Concepte i objectius de la psicologia aplicada a les 
ciències de l'activitat física i l'esport. Variables psicològiques 
relacionades amb el rendiment esportiu: autoconfiança, motivació, 
atenció i concentració, ansietat i estrès. Psicologia i esport. 
Processos psicosocials. Dinàmica de grups, lideratge, 
comunicació i habilitats socials. Beneficis psicosocials de l'activitat 
física i l'esport. Processos psicològics en la competitivitat i la 
participació. Gènere i pràctica esportiva. Violència i altres factors 
de risc en l'esport. Introducció a l'avaluació psicològica en el 
context de l'activitat física i l'esport. Introducció a la intervenció 
psicològica en el context de l'activitat física i l'esport. La 
investigació en psicologia de l'esport. Metodologies quantitatives. 

16512 
ANATOMIA PER A 
L’ACTIVITAT FÍSICA I 
L'EXERCICI 

FB 6 

Embriologia de l'aparell locomotor i sistemes cardiocirculatori i 
nerviós. Generalitats d'anatomia de l'aparell locomotor, sistemes 
cardiocirculatori, respiratori, genitourinari i nerviós. Anatomia 
funcional dels grups i sistemes musculars. Innervació perifèrica. 
Neuroanatomia i òrgans dels sentits. 

16513 ESPORTS DEL MAR OB 6 Fonaments i iniciació als esports en el mar. Elements tècnics, 
tàctics i reglamentaris dels esports en el mar. 
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PRIMER CURS - SEMESTRE 2 (30 ECTS) 

Codi Assignatura Tipus ECTS Continguts 

16514 
FISIOLOGIA BÀSICA I 
CINESIOLOGIA DEL 
MOVIMENT 

FB 6 

L'objectiu principal és conèixer la fisiologia del cos humà, 
especialment aquells aspectes relacionats amb el funcionament 
del nostre organisme a l'hora de la realització d'activitat física. 
Des d’un punt de vista pràctic, l'alumne aprendrà a determinar i 
interpretar les constants vitals fisiològiques necessàries per a 
valorar el grau de l'activitat física. 

16515 BIOMECÀNICA DE 
L'ACTIVITAT FÍSICA FB 6 

Sistemes en equilibri: estàtica. Moviments: cinemàtica i dinàmica. 
Moviments de gir. Sistemes d'estudi del moviment. Energètica del 
moviment. Mecànica de fluids aplicada al moviment de cossos. 

16516 
TEORIA DE 
L'ACTIVITAT FÍSICA I 
DE L'ESPORT 

FB 6 

L'olimpisme com a origen de l'activitat física sistematitzada. 
Valors educatius. Pedagogia de l'AF en un món global. 
Interculturalitat i AF. Tendències crítiques en el món de l'AF i 
l'esport. Comunicació oral i escrita en l'activitat física: revisió 
crítica de les revistes científiques, els mitjans i Internet. Visions i 
perspectives filosòfiques i socioculturals. Els rols educatius de 
pares, professorat, entrenadors i gestors en el desenvolupament 
dels docents i professionals de l'activitat física. 

16517 
ESPORTS AMB 
ARTEFACTE OB 6 

Fonaments i iniciació als esports amb artefacte: hoquei i esports 
de raqueta (o un altre de semblant en cas de no poder ser 
impartit). Elements tècnics, tàctics i reglamentaris dels esports 
amb artefacte. 

16518 
HABILITATS 
GIMNÀSTIQUES I 
ARTÍSTIQUES 

OB 6 
Fonaments bàsics de les habilitats gimnàstiques i artístiques. 
Bases de les habilitats gimnàstiques bàsiques. Aplicació de les 
habilitats gimnàstiques bàsiques. 
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CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE L'ESPORT 

SEGON CURS - SEMESTRE 3 (30 ECTS) 

Codi Assignatura Tipus ECTS Continguts 

16520 FISIOLOGIA DE 
L'EXERCICI FB 6 

L'objectiu principal d'aquesta assignatura és donar a conèixer i 
comprendre els mecanismes fisiològics d'importància en la 
realització de l'activitat física, tant muscularment com en els 
ajustos que permeten a l'individu mantenir l'homeòstasi en una 
situació de gran demanda energètica. 

