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TÍTOLS DE L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR

+ info: Servei d'Informació. Universitat d'Alacant. 
Telèfon: 965903456 - Fax: 965903755 

 a/e:  informacio@ua.es 
Ctra. Sant Vicent del Raspeig, s/n. 

Apartat de correus 99. 03080 Alacant. 

En
gi

ny
er

ia

B
io

m
èd

ic
a

 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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■ 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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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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Enginyeria Biomèdica

OBJECTIUS GENERALS

Branca de coneixement: Enginyeria i Arquitectura

Ensenyament: presencial

Nombre de crèdits: 240 ECTS

Nombre de places: 60 castellà

Llengües utilitzades: castellà

L'objectiu general del nou títol de graduat o graduada en 
àmplia i sòlida que els prepare per a dirigir i realitzar les tasques de totes les fases del cicle de vida de sistemes, aplicacions i 
productes que resolguen problemes relacionats amb les tecnologies de la informació i les comunicacions en l'àmbit de la 
salut, aplicant el seu coneixement científic i els mètodes i tècniques propis de l'enginyeria. Amb caràcter general, el graduat 
o graduada en Enginyeria Biomèdica està capacitat per a aprendre a conèixer, fer, conviure i ser, en el seu àmbit personal, 
professional i social, d'acord amb el que recull l'informe de la UNESCO sobre les perspectives de l'educació en el segle XXI.

Enginyeria Biomèdica és preparar professionals amb una formació 

www.ua.es

www.ua.es

INFORMACIÓ GENERAL

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

COMPETÈNCIES

Que els i les estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de 
l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també 
alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
Que els i les estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i 
posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de 
problemes dins de la seua àrea d'estudi.
Que els i les estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea 
d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
Que els i les estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no 
especialitzat.
Que els i les estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis 
posteriors amb un alt grau d'autonomia. 

1 2

COMPETÈNCIES GENERALS

Planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes, serveis i sistemes biomèdics en l'àmbit d'aplicació del grau liderant la 
seua engegada i la seua millora contínua.
Dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l'accessibilitat, ergonomia, usabilitat i seguretat dels sistemes biomèdics, 
serveis i aplicacions del sector sanitari, així com de la informació que gestionen.
Dissenyar, desenvolupar i avaluar procediments d'anàlisi en l'àmbit de la salut.
Avaluar i seleccionar equips i plataformes tecnològiques per a la implantació de sistemes biomèdics, serveis i aplicacions 
en l'àmbit de la salut, valorant el retorn de la inversió.
Conèixer, comprendre i aplicar els estàndards i normes tècniques sobre l'ús de tecnologies d'informació i comunicacions 
en l'àmbit de la salut.
Conèixer les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten tant per a l'aprenentatge i desenvolupament de nous mètodes 
i tecnologies com per a l'adaptació a noves situacions en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.
Resoldre problemes amb iniciativa, autonomia i creativitat en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.
Participar i liderar equips multidisciplinaris i ser capaç de comunicar coneixements, procediments, resultats i idees 
relacionades amb l'enginyeria biomèdica i la seua aplicació en l'àmbit de la salut.
Analitzar i valorar l'impacte econòmic, social, mediambiental i en salut de les solucions tècniques, comprenent la 
responsabilitat ètica i professional de l'activitat pròpia dels graduats i graduades.
Adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica tant 
a nivell acadèmic com a professional.
Adquirir un compromís ètic amb la millora de la salut.
Saber transmetre els coneixements, habilitats i destreses de la professió del graduat o graduada en enginyeria biomèdica.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

