
ua
.e

s

C
ri

m
in

ol
og

ia

ua
.e

s

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
2

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 Criminologia
per la Universitat d'Alacant

OBJECTIUS GENERALS

Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques

 presencial i a distànciaEnsenyament:

 240 ECTS Nombre de crèdits:

 240 (almenys 70 places seran destinades al grup )Nombre de places: en línia

Llengües utilitzades: valencià, castellà anglés

L'objectiu fonamental del títol és formar professionals que donen resposta a la necessitat que té la societat de prevenció i control 
de la delinqüència i de seguretat, amb un coneixement global de les àrees relacionades amb el fet criminal i la conducta 
desviada, que els capacite per a l'exercici professional en l'àmbit del sistema de justícia penal i de la seguretat, pública i privada, 
desenvolupant habilitats i destreses criminològiques, psicosocials, jurídiques i científiques, i adaptar-se de manera eficient a un 
entorn de ràpida evolució. Tot això amb la finalitat última de contribuir juntament amb altres professionals a identificar, prevenir 
i intervenir en problemes relatius al delicte, el delinqüent, les conductes desviades i la victimització. Els graduats i graduades en 
Criminologia podran exercir funcions en l'àmbit policial, en el de l'Administració  de Justícia, l'administració penitenciària, en 
programes comunitaris i de prevenció, i d'intervenció sobre la marginalitat, oficines d'atenció a les víctimes, etc. Així mateix, ha 
de preparar els futurs graduats i graduades per a la seua especialització en estudis de postgrau, en els quals podrà completar-se 
una formació més especialitzada i ajustada a un perfil professional concret. 

A partir del que s'acaba d'exposar, i considerant el conjunt de competències que es defineixen per a aquesta titulació, es poden 
destacar els següents objectius generals del grau en Criminologia de la Universitat d'Alacant, que coincideixen tant amb alguns 
dels objectius del Llibre Blanc de la titulació com amb els objectius que reconeix el RD 1.393/2007:

Proporcionar als graduats i graduades els coneixements, habilitats, destreses i aptituds necessàries per a l'exercici de 
professions relacionades amb l'anàlisi del fenomen criminal, la victimització i les respostes al crim i la desviació.
Desenvolupar la capacitat dels estudiants d'aplicar els seus coneixements criminològics en la resolució de problemes pràctics.
Estimular la capacitat dels estudiants per a elaborar informes professionals (criminològics), dissenys d'investigació 
criminològica, etc.
Fomentar l'adquisició de destreses que permeten a l'estudiant un aprenentatge autònom. 

Tot això en el marc d'aquests principis generals:

Respecte als drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones.
Respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal i disseny per a tots de conformitat amb el que 
prescriu la disposició final desena de la Llei 51/2003, de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no-discriminació i accessibilitat 
universal de les persones amb discapacitat.
D'acord amb els valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.

www.ua.es

www.ua.es

INFORMACIÓ GENERAL

COMPETÈNCIES GENERALS DEL TÍTOL

COMPETÈNCIES

Capacitat per a la recerca, l'anàlisi i la síntesi de la informació.
Capacitat per a treballar en equip: col·laborar amb els altres i contribuir a un projecte comú.
Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
Capacitat per a la presa de decisions, aplicant els coneixements a la pràctica i la utilització d'instruments tècnics.
Capacitat per a la crítica i l'autocrítica.

COMPETÈNCIES GENERALS DE LA UA

Capacitat de comunicació en idioma estranger.
Habilitat en l'ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions en el seu exercici professional.
Capacitat de comunicació oral i escrita.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Ser capaç de descriure els conceptes fonamentals en l'àmbit de la psicologia, la sociologia, el dret i les ciències naturals que 
són necessaris per a analitzar d'una manera global el fenomen criminal i la desviació.
Ser capaç de descriure les aproximacions teòriques fonamentals al fet delictiu, a la victimització i a les respostes davant el 
crim i la desviació.
Ser capaç d'extraure i sintetitzar informació de diferents fonts –incloent-hi l'ús de les tecnologies de la informació i la 
comunicació–, de dissenyar i aplicar estratègies d'investigació apropiades per a la recopilació de dades usant mètodes 
quantitatius i qualitatius, i ser capaç d'aplicar tècniques bàsiques estadístiques quan siga necessari, sobre qüestions relatives 
al crim i a la victimització.
Ser capaç de descriure i valorar processos socials i polítics de victimització i criminalització a la llum de les teories 
criminològiques (dinàmiques existents entre la víctima, el crim, la conducta desviada i els principals agents i institucions 
relacionats amb la resposta davant el fet delictiu i la desviació).
Ser capaç de proporcionar una explicació analítica de la diversitat i desigualtat social, com també de les seues conseqüències 
en relació amb el fet delictiu, la victimització i les respostes davant el crim i la desviació.
Ser capaç d'identificar les estratègies de les polítiques públiques que incideixen en l'àmbit de la criminologia i de les respostes 
davant el crim i la desviació.
Ser capaç d'identificar els principis i processos, incloent-hi els drets humans i llibertats públiques, en els quals se sustenten els 
sistemes de justícia penal i juvenil, així com d'execució de penes i mesures de seguretat i de resolució alternativa de conflictes.
Ser capaç d'argumentar i descriure diferents punts de vista i de sotmetre'ls a debat de manera lògicament coherent i de 
presentar conclusions en un format acadèmic apropiat sobre qüestions de política criminal, victimització, criminalització i 
respostes davant el crim i la desviació, així com sobre la percepció i interpretació que en facen els mitjans de comunicació, 
l'opinió pública i els informes oficials.
Ser capaç d'elaborar estratègies de prevenció en l'àmbit criminològic, victimològic, de la marginalitat, etc., garantint la 
seguretat ciutadana, els drets fonamentals i la resolució de conflictes socials.
Ser capaç d'explicar i resumir la informació empírica i els resultats de la investigació sobre el crim, la victimització i les 
respostes davant el delicte i la desviació, i de valorar la metodologia usada (identificar quina metodologia és la més apropiada, 
els seus principis ètics, els seus resultats, etc.).
Ser capaç d'elaborar un informe criminològic.

CONTINGUTS: MÒDULS DEL PLA D'ESTUDIS

El pla d'estudis s'ha dividit en quatre mòduls ben definits formats per diferents matèries, algunes de les quals dividides en 
diverses assignatures.

Mòdul de ciències socials (67,5 ECTS – 11 assignatures).
Mòdul de metodologia (21 ECTS  3 assignatures).
Mòdul cientificotècnic (39 ECTS  6 assignatures).
Mòdul de ciències jurídiques i criminològiques (175,5 ECTS  26 assignatures).

Les assignatures optatives s'han agrupat en tres especialitats:
Seguretat pública.
Investigació privada.
Administració de justícia.

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

ACCÉS
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ASSIGNATURA POND. ASSIGNATURA POND. ASSIGNATURA POND. 

ARTS ESCÈNIQUES 0.1 FÍSICA 0.1 HISTÒRIA DE L’ART 0.1 

BIOLOGIA 0.2 FONAMENTS DE L’ART II 0.2 LLATÍ II 0.2 

CULTURA AUDIOVISUAL II 0.1 GEOGRAFIA 0.2 

DIBUIX TÈCNIC II 0.1 GEOLOGIA 0.1 

MATEMÀTIQUES APLICADES 
A LAS CIÈNCIES SOCIALS II 

0.2 

DISSENY 0.1 GREC II 0.2 MATEMÀTIQUES II 0.2 

ECONOMIA DE L’EMPRESA 0.1 HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA 0.2 QUÍMICA 0.2 
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2. BATXILLERATS ANTERIORS AMB O SENSE PAU SUPERADA: l'alumnat que haja fet estudis de batxillerat de plans anteriors i
tinga superada la selectivitat manté la nota d'accés, tot i que pot millorar-la presentant-se a assignatures de la fase voluntària
de la PAU o a la fase obligatòria (en aquest cas cal fer la fase obligatòria completa).
L'alumnat de l'antic sistema de BUP i COU manté la qualificació d'accés obtinguda en la prova de selectivitat. Aquests alumnes
poden millorar la nota d'admissió presentant-se a la fase voluntària de l'actual PAU. Només qui va superar el COU abans del curs
1974/75 (any d'implantació de la selectivitat) hi pot accedir sense superar proves d'accés.
Els estudiants procedents de sistemes educatius espanyols més antics (estudis de batxillerat amb pla anterior al 1953, estudis
de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) poden accedir a estudis oficials de grau amb la nota d'accés
que van obtenir (poden millorar-la a través de fase voluntària de la PAU).
3. FORMACIÓ PROFESSIONAL. Títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d'arts plàstiques i disseny o
tècnic esportiu superior: s'hi pot accedir des de qualsevol família professional.
Es pot millorar la nota d'admissió examinant-se, en les PAU, de quatre assignatures, com a màxim, que ponderen segons la taula
de ponderacions de l'apartat 1.
4. ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D'ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS ESPANYA
HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS. Cal acreditació d'accés expedida per la UNED. Poden reconèixer o examinar-se
d'assignatures en les proves de competències específiques (PCE) que organitza la UNED, per a millorar la nota d'admissió fins
a 14 punts, d'acord amb el sistema de ponderacions de la taula del punt 1.
5. ELS ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS, prèvia sol·licitud d'homologació del títol d'origen al títol
espanyol de batxillerat, poden examinar-se de sis assignatures, com a màxim, de les oferides en les proves de competències
específiques (PCE) de la UNED (almenys una assignatura troncal comuna).
Se'ls aplicarà la taula de ponderacions del punt 1, en cas que s'hagen examinat d'assignatures troncals de modalitat o d'opció i
les hagen superat.
6. ALTRES: titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: Ciències Socials i
Jurídiques), accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys
mitjançant prova.

www.ua.es

TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA
Límit admissió de places: 240 (almenys 70 places seran destinades al grup en línia) .
Preinscripció: mitjan juny - començament de juliol.
Publicació de resultats d'admissió i espera: mitjan juliol.
Matrícula: els que resulten admesos després de la publicació dels resultats es matricularan en els terminis que s'establisquen a 
través d'Internet. 