16521 

BASES DEL DISSENY I 
LA INNOVACIÓ 
CURRICULAR EN 
L'ACTIVITAT FÍSICA I 
L'ESPORT 

FB 6 

L'activitat física i l'esport en el sistema educatiu espanyol. Visió 
comparativa dels estudis de ciències de l'activitat física i l'esport a 
Europa. Bases per al disseny, desenvolupament i avaluació dels 
processos d'ensenyament i aprenentatge. Metodologies i 
estratègies docents. Bases de la planificació i gestió docent. 
Bases de la innovació i la investigació en les ciències de l'activitat 
física i l'esport. La investigació-acció. Metodologies d’investigació 
qualitativa i quantitativa. 

16522 
ESPORTS 
COL·LECTIUS I OB 6 

Fonaments i iniciació als esports col·lectius I: bàsquet i handbol (o 
un altre de semblant en cas de no poder ser impartit). Elements 
tècnics, tàctics i reglamentaris dels esports col·lectius I. 

16524 ESPORTS 
INDIVIDUALS I OB 6 

Fonaments i iniciació als esports individuals I: natació i atletisme 
(o un altre de semblant en cas de no poder ser impartit). Elements
tècnics, tàctics i reglamentaris dels esports individuals I. 

16526 
EXPRESSIÓ 
CORPORAL, MÚSICA I 
MOVIMENT 

OB 6 
Principis de l'expressió corporal. Fonaments de la música aplicats 
al moviment. Bases de l'expressió corporal aplicades a la 
motricitat. 

SEGON CURS - SEMESTRE 4 (30 ECTS) 
Codi Assignatura Tipus ECTS Continguts 

16527 

FUNCIONS, 
DESENVOLUPAMENT I 
ACTUALITZACIÓ 
PROFESSIONAL 
DOCENT EN CIÈNCIES 
DE L'ACTIVITAT FÍSICA 
I L'ESPORT 

FB 6 

Funcions docents. L'esport i l'activitat física en la dimensió 
educativa. Les funcions docents per a l'orientació de l'esport i 
l'activitat física en xiquets i adolescents. L'activitat esportiva com a 
element de participació i integració social. Influència del context 
sociocultural en l'ensenyament. Esport i societat. Esport i gènere. 
L'aprenentatge de l'ètica professional. L'aprenentatge al llarg de la 
vida en el desenvolupament professional del docent de ciències 
de l'activitat física i l'esport. Actualització docent. 
Desenvolupament d'habilitats i competències docents. Programes 
d'intervenció pedagògica. Dinàmica de grups i valors socials en 
l'ensenyament de l'activitat física. La dimensió internacional de la 
formació del docent. 

16528 ACTIVITAT FÍSICA EN 
EL MEDI NATURAL FB 6 

Fonaments bàsics de les activitats físiques en el medi natural. 
Bases de les activitats físiques en el medi natural. Aplicació de les 
activitats físiques en el medi natural. 

16523 
ESPORTS 
COL·LECTIUS II OB 6 

Fonaments i iniciació als esports col·lectius II: voleibol i vòlei platja 
(o un altre de semblant en cas de no poder ser impartit). Elements
tècnics, tàctics i reglamentaris dels esports col·lectius I. 

16525 ESPORTS 
INDIVIDUALS II OB 6 

Fonaments i iniciació als esports individuals II: triatló i judo (o un 
altre de semblant en cas de no poder ser impartit). Elements 
tècnics, tàctics i reglamentaris dels esports individuals II. 