Adquirir capacitats informàtiques i informacionals.
Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com a escrita
Adquirir capacitat d'anàlisi i síntesi.
Adquirir capacitat d'organització i planificació.
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Conèixer mètodes i mètriques de rendiment que permeten establir la qualitat dels processos i la millora continuada en les 
organitzacions relacionades amb l'àmbit de la salut.
Conèixer i identificar els diferents rols presents en la disciplina de l'Enginyeria Biomèdica així com les necessitats 
d'informació que presenten.
Conèixer les arquitectures de temps real, paral·leles i distribuïdes, la seua programació, així com les eines per al seu 
desenvolupament per un equip de treball en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.
Conèixer i desenvolupar sistemes d'ajuda a la decisió en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.
Conèixer i comprendre els instruments utilitzats en enginyeria biomèdica així com el seu funcionament bàsic.
Conèixer el concepte de sistema de salut i les seues implicacions a nivell local, autonòmic, nacional i internacional.
Dissenyar, desenvolupar, administrar, mantenir i avaluar sistemes d'informació que gestionen dades relacionades amb la 
salut.
Comprendre que les dades biomèdiques poden ser mesurades, comparades, agrupades i saber presentar-les de la millor 
manera possible depenent del propòsit que es perseguisca en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.
Adquirir capacitat per a elaborar plecs de condicions tècniques i avaluar les propostes associades, de sistemes d'informació 
de salut, equips biomèdics i projectes informàtics aplicats a la salut, que complisquen els estàndards vigents.
Conèixer i saber utilitzar sensors i actuadors i sistemes d'adquisició de senyals i informació biomèdica.
Desenvolupar, administrar, mantenir i avaluar sistemes biomèdics que presten serveis de salut a distància per a ciutadans i 
professionals, a través d'una xarxa de comunicacions.
Desenvolupar, seleccionar i avaluar dispositius sanitaris, assegurant la seua fiabilitat, seguretat i qualitat, conforme a 
principis ètics i estàndards.
Conèixer les estratègies i metodologies d'integració de sistemes biomèdics així com el seu potencial en l'àmbit de la salut.
Desenvolupar, mantenir i avaluar sistemes d'adquisició, emmagatzematge, transmissió i tractament de senyals i imatges 
clíniques.
Saber utilitzar estratègies i habilitats tecnològiques per a millorar la comunicació entre usuaris d'enginyeria biomèdica, 
professionals de salut i pacients, així com la difusió d'informació de salut.
Reconèixer els beneficis i limitacions, en termes de costos, interoperabilitat i rendiment, relacionats amb diferents 
infraestructures que poden ser usades en els sistemes sanitaris.
Conèixer i saber utilitzar dispositius i infraestructures de xarxes de comunicacions en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.
Conèixer i saber aplicar tècniques estadístiques i de mineria de dades per a analitzar informació de salut.
Comprendre i adaptar els sistemes biomèdics per a cobrir necessitats d'escalabilitat, mantenibilitat, rendiment, 
disponibilitat, seguretat i flexibilitat, en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica
Identificar problemes de seguretat i confidencialitat en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica i saber aplicar solucions seguint 
recomanacions i estàndards nacionals i internacionals.
Comprendre la relació existent entre diferents tipus de sistemes associats a l'enginyeria biomèdica com els sistemes 
mecànics, hidràulics, tèrmics i elèctrics.
Conèixer i saber aplicar les terminologies, i els estàndards en matèria sanitària proposats pels diferents organismes 
d'estandardització tant tècnics com a sanitaris.
Identificar, integrar i relacionar el concepte de salut i de malaltia.
Identificar, integrar i relacionar els conceptes de prevenció, diagnòstic i tractament de malalties, la cura als malalts i la 
promoció i la protecció de la salut.
Identificar, integrar i relacionar les dades de valoració, priorització de problemes/diagnòstics, proves diagnòstiques, 
procediments terapèutics i dades de seguiment en les diferents etapes del cicle vital.
Conèixer i identificar l'estructura i funció del cos humà a nivell bàsic.
Conèixer els principals processos fisiopatològics, les seues manifestacions i els factors de risc que determinen els estats de 
salut i malaltia en les diferents etapes del cicle vital.
Comprendre, analitzar i monitoritzar la distribució de la salut i els seus determinants en grups i comunitats.
Conèixer els conceptes bàsics i terminologia de la farmacologia, els principals grups de fàrmacs, bases de dades 
farmacològiques, així com gestió de la informació de medicaments.
Conèixer els conceptes bàsics i terminologia bioquímica clínica.
Adquirir capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguen plantejar-se en l'enginyeria biomèdica, així 
com mostrar aptitud per a aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; càlcul diferencial i integral; mètodes numèrics i 
algorísmia numèrica.
Comprendre i dominar els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i 
electromagnetisme i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria biomèdica.
Comprendre i dominar els conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica, algorísmia i complexitat computacional, i la 
seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria biomèdica.
Adquirir coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes 
informàtics amb aplicació en enginyeria biomèdica.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Comprendre conceptes bàsics de la biologia cel·lular, la bioquímica, la genètica i la immunologia així com de la terminologia 
general utilitzada en la biologia humana.
Conèixer el concepte d'empresa així com la seua organització i gestió en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.
Adquirir capacitat per a assentar els principis de coneixements bàsics de la química general a fi d'aplicar-los per a comprendre 
l'estructura i interaccions de les biomolècules que formen part dels éssers vius i dels biomaterials compatibles amb els éssers 
vius.
Ser capaç de resoldre problemes d'enginyeria biomèdica aplicant coneixements d'estadística.
Conèixer els principis d'equilibri i dinàmica de sistemes mecànics, elasticitat i resistència de materials i saber resoldre 
problemes associats a l'àmbit de l'enginyeria biomèdica
Conèixer i saber aplicar els principis elementals de la mecànica de fluids.
Comprendre i saber calcular els aspectes bàsics dels circuits electrònics analògics.
Conèixer i saber dissenyar circuits digitals.
Saber seleccionar un material tenint en compte les seues propietats, les característiques del lloc de col·locació i l'ús al que es 
va a sotmetre, en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.
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Conèixer mètodes i mètriques de rendiment que permeten establir la qualitat dels processos i la millora continuada en les 
organitzacions relacionades amb l'àmbit de la salut.
Conèixer i identificar els diferents rols presents en la disciplina de l'Enginyeria Biomèdica així com les necessitats 
d'informació que presenten.
Conèixer les arquitectures de temps real, paral·leles i distribuïdes, la seua programació, així com les eines per al seu 
desenvolupament per un equip de treball en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.
Conèixer i desenvolupar sistemes d'ajuda a la decisió en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.
Conèixer i comprendre els instruments utilitzats en enginyeria biomèdica així com el seu funcionament bàsic.
Conèixer el concepte de sistema de salut i les seues implicacions a nivell local, autonòmic, nacional i internacional.
Dissenyar, desenvolupar, administrar, mantenir i avaluar sistemes d'informació que gestionen dades relacionades amb la 
salut.
Comprendre que les dades biomèdiques poden ser mesurades, comparades, agrupades i saber presentar-les de la millor 
manera possible depenent del propòsit que es perseguisca en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.
Adquirir capacitat per a elaborar plecs de condicions tècniques i avaluar les propostes associades, de sistemes d'informació 
de salut, equips biomèdics i projectes informàtics aplicats a la salut, que complisquen els estàndards vigents.
Conèixer i saber utilitzar sensors i actuadors i sistemes d'adquisició de senyals i informació biomèdica.
Desenvolupar, administrar, mantenir i avaluar sistemes biomèdics que presten serveis de salut a distància per a ciutadans i 
professionals, a través d'una xarxa de comunicacions.
Desenvolupar, seleccionar i avaluar dispositius sanitaris, assegurant la seua fiabilitat, seguretat i qualitat, conforme a 
principis ètics i estàndards.
Conèixer les estratègies i metodologies d'integració de sistemes biomèdics així com el seu potencial en l'àmbit de la salut.
Desenvolupar, mantenir i avaluar sistemes d'adquisició, emmagatzematge, transmissió i tractament de senyals i imatges 
clíniques.
Saber utilitzar estratègies i habilitats tecnològiques per a millorar la comunicació entre usuaris d'enginyeria biomèdica, 
professionals de salut i pacients, així com la difusió d'informació de salut.
Reconèixer els beneficis i limitacions, en termes de costos, interoperabilitat i rendiment, relacionats amb diferents 
infraestructures que poden ser usades en els sistemes sanitaris.
Conèixer i saber utilitzar dispositius i infraestructures de xarxes de comunicacions en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.
Conèixer i saber aplicar tècniques estadístiques i de mineria de dades per a analitzar informació de salut.
Comprendre i adaptar els sistemes biomèdics per a cobrir necessitats d'escalabilitat, mantenibilitat, rendiment, 
disponibilitat, seguretat i flexibilitat, en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica
Identificar problemes de seguretat i confidencialitat en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica i saber aplicar solucions seguint 
recomanacions i estàndards nacionals i internacionals.
Comprendre la relació existent entre diferents tipus de sistemes associats a l'enginyeria biomèdica com els sistemes 
mecànics, hidràulics, tèrmics i elèctrics.
Conèixer i saber aplicar les terminologies, i els estàndards en matèria sanitària proposats pels diferents organismes 
d'estandardització tant tècnics com a sanitaris.
Identificar, integrar i relacionar el concepte de salut i de malaltia.
Identificar, integrar i relacionar els conceptes de prevenció, diagnòstic i tractament de malalties, la cura als malalts i la 
promoció i la protecció de la salut.
Identificar, integrar i relacionar les dades de valoració, priorització de problemes/diagnòstics, proves diagnòstiques, 
procediments terapèutics i dades de seguiment en les diferents etapes del cicle vital.
Conèixer i identificar l'estructura i funció del cos humà a nivell bàsic.
Conèixer els principals processos fisiopatològics, les seues manifestacions i els factors de risc que determinen els estats de 
salut i malaltia en les diferents etapes del cicle vital.
Comprendre, analitzar i monitoritzar la distribució de la salut i els seus determinants en grups i comunitats.
Conèixer els conceptes bàsics i terminologia de la farmacologia, els principals grups de fàrmacs, bases de dades 
farmacològiques, així com gestió de la informació de medicaments.
Conèixer els conceptes bàsics i terminologia bioquímica clínica.
Adquirir capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguen plantejar-se en l'enginyeria biomèdica, així 
com mostrar aptitud per a aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; càlcul diferencial i integral; mètodes numèrics i 
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informàtics amb aplicació en enginyeria biomèdica.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Comprendre conceptes bàsics de la biologia cel·lular, la bioquímica, la genètica i la immunologia així com de la terminologia 
general utilitzada en la biologia humana.
Conèixer el concepte d'empresa així com la seua organització i gestió en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.
Adquirir capacitat per a assentar els principis de coneixements bàsics de la química general a fi d'aplicar-los per a comprendre 
l'estructura i interaccions de les biomolècules que formen part dels éssers vius i dels biomaterials compatibles amb els éssers 
vius.
Ser capaç de resoldre problemes d'enginyeria biomèdica aplicant coneixements d'estadística.
Conèixer els principis d'equilibri i dinàmica de sistemes mecànics, elasticitat i resistència de materials i saber resoldre 
problemes associats a l'àmbit de l'enginyeria biomèdica
Conèixer i saber aplicar els principis elementals de la mecànica de fluids.
Comprendre i saber calcular els aspectes bàsics dels circuits electrònics analògics.
Conèixer i saber dissenyar circuits digitals.
Saber seleccionar un material tenint en compte les seues propietats, les característiques del lloc de col·locació i l'ús al que es 
va a sotmetre, en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.
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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:

ACCÉS

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

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

CONTINGUTS: MÒDULS DEL PLA D'ESTUDIS

El títol de graduat o graduada en Enginyeria Biomèdica per la Universitat d'Alacant és un ensenyament universitari oficial de 
Grau, i el seu pla d'estudis tindrà una durada de 240 crèdits europeus.
Haurà de cursar-se el bloc de formació bàsica de 60 crèdits (dels quals 6 són complementaris i corresponen a la matèria de 
biologia pertanyent a la branca de Ciències de la Salut), el bloc d'assignatures obligatòries de 162 crèdits (sense els 12 crèdits 
corresponents al Treball de Fi de Grau) i els crèdits d'assignatures optatives oferint-se pràctiques externes i Inglés. L'estudiant té 
garantida la possibilitat d'obtenir reconeixement acadèmic de fins a un màxim de sis crèdits optatius del pla d'estudis cursat, per 
la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. 
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BIOLOGIA 0.2 FÍSICA 0.2 

DIBUIX TÈCNIC II 0.2 GEOLOGIA 0.1 

DISSENY 0.1 MATEMÀTIQUES II 0.2 

ECONOMIA DE L’EMPRESA 0.1 QUÍMICA 0.2 
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CONTINUACIÓ D'ESTUDIS

El títol de graduat o graduada en Enginyeria Biomèdica permet l'accés a màsters de caràcter professional i/o investigació  i altres 
postgraus atenent a la normativa vigent.
Si el graduat/a desitja ampliar els seus coneixements en altres branques afins pot optar pels següents màsters que ofereix 
l'Escola Politècnica Superior: màster universitari en Desenvolupament d'Aplicacions i Serveis Web, màster universitari en 
Desenvolupament de Programari per a Dispositius Mòbils, màster universitari en Enginyeria Informàtica, màster universitari en 
Enginyeria de la Telecomunicació, màster universitari en Automàtica i Robòtica.

