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Títols de grau 

TÍTOLS DE L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR

GRAU

4 ANYS

240 CRÈDITS

+ 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.  v
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ARTS I HUMANITATS

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

CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES

■ Administració i Direcció d'Empreses 

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

Direcció d'Empreses (I ADE)2

■ Gastronomia i Arts Culinàries
■ Geografia i Ordenació del Territori 
■ Gestió i Administració Pública 
■ Màrqueting  
■ Mestre en Educació Infantil 
■ Mestre en Educació Primària  
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■ Publicitat i Relacions Públiques 
■ Relacions Internacionals
■ Relacions Laborals i Recursos Humans 
■ Sociologia 
■ Treball Social 
■ Turisme 
■ Turisme + ADE (TADE)

CIÈNCIES

■ Biologia 
■ Ciències del Mar 
■ Física  
■ Geologia 
■ Matemàtiques  
■ 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 
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■ Enginyeria Informàtica 
■ Enginyeria Informàtica + Administració i 

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

Dos d'aquestes filologies.

Mestre en Educació Primaria i Humanitats.

Mestre en Educació Primaria i Filologia Catalana.

Matemàtiques i Física.

ADE i Economia.

ADE i Màrqueting.
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Programes organitzats per a simultanejar:

Dobles graus internacionals:
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Doble Grau Internacional amb la Northwestern State 

University (EEUU) (cal tindre superats 120 crèdits de 

ADE).

Doble Grau Internacional en Dret UA - UNIVALI 

(Brasil) (cal tindre superats 120 crèdits de Dret).

Doble Grau Internacional: Programa Internacional 

UA / Universitat de Bamberg (Alemanya) (estar 

matriculat en tercer de grau).



Grau en Ciències del Mar 
per la Universitat d'Alacant

OBJECTIUS GENERALS

Branca de coneixement: Ciències. 

resencial.Ensenyament: p

 240 ECTSNombre de crèdits:

 50Nombre de places:

Llengües utilitzades: qualsevol de les llengües cooficials de la Comunitat Valenciana (castellà, valencià) i anglès.

Els objectius de la formació universitària en Ciències del Mar definits per la UNESCO (1974) són la capacitació de professionals 
per a: 

fer investigacions en els diferents camps de les ciències marines; 
oferir assessorament en matèries de les quals són competents com recursos marins, temes mediambientals, impactes, etc., 
com a resultat de la petició de les administracions i empreses; 
formar al seu torn altres científics i tècnics. 

Per això, el títol de grau en Ciències del Mar qualifica per a l'exercici professional en totes aquelles activitats que tinguen relació 
amb les ciències marines i el desenvolupament cientificotècnic d'aquestes, tant des del punt de vista bàsic, com a aplicat.  

Aquesta titulació permetrà al futur graduat i graduada la pràctica professional de l'oceanografia, en un nivell bàsic i aplicat en 
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INFORMACIÓ GENERAL

COMPETÈNCIES

Comprensió de la llengua estrangera anglès, pel que fa a l'àmbit científic.
Expressar-se correctament, tant en forma oral com escrita, en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat 
Valenciana.
Posseir coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.
Adquirir o posseir les habilitats bàsiques en TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) i gestionar adequadament la 
informació obtinguda.

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES DE LA UA

Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
Demostrar capacitat de gestió/direcció eficaç i eficient: esperit emprenedor, iniciativa, creativitat, organització, 
planificació, control, presa de decisions i negociació.
Resoldre problemes de forma efectiva.
Demostrar capacitat de treball en equip.
Comprometre's amb l'ètica i els valors d'igualtat, com també amb la responsabilitat social com a ciutadà i com a 
professional.
Aprendre de forma autònoma.
Demostrar capacitat d'adaptar-se a noves situacions.
Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient i la prevenció de riscos laborals.
Demostrar habilitat per a transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no 
especialitzat.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Competències de coneixement
Posseir coneixements bàsics de l'estructura molecular, genètica, organització cel·lular, processos evolutius dels éssers vius.
Adquirir coneixements bàsics dels materials i els processos geològics interns i externs.
Conèixer i aplicar els conceptes i les lleis fonamentals de la física.
Adquirir els fonaments de la terminologia i els processos químics.
Adquirir coneixements bàsics de matemàtiques (àlgebra i càlcul) i estadística.
Conèixer i comprendre els fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les ciències marines, i la relació 
d'aquests amb altres ciències.
Conèixer l'organització estructural i funcional dels organismes marins; i també, comprendre la diversitat biològica 
d'aquests. 
Conèixer els principis fonamentals de l'ecologia, l'estructura i la funció dels ecosistemes, i desenvolupar-la per a l'ambient 
marí i costaner 
Adquirir coneixements sobre la física relacionada amb els fluids i les ones, principalment dirigits a l'atmosfera i l'oceà.
Conèixer les diferents adaptacions (morfològiques, fisiològiques, conducta) dels éssers vius en l'ambient marí.
Adquirir coneixements sobre la geologia interna i externa, i també dels materials i els processos relacionats amb la geologia. 
Aplicar els principis i els procediments utilitzats en la química a l'ambient marí i a la contaminació.
Conèixer les tècniques bàsiques de mostreig en la columna d'aigua, jaç marí, i organismes associats; com també, de mesura 
de variables estructurals i dinàmiques.
Adquirir coneixements dels diferents camps d'aplicació (recursos, ordenació i gestió, conservació, infraestructures, etc.) de 
les ciències marines.
Conèixer les tècniques bàsiques de l'economia de mercat aplicada als recursos marins.
Conèixer i interpretar els factors que influeixen en el clima i en l'hidrodinamisme marí.
Conèixer i comprendre els principis de les lleis que regulen l'ús dels recursos de l'ambient marí i litoral.
Conèixer els aspectes lligats al canvi climàtic global i els registres d'aquest. 
Conèixer els contaminants principals, les seues causes i els efectes en l'ambient marí i costaner.

Competències d'habilitats
Demostrar el coneixement i la comprensió dels mètodes inductius i deductius, elaboració d'hipòtesi i disseny experimental. 
Utilitzar la informació i la documentació necessària en la separació, la identificació i la catalogació d'organismes marins. 
Capacitació per a la presa de dades (oceanogràfics, biològics, sedimentològics, químics…), avaluar-les, processar-les i 
interpretar-les en relació amb les teories en ús.
Saber treballar en campanyes oceanogràfiques i en laboratori de manera responsable i segura, i fomentar les tasques en 
equip.
Capacitació per a reconèixer, avaluar i gestionar recursos marins de diversa naturalesa.
Interpretar, caracteritzar i cartografiar els fons marins i les comunitats marines i litorals. 
Adquirir la capacitat necessària per a dissenyar, tractar la informació, redactar i executar projectes relacionats amb 
l'ambient marí i litoral.
Tenir destresa en l'ús pràctic de models, incorporar noves dades per a la validació, millora i evolució d'aquests. 
Ser capaç de fer programes de formació i divulgació en els diversos àmbits de les ciències marines.
Comprendre el funcionament d'empreses vinculades a l'ambient marí, reconèixer problemes específics i proposar solucions. 
Ser capaç de dur a terme procediments estàndards de mostreig en el mar i en el laboratori implicats en treballs 
d'investigació. 
Fer, presentar i defensar textos i informes científics, tant de forma escrita com a oral davant d'una audiència. 
Reconèixer i analitzar nous problemes en les ciències marines, com també d'altres ciències, i planejar estratègies d'actuació.
Dissenyar mesures per a la conservació i la protecció d'espècies i hàbitats marins i litorals. 
Aplicar els coneixements i les tècniques adquirits per a la caracterització d'ecosistemes i proposar mesures de conservació, 
gestió i restauració. 
Conèixer i comprendre la importància dels bioindicadors en el medi marí; com també l'avaluació i el seguiment d'aquests. 
Habilitat per a la interacció professional amb sectors socials, les percepcions dels quals puguen incorporar-se a la millora 
dels estudis o les activitats que cal fer. 
Identificar i comprendre els diferents sistemes climatològics i interpretar els mapes meteorològics. 
Conèixer i aplicar la metodologia bàsica de les tècniques de cultiu d'organismes marins; i també de les seues estructures. 
Adquirir i aplicar coneixements bàsics sobre les àrees tècniques i les pràctiques relatives al fet d'abordar el tractament i 
l'estudi d'estructures costaneres i marines.

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES DE GRAU

1 2



Grau en Ciències del Mar 
per la Universitat d'Alacant

OBJECTIUS GENERALS

Branca de coneixement: Ciències. 

resencial.Ensenyament: p

 240 ECTSNombre de crèdits:

 50Nombre de places:

Llengües utilitzades: qualsevol de les llengües cooficials de la Comunitat Valenciana (castellà, valencià) i anglès.

Els objectius de la formació universitària en Ciències del Mar definits per la UNESCO (1974) són la capacitació de professionals 
per a: 

fer investigacions en els diferents camps de les ciències marines; 
oferir assessorament en matèries de les quals són competents com recursos marins, temes mediambientals, impactes, etc., 
com a resultat de la petició de les administracions i empreses; 
formar al seu torn altres científics i tècnics. 

Per això, el títol de grau en Ciències del Mar qualifica per a l'exercici professional en totes aquelles activitats que tinguen relació 
amb les ciències marines i el desenvolupament cientificotècnic d'aquestes, tant des del punt de vista bàsic, com a aplicat.  

Aquesta titulació permetrà al futur graduat i graduada la pràctica professional de l'oceanografia, en un nivell bàsic i aplicat en 

C
IÈ

N
C
IE

S 
D

EL
 M

A
R

www.ua.es

www.ua.es

INFORMACIÓ GENERAL

COMPETÈNCIES

Comprensió de la llengua estrangera anglès, pel que fa a l'àmbit científic.
Expressar-se correctament, tant en forma oral com escrita, en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat 
Valenciana.
Posseir coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.
Adquirir o posseir les habilitats bàsiques en TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) i gestionar adequadament la 
informació obtinguda.