16529 PILOTA VALENCIANA OB 6 Fonaments i iniciació a la pilota valenciana. Elements tècnics, 
tàctics i reglamentaris de la pilota valenciana. 
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TERCER CURS - SEMESTRE 5 (30 ECTS) 

Codi Assignatura Tipus ECTS Continguts 

16530 
ACTIVITAT FÍSICA I 
QUALITAT DE VIDA OB 6 

Prescripció d'activitat física per a la salut i la qualitat de vida. 
Activitat física i necessitats educatives especials. Discapacitat 
motora i activitat física. Identificació i prevenció de riscos de 
l'activitat física i l'esport. Principis generals dels primers auxilis i el 
socorrisme. Conceptes d’urgència i emergència. Accidents i 
situacions de risc més freqüents en les diferents etapes de la vida 
i actuacions. Alteracions, trastorns i lesions més freqüents 
relacionades amb el sistema musculoesquelètic, cardiovascular, 
respiratori, neurològic, metabòlic i de l'equilibri àcid-base i 
hidroelectrolític com a conseqüència de la realització d'activitat 
física, especiament les alteracions, els trastorns i les lesions més 
freqüents produïdes per esports específics. Característiques de 
les lesions esportives més freqüents i els principals mecanismes i 
causes que poden provocar-les, com també com actuar-hi. Estudi 
de les necessitats nutritives, energètiques i ingestes recomanades 
generals i específiques per a un estat de salut òptim i per a la 
pràctica esportiva a alt nivell. Ingesta d'aliments i assimilació de 
nutrients. Avaluació de la composició dels aliments. Hàbits 
alimentaris compatibles amb una adequada nutrició i rendiment 
esportiu. Aplicació d'aquests hàbits al disseny de dietes per als 
períodes d'entrenament, competició i recuperació i les diferents 
condicions de l'esportista. Estudi dels desordres nutricionals més 
habituals en esportistes. Estat nutricional, avaluació amb diferents 
tècniques. 

16531 
TEORIA I PRÀCTICA 
DE L'ENTRENAMENT 
ESPORTIU 

OB 6 Teories sobre l'adaptació a l'entrenament. Principis de 
l'entrenament esportiu. La càrrega d'entrenament. 

16532 
DIRECCIÓ I GESTIÓ 
ESPORTIVA OB 6 

L'objectiu general de l'assignatura se centra a analitzar les 
principals funcions i habilitats del director esportiu en el 
desenvolupament de la seua tasca professional i ser capaç 
d'integrar-les en el sistema de direcció més adequat a cada 
organització, entitat i instal·lació esportiva. Prèviament s’estudiarà 
una síntesi evolutiva de la gestió empresarial a fi que els alumnes 
coneguen els diferents models apareguts des de la primera 
revolució industrial, la seua evolució i la influència en els actuals. 
Després es tractaran aspectes relacionats amb l'obtenció i 
distribució de la informació, com també els diferents tipus 
d'organització empresarial. La gestió dels recursos humans en un 
centre esportiu es mostra com el nucli central de la matèria 
perquè, cada vegada més, els recursos humans es consoliden 
com els pilars bàsics de l'empresa. Seguidament es passarà a 
analitzar la planificació estratègica i els diversos 
desenvolupaments. Però, per a optimitzar la seua tasca, el gestor 
esportiu necessita interioritzar i saber posar en pràctica una sèrie 
d'habilitats com són el lideratge, la motivació, la delegació de 
funcions, la comunicació, interna i externa, l'avaluació de 
l'acompliment, la selecció del personal, el treball en equip, la 
direcció de reunions, la gestió del talent, la flexibilitat, la 
polivalència, la innovació i la creativitat. Tots els coneixements 
anteriors han d'integrar-se en un estil de direcció propi, per la qual 
cosa s'estudien els diferents estils de direcció actuals. Per a 
acabar s'estudiarà la responsabilitat social corporativa i la seua 
integració en la direcció esportiva i s’analitzaran els impactes 
econòmics, socials i mediambientals derivats dels nous valors 
socials que regeixen la gestió empresarial, entre els quals hi ha la 
conciliació laboral i familiar, la gestió de la sostenibilitat i el 
voluntariat corporatiu. 