involucrades en el desenvolupament i distribució de fàrmacs. Els professionals de Enginyeria Biomèdica poden desenvolupar les 
seues tasques com a tècnics qualificats d'empreses relacionades amb la gestió i l'anàlisi informàtica de dades biològiques. 
Sector de recerca en salut 
Finalment la recerca en l'àmbit de la salut està en continu desenvolupament amb l'objectiu d'optimitzar tècniques de diagnòstic 
i tractaments per a millorar la salut de les persones, reduir costos, etc. Els professionals egressats i egressades de Enginyeria 
Biomèdica tenen la base de coneixement necessària per a participar amb èxit en tasques de recerca multidisciplinària 
relacionades amb l'avaluació i el desenvolupament de sistemes d'informació clínica, l'explotació de dades clíniques, la integració 
de tecnologies en l'activitat clínica, etc.
Professions per a les quals capacita: Enginyera o Enginyer Biomèdic, consultor tecnològic en sanitat, analista de sistemes 
clínics, dissenyador i desenvolupador d'aplicacions mèdiques, analista de dades sanitàries, director tecnològic en àmbits 
sanitaris, dissenyador de sistemes de telemedicina, desenvolupador d'aplicacions mòbils en salut, coordinador tecnològic 
d'equips multidisciplinaris en salut, assessor en integració de sistemes sanitaris, analista de sistemes d'informació mèdics, 
coordinador d'innovació tecnològica en centres sanitaris, assessor tecnològic en salut pública, analista computacional de dades 
biològiques, investigador en tecnologia aplicada a la salut. En general totes aquelles professions en l'àmbit de les cures de la 
salut que impliquen l'ús o necessitat de tecnologies de la informació i les comunicacions.

Escola Politècnica Superior
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ctra. d'Alacant s/n 03690 Sant Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon: 965 90 3648   Fax: 965 90 3644
eps@ua.es    www.eps.ua.es/va/
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PERFILS PROFESSIONALS DEL TÍTOL

La importància de l'activitat professional relacionada amb la salut és inherent a l'àmbit d'aplicació: l'instint de supervivència 
dels individus eleva a un grau màxim la importància de les cures de la salut i de totes les tasques que hi estan relacionades. 
D'altra banda, el desenvolupament a través de la història de la humanitat de les activitats destinades a cura de la salut, ha 
provocat que aspectes de salut s'integren amb multitud de sectors professionals, des del sector industrial (relacionat per 
exemple amb la fabricació de dispositius mèdics) fins al sector de l'administració pública (relacionat, per exemple, amb la salut 
pública). 
És important destacar que el desenvolupament al llarg dels segles de les cures de la salut ha originat que es tracte d'una 
disciplina amb unes característiques especials (per exemple, una forta estandardització) que exigeixen que els professionals 
integrats en aquest àmbit disposen de coneixements multidisciplinaris que abasten tant el sector propi de la salut com la resta de 
sectors que s'hi integren. 
A continuació es presenta una relació de sectors associats a l'àmbit de la salut en els quals els graduats o graduades en 
Enginyeria Biomèdica poden desenvolupar professionalment la seua activitat.
Sector de la indústria de dispositius sanitaris 
En aquest sector els graduats o graduades en Enginyeria Biomèdica podrien participar en els equips de treball interdisciplinaris 
dedicats al desenvolupament i/o manteniment d'equips mèdics de diagnòstic, tractament o monitoratge de pacients, incloent 
tot el programari relacionat. Els coneixements multidisciplinaris de base d'aquests graduats o graduades els converteix en 
excel·lents interlocutors entre els equips mèdics i els equips de disseny i desenvolupament industrial. 
També associat al sector industrial poden realitzar tasques d'assessorament, control de qualitat i gestió del manteniment dels 
equips dins dels departaments d'enginyeria clínica o d'electromedicina, com a part dels serveis postvenda o de contractes de 
manteniment. 
S'ha destacat l'elevada estandardització en el sector salut, especialment si es tracta de dispositius que poden afectar la salut de 
les persones. Aquest tipus de professionals poden participar també en comitès i organismes internacionals d'estandardització, 
així com en les agències de certificació dels dispositius sanitaris. 
Sector de l'assistència sanitària 
L'evolució de l'assistència sanitària, especialment des de l'aparició de les tecnologies informàtiques, fa necessari que 
professionals amb coneixements tecnològics s'involucren de manera indirecta en les cures de la salut. Així, per exemple, els 
graduats o graduades en Enginyeria Biomèdica estan capacitats per a participar en tasques d'implantació i administració de 
xarxes, infraestructures i sistemes d'informació en departaments d'hospitals i clíniques, facilitant l'activitat clínica dels 
professionals de la salut. 
Els coneixements multidisciplinaris que han obtingut els egressats i egressades en els seus estudis de Enginyeria Biomèdica els 
aporten una visió interdisciplinària, ideal per a actuar com a consultors de tecnologies per a la salut o consultors en sistemes 
d'informació sanitaris. 
Sector de les organitzacions socials 
Les organitzacions socials són un sector imprescindible en la societat, complementari al sector de l'assistència sanitària i en 
continu desenvolupament. Els enginyers i les enginyeres biomèdics poden treballar professionalment en activitats similars a les 
quals poden exercir en el sector de l'assistència sanitària, tenint la base per a convertir-se en excel·lents consultors sobre 
sistemes de suport a pacients i a personal sanitari. De la mateixa manera poden assessorar en temes tecnològics i donar suport en 
les activitats de les societats de salut. 
Sector de l'administració pública 
L'administració pública és un altre dels sectors en els quals aquests professionals poden desenvolupar la seua feina activament, 
ja que la cura de la salut està organitzat directament per l'administració pública a través d'organismes a diverses escales: 
nacionals, autonòmics i locals. Els enginyers i les enginyeres biomèdics poden participar en aquesta organització a tots els 
nivells, assessorant en la definició de polítiques estratègiques relacionades amb la coordinació de tecnologia i la innovació en 
centres públics i concertats de salut. 
Els coneixements sobre tecnologia i sobre salut d'aquests professionals els permeten participar en els comitès d'adaptació i 
integració d'estàndards que s'establisquen en l'àmbit sanitari dins de l'administració pública. 
Una altra de les tasques fonamentals en l'administració pública relacionada amb l'àmbit de la salut és el seguiment i control de la 
salut pública. Els graduats o graduades en Enginyeria Biomèdica coneixen les eines necessàries per a participar des d'un punt de 
vista tecnològic en l'anàlisi de la informació clínica que es realitze en estudis de salut pública.
Sector de les tecnologies de la informació i les comunicacions 
Durant els últims anys, el sector de les TIC ha experimentat un gran avanç en l'àmbit de la salut amb el resultat d'una clara 
integració entre l'activitat clínica i els sistemes d'informació. Els enginyers i les enginyeres per a la salut poden participar en el 
desenvolupament, manteniment i implantació de sistemes d'informació clínica. 
Els coneixements multidisciplinaris adquirits durant els seus estudis de grau permeten a aquests professionals donar suport tant 
als especialistes sanitaris com a altres professionals en TIC en les seues tasques amb l'objectiu de millorar l'eficiència. També es 
converteixen en professionals idonis per a participar en l'organització i supervisió d'equips multidisciplinaris salut-TIC. 
Sector farmacèutic 
El sector farmacèutic és un altre dels sectors relacionats amb la cura de la salut que fa un ús intensiu de coneixements 
tecnològics per a avançar en el desenvolupament dels seus productes. Les competències adquirides en els estudis de Enginyeria 
Biomèdica permeten que els egressats i egressades es puguen integrar en equips de desenvolupament tecnològic per a empreses 
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sanitaris, dissenyador de sistemes de telemedicina, desenvolupador d'aplicacions mòbils en salut, coordinador tecnològic 
d'equips multidisciplinaris en salut, assessor en integració de sistemes sanitaris, analista de sistemes d'informació mèdics, 
coordinador d'innovació tecnològica en centres sanitaris, assessor tecnològic en salut pública, analista computacional de dades 
biològiques, investigador en tecnologia aplicada a la salut. En general totes aquelles professions en l'àmbit de les cures de la 
salut que impliquen l'ús o necessitat de tecnologies de la informació i les comunicacions.