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES DE LA UA

Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
Demostrar capacitat de gestió/direcció eficaç i eficient: esperit emprenedor, iniciativa, creativitat, organització, 
planificació, control, presa de decisions i negociació.
Resoldre problemes de forma efectiva.
Demostrar capacitat de treball en equip.
Comprometre's amb l'ètica i els valors d'igualtat, com també amb la responsabilitat social com a ciutadà i com a 
professional.
Aprendre de forma autònoma.
Demostrar capacitat d'adaptar-se a noves situacions.
Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient i la prevenció de riscos laborals.
Demostrar habilitat per a transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no 
especialitzat.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Competències de coneixement
Posseir coneixements bàsics de l'estructura molecular, genètica, organització cel·lular, processos evolutius dels éssers vius.
Adquirir coneixements bàsics dels materials i els processos geològics interns i externs.
Conèixer i aplicar els conceptes i les lleis fonamentals de la física.
Adquirir els fonaments de la terminologia i els processos químics.
Adquirir coneixements bàsics de matemàtiques (àlgebra i càlcul) i estadística.
Conèixer i comprendre els fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les ciències marines, i la relació 
d'aquests amb altres ciències.
Conèixer l'organització estructural i funcional dels organismes marins; i també, comprendre la diversitat biològica 
d'aquests. 
Conèixer els principis fonamentals de l'ecologia, l'estructura i la funció dels ecosistemes, i desenvolupar-la per a l'ambient 
marí i costaner 
Adquirir coneixements sobre la física relacionada amb els fluids i les ones, principalment dirigits a l'atmosfera i l'oceà.
Conèixer les diferents adaptacions (morfològiques, fisiològiques, conducta) dels éssers vius en l'ambient marí.
Adquirir coneixements sobre la geologia interna i externa, i també dels materials i els processos relacionats amb la geologia. 
Aplicar els principis i els procediments utilitzats en la química a l'ambient marí i a la contaminació.
Conèixer les tècniques bàsiques de mostreig en la columna d'aigua, jaç marí, i organismes associats; com també, de mesura 
de variables estructurals i dinàmiques.
Adquirir coneixements dels diferents camps d'aplicació (recursos, ordenació i gestió, conservació, infraestructures, etc.) de 
les ciències marines.
Conèixer les tècniques bàsiques de l'economia de mercat aplicada als recursos marins.
Conèixer i interpretar els factors que influeixen en el clima i en l'hidrodinamisme marí.
Conèixer i comprendre els principis de les lleis que regulen l'ús dels recursos de l'ambient marí i litoral.
Conèixer els aspectes lligats al canvi climàtic global i els registres d'aquest. 
Conèixer els contaminants principals, les seues causes i els efectes en l'ambient marí i costaner.

Competències d'habilitats
Demostrar el coneixement i la comprensió dels mètodes inductius i deductius, elaboració d'hipòtesi i disseny experimental. 
Utilitzar la informació i la documentació necessària en la separació, la identificació i la catalogació d'organismes marins. 
Capacitació per a la presa de dades (oceanogràfics, biològics, sedimentològics, químics…), avaluar-les, processar-les i 
interpretar-les en relació amb les teories en ús.
Saber treballar en campanyes oceanogràfiques i en laboratori de manera responsable i segura, i fomentar les tasques en 
equip.
Capacitació per a reconèixer, avaluar i gestionar recursos marins de diversa naturalesa.
Interpretar, caracteritzar i cartografiar els fons marins i les comunitats marines i litorals. 
Adquirir la capacitat necessària per a dissenyar, tractar la informació, redactar i executar projectes relacionats amb 
l'ambient marí i litoral.
Tenir destresa en l'ús pràctic de models, incorporar noves dades per a la validació, millora i evolució d'aquests. 
Ser capaç de fer programes de formació i divulgació en els diversos àmbits de les ciències marines.
Comprendre el funcionament d'empreses vinculades a l'ambient marí, reconèixer problemes específics i proposar solucions. 
Ser capaç de dur a terme procediments estàndards de mostreig en el mar i en el laboratori implicats en treballs 
d'investigació. 
Fer, presentar i defensar textos i informes científics, tant de forma escrita com a oral davant d'una audiència. 
Reconèixer i analitzar nous problemes en les ciències marines, com també d'altres ciències, i planejar estratègies d'actuació.
Dissenyar mesures per a la conservació i la protecció d'espècies i hàbitats marins i litorals. 
Aplicar els coneixements i les tècniques adquirits per a la caracterització d'ecosistemes i proposar mesures de conservació, 
gestió i restauració. 
Conèixer i comprendre la importància dels bioindicadors en el medi marí; com també l'avaluació i el seguiment d'aquests. 
Habilitat per a la interacció professional amb sectors socials, les percepcions dels quals puguen incorporar-se a la millora 
dels estudis o les activitats que cal fer. 
Identificar i comprendre els diferents sistemes climatològics i interpretar els mapes meteorològics. 
Conèixer i aplicar la metodologia bàsica de les tècniques de cultiu d'organismes marins; i també de les seues estructures. 
Adquirir i aplicar coneixements bàsics sobre les àrees tècniques i les pràctiques relatives al fet d'abordar el tractament i 
l'estudi d'estructures costaneres i marines.

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES DE GRAU

1 2



www.ua.es

TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA 
Límit d'admissió de places: 50
Preinscripció: mitjan juny - començament de juliol.
Publicació de resultats d'admissió i espera: mitjan juliol.
Matrícula: les persones que siguen admeses després de la publicació dels resultats es matricularan en els terminis que 
s'establisquen a través d'Internet. 

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), accés amb 
acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys mitjançant prova.

REQUISITS D´ACCÉS

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:

ACCÉSCONTINGUTS: MÒDULS DEL PLA D'ESTUDIS

El Pla d'Estudis es troba estructurat en quatre mòduls: Bàsic, Fonamental, Complementari i Avançat. 

Mòdul Bàsic: el mòdul bàsic comprèn el primer curs, amb 60 crèdits dels quals 42 són bàsics de la branca de Ciències, amb 
les matèries: Matemàtiques, Física, Química, Biologia i Geologia; i 12 crèdits de les matèries Bioquímica i Estadística de la 
branca de Ciències de la Salut. Juntament amb aquestes, s'ha dissenyat la matèria Iniciació a les Ciències del Mar 
(obligatòria) que es considera bàsica i d'interès transversal, amb 6 crèdits i l'objectiu de la qual seria l'adquisició 
d'habilitats pràctiques laboratori i de competències transversals, com les d'informàtica, recerca bibliogràfica, 
comunicació oral i escrita, la lectura de documentació en anglès (competències destacades com a prioritàries en la 
Universitat d'Alacant); i també, el treball en equip. Les matèries descrites es concreten en un total de 10 assignatures de 6 
crèdits cadascuna. S'imparteix en el primer curs, amb les matèries bàsiques de la branca de Ciències (Matemàtiques, 
Física, Química, Biologia i Geologia) en el primer semestre (30 ECTS); i, en el segon semestre, amb matèries de la branca de 
Ciències de la Salut (Genètica, Bioquímica, Biologia Cel·lular i Estadística, 24 ECTS) i una matèria transversal (6 ECTS).
Mòdul Fonamental: el mòdul Fonamental (de caràcter obligatori) s'imparteix entre el segon i el quart curs (semestres 4t-
8è). Aquest mòdul es distribueix en 10 matèries, amb un total de 19 assignatures. 

- Quatre matèries compartides amb el Grau de Biologia (amb un total de 36 ECTS): Zoologia (12 ECTS), Botànica (12),
Ecologia (6), Microbiologia (6).
- Sis matèries específiques de Ciències del Mar (total de 90 crèdits): Biologia Marina (18), Oceanografia Física (12),
Oceanografia Geològica (12), Oceanografia Química (18), Estadística Aplicada (6) i Ciències Marines Aplicades (24).

Totes les assignatures són de 6 crèdits en les quals s'imparteixen els continguts teòrics i pràctics de la matèria. Els crèdits 
de pràctiques (laboratori, mar, ordinador…) es distribueixen d'una manera diferent en cadascuna de les deu matèries.
Mòdul Complementari: inclou l'assignatura Projectes en Ciències del Mar (6 ECTS). Arreplega una recomanació en la qual 
els professionals de qualsevol branca de Ciències, i en la realització de projectes, han d'haver cursat una assignatura 
referida a aquests.
Mòdul Avançat: el Mòdul Avançat consta de tres matèries (optatives): 

i) itinerari Recursos Marins;
ii) itinerari Medi Ambient Marí i Litoral; i
iii) optatives no adscrites a itinerari.

Les tres matèries amb 24 ECTS cadascuna, suposen una oferta total de 12 assignatures optatives de 6 crèdits, incloses les 
pràctiques externes. Les matèries optatives estan constituïdes majoritàriament per assignatures de caràcter aplicat i 
tenen com a objectiu complementar la formació dels futurs graduats i proporcionar una visió de les Ciències del Mar a 
diferents àmbits aplicats: l'alumnat pot triar cursar quatre assignatures optatives d'un itinerari o un altre i una de les no 
adscrites a cap itinerari per a completar els 30 crèdits optatius; o bé, no escollir itinerari i fer aquelles que consideren més 
atractives per a la seua formació. 
L'oferta del semestre 7è està composta per 8 assignatures de les quals l'alumne en tria 4, i en el semestre 8è l'oferta és de 3 
assignatures de les quals l'alumne n'ha de cursar una. L'assignatura Pràctiques Externes pot ser cursada per l'estudiant en 
qualsevol dels dos semestres. L'adscripció de les assignatures al semestre 7è i 8è es farà establint un procediment de 
rotació anual d'aquestes. En el semestre 8è l'alumnat ha de cursar la matèria obligatòria, Projectes en Ciències del Mar de 
6 crèdits i el Treball de Fi de Grau (18 crèdits).
Pràctiques Externes: la realització de Pràctiques Externes pot ser reconeguda per 6 crèdits optatius. S'ha establit un marc 
de col·laboració entre la Universitat i les empreses i les institucions mitjançant convenis específics que permeten oferir a 
l'alumnat la possibilitat de treballar en empreses i institucions públiques o privades de l'àmbit de les Ciències del Mar, i 
possibilitar-los un primer contacte amb el món laboral i potenciar l'ocupabilitat. 
En el Pla d'Estudis es proposa la realització de pràctiques externes optatives segons les modalitats següents:

- Pràctiques no vinculades al Treball de Fi de Grau: les pràctiques externes, una vegada realitzades i aprovades,
podran ser reconegudes per 6 crèdits optatius.
- Pràctiques externes relacionades amb el Treball de Fi de Grau: es poden fer 6 crèdits optatius com a pràctiques en
empresa i continuar amb una o dues dels blocs experimentals del Treball de Fi de Grau amb un màxim de 18 ECTS.

Sobre aquest tema, l'alumnat podrà fer fins a 12 crèdits de pràctiques externes lligades exclusivament als blocs 
experimentals del Treball de Fi de Grau. En aquest cas el Suplement al Títol especificarà que l'alumnat ha fet part del 
treball de final de grau mitjançant pràctiques externes.
A més, com s'indica posteriorment, l'alumnat té la possibilitat de completar o estendre el seu període de pràctiques 
externes sempre que el treball fet permeta la materialització d'aquest en el Treball de Fi de Grau.
Treball de Fi de Grau: El Treball de Fi de Grau (TFG), que constitueix la fase final del Pla d'Estudis, s'ha dissenyat amb un 
total de 18 ECTS amb la finalitat de complir amb els requisits d'un possible Eurobachelor en Ciències Marines. El TFG s'ha 
dividit en tres blocs de 6 ECTS, dos blocs que s'han denominat experimentals i un bloc de redacció. En els blocs 
experimentals l'alumnat podrà fer diverses activitats, entre aquestes: el treball en el mar (pràcticum), recollida i anàlisi de 
dades, recerca bibliogràfica, investigació en laboratori, etc.
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TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA 
Límit d'admissió de places: 50
Preinscripció: mitjan juny - començament de juliol.
Publicació de resultats d'admissió i espera: mitjan juliol.
Matrícula: les persones que siguen admeses després de la publicació dels resultats es matricularan en els terminis que 
s'establisquen a través d'Internet. 

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), accés amb
acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys mitjançant prova.

REQUISITS D´ACCÉS

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:

ACCÉSCONTINGUTS: MÒDULS DEL PLA D'ESTUDIS

El Pla d'Estudis es troba estructurat en quatre mòduls: Bàsic, Fonamental, Complementari i Avançat. 