16533 

PROGRAMACIÓ I 
DISSENY CURRICULAR 
EN L'ENSENYAMENT 
EN EDUCACIÓ FÍSICA 

OB 6 

Breu descripció dels continguts de la matèria. Teoria curricular en 
l'àrea d'educació física i legislació. Didàctica de l'activitat física i 
l'esport, base conceptual en educació secundària, batxillerat i 
cicles formatius. Disseny curricular base de la Comunitat 
Valenciana en l'educació secundària, batxillerat i cicles formatius. 
Planificació en educació física en educació secundària, batxillerat 
i cicles formatius. Metodologia, estratègies i alternatives docents. 
Disseny i desenvolupament d'una unitat bàsica de programació: 
projecte curricular. 
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CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE L'ESPORT 

TERCER CURS (Cont.) - SEMESTRE 5 (30 ECTS) 

Codi Assignatura Tipus ECTS Continguts 

16534 
OCI I RECREACIÓ 
ESPORTIVA: GESTIÓ 
PÚBLICA 

OB 6 

Fomentar la pràctica de l'activitat física en el temps d'oci i temps 
lliure des de tres perspectives diferents: materials (nous, 
reutilitzats o quotidians). L'entorn on es desenvolupa l'activitat 
(urbà, natural, etc.). L'orientació de l'activitat. Creació 
d'esdeveniments fisicorecreatius amb un fil conductor. Com a 
pressupost previ per a la direcció, l'alumne haurà de conèixer la 
legislació, tant general com específica, de l'esport, i especialment 
la que té a veure amb l'organització administrativoesportiva, 
parant esment també a les competències públiques sobre esport 
i, de manera especial, tant als serveis públics esportius com a les 
polítiques públiques en la matèria, incloent-hi la normativa pròpia 
de les organitzacions esportives. 

TERCER CURS 
SEMESTRE 6 (FORMACIÓ OBLIGATÒRIA 18 ECTS + FORMACIÓ OPTATIVA(2)   12 ECTS) 

Codi Assignatura Tipus ECTS Continguts 

16535 
ACTIVITAT FÍSICA PER 
A PERSONES 
DISCAPACITADES 

OB 6 
Prescripció d'activitat física i discapacitat. Necessitats educatives 
especials. Discapacitat motora i activitat física. Identificació i 
prevenció de riscos de l'activitat física i l'esport. 

16536 

PLANIFICACIÓ I 
PRÀCTICA DE 
L'ENTRENAMENT 
ESPORTIU 

OB 6 
Entrenament i control de la resistència. Entrenament i control de 
la força, la velocitat i l'amplitud de moviment. Concepte i objectius 
de la planificació de l'entrenament. 

16541 

MÈTODES I 
ESTRATÈGIES 
D'ENTRENAMENT EN 
ESPORTS 
COL·LECTIUS I 
INDIVIDUALS 

OB 6 

La dinàmica de càrregues de la temporada. Disseny i avaluació 
d'unitats temporals d'entrenament. Avaluació de la condició física i 
prescripció de l'exercici físic orientat a la millora del rendiment 
esportiu. 

16830 

LLENGUA CATALANA 
APLICADA A LES 
CIÈNCIES DE 
L'ACTIVITAT FÍSICA I 
L'ESPORT 

OP 6 

Nocions bàsiques de sociolingüística: llengües en contacte; 
variació lingüística. Habilitats lingüístiques: la comprensió i 
l’expressió oral; la comprensió i producció escrita. Recursos 
d'autoaprenentatge: les TIC a l'aula; Internet i la cerca 
d'informació; recursos bibliogràfics; literatura científica i 
divulgativa sobre ciències de l'activitat física i l'esport en valencià. 
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TERCER CURS (Cont.) 
SEMESTRE 6 (FORMACIÓ OBLIGATÒRIA 18 ECTS + FORMACIÓ OPTATIVA (2) 12 ECTS) 