Escola Politècnica Superior
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ctra. d'Alacant s/n 03690 Sant Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon: 965 90 3648   Fax: 965 90 3644
eps@ua.es    www.eps.ua.es/va/
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PERFILS PROFESSIONALS DEL TÍTOL

La importància de l'activitat professional relacionada amb la salut és inherent a l'àmbit d'aplicació: l'instint de supervivència 
dels individus eleva a un grau màxim la importància de les cures de la salut i de totes les tasques que hi estan relacionades. 
D'altra banda, el desenvolupament a través de la història de la humanitat de les activitats destinades a cura de la salut, ha 
provocat que aspectes de salut s'integren amb multitud de sectors professionals, des del sector industrial (relacionat per 
exemple amb la fabricació de dispositius mèdics) fins al sector de l'administració pública (relacionat, per exemple, amb la salut 
pública). 
És important destacar que el desenvolupament al llarg dels segles de les cures de la salut ha originat que es tracte d'una 
disciplina amb unes característiques especials (per exemple, una forta estandardització) que exigeixen que els professionals 
integrats en aquest àmbit disposen de coneixements multidisciplinaris que abasten tant el sector propi de la salut com la resta de 
sectors que s'hi integren. 
A continuació es presenta una relació de sectors associats a l'àmbit de la salut en els quals els graduats o graduades en 
Enginyeria Biomèdica poden desenvolupar professionalment la seua activitat.
Sector de la indústria de dispositius sanitaris 
En aquest sector els graduats o graduades en Enginyeria Biomèdica podrien participar en els equips de treball interdisciplinaris 
dedicats al desenvolupament i/o manteniment d'equips mèdics de diagnòstic, tractament o monitoratge de pacients, incloent 
tot el programari relacionat. Els coneixements multidisciplinaris de base d'aquests graduats o graduades els converteix en 
excel·lents interlocutors entre els equips mèdics i els equips de disseny i desenvolupament industrial. 
També associat al sector industrial poden realitzar tasques d'assessorament, control de qualitat i gestió del manteniment dels 
equips dins dels departaments d'enginyeria clínica o d'electromedicina, com a part dels serveis postvenda o de contractes de 
manteniment. 
S'ha destacat l'elevada estandardització en el sector salut, especialment si es tracta de dispositius que poden afectar la salut de 
les persones. Aquest tipus de professionals poden participar també en comitès i organismes internacionals d'estandardització, 
així com en les agències de certificació dels dispositius sanitaris. 
Sector de l'assistència sanitària 
L'evolució de l'assistència sanitària, especialment des de l'aparició de les tecnologies informàtiques, fa necessari que 
professionals amb coneixements tecnològics s'involucren de manera indirecta en les cures de la salut. Així, per exemple, els 
graduats o graduades en Enginyeria Biomèdica estan capacitats per a participar en tasques d'implantació i administració de 
xarxes, infraestructures i sistemes d'informació en departaments d'hospitals i clíniques, facilitant l'activitat clínica dels 
professionals de la salut. 
Els coneixements multidisciplinaris que han obtingut els egressats i egressades en els seus estudis de Enginyeria Biomèdica els 
aporten una visió interdisciplinària, ideal per a actuar com a consultors de tecnologies per a la salut o consultors en sistemes 
d'informació sanitaris. 
Sector de les organitzacions socials 
Les organitzacions socials són un sector imprescindible en la societat, complementari al sector de l'assistència sanitària i en 
continu desenvolupament. Els enginyers i les enginyeres biomèdics poden treballar professionalment en activitats similars a les 
quals poden exercir en el sector de l'assistència sanitària, tenint la base per a convertir-se en excel·lents consultors sobre 
sistemes de suport a pacients i a personal sanitari. De la mateixa manera poden assessorar en temes tecnològics i donar suport en 
les activitats de les societats de salut. 
Sector de l'administració pública 
L'administració pública és un altre dels sectors en els quals aquests professionals poden desenvolupar la seua feina activament, 
ja que la cura de la salut està organitzat directament per l'administració pública a través d'organismes a diverses escales: 
nacionals, autonòmics i locals. Els enginyers i les enginyeres biomèdics poden participar en aquesta organització a tots els 
nivells, assessorant en la definició de polítiques estratègiques relacionades amb la coordinació de tecnologia i la innovació en 
centres públics i concertats de salut. 
Els coneixements sobre tecnologia i sobre salut d'aquests professionals els permeten participar en els comitès d'adaptació i 
integració d'estàndards que s'establisquen en l'àmbit sanitari dins de l'administració pública. 
Una altra de les tasques fonamentals en l'administració pública relacionada amb l'àmbit de la salut és el seguiment i control de la 
salut pública. Els graduats o graduades en Enginyeria Biomèdica coneixen les eines necessàries per a participar des d'un punt de 
vista tecnològic en l'anàlisi de la informació clínica que es realitze en estudis de salut pública.
Sector de les tecnologies de la informació i les comunicacions 
Durant els últims anys, el sector de les TIC ha experimentat un gran avanç en l'àmbit de la salut amb el resultat d'una clara 
integració entre l'activitat clínica i els sistemes d'informació. Els enginyers i les enginyeres per a la salut poden participar en el 
desenvolupament, manteniment i implantació de sistemes d'informació clínica. 
Els coneixements multidisciplinaris adquirits durant els seus estudis de grau permeten a aquests professionals donar suport tant 
als especialistes sanitaris com a altres professionals en TIC en les seues tasques amb l'objectiu de millorar l'eficiència. També es 
converteixen en professionals idonis per a participar en l'organització i supervisió d'equips multidisciplinaris salut-TIC. 
Sector farmacèutic 
El sector farmacèutic és un altre dels sectors relacionats amb la cura de la salut que fa un ús intensiu de coneixements 
tecnològics per a avançar en el desenvolupament dels seus productes. Les competències adquirides en els estudis de Enginyeria 
Biomèdica permeten que els egressats i egressades es puguen integrar en equips de desenvolupament tecnològic per a empreses 
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(1) Prèviament a l'avaluació del Treball de Fi de Grau, l'alumnat ha d'acreditar les competències en un idioma 
estranger. Entre altres formes d'acreditació, en la Universitat d'Alacant es considera necessari superar com a 
mínim, el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les llengües modernes, que podrà ser elevat en el 
futur. 

(2) Optativitat: Es cursaran 12 crèdits optatius elegint dos de entre les següents assignatures:

 

ESTRUCTURA DEL PLA D'ESTUDIS
PER TIPUS DE MATÈRIA

TIPUS DE MATÈRIA CRÈDITS 
Formació bàsica (FB) 60 

Obligatòries (OB) 156 

Optatives (OP)  12 

Treball de Fi de Grau (OB) 12 

Total crèdits 240 

 

33601 MATEMÀTIQUES I  FB 6 

Vectors. Sistemes d'equacions lineals. Àlgebra matricial. 
Matrius i sistemes lineals. Subespais. Transformacions 
lineals. Determinants. Diagonalització de matrius. Espais 
vectorials.  

33602 QUÍMICA FB 6 

Model atòmic. Enllaç químic. Interaccions moleculars. 
Estructura atòmica i propietats macroscòpiques. Química 
en dissolució: Reaccions i equilibri químic, fonaments de 
cinètica química, àcids i bases, i redox. Fonaments de la 
química orgànica: hidrocarburs saturats, insaturats i 
aromàtics. Heteroàtomes i grups funcionals. Isomeria i 
estereoisomers. Biomolècules: Carbohidrats, lípids, 
proteïnes. Enzims i catàlisi enzimàtica. Materials polimèrics. 
Termoplàstics i termostables. Polímers compatibles amb els 
éssers vius.  

33603 
FONAMENTS FÍSICS DE 
L'ENGINYERIA I  

FB 6 
Cinemàtica. Dinàmica. Trabaix i energia. Oscil·lacions i 
ones. Mecànica def luidos. Principis de la termodinàmica.  

33604 
FONAMENTS DELS 
COMPUTADORS  

FB 6 

Components i estructura bàsica d'un computador. Nivells 
estructurals i funcionals d'un computador. Funcionament i 
interconnexió dels sistemes informàtics. Representació de 
la informació.  

33605 FONAMENTS D'EMPRESA FB 6 

Sistemes d'organització i sistemes d'informació. Processos 
informàtics en la gestió de l'empresa i les institucions. 
Recursos tecnològics en l'àmbit de les organitzacions. 
Automatització de processos. Principis sobre intel·ligència 
de negoci. Impacte econòmic dels sistemes d'informació. 
Tecnologies de la informació en els models de negoci.  

 

33606 MATEMÀTIQUES II  FB 6 
Càlcul diferencial i integral. Mètodes numèrics. Introducció a 
les equacions diferencials.  

33607 ESTADÍSTICA  FB 6 

Estadística descriptiva. Probabilitat. Models de distribució 
probabilístics. Inferència estadística. Tractament i anàlisi 
estadística de dades aplicat a l'àmbit de la salut i la 
bioenginyeria. Aplicació de l'estadística en el pronòstic, 
diagnòstic, control i prevenció.  

33608 
FONAMENTS DE 
PROGRAMACIÓ  

FB 6 

Algorismes i programes. Tipus de dades bàsiques. 
Variables. Estructures de control del flux del programa. 
Subprogrames i funcions. Tipus compostos de dades: 
vectors, registres. Fitxers. Interacció amb l'usuari: entrada i 
eixida de dades. Eines bàsiques de programació: 
compiladors, intèrprets i depuradors.  

33609 
FONAMENTS FÍSICS DE 
L'ENGINYERIA II  

FB 6 
Camp elèctric. Corrent elèctric. Interacció magnètica. Fonts 
del camp magnètic. Inducció electromagnètica. Camp 
electromagnètic. Ondes electromagnètiques.  