Mòdul Bàsic: el mòdul bàsic comprèn el primer curs, amb 60 crèdits dels quals 42 són bàsics de la branca de Ciències, amb 
les matèries: Matemàtiques, Física, Química, Biologia i Geologia; i 12 crèdits de les matèries Bioquímica i Estadística de la 
branca de Ciències de la Salut. Juntament amb aquestes, s'ha dissenyat la matèria Iniciació a les Ciències del Mar 
(obligatòria) que es considera bàsica i d'interès transversal, amb 6 crèdits i l'objectiu de la qual seria l'adquisició 
d'habilitats pràctiques laboratori i de competències transversals, com les d'informàtica, recerca bibliogràfica, 
comunicació oral i escrita, la lectura de documentació en anglès (competències destacades com a prioritàries en la 
Universitat d'Alacant); i també, el treball en equip. Les matèries descrites es concreten en un total de 10 assignatures de 6 
crèdits cadascuna. S'imparteix en el primer curs, amb les matèries bàsiques de la branca de Ciències (Matemàtiques, 
Física, Química, Biologia i Geologia) en el primer semestre (30 ECTS); i, en el segon semestre, amb matèries de la branca de 
Ciències de la Salut (Genètica, Bioquímica, Biologia Cel·lular i Estadística, 24 ECTS) i una matèria transversal (6 ECTS).
Mòdul Fonamental: el mòdul Fonamental (de caràcter obligatori) s'imparteix entre el segon i el quart curs (semestres 4t-
8è). Aquest mòdul es distribueix en 10 matèries, amb un total de 19 assignatures. 

- Quatre matèries compartides amb el Grau de Biologia (amb un total de 36 ECTS): Zoologia (12 ECTS), Botànica (12), 
Ecologia (6), Microbiologia (6).
- Sis matèries específiques de Ciències del Mar (total de 90 crèdits): Biologia Marina (18), Oceanografia Física (12), 
Oceanografia Geològica (12), Oceanografia Química (18), Estadística Aplicada (6) i Ciències Marines Aplicades (24).

Totes les assignatures són de 6 crèdits en les quals s'imparteixen els continguts teòrics i pràctics de la matèria. Els crèdits 
de pràctiques (laboratori, mar, ordinador…) es distribueixen d'una manera diferent en cadascuna de les deu matèries.
Mòdul Complementari: inclou l'assignatura Projectes en Ciències del Mar (6 ECTS). Arreplega una recomanació en la qual 
els professionals de qualsevol branca de Ciències, i en la realització de projectes, han d'haver cursat una assignatura 
referida a aquests.
Mòdul Avançat: el Mòdul Avançat consta de tres matèries (optatives): 

i) itinerari Recursos Marins; 
ii) itinerari Medi Ambient Marí i Litoral; i 
iii) optatives no adscrites a itinerari. 

Les tres matèries amb 24 ECTS cadascuna, suposen una oferta total de 12 assignatures optatives de 6 crèdits, incloses les 
pràctiques externes. Les matèries optatives estan constituïdes majoritàriament per assignatures de caràcter aplicat i 
tenen com a objectiu complementar la formació dels futurs graduats i proporcionar una visió de les Ciències del Mar a 
diferents àmbits aplicats: l'alumnat pot triar cursar quatre assignatures optatives d'un itinerari o un altre i una de les no 
adscrites a cap itinerari per a completar els 30 crèdits optatius; o bé, no escollir itinerari i fer aquelles que consideren més 
atractives per a la seua formació. 
L'oferta del semestre 7è està composta per 8 assignatures de les quals l'alumne en tria 4, i en el semestre 8è l'oferta és de 3 
assignatures de les quals l'alumne n'ha de cursar una. L'assignatura Pràctiques Externes pot ser cursada per l'estudiant en 
qualsevol dels dos semestres. L'adscripció de les assignatures al semestre 7è i 8è es farà establint un procediment de 
rotació anual d'aquestes. En el semestre 8è l'alumnat ha de cursar la matèria obligatòria, Projectes en Ciències del Mar de 
6 crèdits i el Treball de Fi de Grau (18 crèdits).
Pràctiques Externes: la realització de Pràctiques Externes pot ser reconeguda per 6 crèdits optatius. S'ha establit un marc 
de col·laboració entre la Universitat i les empreses i les institucions mitjançant convenis específics que permeten oferir a 
l'alumnat la possibilitat de treballar en empreses i institucions públiques o privades de l'àmbit de les Ciències del Mar, i 
possibilitar-los un primer contacte amb el món laboral i potenciar l'ocupabilitat. 
En el Pla d'Estudis es proposa la realització de pràctiques externes optatives segons les modalitats següents:

- Pràctiques no vinculades al Treball de Fi de Grau: les pràctiques externes, una vegada realitzades i aprovades, 
podran ser reconegudes per 6 crèdits optatius.  
- Pràctiques externes relacionades amb el Treball de Fi de Grau: es poden fer 6 crèdits optatius com a pràctiques en 
empresa i continuar amb una o dues dels blocs experimentals del Treball de Fi de Grau amb un màxim de 18 ECTS.

Sobre aquest tema, l'alumnat podrà fer fins a 12 crèdits de pràctiques externes lligades exclusivament als blocs 
experimentals del Treball de Fi de Grau. En aquest cas el Suplement al Títol especificarà que l'alumnat ha fet part del 
treball de final de grau mitjançant pràctiques externes.
A més, com s'indica posteriorment, l'alumnat té la possibilitat de completar o estendre el seu període de pràctiques 
externes sempre que el treball fet permeta la materialització d'aquest en el Treball de Fi de Grau.
Treball de Fi de Grau: El Treball de Fi de Grau (TFG), que constitueix la fase final del Pla d'Estudis, s'ha dissenyat amb un 
total de 18 ECTS amb la finalitat de complir amb els requisits d'un possible Eurobachelor en Ciències Marines. El TFG s'ha 
dividit en tres blocs de 6 ECTS, dos blocs que s'han denominat experimentals i un bloc de redacció. En els blocs 
experimentals l'alumnat podrà fer diverses activitats, entre aquestes: el treball en el mar (pràcticum), recollida i anàlisi de 
dades, recerca bibliogràfica, investigació en laboratori, etc.
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PERFILS PROFESSIONALS DEL TÍTOL

Els perfils professionals s'han extret de la informació obtinguda de les enquestes a egressats i ocupadors, i de l'experiència 
professional del grup de treball en el projecte i de la comunitat universitària, arreplegat en el Llibre Blanc. A partir d'aquesta 
informació, juntament amb el que expressa el Butlletí Oficial de l'Estat per als titulats, CSIC i de documents de les Associacions 
de Llicenciats en Ciències del Mar, s'ha considerat un títol de caràcter generalista, els objectius fonamentals del qual són oferir 
una formació bàsica i aplicada en Ciències del Mar i preparar per a l'exercici de la professió, en principi considerant cinc perfils 
professionals amb els seus àmbits de competències respectius i que són representatius per al grau en Ciències del Mar.
L'oferta d'ocupació per als graduats en Ciències del Mar abasta sectors que van des del primari a l'industrial i de serveis, passant 
pel sector educatiu i la investigació. Per a cobrir aquesta demanda per part d'empreses i institucions s'han establit els perfils 
següents:
- Perfil professional: el perfil professional del graduat pretén complir les necessitats de formació requerides per empreses del
sector primari (pesca i aqüicultura, oceanografia), industrial i de serveis; i, per l'administració (conservació, impacte ambiental,
bioindicadors, planificació i gestió del litoral…). Quant a empreses, el graduat pot exercir la funció d'“oceanògraf”, pròpiament
dit, però també pot assumir tasques de direcció i gestió de temes relacionats amb les Ciències del Mar.
- Perfil docent i investigador: algunes de les eixides laborals dels egressats són les relacionades amb la docència. En el marc
actual, el graduat ha de completar la seua formació amb la realització d'un Màster en Educació per a poder desenvolupar labors
docents en ensenyament secundari. No obstant això, el grau en Ciències del Mar proporciona les competències bàsiques per a
fer aquestes funcions. D'altra banda, cada vegada adquireix més importància l'acompliment de labors d'investigació en camps
científics determinats, tant en centres públics (universitats, CSIC, OPIS, etc.,) com en empreses que tinguen departaments
d'investigació.
Sobre la base que hem exposat i a les fonts consultades, es defineixen els objectius generals següents per al títol de grau en
Ciències del Mar per la Universitat d'Alacant:

Proporcionar als estudiants una formació cientificotècnica d'acord amb les metodologies científiques actuals; juntament 
amb els coneixements i les habilitats per a la seua especialització en Ciències del Mar o en altres àrees multidisciplinàries. 
Involucrar els estudiants en l'aprenentatge de les Ciències del Mar, que els permeta valorar els seus aspectes 
teoricopràctics i els capacite per a la labor professional. 
Proporcionar l'adquisició de coneixements, tant bàsics com a aplicats a l'ambient marí, habilitats pràctiques i aptituds per 
al seu exercici professional. 
Generar en els estudiants la capacitat de valorar la importància de les Ciències del Mar en el context medioambiental, 
econòmic i social. 
Aconseguir que els egressats manegen adequadament la informació cientificotècnica, per a fer informes tècnics o treballs 
científics i defensar-los davant d'una audiència. 
Capacitar els egressats per a la integració d'aquests en el mercat laboral, dins dels àmbits relacionats amb les 
competències de la titulació. 

Facultat de Ciències 
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ctra. d'Alacant s/n 03690 Sant Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon: 965903557   Fax: 965903781  
facu.ciencies@ua.es    ciencias.ua.es/va/

CENTRE

www.ua.es

Taula resum de perfils professionals i àmbits de competències dels graduats i graduades en Ciències del Mar:PERFIL D'INGRÉS RECOMANAT
Es considera desitjable que l'alumnat que pretenga cursar estudis de grau en Ciències del Mar tinga un perfil cientificotècnic, i 
haja cursat almenys les matèries de Matemàtiques, Física i Química en segon de batxillerat, i seria convenient que disposara de 
coneixements en les matèries de Biologia i Geologia (Ciències de la Terra). 

Entre les qualitats desitjables del futur estudiant de Ciències del Mar es pot destacar: 
capacitat de treball (constància, mètode i rigor); 
capacitat de raonament i anàlisi crítica; 
capacitat d'obtenir, interpretar i aplicar coneixements; 
habilitat en la resolució de problemes; 
capacitat de síntesi i abstracció; 
formació complementària recomanable (anglès i informàtica a nivell d'usuari).

Perfil Professional Àmbit de Competències

Recursos Marins 

§ Inventari, cens i seguiment d’organismes marins. 
§ Detecció i control de malalties d’espècies marines. 
§ Conservació i transformació d’aliments marins i altres productes d’interès.
§ Gestió sostenible dels recursos renovables i no renovables. 
§ Avaluació i gestió pesquera. 
§ Assessorament en aquaris, museus i altres instal·lacions cientificoculturals 

relacionades amb l’ambient marí.
§ Projectes de recuperació d’espècies marines.

Oceanografia

§ Exploració i modelització dels processos físics, químics, geològics i biològics en
els oceans.