Facultat de Dret 
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ctra. d'Alacant s/n 03690 Sant Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon: 965903573   Fax: 965909896
facu.dret@ua.es    derecho.ua.es/va/

PERFILS PROFESSIONALS DEL TÍTOL

Els graduats i graduades en Criminologia podran exercir funcions en l'àmbit policial, en el de l'Administració  de Justícia o 
l'Administració penitenciària, en programes comunitaris i de prevenció, i d'intervenció sobre la marginalitat, oficines d'atenció a 
les víctimes, etc.
Professions per a les quals capacita:
L'àmbit professional del criminòleg/a és molt ampli i divers. Abasta des de les activitats policials i/o victimològiques en l'àmbit de 
la seguretat pública fins a les de la seguretat privada (directors i caps de seguretat privada), o fins i tot, en els àmbits 
penitenciaris i judicial (assessorament del jutjat de vigilància o del de menors, assistència a víctimes, etc.).
Per resolució del Ministeri de l'Interior de 21/08/2013, el grau en Criminologia amb itinerari en Investigació Privada està 
reconegut a l'efecte de l'habilitació per a l'exercici professional com a detectiu privat.

CENTRE

PERFIL D'INGRÉS RECOMANAT
Pel que fa al perfil recomanat per a accedir a aquests estudis, és recomanable que els estudiants disposen d'una sèrie de 
característiques i habilitats o que estiguen en disposició d'adquirir-les, com ara:

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

www.ua.es

TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA
Límit admissió de places: 240 (almenys 70 places seran destinades al grup en línia) .
Preinscripció: mitjan juny - començament de juliol.
Publicació de resultats d'admissió i espera: mitjan juliol.
Matrícula: els que resulten admesos després de la publicació dels resultats es matricularan en els terminis que s'establisquen a 
través d'Internet. 

Facultat de Dret 
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ctra. d'Alacant s/n 03690 Sant Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon: 965903573   Fax: 965909896
facu.dret@ua.es    derecho.ua.es/va/

PERFILS PROFESSIONALS DEL TÍTOL

Els graduats i graduades en Criminologia podran exercir funcions en l'àmbit policial, en el de l'Administració  de Justícia o 
l'Administració penitenciària, en programes comunitaris i de prevenció, i d'intervenció sobre la marginalitat, oficines d'atenció a 
les víctimes, etc.
Professions per a les quals capacita:
L'àmbit professional del criminòleg/a és molt ampli i divers. Abasta des de les activitats policials i/o victimològiques en l'àmbit de 
la seguretat pública fins a les de la seguretat privada (directors i caps de seguretat privada), o fins i tot, en els àmbits 
penitenciaris i judicial (assessorament del jutjat de vigilància o del de menors, assistència a víctimes, etc.).
Per resolució del Ministeri de l'Interior de 21/08/2013, el grau en Criminologia amb itinerari en Investigació Privada està 
reconegut a l'efecte de l'habilitació per a l'exercici professional com a detectiu privat.

CENTRE

PERFIL D'INGRÉS RECOMANAT
Pel que fa al perfil recomanat per a accedir a aquests estudis, és recomanable que els estudiants disposen d'una sèrie de 
característiques i habilitats o que estiguen en disposició d'adquirir-les, com ara:

Interès pels aspectes relacionats amb el fet criminal: origen, respostes, prevenció, victimització, etc. i la seguretat pública.
Interès per la vida política i social.
Visió oberta i plural de la societat i les persones.
Compromís amb els valors de justícia social. 
Capacitat d'anàlisi, síntesi i argumentació.
Capacitat de treball en equip.
Capacitat per a la mediació, negociació i presa de decisions.
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(1) Prèviament a l'avaluació del Treball de Fi de Grau, l'estudiant ha d'acreditar les competències en un idioma 
estranger. Entre altres formes d'acreditació, en la UA es considera necessari superar com a mínim, el nivell B1 
del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes, que podrà ser elevat en el futur.

(2) Els alumnes que cursen l'itinerari d'Investigació Privada, hauran de superar obligatòriament el TFG específic 
per al seu itinerari (18548) , en lloc del TFG previst per a la resta de l'alumnat (18547)

(3) Les assignatures optatives, concentrades en el quart curs, s'han agrupat en tres especialitats que es 
corresponen amb tres perfils professionals ben definits: l'àmbit de la Seguretat Pública, el de la Investigació 
Privada i el de  l'Administració de Justícia. D'aquesta manera es persegueix que l'estudiant aprofundisca i 
complete la seua formació en les matèries que resulten més afins dins del caràcter eminentment generalista 
de la major part del títol (198 ECTS són comuns entre matèries bàsiques i obligatòries i l'optativitat d'itinerari 
és de 24 crèdits, excepte en el d'Investigació privada, que és de 30 crèdits) i que s'inicie alhora el camí de 
l'especialització professional que es continuarà en els cursos de postgrau. La menció dels itineraris en el 
suplement al títol s'obté únicament si se superen les assignatures que hi estan vinculades. Per a completar la 
resta de l'optativitat, l'alumne pot triar entre la resta de les matèries optatives oferides. En qualsevol cas, 
l'estudiant podrà triar els 36 crèdits lliurement d'entre les assignatures oferides, incloses la realització de 
pràctiques externes (6 crèdits), així com la realització de determinades activitats culturals, esportives, de 
representació estudiantil, solidàries i de cooperació, que fixe la Universitat, per les quals podrà obtenir un 
reconeixement acadèmic de fins a un màxim de sis crèdits optatius.  
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ESTRUCTURA DEL PLA D'ESTUDIS
PER TIPUS DE MATÈRIA

DISTRIBUCIÓ PER CURSOS

TIPUS DE MATÈRIA ECTS 
Formació bàsica (FB) 60 
Obligatòries (OB) 138 
Optatives (OP) 36 
Treball de Fi de Grau 6 
Total crèdits 240 

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS SEMESTRE 

ITINERARI 1: SEGURETAT PÚBLICA 

18531 POLICIA ADMINISTRATIVA OP 6 7 

18532 POLICIA JUDICIAL OP 6 7 

18530 INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA EN CRISI, CATÀSTROFES I EMERGÈNCIES OP 6 8 

18533 VIOLÈNCIA DE GÈNERE OP 6 8 

ITINERARI 2: INVESTIGACIÓ PRIVADA 

18535 DRET DEL TREBALL OP 6 7 

18537 MITJANS TECNOLÒGICS EN LA INVESTIGACIÓ PRIVADA OP 6 7 

18534 DRET CIVIL OP 6 8 

18536 DRET MERCANTIL OP 6 8 

18542 
DEONTOLOGIA PROFESSIONAL (es necessari cursar aquestes assignatures per a obtenir 
l'habilitació com a detectiu privat)

OP 6 8 

ITINERARI 3: ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA 

18539 POLICIA CIENTÍFICA I LABORATORI FORENSE OP 6 7 

18540 PSICOLOGIA DEL TESTIMONIATGE OP 6 7 

18538 ENTOMOLOGIA FORENSE OP 6 8 

18541 ÚS I ABÚS DE  FÀRMACS I DROGUES OP 6 8 

FORA D'ITINERARI: (a triar fins a completar els 36 ECTS d'optativitat) 

18543 PROFILING: PERFIL PSICOLÒGIC DEL DELINQÜENT OP 6 8 

18544 PSIQUIATRIA FORENSE OP 6 8 

18545 PSICÒPATES I ASSASSINS MÚLTIPLES OP 6 8 

18546 PRÀCTIQUES EXTERNES OP 6 8 

O una assignatura optativa de qualsevol dels altres dos itineraris no cursats per l'alumne. OP 6 8 