33610 
FONAMENTS DE BIOLOGIA 
HUMANA  

FB 6 

BIOLOGIA CEL·LULAR. Diferències i semblances en 
l'estructura, funció i substrat de les cèl·lules dels diferents 
regnes i dominis. Principals funcions de la cèl·lula i les 
seues implicacions en el cicle de salut/malaltia. Principals 
funcions de la cèl·lula i les seues implicacions en el cicle de 
salut/malaltia. GENÈTICA HUMANA. Introducció a la 
Genètica. Genètica mendeliana i maneres d'herència. 
Genètica de poblacions. Genètica molecular. 
IMMUNOLOGIA. Components cel·lulars i moleculars de la 
Immunitat. Resposta immunitària fisiològica: tolerància 
immunològica. Tipus de resposta immunitària patològica. 
Classificació de les principals malalties de base 
immunològica; aspectes clínics, diagnòstics i terapèutics 
generals.  
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CODI ASSIGNATURA  ECTS CODI ASSIGNATURA ECTS 

34541 ANGLÉS 6 33623 TERMINOLOGIES, CODIFICACIÓ I ESTÀNDARDS 6 

33638 PRÀCTIQUES EXTERNES I 6 33635 SALUT ELECTRÒNICA 6 

33743 PRÀCTIQUES EXTERNES II 6 33637 PSICOLOGIA DE LA SALUT 6 

 

PRIMER CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

33601 MATEMÀTIQUES I  FB 6 33606 MATEMÀTIQUES II  FB 6 

33602 QUÍMICA FB 6 33607 ESTADÍSTICA  FB 6 

33603 
FONAMENTS FÍSICS DE 
L'ENGINYERIA I  

FB 6 33608 FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ  FB 6 

33604 FONAMENTS DELS COMPUTADORS  FB 6 33609 FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II  FB 6 

33605 FONAMENTS D'EMPRESA FB 6 33610 FONAMENTS DE BIOLOGIA HUMANA  FB 6 

SEGON CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

33611 
FONAMENTS BÀSICS DE ANATOMIA I 
FISIOLOGÍA  

OB 6 33612 
FONAMENTS DE SISTEMES I 
INSTRUMENTACIÓ 

OB 6 

33742 ELECTRÒNICA OB 6 33617 SISTEMES DE COMUNICACIONS  OB 6 

33613 PROGRAMACIÓ AVANÇADA  OB 6 33618 HISTÒRIA DE SALUT ELECTRÒNICA OB 6 

33614 
ORGANITZACIÓ  I FUNCIONAMENT 
DE SERVEIS SANITARIS  

OB 6 33745 TECNOLOGIES INDUSTRIALS OB 6 

33615 BASES DE DADES  OB 6 33620 FISIOPATOLOGIA  OB 6 

TERCER CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

33621 USABILITAT I ACCESSIBILITAT OB 6 33626 SISTEMES D’INFORMACIÓ OB 6 

33622 
INFRAESTRUCTURAS DE SISTEMAS 
CLÍNICOS  

OB 6 33627 SISTEMES DISTRIBUÏTS  OB 6 

33744 SISTEMES MECÀNICS OB 6 33628 ANÀLISI DE DADES CLÍNIQUES  OB 6 

33624 GESTIÓ DE PROCESSOS SANITARIS  OB 6 33616 PROCESSAMENT DE SEÑALS BIOMÈDICS OB 6 

33625 SALUT PÚBLICA I EPIDEMIOLOGIA  OB 6 33630 
FARMACOLOGIA I PRINCIPIS DE 
BIOQUÍMICA  

OB 6 

QUART CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

33631 
ANÀLISI I PROCESSAMENT  
D´IMATGES CLÍNIQUES  

OB 6 33619 SEGURETAT I CONFIDENCIALITAT OB 6 

33632 TELEMEDICINA I TELEASISTÈNCIA  OB 6 33741 BIOMATERIALS OB 6 

33740 
MODELATGE DE SISTEMES 
BIOMECÀNICS 

OB 6 

33634 GESTIÓ DE PROJECTES  OB 6 

33640 TREBALL DE FI DE GRAU (1) OB 12 

ASSIGNATURA OPTATIVA (2) 
OP 6 ASSIGNATURA OPTATIVA (2) OP 6 
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(1) Prèviament a l'avaluació del Treball de Fi de Grau, l'alumnat ha d'acreditar les competències en un idioma 
estranger. Entre altres formes d'acreditació, en la Universitat d'Alacant es considera necessari superar com a 
mínim, el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les llengües modernes, que podrà ser elevat en el 
futur. 

(2) Optativitat: Es cursaran 12 crèdits optatius elegint dos de entre les següents assignatures:

 

ESTRUCTURA DEL PLA D'ESTUDIS
PER TIPUS DE MATÈRIA

TIPUS DE MATÈRIA CRÈDITS 
Formació bàsica (FB) 60 

Obligatòries (OB) 156 

Optatives (OP)  12 

Treball de Fi de Grau (OB) 12 

Total crèdits 240 

 

33601 MATEMÀTIQUES I  FB 6 

Vectors. Sistemes d'equacions lineals. Àlgebra matricial. 
Matrius i sistemes lineals. Subespais. Transformacions 
lineals. Determinants. Diagonalització de matrius. Espais 
vectorials.  

33602 QUÍMICA FB 6 

Model atòmic. Enllaç químic. Interaccions moleculars. 
Estructura atòmica i propietats macroscòpiques. Química 
en dissolució: Reaccions i equilibri químic, fonaments de 
cinètica química, àcids i bases, i redox. Fonaments de la 
química orgànica: hidrocarburs saturats, insaturats i 
aromàtics. Heteroàtomes i grups funcionals. Isomeria i 
estereoisomers. Biomolècules: Carbohidrats, lípids, 
proteïnes. Enzims i catàlisi enzimàtica. Materials polimèrics. 
Termoplàstics i termostables. Polímers compatibles amb els 
éssers vius.  

33603 
FONAMENTS FÍSICS DE 
L'ENGINYERIA I  

FB 6 
Cinemàtica. Dinàmica. Trabaix i energia. Oscil·lacions i 
ones. Mecànica def luidos. Principis de la termodinàmica.  

33604 
FONAMENTS DELS 
COMPUTADORS  

FB 6 

Components i estructura bàsica d'un computador. Nivells 
estructurals i funcionals d'un computador. Funcionament i 
interconnexió dels sistemes informàtics. Representació de 
la informació.  

33605 FONAMENTS D'EMPRESA FB 6 

Sistemes d'organització i sistemes d'informació. Processos 
informàtics en la gestió de l'empresa i les institucions. 
Recursos tecnològics en l'àmbit de les organitzacions. 
Automatització de processos. Principis sobre intel·ligència 
de negoci. Impacte econòmic dels sistemes d'informació. 
Tecnologies de la informació en els models de negoci.  

 

33606 MATEMÀTIQUES II  FB 6 
Càlcul diferencial i integral. Mètodes numèrics. Introducció a 
les equacions diferencials.  

33607 ESTADÍSTICA  FB 6 

Estadística descriptiva. Probabilitat. Models de distribució 
probabilístics. Inferència estadística. Tractament i anàlisi 
estadística de dades aplicat a l'àmbit de la salut i la 
bioenginyeria. Aplicació de l'estadística en el pronòstic, 
diagnòstic, control i prevenció.  

33608 
FONAMENTS DE 
PROGRAMACIÓ  

FB 6 

Algorismes i programes. Tipus de dades bàsiques. 
Variables. Estructures de control del flux del programa. 
Subprogrames i funcions. Tipus compostos de dades: 
vectors, registres. Fitxers. Interacció amb l'usuari: entrada i 
eixida de dades. Eines bàsiques de programació: 
compiladors, intèrprets i depuradors.  

33609 
FONAMENTS FÍSICS DE 
L'ENGINYERIA II  

FB 6 
Camp elèctric. Corrent elèctric. Interacció magnètica. Fonts 
del camp magnètic. Inducció electromagnètica. Camp 
electromagnètic. Ondes electromagnètiques.  

33610 
FONAMENTS DE BIOLOGIA 
HUMANA  

FB 6 

BIOLOGIA CEL·LULAR. Diferències i semblances en 
l'estructura, funció i substrat de les cèl·lules dels diferents 
regnes i dominis. Principals funcions de la cèl·lula i les 
seues implicacions en el cicle de salut/malaltia. Principals 
funcions de la cèl·lula i les seues implicacions en el cicle de 
salut/malaltia. GENÈTICA HUMANA. Introducció a la 
Genètica. Genètica mendeliana i maneres d'herència. 
Genètica de poblacions. Genètica molecular. 
IMMUNOLOGIA. Components cel·lulars i moleculars de la 
Immunitat. Resposta immunitària fisiològica: tolerància 
immunològica. Tipus de resposta immunitària patològica. 
Classificació de les principals malalties de base 
immunològica; aspectes clínics, diagnòstics i terapèutics 
generals.  