§ Interacció atmosfera-oceà. Canvi climàtic global.
§ Estudis multidisciplinaris i interdisciplinaris dels processos oceànics a diferents 

escales espacials i temporals.
§ Disseny i desenvolupament de campanyes i experiments oceanogràfics. 

Ordenació i gestió de 
l'ambient marí i litoral

§ Plans d’ordenació i conservació de la zona costanera. 
§ Disseny de projectes d’infraestructures marines. 
§ Gestió d’espais naturals i àrees marines protegides. 
§ Assessorament en temes de legislació ambiental. 
§ Estudis i avaluació d’impacte ambiental.
§ Projectes de restauració d’espais litorals i marins degradats.
§ Avaluació, control i vigilància del compliment de la normativa ambiental marina i 

litoral aplicables a indústries. 
§ Contaminació marina, qualitat d’aigües i sediments. 

Formació i 
investigació

§ Ensenyament en els diferents nivells, organització de campanyes de 
conscienciació social, divulgació, etc. 

§ Disseny, preparació i impartició de cursos relacionats amb l’ambient marí, 
orientats a empreses i administracions. 

§ Gestió d’activitats d’oci i turisme relacionades amb l’ambient marí.
§ Capacitat d’abordar els estudis científics de les diferents línies de l’oceanografia.
§ Activitat investigadora en centres universitaris i organismes d’investigació, tant

públics com privats.

Administració i 
empresa  

§ Assistència tècnica i emissió d’informes tècnics per a empreses. 
§ Plans de millora en la indústria relacionada amb el medi marí. 
§ Tècnics en les diferents administracions (europea, estatal, autonòmica, local)

relacionades amb l’ambient marí i litoral.
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PERFILS PROFESSIONALS DEL TÍTOL

Els perfils professionals s'han extret de la informació obtinguda de les enquestes a egressats i ocupadors, i de l'experiència 
professional del grup de treball en el projecte i de la comunitat universitària, arreplegat en el Llibre Blanc. A partir d'aquesta 
informació, juntament amb el que expressa el Butlletí Oficial de l'Estat per als titulats, CSIC i de documents de les Associacions 
de Llicenciats en Ciències del Mar, s'ha considerat un títol de caràcter generalista, els objectius fonamentals del qual són oferir 
una formació bàsica i aplicada en Ciències del Mar i preparar per a l'exercici de la professió, en principi considerant cinc perfils 
professionals amb els seus àmbits de competències respectius i que són representatius per al grau en Ciències del Mar.
L'oferta d'ocupació per als graduats en Ciències del Mar abasta sectors que van des del primari a l'industrial i de serveis, passant 
pel sector educatiu i la investigació. Per a cobrir aquesta demanda per part d'empreses i institucions s'han establit els perfils 
següents:
- Perfil professional: el perfil professional del graduat pretén complir les necessitats de formació requerides per empreses del 
sector primari (pesca i aqüicultura, oceanografia), industrial i de serveis; i, per l'administració (conservació, impacte ambiental, 
bioindicadors, planificació i gestió del litoral…). Quant a empreses, el graduat pot exercir la funció d'“oceanògraf”, pròpiament 
dit, però també pot assumir tasques de direcció i gestió de temes relacionats amb les Ciències del Mar.
- Perfil docent i investigador: algunes de les eixides laborals dels egressats són les relacionades amb la docència. En el marc 
actual, el graduat ha de completar la seua formació amb la realització d'un Màster en Educació per a poder desenvolupar labors 
docents en ensenyament secundari. No obstant això, el grau en Ciències del Mar proporciona les competències bàsiques per a 
fer aquestes funcions. D'altra banda, cada vegada adquireix més importància l'acompliment de labors d'investigació en camps 
científics determinats, tant en centres públics (universitats, CSIC, OPIS, etc.,) com en empreses que tinguen departaments 
d'investigació.
Sobre la base que hem exposat i a les fonts consultades, es defineixen els objectius generals següents per al títol de grau en 
Ciències del Mar per la Universitat d'Alacant:

Proporcionar als estudiants una formació cientificotècnica d'acord amb les metodologies científiques actuals; juntament 
amb els coneixements i les habilitats per a la seua especialització en Ciències del Mar o en altres àrees multidisciplinàries. 
Involucrar els estudiants en l'aprenentatge de les Ciències del Mar, que els permeta valorar els seus aspectes 
teoricopràctics i els capacite per a la labor professional. 
Proporcionar l'adquisició de coneixements, tant bàsics com a aplicats a l'ambient marí, habilitats pràctiques i aptituds per 
al seu exercici professional. 
Generar en els estudiants la capacitat de valorar la importància de les Ciències del Mar en el context medioambiental, 
econòmic i social. 
Aconseguir que els egressats manegen adequadament la informació cientificotècnica, per a fer informes tècnics o treballs 
científics i defensar-los davant d'una audiència. 
Capacitar els egressats per a la integració d'aquests en el mercat laboral, dins dels àmbits relacionats amb les 
competències de la titulació. 

Facultat de Ciències 
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ctra. d'Alacant s/n 03690 Sant Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon: 965903557   Fax: 965903781  
facu.ciencies@ua.es    ciencias.ua.es/va/

CENTRE

www.ua.es

Taula resum de perfils professionals i àmbits de competències dels graduats i graduades en Ciències del Mar:PERFIL D'INGRÉS RECOMANAT
Es considera desitjable que l'alumnat que pretenga cursar estudis de grau en Ciències del Mar tinga un perfil cientificotècnic, i 
haja cursat almenys les matèries de Matemàtiques, Física i Química en segon de batxillerat, i seria convenient que disposara de 
coneixements en les matèries de Biologia i Geologia (Ciències de la Terra). 

Entre les qualitats desitjables del futur estudiant de Ciències del Mar es pot destacar: 
capacitat de treball (constància, mètode i rigor); 
capacitat de raonament i anàlisi crítica; 
capacitat d'obtenir, interpretar i aplicar coneixements; 
habilitat en la resolució de problemes; 
capacitat de síntesi i abstracció; 
formació complementària recomanable (anglès i informàtica a nivell d'usuari).

Perfil Professional Àmbit de Competències 

Recursos Marins 

§ Inventari, cens i seguiment d’organismes marins.
§ Detecció i control de malalties d’espècies marines.
§ Conservació i transformació d’aliments marins i altres productes d’interès.
§ Gestió sostenible dels recursos renovables i no renovables.
§ Avaluació i gestió pesquera.
§ Assessorament en aquaris, museus i altres instal·lacions cientificoculturals 

relacionades amb l’ambient marí. 
§ Projectes de recuperació d’espècies marines.

Oceanografia 

§ Exploració i modelització dels processos físics, químics, geològics i biològics en 
els oceans. 

§ Interacció atmosfera-oceà. Canvi climàtic global.
§ Estudis multidisciplinaris i interdisciplinaris dels processos oceànics a diferents 

escales espacials i temporals. 
§ Disseny i desenvolupament de campanyes i experiments oceanogràfics.

Ordenació i gestió de 
l'ambient marí i litoral 

§ Plans d’ordenació i conservació de la zona costanera.
§ Disseny de projectes d’infraestructures marines.
§ Gestió d’espais naturals i àrees marines protegides.
§ Assessorament en temes de legislació ambiental.
§ Estudis i avaluació d’impacte ambiental.
§ Projectes de restauració d’espais litorals i marins degradats. 
§ Avaluació, control i vigilància del compliment de la normativa ambiental marina i 

litoral aplicables a indústries. 
§ Contaminació marina, qualitat d’aigües i sediments. 

Formació i 
investigació  

§ Ensenyament en els diferents nivells, organització de campanyes de 
conscienciació social, divulgació, etc. 

§ Disseny, preparació i impartició de cursos relacionats amb l’ambient marí, 
orientats a empreses i administracions. 

§ Gestió d’activitats d’oci i turisme relacionades amb l’ambient marí.
§ Capacitat d’abordar els estudis científics de les diferents línies de l’oceanografia.
§ Activitat investigadora en centres universitaris i organismes d’investigació, tant 

públics com privats. 

Administració i 
empresa  

§ Assistència tècnica i emissió d’informes tècnics per a empreses. 
§ Plans de millora en la indústria relacionada amb el medi marí.
§ Tècnics en les diferents administracions (europea, estatal, autonòmica, local)

relacionades amb l’ambient marí i litoral. 
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(1) L'alumne haurà d'acreditar, abans de la lectura del Treball de Fi de Grau, coneixements d'un idioma 
estranger a nivell B1 mitjançant certificació acadèmica. L'alumne podrà fer fins a 12 crèdits de pràctiques 
externes lligades exclusivament als blocs experimentals del Treball de Fi de Grau. En aquest cas el suplement 
al títol especificarà que l'alumne ha fet part del Treball de Fi de Grau en pràctiques externes.

(2) L'alumnat pot triar cursar quatre assignatures optatives d'un itinerari o un altre i una de les no adscrites a 
itinerari per a completar els 30 crèdits optatius; o bé, no escollir itinerari i fer aquelles que considere més 
atractives per a la seua formació. L'oferta del semestre 7è està composta per 8 assignatures de les quals 
l'alumne en tria 4, i en el semestre 8è l'oferta és de 3 assignatures de les quals l'alumne ha de cursar-ne una. 
L'assignatura Pràctiques Externes pot ser cursada per l'estudiant en qualsevol dels dos semestres. 
L'adscripció de les assignatures al semestre 7è i 8è es farà establint un procediment de rotació anual 
d'aquestes. 
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CODI ITINERARI TIPUS ECTS 

RECURSOS MARINS 

24540 ENGINYERIA DE L’APROFITAMENT DE L’AIGUA DEL MAR OP 6 

24541 ORDENACIÓ I CONSERVACIÓ DELS RECURSOS VIUS MARINS OP 6 

24542 PLANCTOLOGIA APLICADA I MICROPALEONTOLOGIA MARINA OP 6 

24543 RECURSOS MINERALS MARINS OP 6 

MEDI AMBIENT MARÍ I LITORAL

24544 ENGINYERIA COSTANERA I OCEÀNICA OP 6 

24545 INTRODUCCIÓ A LA METEOROLOGIA OP 6 

24546 PLANIFICACIÓ I GESTIÓ GEOGRÀFICA DE L’ESPAI TURÍSTIC LITORAL OP 6 

24547 VALORACIÓ DEL PAISATGE MARÍ I LITORAL I AVALUACIÓ DE L’IMPACTE AMBIENTAL OP 6 

NO ADSCRITES A ITINERARI 

24500 PRÀCTIQUES EXTERNES  OP 6 

24548 BUSSEIG CIENTÍFIC OP 6 

24549 ANÀLISI DE SISTEMES OP 6 

24550 SISTEMES D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA I TELEDETECCIÓ OP 6 

TIPUS DE MATÈRIA CRÈDITS 
Formació bàsica (FB) 60 
Obligatòries (OB) 132 
Optatives (OP) 30 
Treball de Fi de Grau 18 
Total crèdits 240 