PRIMER CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

18500 DRET, ÈTICA I DRETS HUMANS FB 6 18505 
CONSTITUCIÓ: EL SISTEMA DE 
DRETS I LLIBERTATS 

FB 6 

18501 INTRODUCCIÓ A LA CRIMINOLOGIA FB 6 18506 
INTRODUCCIÓ A L'ANTROPOLOGIA 
SOCIAL 

FB 6 

18502 INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA FB 6 18507 
INTRODUCCIÓ A LA CIÈNCIA 
POLÍTICA 

FB 6 

18503 INTRODUCCIÓ A LA SOCIOLOGIA FB 6 18508 INTRODUCCIÓ A L'ESTADÍSTICA FB 6 

18504 
INTRODUCCIÓ AL DRET 
ADMINISTRATIU 

FB 6 18509 
MÈTODES D’INVESTIGACIÓ EN 
CIÈNCIES SOCIALS 

FB 6 

SEGON CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

18510 PSICOLOGIA CRIMINAL OB 7,5 18514 CRIMINOLOGIA APLICADA OB 7,5 

18511 SOCIOLOGIA DEL DRET OB 6 18515 FONAMENTS DE DRET PENAL OB 7,5 

18512 
TÈCNIQUES D’INVESTIGACIÓ 
QUANTITATIVES I QUALITATIVES 

OB 9 18516 
INTRODUCCIÓ AL DRET 
PROCESSAL 

OB 6 

18513 TEORIES CRIMINOLÒGIQUES OB 7,5 18517 
MEDICINA LEGAL I CIÈNCIES 
FORENSES 

OB 9 

TERCER CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

18518 

DESENVOLUPAMENT PSICOLÒGIC 
DE LA RESPONSABILITAT SOCIAL 
DEL MENOR 

OB 6 18523 DRET PENAL. PART ESPECIAL OB 9 

18519 PROCÉS PENAL OB 6 18524 POLÍTICA CRIMINAL OB 7,5 

18520 PENOLOGIA OB 6 18525 
PREVENCIÓ I TRACTAMENT DE LA 
DELINQÜÈNCIA 

OB 6 

18521 
PSICOPATOLOGIA DEL 
COMPORTAMENT DELICTIU 

OB 6 

18522 SOCIOLOGIA DE LA DESVIACIÓ OB 6 

18526 VICTIMOLOGIA OB 7,5 

QUART CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

18547 TREBALL DE FI DE GRAU OB 6 

18527 DRET PENITENCIARI OB 6 
18547 

TREBALL DE FI DE GRAU EN 
INVESTIGACIÓ PRIVADA 

(1)
OB 6 

18528 
MEDIACIÓ I RESOLUCIÓ 
ALTERNATIVA DE CONFLICTES 

OB 6 ASSIGNATURA OPTATIVA 
(2)

OP 6 

18529 
RESPONSABILITAT JURÍDICA DEL 
MENOR 

OB 6 ASSIGNATURA OPTATIVA 
(2)

OP 6 

ASSIGNATURA OPTATIVA 
(2)

OP 6 ASSIGNATURA OPTATIVA 
(2)

OP 6 

ASSIGNATURA OPTATIVA 
(2)

OP 6 ASSIGNATURA OPTATIVA 
(2)

OP 6 
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(1) 

(2) 

Els alumnes que cursen l'itinerari d'Investigació Privada, hauran de superar obligatòriament el TFG específic 

per al seu itinerari (18548) , en lloc del TFG previst per a la resta de l'alumnat (18547)

Les assignatures optatives, concentrades en el quart curs, s'han agrupat en tres especialitats que es 
corresponen amb tres perfils professionals ben definits: l'àmbit de la Seguretat Pública, el de la Investigació 
Privada i el de  l'Administració de Justícia. D'aquesta manera es persegueix que l'estudiant aprofundisca i 
complete la seua formació en les matèries que resulten més afins dins del caràcter eminentment generalista 
de la major part del títol (198 ECTS són comuns entre matèries bàsiques i obligatòries i l'optativitat d'itinerari 
és de 24 crèdits, excepte en el d'Investigació privada, que és de 30 crèdits) i que s'inicie alhora el camí de 
l'especialització professional que es continuarà en els cursos de postgrau. La menció dels itineraris en el 
suplement al títol s'obté únicament si se superen les assignatures que hi estan vinculades. Per a completar la 
resta de l'optativitat, l'alumne pot triar entre la resta de les matèries optatives oferides. En qualsevol cas, 
l'estudiant podrà triar els 36 crèdits lliurement d'entre les assignatures oferides, incloses la realització de 
pràctiques externes (6 crèdits), així com la realització de determinades activitats culturals, esportives, de 
representació estudiantil, solidàries i de cooperació, que fixe la Universitat, per les quals podrà obtenir un 
reconeixement acadèmic de fins a un màxim de sis crèdits optatius.
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ESTRUCTURA DEL PLA D'ESTUDIS
PER TIPUS DE MATÈRIA

DISTRIBUCIÓ PER CURSOS

TIPUS DE MATÈRIA ECTS 
Formació bàsica (FB) 60 
Obligatòries (OB) 138 
Optatives (OP) 36 
Treball de Fi de Grau 6 
Total crèdits 240 

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS SEMESTRE 

ITINERARI 1: SEGURETAT PÚBLICA 

18531 POLICIA ADMINISTRATIVA OP 6 7 

18532 POLICIA JUDICIAL OP 6 7 

18530 INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA EN CRISI, CATÀSTROFES I EMERGÈNCIES OP 6 8 

18533 VIOLÈNCIA DE GÈNERE OP 6 8 

ITINERARI 2: INVESTIGACIÓ PRIVADA 

18535 DRET DEL TREBALL OP 6 7 

18537 MITJANS TECNOLÒGICS EN LA INVESTIGACIÓ PRIVADA OP 6 7 

18534 DRET CIVIL OP 6 8 

18536 DRET MERCANTIL OP 6 8 

18542 
DEONTOLOGIA PROFESSIONAL (es necessari cursar aquestes assignatures per a obtenir 
l'habilitació com a detectiu privat) 

OP 6 8 

ITINERARI 3: ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA 

18539 POLICIA CIENTÍFICA I LABORATORI FORENSE OP 6 7 

18540 PSICOLOGIA DEL TESTIMONIATGE OP 6 7 

18538 ENTOMOLOGIA FORENSE OP 6 8 

18541 ÚS I ABÚS DE  FÀRMACS I DROGUES OP 6 8 

FORA D'ITINERARI: (a triar fins a completar els 36 ECTS d'optativitat) 

18543 PROFILING: PERFIL PSICOLÒGIC DEL DELINQÜENT OP 6 8 

18544 PSIQUIATRIA FORENSE OP 6 8 

18545 PSICÒPATES I ASSASSINS MÚLTIPLES OP 6 8 

18546 PRÀCTIQUES EXTERNES OP 6 8 

O una assignatura optativa de qualsevol dels altres dos itineraris no cursats per l'alumne. OP 6 8 

PRIMER CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS

18500 DRET, ÈTICA I DRETS HUMANS FB 6 18505 
CONSTITUCIÓ: EL SISTEMA DE 
DRETS I LLIBERTATS 

FB 6 

18501 INTRODUCCIÓ A LA CRIMINOLOGIA FB 6 18506 
INTRODUCCIÓ A L'ANTROPOLOGIA
SOCIAL 

FB 6 

18502 INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA FB 6 18507 
INTRODUCCIÓ A LA CIÈNCIA 
POLÍTICA

FB 6 

18503 INTRODUCCIÓ A LA SOCIOLOGIA FB 6 18508 INTRODUCCIÓ A L'ESTADÍSTICA FB 6 

18504 
INTRODUCCIÓ AL DRET 
ADMINISTRATIU

FB 6 18509 
MÈTODES D’INVESTIGACIÓ EN 
CIÈNCIES SOCIALS

FB 6 

SEGON CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS

18510 PSICOLOGIA CRIMINAL OB 7,5 18514 CRIMINOLOGIA APLICADA OB 7,5 

18511 SOCIOLOGIA DEL DRET OB 6 18515 FONAMENTS DE DRET PENAL OB 7,5 

18512 
TÈCNIQUES D’INVESTIGACIÓ
QUANTITATIVES I QUALITATIVES 

OB 9 18516 
INTRODUCCIÓ AL DRET 
PROCESSAL

OB 6 

18513 TEORIES CRIMINOLÒGIQUES OB 7,5 18517 
MEDICINA LEGAL I CIÈNCIES 
FORENSES

OB 9 

TERCER CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS

18518 

DESENVOLUPAMENT PSICOLÒGIC 
DE LA RESPONSABILITAT SOCIAL 
DEL MENOR

OB 6 18523 DRET PENAL. PART ESPECIAL OB 9 

18519 PROCÉS PENAL OB 6 18524 POLÍTICA CRIMINAL OB 7,5 

18520 PENOLOGIA OB 6 18525 
PREVENCIÓ I TRACTAMENT DE LA 
DELINQÜÈNCIA 

OB 6 

18521 
PSICOPATOLOGIA DEL 
COMPORTAMENT DELICTIU 

OB 6 

18522 SOCIOLOGIA DE LA DESVIACIÓ OB 6 

18526 VICTIMOLOGIA OB 7,5 

QUART CURS

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS

18547 TREBALL DE FI DE GRAU (1) 
OB 6 

18527 DRET PENITENCIARI OB 6 
18547 

TREBALL DE FI DE GRAU EN
INVESTIGACIÓ PRIVADA (2) OB 6 

18528 
MEDIACIÓ I RESOLUCIÓ 
ALTERNATIVA DE CONFLICTES

OB 6 ASSIGNATURA OPTATIVA 
(2)

 OP 6 

18529 
RESPONSABILITAT JURÍDICA DEL 
MENOR

OB 6 ASSIGNATURA OPTATIVA 
(2)

 OP 6 

ASSIGNATURA OPTATIVA 
(2)

OP 6 ASSIGNATURA OPTATIVA 
(2)

 OP 6 

ASSIGNATURA OPTATIVA 
(2)

 OP 6 ASSIGNATURA OPTATIVA 
(2)

 OP 6 
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PRIMER CURS - SEMESTRE 1 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

PRIMER CURS - SEMESTRE 2 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

7 8

18500 
DRET, ÈTICA I DRETS 
HUMANS 

FB 6 

Concepcions de la justícia (ètiques de conseqüències i 
ètiques de principis). Els valors jurídics bàsics: llibertat, 
igualtat i seguretat. Els Drets Humans. Problemes d'ètica 
pràctica. 