 

9 10

CODI ASSIGNATURA  ECTS CODI ASSIGNATURA ECTS 

34541 ANGLÉS 6 33623 TERMINOLOGIES, CODIFICACIÓ I ESTÀNDARDS 6 

33638 PRÀCTIQUES EXTERNES I 6 33635 SALUT ELECTRÒNICA 6 

33743 PRÀCTIQUES EXTERNES II 6 33637 PSICOLOGIA DE LA SALUT 6 

 

PRIMER CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

33601 MATEMÀTIQUES I  FB 6 33606 MATEMÀTIQUES II  FB 6 

33602 QUÍMICA FB 6 33607 ESTADÍSTICA  FB 6 

33603 
FONAMENTS FÍSICS DE 
L'ENGINYERIA I  

FB 6 33608 FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ  FB 6 

33604 FONAMENTS DELS COMPUTADORS  FB 6 33609 FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II  FB 6 

33605 FONAMENTS D'EMPRESA FB 6 33610 FONAMENTS DE BIOLOGIA HUMANA  FB 6 

SEGON CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

33611 
FONAMENTS BÀSICS DE ANATOMIA I 
FISIOLOGÍA  

OB 6 33612 
FONAMENTS DE SISTEMES I 
INSTRUMENTACIÓ 

OB 6 

33742 ELECTRÒNICA OB 6 33617 SISTEMES DE COMUNICACIONS  OB 6 

33613 PROGRAMACIÓ AVANÇADA  OB 6 33618 HISTÒRIA DE SALUT ELECTRÒNICA OB 6 

33614 
ORGANITZACIÓ  I FUNCIONAMENT 
DE SERVEIS SANITARIS  

OB 6 33745 TECNOLOGIES INDUSTRIALS OB 6 

33615 BASES DE DADES  OB 6 33620 FISIOPATOLOGIA  OB 6 

TERCER CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

33621 USABILITAT I ACCESSIBILITAT OB 6 33626 SISTEMES D’INFORMACIÓ OB 6 

33622 
INFRAESTRUCTURAS DE SISTEMAS 
CLÍNICOS  

OB 6 33627 SISTEMES DISTRIBUÏTS  OB 6 

33744 SISTEMES MECÀNICS OB 6 33628 ANÀLISI DE DADES CLÍNIQUES  OB 6 

33624 GESTIÓ DE PROCESSOS SANITARIS  OB 6 33616 PROCESSAMENT DE SEÑALS BIOMÈDICS OB 6 

33625 SALUT PÚBLICA I EPIDEMIOLOGIA  OB 6 33630 
FARMACOLOGIA I PRINCIPIS DE 
BIOQUÍMICA  

OB 6 

QUART CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

33631 
ANÀLISI I PROCESSAMENT  
D´IMATGES CLÍNIQUES  

OB 6 33619 SEGURETAT I CONFIDENCIALITAT OB 6 

33632 TELEMEDICINA I TELEASISTÈNCIA  OB 6 33741 BIOMATERIALS OB 6 

33740 
MODELATGE DE SISTEMES 
BIOMECÀNICS 

OB 6 

33634 GESTIÓ DE PROJECTES  OB 6 

33640 TREBALL DE FI DE GRAU (1) OB 12 

ASSIGNATURA OPTATIVA (2) 
OP 6 ASSIGNATURA OPTATIVA (2) OP 6 

 



ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

www.ua.es

SEGON CURS - SEMESTRE 4 (30 ECTS)

E
N

G
IN

Y
E
R
IA

 B
IO

M
È
D

IC
A

www.ua.es
ENGINYERIA BIOMÈDICA

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

SEGON CURS - SEMESTRE 3 (30 ECTS)

11 12

33611 
FONAMENTS BÀSICS 
D'ANATOMIA I FISIOLOGIA  

OB 6 

Continguts d'Anatomia (50%): Concepte d'Anatomia. 
Anatomia general. Anatomia bàsica dels sistemes orgànics 
del cos humà: nerviós, tegumentari, esquelètic, muscular, 
cardiovascular, limfàtic, immunitari, respiratori, digestiu, 
urinari, endocrí i reproductor. Anatomia topogràfica i 
regional. Continguts de Fisiologia (50%): Concepte de 
Fisiologia. Fisiologia general. Fisiologia del sistema nerviós. 
Fisiologia del sistema endocrí i reproductor. Fisiologia del 
sistema cardiovascular. Fisiologia del sistema respiratori. 
Fisiologia del sistema excretor. Fisiologia del sistema 
digestiu i metabolisme.  

33742 ELECTRÒNICA OB 6 
Teoria de circuits. Fonaments i circuits de corrent altern. 
Electrònica analògica bàsica. Components. Electrònica 
digital. Circuits programables. 

33613 
PROGRAMACIÓ 
AVANÇADA  

OB 6 

Conceptes bàsics de Programació Orientada a Objectes. 
Aplicacions client-servidor, amb èmfasi en Web/HTTP. 
Introducció a metodologies i eines de desenvolupament de 
programari en equip: control de versions, proves, sistemes 
d'integració contínua. Ús d'entorns visuals per al 
desenvolupament del programari.  

33614 

ORGANITZACIÓ  I 
FUNCIONAMENT DE 
SERVEIS SANITARIS  

OB 6 

L'origen dels sistemes sanitaris de cobertura universal. 
Models bàsics. El sistema sanitari espanyol. 
Característiques. Les prestacions sanitàries del SNS. 
Catàleg  de prestacions. L'organització del SNS (atenció 
primària, atenció hospitalària i serveis de salut pública). 
Tipus de responsabilitat dels treballadors sanitaris. 
Sistemes sanitaris comparats. Organització dels sistemes 
públics de salut d'Europa. Organització dels sistemes 
sanitaris a Amèrica i Amèrica Llatina. El sistema sanitari a 
EUA. Descentralització i mercats interns com a eixos de les 
comparacions. Models de gestió en el SNS. La gestió 
sanitària. Planificació estratègica. Sistemes d'informació. 
Avaluació i comunicació. Cultura de l'organització (pública i 
privada) i de les professions. Estructura de l'organització 
sanitària. Qualitat en el sistema sanitari públic. Seguretat 
del pacient. Atenció sociosanitària. Concepte de 
dependència. El sistema espanyol d'atenció a la 
dependència. L'atenció sanitària a crònics i depenents. 
Sanitat assistencial a la Comunitat Valenciana. Missió i 
valors. Organització i ordenació. Planes i programes de 
salut. Professionals (tipus i responsabilitats), rols, 
necessitats d'informació.  

33615 BASES DE DADES  OB 6 

Introducció als models de dades. Model relacional. 
Llenguatges de manipulació de bases de dades relacionals: 
SQL. Disseny de bases de dades: conceptual, lògic i físic. 
Metodologia de disseny i implementació. Sistemes de 
gestió de bases de dades. Introducció a l'administració de 
bases de dades.  

 

33612 
FONAMENTS DE SISTEMES 
I INSTRUMENTACIÓ  

OB 6 

Anàlisi d'error. Fonts de soroll. Sensors i actuadors 
(biomèdics). Transductors. Amplificació. Fonaments i 
qüestions aplicades de sistemes, bases de circuits elèctrics 
i electrònics, sistemes de control, dispositius I/S. 

33617 
SISTEMES DE 
COMUNICACIONS  

OB 6 

Comunicacions cablejades. Comunicacions sense fils 
(2G/3G/4G, Satèl·lit, etc.), Comunicacions M2M (màquina a 
màquina), CP P,…  
Sistemes i serveis de comunicacions. Tecnologies per a 
monitoratge i consulta mèdica remota de pacients (telefonia 
mòbil, televisió interactiva,...). Sistemes de comunicacions 
per a serveis d'Emergències (112, etc.). Disseny, 
desplegament, integració, avaluació i mesura de la qualitat 
de sistemes i serveis de comunicacions per al transport, 
difusió i distribució de continguts multimèdia (imatges, 
vídeo, àudio,...). Seguretat de les comunicacions. 
Convergència i integració de xarxes de comunicacions 
(telefonia, televisió i dades) intra i interhospitalàries. 
Estàndards vigents sobre sistemes de comunicacions 
aplicables en l'àmbit de la salut.  