PRIMER CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

24511 FONAMENTS DE MATEMÀTIQUES FB 6 24519 INICIACIÓ A LES CIÈNCIES DEL MAR FB 6 

24553 FONAMENTS DE LA BIOLOGIA FB 6 26513 GENÈTICA FB 6 

26510 QUÍMICA FB 6 26514 BIOQUÍMICA FB 6 

26517 FÍSICA FB 6 26515 BIOLOGIA CEL·LULAR FB 6 

26518 GEOLOGIA FB 6 26516 ESTADÍSTICA FB 6 

SEGON CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

24521 FONAMENTS DE LA ZOOLOGIA  OB 6 24524 ZOOLOGIA MARINA OB 6 

24527 MECÀNICA DE FLUIDS I ONES OB 6 24525 BOTÀNICA MARINA OB 6 

24528 QUÍMICA DE LES DISSOLUCIONS OB 6 24526 BIOLOGIA MARINA OB 6 

26523 FONAMENTS DE LA BOTÀNICA  OB 6 24529 SEDIMENTOLOGIA OB 6 

26524 MICROBIOLOGIA OB 6 26521 ECOLOGIA OB 6 

TERCER CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

24532 CONTAMINACIÓ MARINA OB 6 24530 AQÜICULTURA OB 6 

24533 ECOLOGIA MARINA OB 6 24531 BIOTECNOLOGIA MARINA OB 6 

24534 
ESTADÍSTICA APLICADA ALS 
RECURSOS MARINS 

OB 6 24536 OCEANOGRAFIA BIOLÒGICA OB 6 

24535 GEOLOGIA MARINA OB 6 24537 OCEANOGRAFIA FÍSICA OB 6 

24538 OCEANOGRAFIA QUÍMICA OB 6 24539 ORDENACIÓ DEL LITORAL OB 6 

QUART CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

24551 BIOLOGIA PESQUERA OB 6 24552 PROJECTES EN CIÈNCIES DEL MAR OB 6 

24999 TREBALL DE FI DE GRAU OB 18 

OPTATIVITAT
 (1) OP 24 

OPTATIVITAT
 (1) OP 6 

(1)
 L'alumnat pot triar cursar quatre assignatures optatives d'un itinerari o un altre i una de les no adscrites a
itinerari per a completar els 30 crèdits optatius; o bé, no escollir itinerari i fer aquelles que considere més 
atractives per a la seua formació. L'oferta del semestre 7è està composta per 8 assignatures de les quals 
l'alumne en tria 4, i en el semestre 8è l'oferta és de 3 assignatures de les quals l'alumne ha de cursar-ne 
una. L'assignatura Pràctiques Externes pot ser cursada per l'estudiant en qualsevol dels dos 
semestres. L'adscripció de les assignatures al semestre 7è i 8è es farà establint un procediment de 
rotació anual d'aquestes. 
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CODI ITINERARI TIPUS ECTS 

RECURSOS MARINS 

24540 ENGINYERIA DE L’APROFITAMENT DE L’AIGUA DEL MAR OP 6 

24541 ORDENACIÓ I CONSERVACIÓ DELS RECURSOS VIUS MARINS OP 6 

24542 PLANCTOLOGIA APLICADA I MICROPALEONTOLOGIA MARINA OP 6 

24543 RECURSOS MINERALS MARINS OP 6 

MEDI AMBIENT MARÍ I LITORAL 

24544 ENGINYERIA COSTANERA I OCEÀNICA OP 6 

24545 INTRODUCCIÓ A LA METEOROLOGIA OP 6 

24546 PLANIFICACIÓ I GESTIÓ GEOGRÀFICA DE L’ESPAI TURÍSTIC LITORAL OP 6 

24547 VALORACIÓ DEL PAISATGE MARÍ I LITORAL I AVALUACIÓ DE L’IMPACTE AMBIENTAL OP 6 

NO ADSCRITES A ITINERARI 

24500 PRÀCTIQUES EXTERNES  OP 6 

24548 BUSSEIG CIENTÍFIC OP 6 

24549 ANÀLISI DE SISTEMES OP 6 

24550 SISTEMES D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA I TELEDETECCIÓ OP 6 

TIPUS DE MATÈRIA CRÈDITS 
Formació bàsica (FB) 60 
Obligatòries (OB) 132 
Optatives (OP) 30 
Treball de Fi de Grau 18 
Total crèdits 240 

PRIMER CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS

24511 FONAMENTS DE MATEMÀTIQUES FB 6 24519 INICIACIÓ A LES CIÈNCIES DEL MAR FB 6 

24553 FONAMENTS DE LA BIOLOGIA FB 6 26513 GENÈTICA FB 6 

26510 QUÍMICA FB 6 26514 BIOQUÍMICA FB 6 

26517 FÍSICA FB 6 26515 BIOLOGIA CEL·LULAR FB 6 

26518 GEOLOGIA FB 6 26516 ESTADÍSTICA FB 6 

SEGON CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS

24521 FONAMENTS DE LA ZOOLOGIA  OB 6 24524 ZOOLOGIA MARINA OB 6 

24527 MECÀNICA DE FLUIDS I ONES OB 6 24525 BOTÀNICA MARINA OB 6 

24528 QUÍMICA DE LES DISSOLUCIONS OB 6 24526 BIOLOGIA MARINA OB 6 

26523 FONAMENTS DE LA BOTÀNICA  OB 6 24529 SEDIMENTOLOGIA OB 6 

26524 MICROBIOLOGIA OB 6 26521 ECOLOGIA OB 6 

TERCER CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS

24532 CONTAMINACIÓ MARINA OB 6 24530 AQÜICULTURA OB 6 

24533 ECOLOGIA MARINA OB 6 24531 BIOTECNOLOGIA MARINA OB 6 

24534 
ESTADÍSTICA APLICADA ALS 
RECURSOS MARINS 

OB 6 24536 OCEANOGRAFIA BIOLÒGICA OB 6 

24535 GEOLOGIA MARINA OB 6 24537 OCEANOGRAFIA FÍSICA OB 6 

24538 OCEANOGRAFIA QUÍMICA OB 6 24539 ORDENACIÓ DEL LITORAL OB 6 

QUART CURS

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS

24551 BIOLOGIA PESQUERA OB 6 24552 PROJECTES EN CIÈNCIES DEL MAR OB 6 

24999 TREBALL DE FI DE GRAU OB 18 
OPTATIVITAT

 (2) 
OP 24 

OPTATIVITAT
 (2) 

OP 6 
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24519 
INICIACIÓ A LES CIÈNCIES 
DEL MAR 

FB 6 

Origen de les masses d’aigua en el planeta. Història de les 
Ciències Marines. Característiques físiques, químiques i 
biològiques de l’ambient marí. Introducció al mètode 
científic. Hipòtesi i disseny d’experiments. Elaboració de la 
informació científica: llenguatge científic, redacció d’articles i 
informes. Comunicació científica: exposició de resultats en 
públic i en la web. 

26513 GENÈTICA FB 6 
Introducció a la genètica. Aspectes generals de l’herència. 
Cartografia genètica. Generació de la variació genètica. 
Genètica de poblacions i evolució. 

26514 BIOQUÍMICA FB 6 

Introducció. Escenari molecular de la vida. Estructura i 
funció de les proteïnes i dels àcids nucleics. Enzims. 
Catàlisi i cinètica enzimàtica. Hidrats de carboni. Lípids, 
Biomembranes i transport. Replicació, reparació i 
recombinació del DNA; transcripció del DNA i maduració del 
RNA; traducció. Regulació de l’expressió gènica. Tecnologia 
del DNA recombinant. Aplicacions. 

26515 BIOLOGIA CEL·LULAR FB 6 

La biologia cel·lular: concepte, branques i interès d’estudi. 
Tipus cel·lulars: cèl·lules procariotes i eucariotes. 
Estructura, composició i funció: membranes cel·lulars; 
compartiment citosòlic; citosquelet o citomusculatura; 
endomembranes; mitocondris. Compartimentació nuclear: 
transport nucli/citoplasma.; replicació, transcripció, traducció 
i reparació de l’ADN cel·lular. Cicle cel·lular. Diferenciació 
cel·lular. Viabilitat cel·lular i apoptosi. Senyalització cel·lular. 
Cèl·lules mare i medicina regenerativa. 

26516 ESTADÍSTICA FB 6 

Introducció a les tècniques de mostreig. Contrastos de 
bondat d’ajustament. Mètodes d’estimació: estimació per 
intervals i contrast d’hipòtesi. Contrastos d’homogeneïtat i 
mesures d’associació. Anàlisi de la variància. Models de 
regressió simple. 

24511 
FONAMENTS DE 
MATEMÀTIQUES 

FB 6 

Introducció al llenguatge matemàtic. Matrius i sistemes 
d’equacions lineals. Espais vectorials i aplicacions lineals. 
Funcions d’una variable real: derivades i integrals. 
Introducció a les equacions diferencials. 

24553 
FONAMENTS DE LA 
BIOLOGIA 

FB 6 

Origen de la vida: condicions prebiòtiques i biomolècules. 
Protocèl·lules, cèl·lules procariotes i eucariotes. L’origen de 
les associacions cel·lulars i dels teixits. Diversificació i 
diferenciació cel·lular. Adquisició del medi intern: 
homeòstasi. Adaptacions funcionals d’organismes al medi. 
Interaccions dinàmiques entre organismes i el medi. 

26510 QUÍMICA FB 6 

Enllaç químic. Termodinàmica. Estequiometria. Equilibri 
químic. Aigua i dissolucions aquoses. Equilibris àcids-base. 
Reaccions d’oxidació-reducció. Cinètica química. 
Hidrocarburs: classificació i reaccions. Grups funcionals. 
Estereoquímica orgànica. Reactivitat orgànica. 

26517 FÍSICA FB 6 

Anàlisi dimensional i lleis d’escala. Dinàmica. Força i 
moviment en els organismes. Gravitació bioestàtica i 
locomoció. Treball i energia. La taxa metabòlica. Elasticitat i 
propietats mecàniques de sistemes biològics. 
Termodinàmica, calor i temperatura. Fluids ideals i 
viscosos. Moviments en fluids. Fenòmens de superfície. 
Fenòmens de transport: de partícules (difusió, osmosi) i de 
calor. Forces, camps i potencials elèctrics. Biopotencials. 
Corrents i circuits elèctrics. Biomagnetisme. Ones. 
L’espectre electromagnètic. Llum i so. Radioactivitat. 
Efectes biològics de la radiació ionitzant. 

26518 GEOLOGIA FB 6 

Materials geològics. Elements de cristal·lografia, 
mineralogia i petrologia. Estructura general i funcionament 
del planeta Terra. Història de la Terra. Els esdeveniments 
globals. Geologia i societat. 
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24519 
INICIACIÓ A LES CIÈNCIES 
DEL MAR 

FB 6 

Origen de les masses d’aigua en el planeta. Història de les 
Ciències Marines. Característiques físiques, químiques i 
biològiques de l’ambient marí. Introducció al mètode 
científic. Hipòtesi i disseny d’experiments. Elaboració de la 
informació científica: llenguatge científic, redacció d’articles i 
informes. Comunicació científica: exposició de resultats en 
públic i en la web. 

26513 GENÈTICA FB 6 
Introducció a la genètica. Aspectes generals de l’herència. 
Cartografia genètica. Generació de la variació genètica. 
Genètica de poblacions i evolució. 