18501 
INTRODUCCIÓ A LA 
CRIMINOLOGIA 

FB 6 
L'evolució històrica del pensament criminològic. Anàlisi de 
l'objecte de la criminologia: delicte, delinqüent, víctima i 
control social. La investigació en criminologia. 

18502 
INTRODUCCIÓ A LA 
PSICOLOGIA 

FB 6 

Introducció a la psicologia. Atenció. Sensació i percepció. 
Estats de consciència. Aprenentatge. Memòria. Llenguatge i 
pensament. Comunicació. Intel·ligència. Motivació i emoció. 
Psicologia de la personalitat. Benestar, estrès, afrontament i 
adaptació. Relacions humanes i interpersonals. Introducció 
als trastorns psicològics i tractaments psicològics. 

18503 
INTRODUCCIÓ A LA 
SOCIOLOGIA 

FB 6 

Conceptes fonamentals de la sociologia com a ciència 
social. Les tradicions sociològiques. El sistema social; 
actors socials, institucions i grups. Els processos socials. 
L'estudi de la població i las transformacions demogràfiques. 
La cultura i el procés de socialització. Estructura i canvi 
social. La desigualtat social. 

18504 
INTRODUCCIÓ AL DRET 
ADMINISTRATIU 

FB 6 

L'ordenament administratiu. Estructura, organització i règim 
jurídic bàsic de les administracions públiques. Posició de 
l'administrat. Actes administratius, procediments 
administratius comuns, reclamacions i recursos 
administratius. 

18505 
CONSTITUCIÓ: EL SISTEMA 
DE DRETS I LLIBERTATS 

FB 6 

La Constitució com a norma jurídica i els valors superiors de 
l'ordenament. L'ordenament jurídic i els seus principis 
estructurals. El sistema dels drets i les llibertats 
fonamentals. El sistema de garanties dels drets i llibertats 
constitucionals. 

18506 
INTRODUCCIÓ A 
L’ANTROPOLOGIA SOCIAL 

FB 6 

Antropologia i cultura. Mètodes i tècniques. Adaptació i 
evolució humanes. Diversitat cultural. Conceptes racials 
actuals: grups ètnics i interculturalitat. Desigualtats socials, 
econòmiques i culturals. Marginació i desviacions socials. 
Migracions actuals. Identitats i globalització. 

18507 
INTRODUCCIÓ A LA 
CIÈNCIA POLÍTICA 

FB 6 

Definició i característiques de la política. El poder polític i 
l'autoritat. El concepte de ciutadania. Naixement i 
desenvolupament de la disciplina de la ciència política i les 
seues escoles en els segles XX i XXI. L'estat i la noció de 
sistema polític. Tipologies de sistemes polítics 
contemporanis. Ideologies polítiques. Els partits polítics. 
Introducció al mètode comparat en ciència política. 
L'enfocament de la cultura política. Anàlisi de sistemes 
polítics contemporanis. Teoria i praxi de les democràcies 
contemporànies. Participació política, cultura política i 
comportament electoral. El repte de la democràcia 
participativa. Les estructures polítiques i administratives. 
Governs i administracions públiques. El capital social i el 
desenvolupament social corporatiu en el sector públic. 

18508 
INTRODUCCIÓ A 
L'ESTADÍSTICA 

FB 6 

Introducció a l'estadística. Representació i tabulació de 
dades. Estadística descriptiva unidimensional. Estadística 
descriptiva multidimensional. Nombres índex. Sèries 
temporals. 

18509 
MÈTODES D’INVESTIGACIÓ 
EN CIÈNCIES SOCIALS 

FB 6 

Investigació humana i ciència. Ontologia, Epistemologia i 
metodologia. Introducció al mètode científic. El llenguatge 
de la ciència. Epistemologia, positivisme i hermenèutica. Els 
paradigmes de la investigació social. Criteris reguladors i 
tradicions metodològiques en les ciències socials. 
Epistemologia criminològica: el criminòleg com a científic.
L'objecte d'estudi de la criminologia. El delicte: entre la 
causalitat i la probabilitat. 
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18500 
DRET, ÈTICA I DRETS 
HUMANS 

FB 6 

Concepcions de la justícia (ètiques de conseqüències i 
ètiques de principis). Els valors jurídics bàsics: llibertat, 
igualtat i seguretat. Els Drets Humans. Problemes d'ètica 
pràctica. 

18501 
INTRODUCCIÓ A LA 
CRIMINOLOGIA 

FB 6 
L'evolució històrica del pensament criminològic. Anàlisi de 
l'objecte de la criminologia: delicte, delinqüent, víctima i 
control social. La investigació en criminologia. 

18502 
INTRODUCCIÓ A LA 
PSICOLOGIA 

FB 6 

Introducció a la psicologia. Atenció. Sensació i percepció. 
Estats de consciència. Aprenentatge. Memòria. Llenguatge i 
pensament. Comunicació. Intel·ligència. Motivació i emoció. 
Psicologia de la personalitat. Benestar, estrès, afrontament i 
adaptació. Relacions humanes i interpersonals. Introducció 
als trastorns psicològics i tractaments psicològics. 

18503 
INTRODUCCIÓ A LA 
SOCIOLOGIA 

FB 6 

Conceptes fonamentals de la sociologia com a ciència 
social. Les tradicions sociològiques. El sistema social; 
actors socials, institucions i grups. Els processos socials. 
L'estudi de la població i las transformacions demogràfiques. 
La cultura i el procés de socialització. Estructura i canvi 
social. La desigualtat social. 

18504 
INTRODUCCIÓ AL DRET 
ADMINISTRATIU 

FB 6 

L'ordenament administratiu. Estructura, organització i règim 
jurídic bàsic de les administracions públiques. Posició de 
l'administrat. Actes administratius, procediments 
administratius comuns, reclamacions i recursos 
administratius. 

 

18505 
CONSTITUCIÓ: EL SISTEMA 
DE DRETS I LLIBERTATS 

FB 6 

La Constitució com a norma jurídica i els valors superiors de 
l'ordenament. L'ordenament jurídic i els seus principis 
estructurals. El sistema dels drets i les llibertats 
fonamentals. El sistema de garanties dels drets i llibertats 
constitucionals. 

18506 
INTRODUCCIÓ A 
L’ANTROPOLOGIA SOCIAL 

FB 6 

Antropologia i cultura. Mètodes i tècniques. Adaptació i 
evolució humanes. Diversitat cultural. Conceptes racials 
actuals: grups ètnics i interculturalitat. Desigualtats socials, 
econòmiques i culturals. Marginació i desviacions socials. 
Migracions actuals. Identitats i globalització. 

18507 
INTRODUCCIÓ A LA 
CIÈNCIA POLÍTICA 

FB 6 

Definició i característiques de la política. El poder polític i 
l'autoritat. El concepte de ciutadania. Naixement i 
desenvolupament de la disciplina de la ciència política i les 
seues escoles en els segles XX i XXI. L'estat i la noció de 
sistema polític. Tipologies de sistemes polítics 
contemporanis. Ideologies polítiques. Els partits polítics. 
Introducció al mètode comparat en ciència política. 
L'enfocament de la cultura política. Anàlisi de sistemes 
polítics contemporanis. Teoria i praxi de les democràcies 
contemporànies. Participació política, cultura política i 
comportament electoral. El repte de la democràcia 
participativa. Les estructures polítiques i administratives. 
Governs i administracions públiques. El capital social i el 
desenvolupament social corporatiu en el sector públic. 

18508 
INTRODUCCIÓ A 
L'ESTADÍSTICA 

FB 6 

Introducció a l'estadística. Representació i tabulació de 
dades. Estadística descriptiva unidimensional. Estadística 
descriptiva multidimensional. Nombres índex. Sèries 
temporals. 

18509 
MÈTODES D’INVESTIGACIÓ 
EN CIÈNCIES SOCIALS 

FB 6 

Investigació humana i ciència. Ontologia, Epistemologia i 
metodologia. Introducció al mètode científic. El llenguatge 
de la ciència. Epistemologia, positivisme i hermenèutica. Els 
paradigmes de la investigació social. Criteris reguladors i 
tradicions metodològiques en les ciències socials. 
Epistemologia criminològica: el criminòleg com a científic. 
L'objecte d'estudi de la criminologia. El delicte: entre la 
causalitat i la probabilitat. 
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18510 PSICOLOGIA CRIMINAL OB 7,5 

Desenvolupament conceptual i àmbit d'aplicació de la 
psicologia criminal. Diferències individuals i violència. 
Avaluació psicològica en l'àmbit juridicocriminal. Introducció 
a la psicologia del testimoniatge. Psicologia penitenciària. 
La psicologia de la investigació criminal. 