Codi Assignatura Tipus ECTS Continguts 

ITINERARI: GESTIÓ ESPORTIVA I RECREACIÓ 

16832 

DIRECCIÓ TÈCNICA I 
PLANIFICACIÓ 
D'INSTAL·LACIONS I 
EQUIPAMENTS 
ESPORTIUS 

OP 6 

L'assignatura consciencia l'alumnat de la importància que té la 
correcta gestió dels equipaments i instal·lacions esportives i 
identifica els possibles tipus d'equipaments, instal·lacions i espais 
existents per al desenvolupament de l'activitat física, l'esport i 
l'educació física. Té per objecte el coneixement de les 
característiques bàsiques, constructives i funcionals dels 
principals tipus d'instal·lacions i espais d'activitat física i esport, 
com també el coneixement dels aspectes organitzatius 
fonamentals per a la direcció d'una instal·lació esportiva. Pretén 
que l'alumne siga capaç de diagnosticar les condicions del 
disseny funcional d'una instal·lació esportiva i d'elaborar 
propostes per a la seua millora. Comença estudiant i classificant 
els diferents tipus d'equipaments esportius i espais 
complementaris, analitza les diferents fases i principis que 
intervenen en la planificació d'una instal·lació esportiva i 
determina els criteris generals que han de trobar-se presents 
durant el seu disseny, el programa de necessitats i l'organització 
funcional dels espais de la instal·lació. Posteriorment, es fixen les 
característiques constructives i funcionals que han de tenir les 
edificacions i instal·lacions tècniques esportives, aspectes 
relacionats amb la supressió de barreres arquitectòniques, la 
seguretat, els diferents tipus de paviments esportius utilitzats, 
possibles patologies que es poden produir en sales i piscines i les 
funcions del director de la instal·lació esportiva. A continuació, 
s'examinen els principals aspectes que cal tenir presents a l'hora 
de realitzar la conservació i manteniment d'instal·lacions i 
s'estableix una metodologia general de programació i control 
juntament amb tècniques i sistemes específics de manteniment. 
Finalment, després de reconèixer els principals mètodes de gestió 
informatitzada que es troben presents en instal·lacions esportives, 
es realitza un estudi de casos i es visiten diferents 
infraestructures, instal·lacions esportives i centres de benestar 
integral amb la finalitat d'aplicar els coneixements estudiats amb 
anterioritat. 

ITINERARI: DOCÈNCIA EN EDUCACIÓ FÍSICA 

16833 

FONAMENTS 
PEDAGÒGICS DEL JOC 
EN L'ACTIVITAT FÍSICA 
I L'ESPORT 

OP 6 

Bases del joc com a manifestació de la motricitat humana. 
Coneixement de les situacions motrius codificades de forma 
competitiva no institucionalitzada i coneixement de les situacions 
motrius lliures col·lectives i cooperatives sense codificació i els 
seus continguts com a recursos educatius i per a la recreació en 
totes les edats. Teoria del joc i del joc motor. Anàlisi i disseny dels 
jocs motors. Aplicacions didàctiques dels jocs motors. Evolució 
dels jocs motors. Noves tendències en el joc motor. Estudi dels 
diferents jocs populars i tradicionals, especialment els de la 
Comunitat Valenciana. Jocs populars i tradicionals del món. 

ITINERARI: ACTIVITAT FÍSICA I QUALITAT DE VIDA 

16834 

PRIMERS AUXILIS I 
FISIOPATOLOGIA DE 
L'ACTIVITAT FÍSICA I 
L'ESPORT 

OP 6 

Principis generals dels primers auxilis i el socorrisme. Conceptes 
d'urgència i emergència. Accidents i situacions de risc més 
freqüents en les diferents etapes de la vida i actuacions. 
Alteracions, trastorns i lesions més freqüents relacionades amb el 
sistema musculoesquelètic, cardiovascular, respiratori, neurològic, 
metabòlic i de l'equilibri àcid-base i hidroelectrolític com a 
conseqüència de la realització d'activitat física, especialment les 
alteracions, trastorns i lesions més freqüents produïdes per 
esports específics. Característiques de les lesions esportives més 
freqüents i els principals mecanismes i causes que poden 
provocar-les, com també com actuar-hi. 
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CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE L'ESPORT 

15 

QUART CURS 
SEMESTRE 7 (FORMACIÓ OBLIGATÒRIA 12 ECTS + FORMACIÓ OPTATIVA(2)   18 ECTS) 

Codi Assignatura Tipus ECTS Continguts 

16540 

PREINSCRIPCIÓ 
D'ACTIVITAT FÍSICA EN 
POBLACIONS 
ESPECIALS 

OB 6 Prescripció d'activitat física i qualitat de vida. Identificació i 
prevenció de riscos de l'activitat física i l'esport. 