33618 
HISTÒRIA DE SALUT 
ELECTRÒNICA  

OB 6 

Història clínica electrònica: modalitats, característiques i 
funcions, modalitats, components estructurals bàsics i 
específics per nivells d'atenció, servei d'atenció i 
professionals assistencials. El cas dels serveis especials: 
urgències, quiròfan, UCI, UHD, farmàcia, radiologia i 
laboratori. El flux d'informació sanitària i la complexitat per a 
la gestió administrativa i econòmica. Conjunt Mínim de 
Dades Bàsiques: modalitats d'informes clínics en el SNS, 
tipus i característiques de les dades. Qualitat de les dades i 
de la informació. Les iniciatives internacionals, nacionals i 
autonòmiques: arquetips i epSOS.  

33745 
TECNOLOGIES 
INDUSTRIALS 

OB 6 

Mecànica de fluids: - Introducció a la mecànica de fluids 
fisiològics. Viscositat absoluta o dinàmica. Fluid real. Lleis 
de viscositat, fluid newtonià i no newtonià. Angle de 
contacte i capil·laritat. Viscositat de la sang - Relaciones de 
conservació i balanç de moment: cinemàtica de fluïts - 
Aplicació de balanç de moment. Forma integral de l'equació 
de conservació de la massa i de l'equació de conservació 
del moment lineal - Aplicació de les equacions de la 
dinàmica de fluids a la circulació sanguínia. El cor com a 
màquina hidràulica, comportament del miocardi, dèbit i 
treball cardíac, eficiència de la bomba cardíaca. Fluid renal. 
Modelatge numèric i experimental. 

Termodinàmica: - Introducció - Termodinàmica i 
metabolisme. Conducció de calor estable i inestable. 
Transferència de calor convectiu, Transferència d'energia 
per evaporació. Metabolisme i regulació de la temperatura 
corporal. 
Enginyeria elèctrica: - Instal·lacions de baixa tensió - 
Màquines elèctriques i sistemes electromecànics. 

 

33620 FISIOPATOLOGIA  OB 6 

Conceptes de salut i malaltia. Marc conceptual. Principals 
alteracions fisiopatològiques i les seues manifestacions 
clíniques per aparells i sistemes: Trastorns de la funció 
nerviosa; Trastorns en el control endocrí del creixement i el 
metabolisme; Trastorns del sistema cardiovascular; 
Trastorns del sistema respiratori; Trastorns de la funció 
renal; Trastorns de la funció gastrointestinal; Trastorns de la 
funció musculoesquelètica i tegumentaria; Trastorns de la 
funció reproductora masculina i femenina; Trastorns de la 
funció hematopoyètica. Principis en els quals es 
fonamenten les proves de garbellat, diagnòstiques i les 
terapèutiques més freqüents.  
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33611 
FONAMENTS BÀSICS 
D'ANATOMIA I FISIOLOGIA  

OB 6 

Continguts d'Anatomia (50%): Concepte d'Anatomia. 
Anatomia general. Anatomia bàsica dels sistemes orgànics 
del cos humà: nerviós, tegumentari, esquelètic, muscular, 
cardiovascular, limfàtic, immunitari, respiratori, digestiu, 
urinari, endocrí i reproductor. Anatomia topogràfica i 
regional. Continguts de Fisiologia (50%): Concepte de 
Fisiologia. Fisiologia general. Fisiologia del sistema nerviós. 
Fisiologia del sistema endocrí i reproductor. Fisiologia del 
sistema cardiovascular. Fisiologia del sistema respiratori. 
Fisiologia del sistema excretor. Fisiologia del sistema 
digestiu i metabolisme.  

33742 ELECTRÒNICA OB 6 
Teoria de circuits. Fonaments i circuits de corrent altern. 
Electrònica analògica bàsica. Components. Electrònica 
digital. Circuits programables. 

33613 
PROGRAMACIÓ 
AVANÇADA  

OB 6 

Conceptes bàsics de Programació Orientada a Objectes. 
Aplicacions client-servidor, amb èmfasi en Web/HTTP. 
Introducció a metodologies i eines de desenvolupament de 
programari en equip: control de versions, proves, sistemes 
d'integració contínua. Ús d'entorns visuals per al 
desenvolupament del programari.  

33614 

ORGANITZACIÓ  I 
FUNCIONAMENT DE 
SERVEIS SANITARIS  

OB 6 

L'origen dels sistemes sanitaris de cobertura universal. 
Models bàsics. El sistema sanitari espanyol. 
Característiques. Les prestacions sanitàries del SNS. 
Catàleg  de prestacions. L'organització del SNS (atenció 
primària, atenció hospitalària i serveis de salut pública). 
Tipus de responsabilitat dels treballadors sanitaris. 
Sistemes sanitaris comparats. Organització dels sistemes 
públics de salut d'Europa. Organització dels sistemes 
sanitaris a Amèrica i Amèrica Llatina. El sistema sanitari a 
EUA. Descentralització i mercats interns com a eixos de les 
comparacions. Models de gestió en el SNS. La gestió 
sanitària. Planificació estratègica. Sistemes d'informació. 
Avaluació i comunicació. Cultura de l'organització (pública i 
privada) i de les professions. Estructura de l'organització 
sanitària. Qualitat en el sistema sanitari públic. Seguretat 
del pacient. Atenció sociosanitària. Concepte de 
dependència. El sistema espanyol d'atenció a la 
dependència. L'atenció sanitària a crònics i depenents. 
Sanitat assistencial a la Comunitat Valenciana. Missió i 
valors. Organització i ordenació. Planes i programes de 
salut. Professionals (tipus i responsabilitats), rols, 
necessitats d'informació.  

33615 BASES DE DADES  OB 6 

Introducció als models de dades. Model relacional. 
Llenguatges de manipulació de bases de dades relacionals: 
SQL. Disseny de bases de dades: conceptual, lògic i físic. 
Metodologia de disseny i implementació. Sistemes de 
gestió de bases de dades. Introducció a l'administració de 
bases de dades.  

 

33612 
FONAMENTS DE SISTEMES 
I INSTRUMENTACIÓ  

OB 6 

Anàlisi d'error. Fonts de soroll. Sensors i actuadors 
(biomèdics). Transductors. Amplificació. Fonaments i 
qüestions aplicades de sistemes, bases de circuits elèctrics 
i electrònics, sistemes de control, dispositius I/S. 

33617 
SISTEMES DE 
COMUNICACIONS  

OB 6 

Comunicacions cablejades. Comunicacions sense fils 
(2G/3G/4G, Satèl·lit, etc.), Comunicacions M2M (màquina a 
màquina), CP P,…  
Sistemes i serveis de comunicacions. Tecnologies per a 
monitoratge i consulta mèdica remota de pacients (telefonia 
mòbil, televisió interactiva,...). Sistemes de comunicacions 
per a serveis d'Emergències (112, etc.). Disseny, 
desplegament, integració, avaluació i mesura de la qualitat 
de sistemes i serveis de comunicacions per al transport, 
difusió i distribució de continguts multimèdia (imatges, 
vídeo, àudio,...). Seguretat de les comunicacions. 
Convergència i integració de xarxes de comunicacions 
(telefonia, televisió i dades) intra i interhospitalàries. 
Estàndards vigents sobre sistemes de comunicacions 
aplicables en l'àmbit de la salut.  

33618 
HISTÒRIA DE SALUT 
ELECTRÒNICA  

OB 6 

Història clínica electrònica: modalitats, característiques i 
funcions, modalitats, components estructurals bàsics i 
específics per nivells d'atenció, servei d'atenció i 
professionals assistencials. El cas dels serveis especials: 
urgències, quiròfan, UCI, UHD, farmàcia, radiologia i 
laboratori. El flux d'informació sanitària i la complexitat per a 
la gestió administrativa i econòmica. Conjunt Mínim de 
Dades Bàsiques: modalitats d'informes clínics en el SNS, 
tipus i característiques de les dades. Qualitat de les dades i 
de la informació. Les iniciatives internacionals, nacionals i 
autonòmiques: arquetips i epSOS.  

33745 
TECNOLOGIES 
INDUSTRIALS 

OB 6 

Mecànica de fluids: - Introducció a la mecànica de fluids 
fisiològics. Viscositat absoluta o dinàmica. Fluid real. Lleis 
de viscositat, fluid newtonià i no newtonià. Angle de 
contacte i capil·laritat. Viscositat de la sang - Relaciones de 
conservació i balanç de moment: cinemàtica de fluïts - 
Aplicació de balanç de moment. Forma integral de l'equació 
de conservació de la massa i de l'equació de conservació 
del moment lineal - Aplicació de les equacions de la 
dinàmica de fluids a la circulació sanguínia. El cor com a 
màquina hidràulica, comportament del miocardi, dèbit i 
treball cardíac, eficiència de la bomba cardíaca. Fluid renal. 
Modelatge numèric i experimental. 