18511 SOCIOLOGIA DEL DRET OB 6 

La sociologia del dret: concepte i caràcters. Perspectiva 
històrica de la sociologia del dret. El paper assignat al dret 
en els principals corrents de la teoria social. Les principals 
teories del dret d'orientació sociològica. El concepte 
sociologicojurídic d'acció. Canvi social, conflicte social i dret. 
Funcionalisme i conflictualisme. Sistema social i dret. 
L'estructura del dret i l'estructura de la societat. Tendències 
de desenvolupament del dret en la societat actual. Les 
funcions socials del dret. El dret com a sistema de control 
social. Desviació social i dret. L'eficàcia social del dret. Dret 
i poder. Dret i estat. Dret i ideologia. Legitimació del dret i el 
paper de dret en la legitimació social. Les tècniques 
d’investigació en ciències socials. Mètodes i temes de la 
sociologia empírica del dret. Anàlisi sociològica de les 
institucions jurídiques, polítiques i altres institucions 
d'integració social. Anàlisi sociològica de la decisió jurídica. 
Anàlisi sociològica de la cultura jurídica. 

18512 

TÈCNIQUES 
D’INVESTIGACIÓ 
QUANTITATIVES I 
QUALITATIVES 

OB 9 

Coordenades de la investigació social. Disseny de la 
investigació en estudis qualitatius i quantitatius: 
desenvolupament de la investigació social. Disseny de la 
mostra en estudis qualitatius i quantitatius: selecció de les 
unitats d'observació. La investigació documental: tècniques 
de lectura i documentació. Tècniques d'observació: 
l'observació participant. Tècniques de conversa: l'entrevista 
en profunditat. La investigació documental: ús de fonts 
documentals i estadístiques. Tècniques de conversa: 
l'entrevista estructurada o el qüestionari. Anàlisi estadística i 
interpretació de les dades. Pràctiques amb el programa 
estadístic SPSS. 

18513 
TEORIES 
CRIMINOLÒGIQUES 

OB 7,5 

Teories criminològiques antropobiològiques. Teories 
criminològiques individuals. Teories criminològiques 
sociològiques. Teories sobre el control social de la 
delinqüència. 

 

18514 CRIMINOLOGIA APLICADA OB 7,5 

Anàlisi dels principals fenòmens criminals: delinqüència 
violenta i sexual. Maltractament familiar. Delinqüència 
patrimonial. Drogues i delinqüència. Delinqüència 
organitzada i terrorisme. Noves formes de delinqüència: 
perspectiva criminològica. L'elaboració dels informes 
criminològics. 

18515 
FONAMENTS DE DRET 
PENAL 

OB 7,5 

Concepte i naturalesa del dret penal. Principis fonamentals 
del dret penal. Fonts del dret penal. La interpretació de la 
llei penal. Límits temporals i espacials del dret penal. 
Elements de la infracció penal. Formes especials d'aparició 
del delicte. 

18516 
INTRODUCCIÓ AL DRET 
PROCESSAL 

OB 6 

Concepte de dret processal, la jurisdicció i les seues 
garanties, les garanties constitucionals de jutges i 
magistrats, organització judicial espanyola, personal al 
servei de l'Administració de Justícia, personal col·laborador, 
dret a la tutela judicial efectiva, principis del procés penal, 
estructura, tipologia, parts i objecte del procés penal. 

18517 
MEDICINA LEGAL I 
CIÈNCIES FORENSES 

OB 9 
Evolució històrica de la medicina legal. Tanatologia forense. 
Patologia forense. Toxicologia forense. Sexologia forense. 
Identificació. Criminalística. L'informe psicològic forense. 

 

18518 

DESENVOLUPAMENT 
PSICOLÒGIC DE LA 
RESPONSABILITAT SOCIAL 
DEL MENOR 

OB 6 

Mapa conceptual de la psicologia del desenvolupament. 
Factors de variabilitat: herència, medi ambient i 
controvèrsies conceptuals. Introducció als mètodes i 
dissenys per a la investigació en la disciplina. Les claus del 
procés socialitzador durant la primera infància. El gènere i el 
descobriment de la identitat. Claus del procés socialitzador 
durant la segona infància. El coneixement i comprensió del 
món i la seua relació amb el desenvolupament moral, la 
conducta prosocial i els actes antisocials  en  la segona 
infància. L'adolescència i el seu significat evolutiu. 
Principals teories. Les claus del procés socialitzador durant 
l'adolescència: El gènere i el seu paper en el 
desenvolupament de la personalitat. El desenvolupament 
moral, la conducta prosocial i els actes antisocials  en 
l'adolescència. La trajectòria vital. 

18519 PROCÉS PENAL OB 6 
Fase d'instrucció, limitabilitat dels drets fonamentals, prova 
prohibida, mesures cautelars, fase intermèdia, judici oral, 
teoria general dels recursos i la fase d'execució.  

18520 PENOLOGIA OB 6 

Concepte, fonament i finalitats de la pena. Classes de 
penes. Procés de determinació de la pena. Mesures de 
seguretat i conseqüències accessòries. Responsabilitat civil 
derivada del delicte. Extinció de la responsabilitat criminal. 

18521 

PSICOPATOLOGIA DEL 
COMPORTAMENT 
DELICTIU 

OB 6 

Conceptes bàsics de psicopatologia. Relació entre diferents 
dimensions de personalitat i delicte. Trastorns de 
personalitat i delicte. Trastorns per abús de substàncies i 
delicte. Malaltia mental i delicte. Avaluació del 
comportament criminal: tècniques, procediments i 
instruments diagnòstics. Tractaments psicològics més 
eficaços en la intervenció enfront del comportament delictiu. 

18522 
SOCIOLOGIA DE LA 
DESVIACIÓ 

OB 6 

Crim i desviació: I’ordre de la penalitat. Lo normal i el 
patològic. Reincidència i desviació. Teories causals de la 
desviació: l’individu. El medi. La societat. Teories 
comprensives de la desviació: l’associació diferencial. La 
teoria de l'anomia. Las subcultures desviades. Teories de 
l'etiqueta. Conclusions: aproximacions integradores. 

 

18523 
DRET PENAL. PART 
ESPECIAL 

OB 9 
Estructura, elements, jurisprudència penal i doctrina 
científica de diversos tipus penals regulats en el dret penal 
positiu. 

18524 POLÍTICA CRIMINAL OB 7,5 

Anàlisi crítica del control social formal i informal. Els 
sistemes de seguretat públics i privats. L'elaboració 
legislativa. Justificació dels continguts de protecció de 
l'actual dret penal. Política criminal i sistema del dret penal. 
Avaluació del sistema de responsabilitat penal. 
L'Administració de Justícia. Alternatives a l'actual sistema 
de sancions. 

18525 

PREVENCIÓ I 
TRACTAMENT DE LA 
DELINQÜÈNCIA 

OB 6 

La delinqüència: agents i context de producció. Prevenció 
de la delinqüència. Tractament aplicat a infractors juvenils. 
Tractaments extrajudicials en la justícia penal juvenil. 
Tractaments en situacions privatives de llibertat. 
Tractaments en situacions de llibertat. Avaluació 
d'intervencions i tractament de la delinqüència. 

18526 VICTIMOLOGIA OB 7,5 

Teories de la victimització. Tipus de víctimes i delictes. 
Relació entre la víctima i el sistema de justícia. Serveis 
d'ajuda a les víctimes. Efectes del delicte en les víctimes. 
Sistemes de reparació a les víctimes. 
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18510 PSICOLOGIA CRIMINAL OB 7,5 

Desenvolupament conceptual i àmbit d'aplicació de la 
psicologia criminal. Diferències individuals i violència. 
Avaluació psicològica en l'àmbit juridicocriminal. Introducció 
a la psicologia del testimoniatge. Psicologia penitenciària. 
La psicologia de la investigació criminal. 

18511 SOCIOLOGIA DEL DRET OB 6 

La sociologia del dret: concepte i caràcters. Perspectiva 
històrica de la sociologia del dret. El paper assignat al dret 
en els principals corrents de la teoria social. Les principals 
teories del dret d'orientació sociològica. El concepte 
sociologicojurídic d'acció. Canvi social, conflicte social i dret. 
Funcionalisme i conflictualisme. Sistema social i dret. 
L'estructura del dret i l'estructura de la societat. Tendències 
de desenvolupament del dret en la societat actual. Les 
funcions socials del dret. El dret com a sistema de control 
social. Desviació social i dret. L'eficàcia social del dret. Dret 
i poder. Dret i estat. Dret i ideologia. Legitimació del dret i el 
paper de dret en la legitimació social. Les tècniques 
d’investigació en ciències socials. Mètodes i temes de la 
sociologia empírica del dret. Anàlisi sociològica de les 
institucions jurídiques, polítiques i altres institucions 
d'integració social. Anàlisi sociològica de la decisió jurídica. 
Anàlisi sociològica de la cultura jurídica. 