PRÀCTICUM I OB 6 

L'assignatura Pràcticum està dissenyada perquè l'alumne puga 
posar en pràctica els coneixements teòrics adquirits durant la 
realització de les assignatures del grau. 
Per a aconseguir que el pràcticum dote l'alumne d'un 
coneixement global i coherent respecte d’aquest àmbit de 
coneixement, els departaments responsables de la docència dels 
diferents itineraris han treballat conjuntament en el 
desenvolupament de les assignatures i del pràcticum i 
afavoreixen d'aquesta manera la qualitat del conjunt del procés 
d'ensenyament-aprenentatge. 
La primera part del pràcticum té com a objectiu l'adaptació al 
centre d'acolliment de les pràctiques professionals. Dins d'aquest 
procés s'haurà de fer una observació i anàlisi guiada tant pel 
professor responsable de les pràctiques com pel tutor del centre 
receptor, i una avaluació i proposta de millores. 
Per tant, el procés es podria resumir en els següents punts: 
observació del centre; anàlisi guiada; avaluació; memòria del 
dossier d’aprenentatge. 
Així doncs, l'observació, l'anàlisi i l'avaluació realitzada durant el 
Pràcticum I dóna pas a les propostes d'intervenció, millores i 
realització de tasques professionals. 
El procés de la segona part del pràcticum es pot resumir en els 
següents punts: propostes d'intervenció; realització de les 
propostes; avaluació (dossier d’aprenentatge). 
El dossier d’aprenentatge final serà una continuació del realitzat 
en el Pràcticum I, de manera que la memòria final englobe una 
anàlisi i avaluació de tots els aspectes vists durant les pràctiques. 
A més, la memòria inclourà una descripció i anàlisi crítica de les 
tasques dutes a terme durant les pràctiques i incidirà en els 
coneixements adquirits durant aquestes i la relació amb els que 
l'alumne ha adquirit en les assignatures d'aquest itinerari. 

16851 
16852 
16853 
16854 

PRÀCTICUM II (impartit 
en el semestre 8) OB 6 

16840 ANGLÈS ESPECÍFIC OP 6 

Anglès específic per als camps de l'activitat física i tècniques 
esportives. Destreses necessàries des del punt de vista lingüístic 
per a entendre i produir narracions escrites i orals en anglès 
sobre esdeveniments esportius. Destreses i aptituds necessàries 
lingüísticament per a sol·licitar un treball en anglès en l'àrea de 
l'activitat física i l'esport. Anglès específic per a l'ampliació de 
contingut a través d'articles d’investigació. El gènere escrit en 
anglès que tracta activitats tant esportives com físiques, 
sol·licituds d'ocupació, currículum vitae i cartes de presentació. 
Anglès per a la disseminació internacional i la seua càrrega 
històrica en el camp dels esports. Anglès específic aplicat a 
entorns professionals. Aprenentatge de l'anglès específic a través 
de la metodologia cinestésica (resposta física total). L'ús de 
mitjans tradicionals i electrònics per a realitzar el contingut del 
curs a través de l'anglès específic. 

ITINERARI: ENTRENAMENT ESPORTIU 

16851 

PRÀCTICUM: 
ENTRENAMENT 
ESPORTIU 
(Es cursa entre 7 i 8 
semestre) 

OB 12 Vegeu continguts en Pràcticum I i II (4t curs, semestre 7) 

16831 

ANÀLISI I AVALUACIÓ 
DE L'ENTRENAMENT 
ESPORTIU EN 
ESPORTS 
COL·LECTIUS 

OP 6 

Anàlisi i avaluació de l'entrenament esportiu en esports col·lectius. 
Bases de l'entrenament i aspectes del rendiment i planificació en 
els esports col·lectius. Anàlisi del rendiment a través dels avanços 
en les tecnologies en esports col·lectius. Avaluació i control de 
l'entrenament d'esports col·lectius des dels diferents 
posicionaments actuals. Anàlisi notacional, valoració 
cineantropomètrica i estudis bidimensionals i tridimensionals del 
moviment en esports col·lectius. 
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QUART  CURS (Cont.) 
SEMESTRE 7 (FORMACIÓ OBLIGATÒRIA 12 ECTS + FORMACIÓ OPTATIVA (2) 18 ECTS) 