26514 BIOQUÍMICA FB 6 

Introducció. Escenari molecular de la vida. Estructura i 
funció de les proteïnes i dels àcids nucleics. Enzims. 
Catàlisi i cinètica enzimàtica. Hidrats de carboni. Lípids, 
Biomembranes i transport. Replicació, reparació i 
recombinació del DNA; transcripció del DNA i maduració del 
RNA; traducció. Regulació de l’expressió gènica. Tecnologia 
del DNA recombinant. Aplicacions. 

26515 BIOLOGIA CEL·LULAR FB 6 

La biologia cel·lular: concepte, branques i interès d’estudi. 
Tipus cel·lulars: cèl·lules procariotes i eucariotes. 
Estructura, composició i funció: membranes cel·lulars; 
compartiment citosòlic; citosquelet o citomusculatura; 
endomembranes; mitocondris. Compartimentació nuclear: 
transport nucli/citoplasma.; replicació, transcripció, traducció 
i reparació de l’ADN cel·lular. Cicle cel·lular. Diferenciació 
cel·lular. Viabilitat cel·lular i apoptosi. Senyalització cel·lular. 
Cèl·lules mare i medicina regenerativa. 

26516 ESTADÍSTICA FB 6 

Introducció a les tècniques de mostreig. Contrastos de 
bondat d’ajustament. Mètodes d’estimació: estimació per 
intervals i contrast d’hipòtesi. Contrastos d’homogeneïtat i 
mesures d’associació. Anàlisi de la variància. Models de 
regressió simple. 

24511 
FONAMENTS DE 
MATEMÀTIQUES 

FB 6 

Introducció al llenguatge matemàtic. Matrius i sistemes 
d’equacions lineals. Espais vectorials i aplicacions lineals. 
Funcions d’una variable real: derivades i integrals. 
Introducció a les equacions diferencials. 

24553 
FONAMENTS DE LA 
BIOLOGIA 

FB 6 

Origen de la vida: condicions prebiòtiques i biomolècules. 
Protocèl·lules, cèl·lules procariotes i eucariotes. L’origen de 
les associacions cel·lulars i dels teixits. Diversificació i 
diferenciació cel·lular. Adquisició del medi intern: 
homeòstasi. Adaptacions funcionals d’organismes al medi. 
Interaccions dinàmiques entre organismes i el medi. 

26510 QUÍMICA FB 6 

Enllaç químic. Termodinàmica. Estequiometria. Equilibri 
químic. Aigua i dissolucions aquoses. Equilibris àcids-base. 
Reaccions d’oxidació-reducció. Cinètica química. 
Hidrocarburs: classificació i reaccions. Grups funcionals. 
Estereoquímica orgànica. Reactivitat orgànica. 

26517 FÍSICA FB 6 

Anàlisi dimensional i lleis d’escala. Dinàmica. Força i 
moviment en els organismes. Gravitació bioestàtica i 
locomoció. Treball i energia. La taxa metabòlica. Elasticitat i 
propietats mecàniques de sistemes biològics. 
Termodinàmica, calor i temperatura. Fluids ideals i 
viscosos. Moviments en fluids. Fenòmens de superfície. 
Fenòmens de transport: de partícules (difusió, osmosi) i de 
calor. Forces, camps i potencials elèctrics. Biopotencials. 
Corrents i circuits elèctrics. Biomagnetisme. Ones. 
L’espectre electromagnètic. Llum i so. Radioactivitat. 
Efectes biològics de la radiació ionitzant. 

26518 GEOLOGIA FB 6 

Materials geològics. Elements de cristal·lografia, 
mineralogia i petrologia. Estructura general i funcionament 
del planeta Terra. Història de la Terra. Els esdeveniments 
globals. Geologia i societat. 
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24521 
FONAMENTS DE LA 
ZOOLOGIA  

OB 6 

Introducció a la Zoologia. Diversitat del regne animal. 
Organització estructural i evolució. Els ‘protozous’. Els 
‘invertebrats inferiors’: parazous i diblàstics. Els invertebrats 
pseudocelomats. Protòstoms: lofotrozous i ecdisozous. 
Deuteròstoms no cordats. 

24527 
MECÀNICA DE FLUIDS I 
ONES 

OB 6 

Introducció a la mecànica de fluids. Maneig dels operadors 
vectorials i l’aplicació d’aquests a la cinemàtica de fluids. 
Lleis de conservació. Dinàmica i equacions de verticitat. 
Teoremes. Ones de gravetat. Inestabilitat i turbulència. 

24528 
QUÍMICA DE LES 
DISSOLUCIONS 

OB 6 

Equilibris en dissolució. Procés analític. Teoria d’errors, 
tractament estadístic de dades i resultats analítics. Mètodes 
clàssics d’anàlisi quantitativa (mètodes gravimètrics i 
volumètrics). Introducció a l’anàlisi instrumental. 

26523 
FONAMENTS DE LA 
BOTÀNICA  

OB 6 
Introducció a la Botànica. Generalitats. Els ‘vegetals’ 
procariotes. Fitoplàncton. Els fongs i els líquens. Les algues 
eucariotes. Fitobentos. Els briòfits. 

26524 MICROBIOLOGIA OB 6 

Història de la microbiologia marina. Estructura i funció de la 
cèl·lula procariota. Evolució microbiana i sistemàtica. 
Tècniques d’estudi dels microorganismes marins. Diversitat 
dels microorganismes marins: Eukarya, Bacteri, Archaea i 
virus. Microorganismes marins fotòtrofs: fotosíntesi 
oxigènica, anoxigènica i basada en retinal. El paper dels 
microorganismes en els cicles biogeoquímics en ambients 
marins. Paper dels microorganismes en els fluxos de 
carboni i energia marins. Microbiologia marina i salut 
pública. 

24524 ZOOLOGIA MARINA OB 6 

Introducció als cordats. Pla estructural i adaptacions. Origen 
dels cordats i els vertebrats. Evolució i filogènia. Els 
‘procordats’: urocordats i cefalocordats. Els ‘peixos’: agnats, 
condrictis, osteïctis. Els vertebrats tetràpots: amfibis, rèptils, 
aus i mamífers. Zoogeografia. 

24525 BOTÀNICA MARINA OB 6 
Els cormòfits. Generalitats. Els pteridòfits. Les plantes amb 
llavors. Gimnospermes i angiospermes. Les adaptacions 
dels vegetals als diferents ambients. Geobotànica. 

24526 BIOLOGIA MARINA OB 6 

La vida en l’ambient marí. Adaptacions (estructurals, 
fisiològiques) dels regnes procariota, fongs i vegetals 
(fitoplàncton, fitobents) en els ambients marí i litoral. 
Adaptacions (estructurals, fisiològiques, conducta) del regne 
animal (zooplàncton, zoobents i nècton) en els ambients 
marí i litoral. Funcions vitals: nutrició, reproducció i cicles 
vitals, relació (intraespecífiques i interespecífiques). Tipus 
biològics en organismes marins. La vida en les zones fòtica 
i afòtica.  

24529 SEDIMENTOLOGIA OB 6 

Sedimentogènesi i diagènesi. Processos i mecanismes de 
transport i sedimentació. Mitjans deposicionals i models de 
fàcies. Aplicacions de la sedimentologia en l’àmbit de les 
geociències marines.  

26521 ECOLOGIA OB 6 

Introducció a la ciència de l’Ecologia i al desenvolupament 
històric d’aquesta. La biosfera: factors ambientals que 
condicionen la vida en el planeta. Biomes. Organització 
comparada d’ecosistemes terrestres i aquàtics. Balanços 
d’aigua i energia. Producció primària. Producció secundària. 
Descomposició. Dinàmica tròfica. Circulació i retenció de 
nutrients. Dinàmica d’ecosistemes: Heterogeneïtat espacial i 
dinàmica temporal. Gestió i sostenibilitat d’ecosistemes. 
Ecologia global. 

24532 CONTAMINACIÓ MARINA OB 6 

Marc històric i actual de la contaminació marina. Descripció 
dels principals grups de contaminants. Impactes i 
alteracions de la contaminació a diferents nivells (espècies, 
poblacions, biocenosis). Monitoratge biològic de la qualitat 
de l’aigua. Mesures de la toxicitat. 

24533 ECOLOGIA MARINA OB 6 

Introducció a l’ecosistema marí. Factors ecològics. 
Dinàmica de poblacions. Estructura de les comunitats 
pelàgiques i bentòniques. Diversitat i funció. Estabilitat i 
resiliència. Xarxes tròfiques en el mar. Funcionament i 
productivitat dels ecosistemes marins. Cicles 
biogeoquímics. Biogeografia marina. 

24534 
ESTADÍSTICA APLICADA 
ALS RECURSOS MARINS 

OB 6 

Revisió de la metodologia de la inferència estadística. 
Introducció als models lineals i al disseny experimental. 
Introducció a l’anàlisi de supervivència. Introducció a 
l’anàlisi multivariant. Aplicacions i exemples en pesqueres, 
biologia i ecologia marina. 

24535 GEOLOGIA MARINA OB 6 

Conques oceàniques i marges continentals. Gènesi i 
evolució. Registre sedimentari. Estratigrafia sísmica. 
Aplicacions en els canvis eustàtics. Geologia del mar 
Mediterrani. Geofísica marina. Aplicacions. Geologia marina 
ambiental. 

24538 OCEANOGRAFIA QUÍMICA OB 6 

L’aigua de mar com a dissolució electrolítica. Propietats 
fisicoquímiques. Composició química de l’aigua de mar. 
Espècies majoritàries i minoritàries. Definició, estudi i 
mètode d’anàlisi de paràmetres bàsics: densitat, clorinitat i 
salinitat. Interfase atmosfera-oceà. O2 i CO2 en els oceans. 
Química atmosfèrica. Processos d’interès. 

24530 AQÜICULTURA OB 6 

L’aqüicultura en el món i a Espanya. Tipus de cultiu i 
espècies cultivables. Instal·lacions i infraestructures. 
Condicionants tècnics i ambientals dels principals grups 
objecte de cultiu. Anàlisi dels principals factors que 
incideixen en els cultius. Principals cultius a Espanya
(algues, mol·luscos, crustacis, peixos). Cultius auxiliars i 
l’aquariofília. Identificació de les problemàtiques més 
comunes en cada cultiu (aliment, patologies, etc.) 
Aqüicultura i medi ambient. Identificació dels impactes i les 
afeccions ambientals dels cultius. 

24531 BIOTECNOLOGIA MARINA OB 6 

Introducció a la biotecnologia d’organismes aquàtics. 
Aprofitament d’organismes i residus marins. Tècniques
instrumentals. Control biològic marí i litoral. Estudis 
ecològics mitjançant tècniques moleculars. Marcadors 
moleculars i metagenòmica. Aspectes legals i econòmics de 
la biotecnologia marina. 

24536 
OCEANOGRAFIA 
BIOLÒGICA  

OB 6 

Acoblament de processos fisicoquímics i biològics en la 
columna d’aigua a escales diferents. Capa de barreja, fronts 
i afloraments. Connexió entre oceà i atmosfera. Estructura i 
dinàmica temporal de les comunitats bentòniques.
Pertorbació i recuperació de comunitats bentòniques. 