18512 

TÈCNIQUES 
D’INVESTIGACIÓ 
QUANTITATIVES I 
QUALITATIVES 

OB 9 

Coordenades de la investigació social. Disseny de la 
investigació en estudis qualitatius i quantitatius: 
desenvolupament de la investigació social. Disseny de la 
mostra en estudis qualitatius i quantitatius: selecció de les 
unitats d'observació. La investigació documental: tècniques 
de lectura i documentació. Tècniques d'observació: 
l'observació participant. Tècniques de conversa: l'entrevista 
en profunditat. La investigació documental: ús de fonts 
documentals i estadístiques. Tècniques de conversa: 
l'entrevista estructurada o el qüestionari. Anàlisi estadística i 
interpretació de les dades. Pràctiques amb el programa 
estadístic SPSS. 

18513 
TEORIES 
CRIMINOLÒGIQUES 

OB 7,5 

Teories criminològiques antropobiològiques. Teories 
criminològiques individuals. Teories criminològiques 
sociològiques. Teories sobre el control social de la 
delinqüència. 

 

18514 CRIMINOLOGIA APLICADA OB 7,5 

Anàlisi dels principals fenòmens criminals: delinqüència 
violenta i sexual. Maltractament familiar. Delinqüència 
patrimonial. Drogues i delinqüència. Delinqüència 
organitzada i terrorisme. Noves formes de delinqüència: 
perspectiva criminològica. L'elaboració dels informes 
criminològics. 

18515 
FONAMENTS DE DRET 
PENAL 

OB 7,5 

Concepte i naturalesa del dret penal. Principis fonamentals 
del dret penal. Fonts del dret penal. La interpretació de la 
llei penal. Límits temporals i espacials del dret penal. 
Elements de la infracció penal. Formes especials d'aparició 
del delicte. 

18516 
INTRODUCCIÓ AL DRET 
PROCESSAL 

OB 6 

Concepte de dret processal, la jurisdicció i les seues 
garanties, les garanties constitucionals de jutges i 
magistrats, organització judicial espanyola, personal al 
servei de l'Administració de Justícia, personal col·laborador, 
dret a la tutela judicial efectiva, principis del procés penal, 
estructura, tipologia, parts i objecte del procés penal. 

18517 
MEDICINA LEGAL I 
CIÈNCIES FORENSES 

OB 9 
Evolució històrica de la medicina legal. Tanatologia forense. 
Patologia forense. Toxicologia forense. Sexologia forense. 
Identificació. Criminalística. L'informe psicològic forense. 

 

18518 

DESENVOLUPAMENT 
PSICOLÒGIC DE LA 
RESPONSABILITAT SOCIAL 
DEL MENOR 

OB 6 

Mapa conceptual de la psicologia del desenvolupament. 
Factors de variabilitat: herència, medi ambient i 
controvèrsies conceptuals. Introducció als mètodes i 
dissenys per a la investigació en la disciplina. Les claus del 
procés socialitzador durant la primera infància. El gènere i el 
descobriment de la identitat. Claus del procés socialitzador 
durant la segona infància. El coneixement i comprensió del 
món i la seua relació amb el desenvolupament moral, la 
conducta prosocial i els actes antisocials  en  la segona 
infància. L'adolescència i el seu significat evolutiu. 
Principals teories. Les claus del procés socialitzador durant 
l'adolescència: El gènere i el seu paper en el 
desenvolupament de la personalitat. El desenvolupament 
moral, la conducta prosocial i els actes antisocials  en 
l'adolescència. La trajectòria vital. 

18519 PROCÉS PENAL OB 6 
Fase d'instrucció, limitabilitat dels drets fonamentals, prova 
prohibida, mesures cautelars, fase intermèdia, judici oral, 
teoria general dels recursos i la fase d'execució.  

18520 PENOLOGIA OB 6 

Concepte, fonament i finalitats de la pena. Classes de 
penes. Procés de determinació de la pena. Mesures de 
seguretat i conseqüències accessòries. Responsabilitat civil 
derivada del delicte. Extinció de la responsabilitat criminal. 

18521 

PSICOPATOLOGIA DEL 
COMPORTAMENT 
DELICTIU 

OB 6 

Conceptes bàsics de psicopatologia. Relació entre diferents 
dimensions de personalitat i delicte. Trastorns de 
personalitat i delicte. Trastorns per abús de substàncies i 
delicte. Malaltia mental i delicte. Avaluació del 
comportament criminal: tècniques, procediments i 
instruments diagnòstics. Tractaments psicològics més 
eficaços en la intervenció enfront del comportament delictiu. 

18522 
SOCIOLOGIA DE LA 
DESVIACIÓ 

OB 6 

Crim i desviació: I’ordre de la penalitat. Lo normal i el 
patològic. Reincidència i desviació. Teories causals de la 
desviació: l’individu. El medi. La societat. Teories 
comprensives de la desviació: l’associació diferencial. La 
teoria de l'anomia. Las subcultures desviades. Teories de 
l'etiqueta. Conclusions: aproximacions integradores. 

 

18523 
DRET PENAL. PART 
ESPECIAL 

OB 9 
Estructura, elements, jurisprudència penal i doctrina 
científica de diversos tipus penals regulats en el dret penal 
positiu. 

18524 POLÍTICA CRIMINAL OB 7,5 

Anàlisi crítica del control social formal i informal. Els 
sistemes de seguretat públics i privats. L'elaboració 
legislativa. Justificació dels continguts de protecció de 
l'actual dret penal. Política criminal i sistema del dret penal. 
Avaluació del sistema de responsabilitat penal. 
L'Administració de Justícia. Alternatives a l'actual sistema 
de sancions. 

18525 

PREVENCIÓ I 
TRACTAMENT DE LA 
DELINQÜÈNCIA 

OB 6 

La delinqüència: agents i context de producció. Prevenció 
de la delinqüència. Tractament aplicat a infractors juvenils. 
Tractaments extrajudicials en la justícia penal juvenil. 
Tractaments en situacions privatives de llibertat. 
Tractaments en situacions de llibertat. Avaluació 
d'intervencions i tractament de la delinqüència. 

18526 VICTIMOLOGIA OB 7,5 

Teories de la victimització. Tipus de víctimes i delictes. 
Relació entre la víctima i el sistema de justícia. Serveis 
d'ajuda a les víctimes. Efectes del delicte en les víctimes. 
Sistemes de reparació a les víctimes. 
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18527 DRET PENITENCIARI OB 6 
Concepte de dret penitenciari. Sistema de compliment de 
les penes privatives de llibertat. El jutge de vigilància 
penitenciària. Alternatives a la pena de presó. 

18528 

MEDIACIÓ I RESOLUCIÓ 
ALTERNATIVA DE 
CONFLICTES 

OB 6 

Justícia restaurativa i sistemes alternatius de resolució de 
conflictes. Breu història de la mediació. Definició. 
Aproximació a formes alternatives  a la resolució de 
conflictes. El conflicte i  resolució alternativa de conflictes. 
Elements del conflicte penal: l'infractor / la víctima / el 
delicte. La mediació en la legislació reguladora de la 
responsabilitat penal de menors. El procés de mediació en 
la justícia penal juvenil. La mediació en la legislació penal 
d'adults. Habilitats i estratègies de comunicació en els 
processos de mediació penal. 

18529 
RESPONSABILITAT 
JURÍDICA DEL MENOR 

OB 6 

Principis bàsics de l'estatut jurídic del menor i de la 
responsabilitat civil. Principis informadors del règim jurídic 
de la responsabilitat civil i penal dels menors. Bases de la 
responsabilitat penal dels menors i mesures aplicables. 
Regles per a l'execució de les mesures i suposats 
d'inexecució. 

ITINERARI 1: SEGURETAT PÚBLICA 

18531 POLICIA ADMINISTRATIVA OP 6 

La clàssica tripartició de l'activitat administrativa, l'activitat 
administrativa de garantia, la policia administrativa i les 
tècniques d’autorització, la policia administrativa de 
seguretat, el model policial espanyol, policies administrativa 
especials: policia demanial, policia ambiental i policia 
urbanística. 

18532 POLICIA JUDICIAL OP 6 
Regulació legal, organització, principis i funcions de la 
policia judicial, intervenció en el procés penal, atestat 
policial, diligències d’investigació i prova. 

ITINERARI 2: INVESTIGACIÓ PRIVADA 

18535 DRET DEL TREBALL OP 6 

L'Estatut dels treballadors. El contracte de treball i les seues 
classes. L'acomiadament. La seua naturalesa jurídica i 
classes. Drets col·lectius, especialment, els drets de 
negociació col·lectiva, vaga i locaut. 

18537 

MITJANS TECNOLÒGICS 
EN LA INVESTIGACIÓ 
PRIVADA 

OP 6 

Introducció a les telecomunicacions. Sistemes i senyals de 
telecomunicació. Comunicació elèctrica i electromagnètica. 
Comunicació electromagnètica. Fonaments d'antenes i 
propagació. Modulació. Ràdio, televisió i telefonia mòbil. 
Sistemes de posicionament. Fonaments del sistema GPS. 
Usos del GPS en la investigació privada. Fotografia digital. 
Fotografia digital enfront de fotografia analògica. 
Tecnologies de sensor d'imatge. Càmera compacta i rèflex. 
Control d'exposició. Modes especials de fotografia. 
Processament digital d'imatges. Vídeo digital. Fonaments 
tecnològics de la càmera de vídeo digital. Formats 
d'enregistrament. Enregistrament diürn, nocturn i en 
maneres especials. Fonaments d'edició de vídeo. 
Enregistrament d'àudio digital. Fonaments tecnològics 
d'àudio digital. Equips d'enregistrament: micròfons, cablejat, 
suports d'enregistrament. Equips especials d'enregistrament 
d'àudio. Fonaments d'edició i restauració d'àudio digital. 