Codi Assignatura Tipus ECTS Continguts 

16841 

ANÀLISI I AVALUACIÓ 
DE L'ENTRENAMENT 
ESPORTIU EN 
ESPORTS 
INDIVIDUALS 

OP 6 

Anàlisi i avaluació de l'entrenament esportiu en esports 
individuals. Bases de l'entrenament i aspectes del rendiment i 
planificació en els esports individuals. Anàlisi del rendiment a 
través dels avanços en les tecnologies en esports individuals. 
Avaluació i control de l'entrenament d'esports individuals des dels 
diferents posicionaments actuals. Anàlisi notacional, valoració 
cineantropomètrica i estudis bidimensionals i tridimensionals del 
moviment en esports individuals. 

ITINERARI: GESTIÓ ESPORTIVA I RECREACIÓ 

16852 

PRÀCTICUM: GESTIÓ 
ESPORTIVA I 
RECREACIÓ 
(Es cursa entre 7 i 8 
semestre) 

OB 12 Vegeu continguts en Pràcticum I i II (4t curs, semestre 7) 

16842 

AVALUACIÓ I 
CONTROL DELS 
SISTEMES DE 
QUALITAT APLICATS A 
LA GESTIÓ 
ESPORTIVA 

OP 6 

Es pretén que l'assignatura consciencie l'alumnat sobre la 
importància que té la implantació i el control d'un sistema de 
qualitat total i mediambiental per a l'òptima gestió de les 
empreses esportives, atès el posicionament de la qualitat com a 
factor estratègic essencial perquè les empreses esportives siguen 
competitives. S’estudiarà una síntesi evolutiva de la qualitat total i 
el seu control a fi que els alumnes coneguen les diferents etapes 
per les quals ha passat la qualitat i el seu estat actual. 
Seguidament, s'han de conèixer els avantatges que aporta la 
implantació d'un sistema de qualitat total a la gestió d'un centre 
esportiu i identificar els paràmetres determinants per a jutjar la 
qualitat total en un servei esportiu. L'aplicació de les eines 
bàsiques per a la qualitat i el seu control en la gestió esportiva 
són el nucli fonamental de la matèria i per això l'alumne coneixerà 
quan, com, per què i per a què s'utilitzen. Aquesta filosofia de 
gestió va acompanyada d'unes normes que certifiquen i 
asseguren els sistemes de qualitat implantats en les empreses, 
per això l'alumne coneixerà i aplicarà les normes que 
constitueixen un sistema integrat de qualitat a les empreses 
d'esport/oci. Finalment, la matèria integra els coneixements 
bàsics sobre la gestió mediambiental juntament amb les normes 
ISO 14000 i les recomanacions nacionals i internacionals, totes 
particularitzades per a les organitzacions, entitats i instal·lacions 
esportives. 

ITINERARI: DOCÈNCIA EN EDUCACIÓ FÍSICA 

16853 

PRÀCTICUM: 
DOCÈNCIA EN 
EDUCACIÓ FÍSICA 
(Es cursa entre 7 i 8 
semestre) 

OB 12 Vegeu continguts en Pràcticum I i II (4t curs, semestre 7) 

16843 

DOCÈNCIA EN 
COL·LECTIUS DE RISC 
I ADAPTACIONS 
CURRICULARS EN 
ENSENYAMENT DE 
L'ACTIVITAT FÍSICA I 
L'ESPORT 

OP 6 

La diversitat en l'àrea d'educació física. L'educació física dins del 
tractament transversal de la diversitat en el centre educatiu. 
Condicionants més comuns a la inclusió d'alumnat amb 
necessitats educatives especials en l'àrea d'educació física i 
l'atenció als col·lectius de risc. Descripció de les discapacitats 
més freqüents atenent a les necessitats en l'àmbit motor de la 
persona. Criteris d'inclusió en l'àrea d'educació física. 