24537 OCEANOGRAFIA FÍSICA OB 6 

Introducció a l’oceanografia. Propietats físiques de l’aigua 
de mar. Introducció i descripció de la circulació oceànica. 
Dinàmica dels oceans. Models de circulació. Interacció 
atmosfera-oceà. 

24539 ORDENACIÓ DEL LITORAL OB 6 

Geomorfologia costanera. Ambients i processos litorals. 
Interacció de l’home amb la costa. Ecotons. Fluxos 
d’energia i nutrients a través dels ecotons. Formes fractals i 
conseqüències de l’escala en la mesura de factors. Els 
ecosistemes de la línia litoral: dunes, saladars, penya-
segats, cants i graves, fons rocosos, prades de Posidònia. 
Programes de gestió i de conservació d’ecosistemes litorals.  
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24521 
FONAMENTS DE LA 
ZOOLOGIA  

OB 6 

Introducció a la Zoologia. Diversitat del regne animal. 
Organització estructural i evolució. Els ‘protozous’. Els 
‘invertebrats inferiors’: parazous i diblàstics. Els invertebrats 
pseudocelomats. Protòstoms: lofotrozous i ecdisozous. 
Deuteròstoms no cordats. 

24527 
MECÀNICA DE FLUIDS I 
ONES

OB 6 

Introducció a la mecànica de fluids. Maneig dels operadors 
vectorials i l’aplicació d’aquests a la cinemàtica de fluids. 
Lleis de conservació. Dinàmica i equacions de verticitat. 
Teoremes. Ones de gravetat. Inestabilitat i turbulència. 

24528 
QUÍMICA DE LES 
DISSOLUCIONS 

OB 6 

Equilibris en dissolució. Procés analític. Teoria d’errors, 
tractament estadístic de dades i resultats analítics. Mètodes 
clàssics d’anàlisi quantitativa (mètodes gravimètrics i 
volumètrics). Introducció a l’anàlisi instrumental. 

26523 
FONAMENTS DE LA 
BOTÀNICA  

OB 6 
Introducció a la Botànica. Generalitats. Els ‘vegetals’ 
procariotes. Fitoplàncton. Els fongs i els líquens. Les algues 
eucariotes. Fitobentos. Els briòfits. 

26524 MICROBIOLOGIA OB 6 

Història de la microbiologia marina. Estructura i funció de la 
cèl·lula procariota. Evolució microbiana i sistemàtica. 
Tècniques d’estudi dels microorganismes marins. Diversitat 
dels microorganismes marins: Eukarya, Bacteri, Archaea i 
virus. Microorganismes marins fotòtrofs: fotosíntesi 
oxigènica, anoxigènica i basada en retinal. El paper dels 
microorganismes en els cicles biogeoquímics en ambients 
marins. Paper dels microorganismes en els fluxos de 
carboni i energia marins. Microbiologia marina i salut 
pública. 

24524 ZOOLOGIA MARINA OB 6 

Introducció als cordats. Pla estructural i adaptacions. Origen 
dels cordats i els vertebrats. Evolució i filogènia. Els 
‘procordats’: urocordats i cefalocordats. Els ‘peixos’: agnats,
condrictis, osteïctis. Els vertebrats tetràpots: amfibis, rèptils, 
aus i mamífers. Zoogeografia. 

24525 BOTÀNICA MARINA OB 6 
Els cormòfits. Generalitats. Els pteridòfits. Les plantes amb 
llavors. Gimnospermes i angiospermes. Les adaptacions 
dels vegetals als diferents ambients. Geobotànica. 

24526 BIOLOGIA MARINA OB 6 

La vida en l’ambient marí. Adaptacions (estructurals, 
fisiològiques) dels regnes procariota, fongs i vegetals 
(fitoplàncton, fitobents) en els ambients marí i litoral. 
Adaptacions (estructurals, fisiològiques, conducta) del regne 
animal (zooplàncton, zoobents i nècton) en els ambients 
marí i litoral. Funcions vitals: nutrició, reproducció i cicles 
vitals, relació (intraespecífiques i interespecífiques). Tipus 
biològics en organismes marins. La vida en les zones fòtica
i afòtica.

24529 SEDIMENTOLOGIA OB 6 

Sedimentogènesi i diagènesi. Processos i mecanismes de 
transport i sedimentació. Mitjans deposicionals i models de 
fàcies. Aplicacions de la sedimentologia en l’àmbit de les 
geociències marines.  

26521 ECOLOGIA OB 6 

Introducció a la ciència de l’Ecologia i al desenvolupament 
històric d’aquesta. La biosfera: factors ambientals que 
condicionen la vida en el planeta. Biomes. Organització 
comparada d’ecosistemes terrestres i aquàtics. Balanços 
d’aigua i energia. Producció primària. Producció secundària. 
Descomposició. Dinàmica tròfica. Circulació i retenció de 
nutrients. Dinàmica d’ecosistemes: Heterogeneïtat espacial i 
dinàmica temporal. Gestió i sostenibilitat d’ecosistemes. 
Ecologia global. 

24532 CONTAMINACIÓ MARINA OB 6 

Marc històric i actual de la contaminació marina. Descripció 
dels principals grups de contaminants. Impactes i 
alteracions de la contaminació a diferents nivells (espècies, 
poblacions, biocenosis). Monitoratge biològic de la qualitat 
de l’aigua. Mesures de la toxicitat.  

24533 ECOLOGIA MARINA OB 6 

Introducció a l’ecosistema marí. Factors ecològics. 
Dinàmica de poblacions. Estructura de les comunitats 
pelàgiques i bentòniques. Diversitat i funció. Estabilitat i 
resiliència. Xarxes tròfiques en el mar. Funcionament i 
productivitat dels ecosistemes marins. Cicles 
biogeoquímics. Biogeografia marina. 

24534 
ESTADÍSTICA APLICADA 
ALS RECURSOS MARINS 

OB 6 

Revisió de la metodologia de la inferència estadística. 
Introducció als models lineals i al disseny experimental. 
Introducció a l’anàlisi de supervivència. Introducció a 
l’anàlisi multivariant. Aplicacions i exemples en pesqueres, 
biologia i ecologia marina.  

24535 GEOLOGIA MARINA OB 6 

Conques oceàniques i marges continentals. Gènesi i 
evolució. Registre sedimentari. Estratigrafia sísmica. 
Aplicacions en els canvis eustàtics. Geologia del mar 
Mediterrani. Geofísica marina. Aplicacions. Geologia marina 
ambiental.  

24538 OCEANOGRAFIA QUÍMICA OB 6 

L’aigua de mar com a dissolució electrolítica. Propietats 
fisicoquímiques. Composició química de l’aigua de mar. 
Espècies majoritàries i minoritàries. Definició, estudi i 
mètode d’anàlisi de paràmetres bàsics: densitat, clorinitat i 
salinitat. Interfase atmosfera-oceà. O2 i CO2 en els oceans. 
Química atmosfèrica. Processos d’interès. 

24530 AQÜICULTURA OB 6 

L’aqüicultura en el món i a Espanya. Tipus de cultiu i 
espècies cultivables. Instal·lacions i infraestructures. 
Condicionants tècnics i ambientals dels principals grups 
objecte de cultiu. Anàlisi dels principals factors que 
incideixen en els cultius. Principals cultius a Espanya 
(algues, mol·luscos, crustacis, peixos). Cultius auxiliars i 
l’aquariofília. Identificació de les problemàtiques més 
comunes en cada cultiu (aliment, patologies, etc.) 
Aqüicultura i medi ambient. Identificació dels impactes i les 
afeccions ambientals dels cultius.  

24531 BIOTECNOLOGIA MARINA OB 6 

Introducció a la biotecnologia d’organismes aquàtics. 
Aprofitament d’organismes i residus marins. Tècniques 
instrumentals. Control biològic marí i litoral. Estudis 
ecològics mitjançant tècniques moleculars. Marcadors 
moleculars i metagenòmica. Aspectes legals i econòmics de 
la biotecnologia marina. 

24536 
OCEANOGRAFIA 
BIOLÒGICA  

OB 6 

Acoblament de processos fisicoquímics i biològics en la 
columna d’aigua a escales diferents. Capa de barreja, fronts 
i afloraments. Connexió entre oceà i atmosfera. Estructura i 
dinàmica temporal de les comunitats bentòniques. 
Pertorbació i recuperació de comunitats bentòniques. 

24537 OCEANOGRAFIA FÍSICA OB 6 

Introducció a l’oceanografia. Propietats físiques de l’aigua 
de mar. Introducció i descripció de la circulació oceànica. 
Dinàmica dels oceans. Models de circulació. Interacció 
atmosfera-oceà. 

24539 ORDENACIÓ DEL LITORAL OB 6 

Geomorfologia costanera. Ambients i processos litorals. 
Interacció de l’home amb la costa. Ecotons. Fluxos 
d’energia i nutrients a través dels ecotons. Formes fractals i 
conseqüències de l’escala en la mesura de factors. Els 
ecosistemes de la línia litoral: dunes, saladars, penya-
segats, cants i graves, fons rocosos, prades de Posidònia. 
Programes de gestió i de conservació d’ecosistemes litorals.  
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24551 BIOLOGIA PESQUERA OB 6 

Evolució històrica de la pesca. Arts i aparells. 
Comercialització i conservació dels productes pesquers. 
Espècies d’importància pesquera. Principals pesqueres 
mundials. Dinàmica de poblacions explotades. Mètodes per 
a la seua determinació. Avaluació dels recursos pesquers. 
Captura i esforç. Models matemàtics. Regulació i ordenació 
de les pesqueres. Mètodes. Esculls artificials i àrees 
marines protegides. 

ITINERARI: RECURSOS MARINS 

24540 

ENGINYERIA DE 
L’APROFITAMENT DE 
L’AIGUA DEL MAR 

OP 6 

Visió global de l’aprofitament de l’aigua de mar. Obtenció 
d’aigua potable per destil·lació i osmosi inversa. Altres 
mètodes d’obtenció d’aigua potable. Obtenció de clorur 
sòdic i altres sals marines. Altres aprofitaments de l’aigua 
de mar (energia, aprofitament d’algues). 

24541 

ORDENACIÓ I 
CONSERVACIÓ DELS 
RECURSOS VIUS MARINS 

OP 6 

Aspectes fonamentals de la biodiversitat marina. Efectes de 
l’explotació sobre diferents components de l’ecosistema 
marí. Ordenació i gestió dels recursos vius marins. Mesures 
de protecció i conservació. Fonaments estructurals i 
funcionals dels esculls artificials. Dissenyar i gestionar un 
àrea marina protegida.  

24542 

PLANCTOLOGIA APLICADA 
I MICROPALEONTOLOGIA 
MARINA 

OP 6 

Conceptes de plàncton i planctologia. Mètodes i tècniques 
d’estudi del plàncton marí. Plàncton aplicat: marees roges, 
biotecnologia planctònica. Introducció a la 
micropaleontologia marina. Estudi i tècniques de treball 
sobre microfòssils marins. Bioestratigrafia i cicloestratigrafia. 

24543 
RECURSOS MINERALS 
MARINS 

OP 6 

Introducció a l’estudi dels recursos minerals marins 
(descripció, gènesi, mètodes d’estudi), en marges 
continentals i en conques oceàniques. Aspectes prospectius 
i d’explotació. Domini miner oceànic. Projectes 
mineromarins. Impacte ambiental de les explotacions de 
recursos minerals marins.  