 ITINERARI 3: ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA 

18539 
POLICIA CIENTÍFICA I 
LABORATORI FORENSE 

OP 6 

Concepte de policia científica. Inspecció ocular 
tecnicopolicial. Normes de recollida, embalatge i trasllat de 
mostres d'interès forense al laboratori. Laboratoris de policia 
científica i laboratoris forenses: tipus i funcionament de 
cadascun. 

18540 
PSICOLOGIA DEL 
TESTIMONIATGE 

OP 6 

Introducció històrica a la psicologia del testimoniatge. 
Memòria de testimonis i psicologia jurídica. Avaluació de 
l'exactitud i credibilitat de les declaracions de testimonis. 
Tècniques per a l'obtenció del testimoniatge. Identificació de 
sospitosos. El testimoniatge infantil. 

 

18547 TREBALL DE FI DE GRAU OB 6 
El treball podrà consistir, en els termes que establisca la 
Junta de Facultat, en un treball d’investigació o treballs 
aplicats associats al títol.  

18548 

TREBALL DE FI DE GRAU 
EN INVESTIGACIÓ 
PRIVADA 

OB 6 
En l'itinerari d’investigació privada, el treball consistirà en 
una memòria sobre el pràcticum en investigació privada. 

ITINERARI 1: SEGURETAT PÚBLICA 

18530 

INTERVENCIÓ 
PSICOLÒGICA EN CRISI, 
CATÀSTROFES I 
EMERGÈNCIES 

OP 6 

Marc teòric de la intervenció psicològica en crisi, catàstrofes 
i emergències. Tipus de crisi, emergències i catàstrofes. 
Factors de risc i protectors enfront de situacions 
potencialment traumàtiques. Primera ajuda i auxilis 
psicològics en situacions de crisis, catàstrofes i  
emergències. El trastorn d'estrès posttraumàtic. Avaluació i 
intervenció en situacions de crisis, catàstrofes i 
emergències. Intervenció psicològica en accidents, 
desastres naturals i terrorisme. Emergències i protocols 
d'actuació. 

18533 VIOLÈNCIA DE GÈNERE OP 6 

Aproximació al concepte de violència de gènere, la 
dinàmica dels processos violents, la violència percebuda i 
violència sentida i la violència de gènere com a problema 
social, a més de l'anàlisi de l'evolució de la política 
legislativa i dels diversos tipus de la Llei Orgànica 1/2004 i 
del Codi penal, així com les mesures processals de la Llei 
Orgànica 1/2004 i les competències penals i civils dels 
jutjats de violència sobre la dona. 

ITINERARI 2: INVESTIGACIÓ PRIVADA 

18534 DRET CIVIL OP 6 
Dret de la persona. Estats civils. Béns i drets de la 
personalitat. Dret civil patrimonial. Família i relacions 
familiars. 

18536 DRET MERCANTIL OP 6 

Introducció a l'estatut jurídic de l'empresari. Introducció al 
dret de societats. Introducció a la propietat industrial. 
Introducció al sistema financer espanyol. Introducció als 
contractes mercantils. Introducció al dret concursal. 

18542 
DEONTOLOGIA 
PROFESSIONAL  

OP 6 

Àmbit i justificació de la deontologia professional. Principis i 
deures de les professions criminològiques. Els valors 
jurídics bàsics: llibertat, igualtat i seguretat i els drets 
fonamentals. Concepcions de la justícia (ètiques de 
conseqüències i ètiques de principis). Alguns problemes 
d'ètica pràctica en l'àmbit de l'actuació de les professions 
criminològiques. 

ITINERARI 3: ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA 

18538 ENTOMOLOGIA FORENSE OP 6 

Generalitats. Definició i abast l'entomologia forense. 
Introducció a la taxonomia i la nomenclatura entomològica. 
Generalitats sobre l'estructura corporal i cicles de vida dels 
artròpodes. Àmbit d'aplicació domèstic i comercial-industrial. 
L'antropobiocenosi . Danys forenses en béns immobles, 
productes emmagatzemats i salut pública. Àmbit d'aplicació 
medicolegal. Enquadrament històric. Datació de l'interval 
post mortem. Protocols d'actuació. Repercussions civils: 
evidències entomològiques en casos de negligència i 
maltractaments. Evidències entomològiques i legislació 
espanyola. 

18541 
ÚS I ABÚS DE FÀRMACS I 
DROGUES 

OP 6 
Principis bàsics de farmacologia. Grups de fàrmacs que 
alteren la conducta de l'individu. Farmacodependència. 
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18527 DRET PENITENCIARI OB 6 
Concepte de dret penitenciari. Sistema de compliment de 
les penes privatives de llibertat. El jutge de vigilància 
penitenciària. Alternatives a la pena de presó. 

18528 

MEDIACIÓ I RESOLUCIÓ 
ALTERNATIVA DE 
CONFLICTES 

OB 6 

Justícia restaurativa i sistemes alternatius de resolució de 
conflictes. Breu història de la mediació. Definició. 
Aproximació a formes alternatives  a la resolució de 
conflictes. El conflicte i  resolució alternativa de conflictes. 
Elements del conflicte penal: l'infractor / la víctima / el 
delicte. La mediació en la legislació reguladora de la 
responsabilitat penal de menors. El procés de mediació en 
la justícia penal juvenil. La mediació en la legislació penal 
d'adults. Habilitats i estratègies de comunicació en els 
processos de mediació penal. 

18529 
RESPONSABILITAT 
JURÍDICA DEL MENOR 

OB 6 

Principis bàsics de l'estatut jurídic del menor i de la 
responsabilitat civil. Principis informadors del règim jurídic 
de la responsabilitat civil i penal dels menors. Bases de la 
responsabilitat penal dels menors i mesures aplicables. 
Regles per a l'execució de les mesures i suposats 
d'inexecució. 

ITINERARI 1: SEGURETAT PÚBLICA 

18531 POLICIA ADMINISTRATIVA OP 6 

La clàssica tripartició de l'activitat administrativa, l'activitat 
administrativa de garantia, la policia administrativa i les 
tècniques d’autorització, la policia administrativa de 
seguretat, el model policial espanyol, policies administrativa 
especials: policia demanial, policia ambiental i policia 
urbanística. 

18532 POLICIA JUDICIAL OP 6 
Regulació legal, organització, principis i funcions de la 
policia judicial, intervenció en el procés penal, atestat 
policial, diligències d’investigació i prova. 

ITINERARI 2: INVESTIGACIÓ PRIVADA 

18535 DRET DEL TREBALL OP 6 

L'Estatut dels treballadors. El contracte de treball i les seues 
classes. L'acomiadament. La seua naturalesa jurídica i 
classes. Drets col·lectius, especialment, els drets de 
negociació col·lectiva, vaga i locaut. 

18537 

MITJANS TECNOLÒGICS 
EN LA INVESTIGACIÓ 
PRIVADA 

OP 6 

Introducció a les telecomunicacions. Sistemes i senyals de 
telecomunicació. Comunicació elèctrica i electromagnètica. 
Comunicació electromagnètica. Fonaments d'antenes i 
propagació. Modulació. Ràdio, televisió i telefonia mòbil. 
Sistemes de posicionament. Fonaments del sistema GPS. 
Usos del GPS en la investigació privada. Fotografia digital. 
Fotografia digital enfront de fotografia analògica. 
Tecnologies de sensor d'imatge. Càmera compacta i rèflex. 
Control d'exposició. Modes especials de fotografia. 
Processament digital d'imatges. Vídeo digital. Fonaments 
tecnològics de la càmera de vídeo digital. Formats 
d'enregistrament. Enregistrament diürn, nocturn i en 
maneres especials. Fonaments d'edició de vídeo. 
Enregistrament d'àudio digital. Fonaments tecnològics 
d'àudio digital. Equips d'enregistrament: micròfons, cablejat, 
suports d'enregistrament. Equips especials d'enregistrament 
d'àudio. Fonaments d'edició i restauració d'àudio digital. 

 ITINERARI 3: ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA 

18539 
POLICIA CIENTÍFICA I 
LABORATORI FORENSE 

OP 6 

Concepte de policia científica. Inspecció ocular 
tecnicopolicial. Normes de recollida, embalatge i trasllat de 
mostres d'interès forense al laboratori. Laboratoris de policia 
científica i laboratoris forenses: tipus i funcionament de 
cadascun. 

18540 
PSICOLOGIA DEL 
TESTIMONIATGE 

OP 6 

Introducció històrica a la psicologia del testimoniatge. 
Memòria de testimonis i psicologia jurídica. Avaluació de 
l'exactitud i credibilitat de les declaracions de testimonis. 
Tècniques per a l'obtenció del testimoniatge. Identificació de 
sospitosos. El testimoniatge infantil. 

 

18547 TREBALL DE FI DE GRAU OB 6 
El treball podrà consistir, en els termes que establisca la 
Junta de Facultat, en un treball d’investigació o treballs 
aplicats associats al títol.  