ITINERARI: ACTIVITAT FÍSICA I QUALITAT DE VIDA 

16854 

PRÀCTICUM: 
ACTIVITAT FÍSICA I 
QUALITAT DE VIDA 
(Es cursa entre 7 i 8 
semestre) 

OB 12 Vegeu continguts en Pràcticum I i II (4t curs, semestre 7) 

16844 
NUTRICIÓ I ACTIVITAT 
FÍSICA OP 6 

Estudi de les necessitats nutritives, energètiques i ingestes 
recomanades generals i específiques per a un estat de salut 
òptim i per a la pràctica esportiva a alt nivell. Ingesta d'aliments i 
assimilació de nutrients. Avaluació de la composició dels 
aliments. Hàbits alimentaris compatibles amb una adequada 
nutrició i rendiment esportiu. Aplicació d'aquests hàbits al disseny 
de dietes per als períodes d'entrenament, competició i 
recuperació i les diferents condicions de l'esportista. Estudi dels 
desordres nutricionals més habituals en esportistes. Estat 
nutricional, avaluació usant diferents tècniques. 
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QUART CURS (Cont.) - SEMESTRE 8 (30 ECTS) 

Codi Assignatura Tipus ECTS Continguts 

16542 

GESTIÓ DE 
L'ACTIVITAT FÍSICA I 
LA RECREACIÓ 
ESPORTIVA 

OB 6 

Planificació i organització d'activitats físiques i recreatives en 
diferents àmbits de gestió de l'activitat física i la recreació: entitats 
públiques, centres de fitnes i benestar integral, empreses 
d'activitats en la naturalesa, turisme esportiu, etc. Màrqueting 
aplicat a l'activitat física i la recreació. Avaluació de programes i 
activitats esportives i recreatives. 

16543 

TECNOLOGIES I 
INSTRUMENTACIÓ 
APLICADES A 
l'EDUCACIÓ FÍSICA 

OB 6 

Usos i aplicacions de les TIC en l'activitat física i l'esport: 
aplicacions bàsiques. Aplicació de les TIC a l'ensenyament de 
l'activitat física i l'esport, al camp de la qualitat de vida, a la gestió 
esportiva i a l'oci i recreació. Instrumentació i tecnologia aplicada 
a l'entrenament, l'especialització esportiva i l'alt rendiment. 
Programari d'anàlisi del moviment i del rendiment: receptors de 
posicionament (GPS), instrumental per a l'anàlisi del rendiment 
(pulsòmetres, plataforma de força, analitzadors de lactat, 
analitzadors de gasos…). 

16544 
ANÀLISI I AVALUACIÓ 
DEL PROCÉS DOCENT 
EN EDUCACIÓ FÍSICA 

OB 6 

L'avaluació en educació física. Objectius, continguts i criteris 
d'avaluació en educació secundària, batxillerat i cicles formatius. 
Instruments d'avaluació en educació física. Participació de 
l'alumnat en el procés d'avaluació. Avaluació i control del procés 
d'ensenyament i aprenentatge en educació física i esport. Disseny 
i administració d'instruments d'avaluació en educació física i 
esport. 

PRÀCTICUM II OB 6 Vegeu continguts en 4t curs, semestre 7 

16583 
TREBALL DE FI DE 
GRAU OB 6 

El contingut del projecte es consensuarà amb el professor o 
professors encarregats de supervisar-lo. L'estructura del treball 
inclourà, almenys, els següents punts: Introducció. Disseny de la 
investigació i metodologia: identificació del problema, qüestions 
d’investigació, formulació d'hipòtesi, mètodes d’investigació. Marc 
teòric: estat de la qüestió, definició de conceptes. Fase 
experimental: presentació de resultats i discussió. Conclusions. 

   PREREQUISITS 
PER A CURSAR AQUESTA ASSIGNATURA CAL QUE 

16583 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 membre. 
Programa de mobilitat no Europea: per mitjà d'aquest programa, els estudiants de la UA poden realitzar una part dels seus 
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 seus 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). 



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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