ITINERARI: MEDI AMBIENT MARÍ I LITORAL

24544 
ENGINYERIA COSTANERA I 
OCEÀNICA 

OP 6 

Nocions de meteorologia i oceanografia aplicades a 
l’enginyeria costanera i oceànica. Anàlisi estadística i 
espectral de l’onatge; fenòmens de propagació; mètode de 
plànols de l’onatge. Les instal·lacions marines, definició, 
necessitat i objectius. Nocions generals de construcció: 
instal·lacions fixes i temporals, aèries i flotants; costaneres i 
oceàniques. Manteniment d’instal·lacions marines. 
Introducció a la redacció de projectes relacionats amb 
l’enginyeria de costes i oceànica. 

24545 
INTRODUCCIÓ A LA 
METEOROLOGIA 

OP 6 

Conceptes bàsics de la termodinàmica aplicats als 
processos d’interacció atmosfera-oceà. Conceptes de 
dinàmica i sistemes atmosfèrics. Anàlisi de sondejos 
meteorològics. Interpretació de mapes meteorològics. 
Aplicació a les ciències marines. 

24546 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ 
GEOGRÀFICA DE L’ESPAI
TURÍSTIC LITORAL 

OP 6 

L’espai turístic litoral. Conceptes i evolució. Tipologia de 
destinacions turístiques litorals i els efectes d’aquestes en el 
territori. Planificació del litoral. Mètodes i tècniques. 
Normativa d’aplicació i distribució competencial.
Esgotament del model de turisme de masses. Usos nàutics i 
nous productes turístics litorals. La qualitat com a via per a 
la requalificació de destinacions madures. 

24547 

VALORACIÓ DEL 
PAISATGE MARÍ I LITORAL, 
I AVALUACIÓ DE 
L’IMPACTE AMBIENTAL 

OP 6 

Els instruments d’avaluació d’impacte ambiental i de 
paisatge: rellevància per al professional de les ciències del 
mar. Antecedents. Legislació bàsica. Els conceptes claus: 
ecologia de la pertorbació. Impacte ambiental. Paisatge i 
ecologia de la percepció. Valoració i criteris valoratius. Com 
abordar l’estudi d’impacte ambiental: parts, mètodes. 
Criteris bàsics per a garantir-ne l’eficàcia. Resolució de 
dificultats pràctiques. L’estudi del paisatge i de l’impacte 
paisatgístic. Metodologies: anàlisi del camp visual, anàlisi 
de l’escena, observatoris i observadors. Paisatge submarí. 

24552 
PROJECTES DE CIÈNCIES 
DEL MAR 

OB 6 

Aspectes bàsics d’economia. Funcionaments dels mercats. 
Formació de la demanda i de l’oferta. Introducció al dret: 
poders de l’Estat i fonts del dret. Règim jurídic del domini 
públic marítim terrestre. Estatut i règim jurídic dels espais 
marins, explotació dels recursos marins i protecció. 
Preparació i redacció de projectes. 

24999 TREBALL DE FI DE GRAU OB 18 
Els continguts seran diferents depenent de la temàtica 
escollida per a la realització del Treball de Fi de Grau.  
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QUART CURS - SEMESTRE 8 (FORMACIÓ OBLIGATÒRIA  24 ECTS + FORMACIÓ OPTATIVA  6 ECTS)(2)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

13 14

24551 BIOLOGIA PESQUERA OB 6 

Evolució històrica de la pesca. Arts i aparells. 
Comercialització i conservació dels productes pesquers. 
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de les pesqueres. Mètodes. Esculls artificials i àrees 
marines protegides. 

ITINERARI: RECURSOS MARINS 

24540 

ENGINYERIA DE 
L’APROFITAMENT DE 
L’AIGUA DEL MAR 

OP 6 

Visió global de l’aprofitament de l’aigua de mar. Obtenció 
d’aigua potable per destil·lació i osmosi inversa. Altres 
mètodes d’obtenció d’aigua potable. Obtenció de clorur 
sòdic i altres sals marines. Altres aprofitaments de l’aigua 
de mar (energia, aprofitament d’algues). 

24541 

ORDENACIÓ I 
CONSERVACIÓ DELS 
RECURSOS VIUS MARINS 

OP 6 

Aspectes fonamentals de la biodiversitat marina. Efectes de 
l’explotació sobre diferents components de l’ecosistema 
marí. Ordenació i gestió dels recursos vius marins. Mesures 
de protecció i conservació. Fonaments estructurals i 
funcionals dels esculls artificials. Dissenyar i gestionar un 
àrea marina protegida.  

24542 

PLANCTOLOGIA APLICADA 
I MICROPALEONTOLOGIA 
MARINA 

OP 6 

Conceptes de plàncton i planctologia. Mètodes i tècniques 
d’estudi del plàncton marí. Plàncton aplicat: marees roges, 
biotecnologia planctònica. Introducció a la 
micropaleontologia marina. Estudi i tècniques de treball 
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24543 
RECURSOS MINERALS 
MARINS 

OP 6 
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(descripció, gènesi, mètodes d’estudi), en marges 
continentals i en conques oceàniques. Aspectes prospectius 
i d’explotació. Domini miner oceànic. Projectes 
mineromarins. Impacte ambiental de les explotacions de 
recursos minerals marins.  

ITINERARI: MEDI AMBIENT MARÍ I LITORAL 
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ENGINYERIA COSTANERA I 
OCEÀNICA 

OP 6 

Nocions de meteorologia i oceanografia aplicades a 
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l’enginyeria de costes i oceànica. 
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METEOROLOGIA 

OP 6 
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dinàmica i sistemes atmosfèrics. Anàlisi de sondejos 
meteorològics. Interpretació de mapes meteorològics. 
Aplicació a les ciències marines. 

24546 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ 
GEOGRÀFICA DE L’ESPAI 
TURÍSTIC LITORAL 

OP 6 

L’espai turístic litoral. Conceptes i evolució. Tipologia de 
destinacions turístiques litorals i els efectes d’aquestes en el 
territori. Planificació del litoral. Mètodes i tècniques. 
Normativa d’aplicació i distribució competencial. 
Esgotament del model de turisme de masses. Usos nàutics i 
nous productes turístics litorals. La qualitat com a via per a 
la requalificació de destinacions madures. 

24547 

VALORACIÓ DEL 
PAISATGE MARÍ I LITORAL, 
I AVALUACIÓ DE 
L’IMPACTE AMBIENTAL 

OP 6 
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mar. Antecedents. Legislació bàsica. Els conceptes claus: 
ecologia de la pertorbació. Impacte ambiental. Paisatge i 
ecologia de la percepció. Valoració i criteris valoratius. Com 
abordar l’estudi d’impacte ambiental: parts, mètodes. 
Criteris bàsics per a garantir-ne l’eficàcia. Resolució de 
dificultats pràctiques. L’estudi del paisatge i de l’impacte 
paisatgístic. Metodologies: anàlisi del camp visual, anàlisi 
de l’escena, observatoris i observadors. Paisatge submarí. 

24552 
PROJECTES DE CIÈNCIES 
DEL MAR 

OB 6 

Aspectes bàsics d’economia. Funcionaments dels mercats. 
Formació de la demanda i de l’oferta. Introducció al dret: 
poders de l’Estat i fonts del dret. Règim jurídic del domini 
públic marítim terrestre. Estatut i règim jurídic dels espais 
marins, explotació dels recursos marins i protecció. 
Preparació i redacció de projectes. 

24999 TREBALL DE FI DE GRAU OB 18 
Els continguts seran diferents depenent de la temàtica 
escollida per a la realització del Treball de Fi de Grau.  
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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 cursar 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 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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QUART CURS (Cont.) - SEMESTRES 7 I 8 (FORMACIÓ OPTATIVA  30 ECTS)(2)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

15 16

ASSIGNATURES NO ADSCRITES A ITINERARI 

24500 PRÀCTIQUES EXTERNES OP 6 
Els continguts seran diferents depenent de l’empresa o la 
institució i del tipus de treball que calga desenvolupar en 
aquestes.  

24548 ANÀLISI DE SISTEMES OP 6 

Introducció a la teoria de sistemes i l’aplicació d’aquesta a 
l’ecologia marina. Diagrames de flux i dinàmica de sistemes. 
Anàlisi funcional del sistema: punts d’equilibri i estabilitat del 
sistema. Construcció de models dinàmics. Estudi dels 
models no estructurats aplicats a la gestió de recursos 
marins. Incorporació de l’espai en els models estructurats. 
L’ús d’aquests en la gestió de recursos marins. Introducció 
a la modelització del canvi climàtic i l’impacte que té en la 
gestió del medi marí.  

24549 BUSSEIG CIENTÍFIC OP 6 

Aspectes bàsics del busseig. Sistemes de busseig. 
Ambients marins. Ambients especials. Planificació i 
seguretat en el busseig. Metodologia del treball en 
immersió: cartografia, estudis d’espècies, poblacions, 
comunitats, paisatges.  

24550 

SISTEMES D’INFORMACIÓ 
GEOGRÀFICA I 
TELEDETECCIÓ 

OP 6 

Cartografia de recursos marins. Introducció als Sistemes 
d’Informació Geogràfica: ArcGis i Idrisi. Adquisició i entrada 
d’informació georeferenciada. Digitalització de mapes. 
Creació d’entitats vectorials a partir de diferents fonts de 
dades. Producció de noves capes temàtiques: informació 
vectorial amb informació ràster. Georeferenciació i 
interpretació d’informació satel·litària.  
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Cartografia de recursos marins. Introducció als Sistemes 
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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.

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.

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.

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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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...

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.
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Títols de grau 

TÍTOLS DE L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR

GRAU

4 ANYS

240 CRÈDITS

+ 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. 

 v
 2

0

ARTS I HUMANITATS

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

CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES

■ Administració i Direcció d'Empreses

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

Direcció d'Empreses (I ADE)2

■ Gastronomia i Arts Culinàries
■ Geografia i Ordenació del Territori
■ Gestió i Administració Pública
■ Màrqueting  
■ Mestre en Educació Infantil
■ Mestre en Educació Primària    
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1
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■ Publicitat i Relacions Públiques
■ Relacions Internacionals
■ Relacions Laborals i Recursos Humans
■ Sociologia
■ Treball Social
■ Turisme
■ Turisme + ADE (TADE)

CIÈNCIES

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

4

4

■ Enginyeria Informàtica
■ Enginyeria Informàtica + Administració i

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

Dos d'aquestes filologies.

Mestre en Educació Primaria i Humanitats.

Mestre en Educació Primaria i Filologia Catalana.

Matemàtiques i Física.

ADE i Economia.

ADE i Màrqueting.

1

2
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6

Programes organitzats per a simultanejar:

Dobles graus internacionals:

7

8

9

Doble Grau Internacional amb la Northwestern State 

University (EEUU) (cal tindre superats 120 crèdits de 

ADE).

Doble Grau Internacional en Dret UA - UNIVALI 

(Brasil) (cal tindre superats 120 crèdits de Dret).

Doble Grau Internacional: Programa Internacional 

UA / Universitat de Bamberg (Alemanya) (estar 

matriculat en tercer de grau).
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