18548 

TREBALL DE FI DE GRAU 
EN INVESTIGACIÓ 
PRIVADA 

OB 6 
En l'itinerari d’investigació privada, el treball consistirà en 
una memòria sobre el pràcticum en investigació privada. 

ITINERARI 1: SEGURETAT PÚBLICA 

18530 

INTERVENCIÓ 
PSICOLÒGICA EN CRISI, 
CATÀSTROFES I 
EMERGÈNCIES 

OP 6 

Marc teòric de la intervenció psicològica en crisi, catàstrofes 
i emergències. Tipus de crisi, emergències i catàstrofes. 
Factors de risc i protectors enfront de situacions 
potencialment traumàtiques. Primera ajuda i auxilis 
psicològics en situacions de crisis, catàstrofes i  
emergències. El trastorn d'estrès posttraumàtic. Avaluació i 
intervenció en situacions de crisis, catàstrofes i 
emergències. Intervenció psicològica en accidents, 
desastres naturals i terrorisme. Emergències i protocols 
d'actuació. 

18533 VIOLÈNCIA DE GÈNERE OP 6 

Aproximació al concepte de violència de gènere, la 
dinàmica dels processos violents, la violència percebuda i 
violència sentida i la violència de gènere com a problema 
social, a més de l'anàlisi de l'evolució de la política 
legislativa i dels diversos tipus de la Llei Orgànica 1/2004 i 
del Codi penal, així com les mesures processals de la Llei 
Orgànica 1/2004 i les competències penals i civils dels 
jutjats de violència sobre la dona. 

ITINERARI 2: INVESTIGACIÓ PRIVADA 

18534 DRET CIVIL OP 6 
Dret de la persona. Estats civils. Béns i drets de la 
personalitat. Dret civil patrimonial. Família i relacions 
familiars. 

18536 DRET MERCANTIL OP 6 

Introducció a l'estatut jurídic de l'empresari. Introducció al 
dret de societats. Introducció a la propietat industrial. 
Introducció al sistema financer espanyol. Introducció als 
contractes mercantils. Introducció al dret concursal. 

18542 
DEONTOLOGIA 
PROFESSIONAL  

OP 6 

Àmbit i justificació de la deontologia professional. Principis i 
deures de les professions criminològiques. Els valors 
jurídics bàsics: llibertat, igualtat i seguretat i els drets 
fonamentals. Concepcions de la justícia (ètiques de 
conseqüències i ètiques de principis). Alguns problemes 
d'ètica pràctica en l'àmbit de l'actuació de les professions 
criminològiques. 

ITINERARI 3: ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA 

18538 ENTOMOLOGIA FORENSE OP 6 

Generalitats. Definició i abast l'entomologia forense. 
Introducció a la taxonomia i la nomenclatura entomològica. 
Generalitats sobre l'estructura corporal i cicles de vida dels 
artròpodes. Àmbit d'aplicació domèstic i comercial-industrial. 
L'antropobiocenosi . Danys forenses en béns immobles, 
productes emmagatzemats i salut pública. Àmbit d'aplicació 
medicolegal. Enquadrament històric. Datació de l'interval 
post mortem. Protocols d'actuació. Repercussions civils: 
evidències entomològiques en casos de negligència i 
maltractaments. Evidències entomològiques i legislació 
espanyola. 

18541 
ÚS I ABÚS DE FÀRMACS I 
DROGUES 

OP 6 
Principis bàsics de farmacologia. Grups de fàrmacs que 
alteren la conducta de l'individu. Farmacodependència. 
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ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

PROGRAMES INTERNACIONALS DE MOBILITAT

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

PROGRAMES NACIONALS DE MOBILITAT

Programa de Mobilitat Nacional SICUE: permet als estudiants fer una part dels estudis en una altra universitat espanyola 
diferent de la pròpia, amb garanties de reconeixement acadèmic i d'aprofitament, com també d'adequació al perfil 
curricular.
Programa DRAC: té com a objectiu la mobilitat d'estudiants entre les institucions que integren la XARXA VIVES 
D'UNIVERSITATS. Inclou diferents convocatòries d'ajudes (DRAC-Hivern, DRAC-Formació Avançada i DRAC- Estiu).

 el Programa d'Aprenentatge Permanent 

13

PREREQUISITS

PER A CURSAR AQUESTA ASSIGNATURA CAL  

18547 TREBALL DE FI DE GRAU 

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

18548 
TREBALL DE FI DE GRAU EN 
INVESTIGACIÓ PRIVADA 

 

 

ASIGNATURAS OPTATIVES FORA D'ITINERARI (a triar fins a completar els 36 ECTS d'optativitat) 

18543 

PROFILING: PERFIL 
PSICOCRIMINOLÒGIC DEL 
DELIQÜENT 

OP 6 

Conèixer els fonaments teòrics i metodològics de l’anàlisi de 
perfils (profiling). Saber aplicar l’anàlisi de perfils com a 
tècnica forense en la investigació criminal. Capacitar els 
estudiants en l'elaboració de perfils de casos criminals no 
resolts. Analitzar l'eficàcia de la utilització de l’anàlisi de 
perfils en la investigació delictiva. Aplicar els coneixements 
adquirits en l'elaboració de perfils criminals a altres àmbits 
criminovictimològics. 

18544 PSIQUIATRIA FORENSE OP 6 

Concepte de psiquiatria forense. Funcions psíquiques 
superiors i principals alteracions d'interès en psiquiatria 
forense. Principals patologies psiquiàtriques: manifestacions 
clíniques i repercussió jurídica. Conceptes bàsics en 
psiquiatria forense: capacitat civil, imputabilitat penal, 
internament involuntari, mesures de seguretat. Valoració 
forense del maltractament psíquic en la violència de gènere. 
Víctimes i agressors. 

18545 
PSICÒPATES I ASSASSINS 
MÚLTIPLES 

OP 6 

Concepte, etiologia, determinants i dimensions 
psicològiques que caracteritzen el comportament psicopàtic. 
Avaluació de la psicopatia. Psicopatia i diferències 
individuals. Emocions i psicopatia. Assassins múltiples: 
assassins en massa i assassins en sèrie. Reincidència i 
tractament dels delinqüents psicòpates i homicides. 

18546 PRÀCTIQUES EXTERNES OP 6 
Realització de pràctiques en empreses i institucions 
públiques. 

 

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.

w
w

w
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a
.e
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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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ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

PROGRAMES INTERNACIONALS DE MOBILITAT

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

PROGRAMES NACIONALS DE MOBILITAT

Programa de Mobilitat Nacional SICUE: permet als estudiants fer una part dels estudis en una altra universitat espanyola 
diferent de la pròpia, amb garanties de reconeixement acadèmic i d'aprofitament, com també d'adequació al perfil 
curricular.
Programa DRAC: té com a objectiu la mobilitat d'estudiants entre les institucions que integren la XARXA VIVES 
D'UNIVERSITATS. Inclou diferents convocatòries d'ajudes (DRAC-Hivern, DRAC-Formació Avançada i DRAC- Estiu).

 el Programa d'Aprenentatge Permanent 
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PREREQUISITS

PER A CURSAR AQUESTA ASSIGNATURA CAL  

18547 TREBALL DE FI DE GRAU 

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

18548 
TREBALL DE FI DE GRAU EN 
INVESTIGACIÓ PRIVADA 

 

 

ASIGNATURAS OPTATIVES FORA D'ITINERARI (a triar fins a completar els 36 ECTS d'optativitat) 

18543 

PROFILING: PERFIL 
PSICOCRIMINOLÒGIC DEL 
DELIQÜENT 

OP 6 

Conèixer els fonaments teòrics i metodològics de l’anàlisi de 
perfils (profiling). Saber aplicar l’anàlisi de perfils com a 
tècnica forense en la investigació criminal. Capacitar els 
estudiants en l'elaboració de perfils de casos criminals no 
resolts. Analitzar l'eficàcia de la utilització de l’anàlisi de 
perfils en la investigació delictiva. Aplicar els coneixements 
adquirits en l'elaboració de perfils criminals a altres àmbits 
criminovictimològics. 

18544 PSIQUIATRIA FORENSE OP 6 

Concepte de psiquiatria forense. Funcions psíquiques 
superiors i principals alteracions d'interès en psiquiatria 
forense. Principals patologies psiquiàtriques: manifestacions 
clíniques i repercussió jurídica. Conceptes bàsics en 
psiquiatria forense: capacitat civil, imputabilitat penal, 
internament involuntari, mesures de seguretat. Valoració 
forense del maltractament psíquic en la violència de gènere. 
Víctimes i agressors. 

18545 
PSICÒPATES I ASSASSINS 
MÚLTIPLES 

OP 6 

Concepte, etiologia, determinants i dimensions 
psicològiques que caracteritzen el comportament psicopàtic. 
Avaluació de la psicopatia. Psicopatia i diferències 
individuals. Emocions i psicopatia. Assassins múltiples: 
assassins en massa i assassins en sèrie. Reincidència i 
tractament dels delinqüents psicòpates i homicides. 

18546 PRÀCTIQUES EXTERNES OP 6 
Realització de pràctiques en empreses i institucions 
públiques. 

 

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. 
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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 

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.
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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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