Termodinàmica: - Introducció - Termodinàmica i 
metabolisme. Conducció de calor estable i inestable. 
Transferència de calor convectiu, Transferència d'energia 
per evaporació. Metabolisme i regulació de la temperatura 
corporal. 
Enginyeria elèctrica: - Instal·lacions de baixa tensió - 
Màquines elèctriques i sistemes electromecànics. 

 

33620 FISIOPATOLOGIA  OB 6 

Conceptes de salut i malaltia. Marc conceptual. Principals 
alteracions fisiopatològiques i les seues manifestacions 
clíniques per aparells i sistemes: Trastorns de la funció 
nerviosa; Trastorns en el control endocrí del creixement i el 
metabolisme; Trastorns del sistema cardiovascular; 
Trastorns del sistema respiratori; Trastorns de la funció 
renal; Trastorns de la funció gastrointestinal; Trastorns de la 
funció musculoesquelètica i tegumentaria; Trastorns de la 
funció reproductora masculina i femenina; Trastorns de la 
funció hematopoyètica. Principis en els quals es 
fonamenten les proves de garbellat, diagnòstiques i les 
terapèutiques més freqüents.  
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33621 
USABILITAT I 
ACCESSIBILITAT  

OB 6 

Factors humans en els interfícies d'usuari. Disseny 
d'interfícies usables i accessibles per a sistemes orientats a 
la salut (sistemes d'informació mèdics, sistemes 
d'assistència a malalts, sistemes de rehabilitació, etc.). 
Adaptació d'interfícies persona-computador a persones amb 
diversitat funcional (discapacitats visuals, auditives, 
motores, etc.).  

33622 
INFRAESTRUCTURES DE 
SISTEMES CLÍNICS  

OB 6 

Infraestructures informàtiques d'emmagatzematge (PACS, 
repositoris, etc.), processament (arquitectures GRID, 
computació distribuïda, etc.) i comunicació. Sistemes 
d'adquisició i automatització de dades i imatges. Dispositius 
clínics. Equips de monitoratge. Equips terapèutics. 
Estàndards. Interfícies d'instrumentació clínica.  

33744 SISTEMES MECÀNICS OB 6 

Cinemàtica del sòlid rígid: - Translació. Moviment pla. 
Rotació al voltant d'un eix fix - Moviment pla general - 
Teorema d'Euler. Rotacions finites i infinitessimals - Rotació 
entorn d'un punt fix - Moviment general d'un sòlid rígid en 
l'espai. 

Geometria de masses: - Centre de masses, centre de 
gravetat i centroide - Moment d'inèrcia. Radi de gir - 
Teoremes de Steiner per a moments d'inèrcia. 
Estàtica del sòlid rígid: - Condicions d'equilibri - Reaccions 
d'enllaç. - Resolució de problemes. Diagrama del sòlid lliure 
- Forces interiors en membres estructurals. 
Dinàmica del sòlid rígid: - Introducció - Equacions del 
moviment pla d'un sòlid rígid - Translació, rotació i 
moviment pla general d'un sòlid rígid - Treball i energia - 
Exemples aplicats al sistema musculoesquelètic. 
Mecànica del sistema circulatori: - Estructura mecànica del 
sistema cardiovascular - Hemodinámica - Mecànica 
vascular. 
Mecànica del Sistema Respiratori: - Mecànica del sistema 
respiratori: estàtica i dinàmica - Ventilació - Difusió de gasos 
en els pulmons. 

33624 
GESTIÓ DE PROCESSOS 
SANITARIS  

OB 6 

Concepte de procés. Classificació i caracterització. Gestió 
tradicional vs gestió per processos. Anàlisi de processos 
clínics i metodologies orientades a la gestió de processos 
(BPM, etc.). Modelització de processos i automatització de 
processos. Millora contínua de la qualitat guiada per 
indicadors. Eines tecnològiques.  

 

33625 
SALUT PÚBLICA I 
EPIDEMIOLOGIA  

OB 6 

Epidemiologia: medició de la freqüència, associació, tipus 
d'estudis epidemiològics. Biaixos. Paquetes d'anàlisi mès 
usats; Epidat, R, Stata. Diagnòstic. Concordança. Fonts de 
dades epidemiològiques. Assajos clínics. Emmascarament. 
Registres d'assajos clínics. Sistemes d'información 
epidemiològics; EDO. Mèdics Sentinelles. Targetes 
Grogues. CMBD. GRDs Enquesta nacional de Salut. 
Enquestes Autonòmiques de salut. Necessitats d'informació  
per a la prevenció: O.S. Preventive Services Task Force, 
NICE public health guidance. Salut Pública. Llei general de 
salut pública, serveis de salut pública nacionals i 
autonòmics, salut pública local. Els grans reptes de la salut 
pública mundial, europea i espanyola. Metodologia de 
recerca en salut pública. Prevenció de malalties (primària, 
secundària, terciària i quaternària) i protecció de la salut 
(mapes de risc i GPS). Salut Global i els seus sistemes 
d'informació, banc mundial i OMS, eurostat i OCDE. Actors 
en salut Internacional. Metes de Desenvolupament del 
Mil·lenni. Promoció de la salut, les Tics com a eina 
d'apoderament comunitari, grups d'autoajuda, defensa de la 
salut, associacions de pacients. Genere salut i Tics. Actius 
en Salut, Salutogènesi, fonts d'informació sobre 
determinants socials de la salut. Sistema d'Informació en 
Salut Pública (SISP) de la generalitat valenciana.  

 

33626 SISTEMES D'INFORMACIÓ  OB 6 

Introducció als sistemes d'informació: propòsit, components, 
i característiques principals. Sistemes d'informació sanitària: 
concepte i característiques. Disseny dels sistemes 
d'informació. Utilitat pràctica dels sistemes d'informació 
sanitària. Dades i informació gestionada pels sistemes 
d'informació sanitària. Exemples de sistemes d'informació 
sanitària.  

33627 SISTEMES DISTRIBUÏTS  OB 6 
Paradigmes de computació distribuïda, tecnologies web i 
middleware, arquitectura orientada a serveis, seguretat, 
interacció i cooperació distribuïda.  

33628 
ANÀLISI DE DADES 
CLÍNIQUES  

OB 6 

Introducció a la mineria de dades. Recopilació, neteja, 
exploració i selecció de dades clíniques. Tècniques 
d'extracció de patrons. Modelatge estadístic paramètric i no 
paramètric. Tècniques supervisades i no supervisades. 
Models de diagnòstics i pronòstics. Avaluació dels models. 
Eines per a la mineria de dades.  

33616 
PROCESSAMENT DE 
SENYALS BIOMÈDICS 

OB 6 

Senyals biomèdics: origen i caracterització. Mostreig i 
digitalització de senyals continus. Senyals i sistemes 
discrets. Transformada de Fourier de temps discret. 
Transformada discreta de Fourier. Transformada ràpida de 
Fourier. Filtres digitals en l'àmbit de senyals biomèdics. 

33630 
FARMACOLOGIA I 
PRINCIPIS DE BIOQUÍMICA  

OB 6 

BIOQUIMICA. Característiques i funcions biològiques dels 
principals tipus de biomolècules. Àcids nucleics i fluxos 
d'informació: conceptes de replicació, transcripció i 
traducció. Funcions moleculars de les proteïnes: enzims, 
transportadors, receptors, transductors, factors de 
transcripció i traducció. Modificacions estructurals i 
funcionals de les proteïnes. Principis de Bioquímica clínica. 
Principals variables del laboratori de Bioquímica clínica. 
FARMACOLOGIA. Farmacocinètica. Farmacodinamia. 
Bases de les reaccions adverses i farmacovigilància. 
Fàrmacs més comuns empleats en el tractament de les 
malalties. Bases de dades disponibles per a la consulta 
d'informació farmacològica.  
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33621 
USABILITAT I 
ACCESSIBILITAT  

OB 6 

Factors humans en els interfícies d'usuari. Disseny 
d'interfícies usables i accessibles per a sistemes orientats a 
la salut (sistemes d'informació mèdics, sistemes 
d'assistència a malalts, sistemes de rehabilitació, etc.). 
Adaptació d'interfícies persona-computador a persones amb 
diversitat funcional (discapacitats visuals, auditives, 
motores, etc.).  

33622 
INFRAESTRUCTURES DE 
SISTEMES CLÍNICS  

OB 6 

Infraestructures informàtiques d'emmagatzematge (PACS, 
repositoris, etc.), processament (arquitectures GRID, 
computació distribuïda, etc.) i comunicació. Sistemes 
d'adquisició i automatització de dades i imatges. Dispositius 
clínics. Equips de monitoratge. Equips terapèutics. 
Estàndards. Interfícies d'instrumentació clínica.  

33744 SISTEMES MECÀNICS OB 6 

Cinemàtica del sòlid rígid: - Translació. Moviment pla. 
Rotació al voltant d'un eix fix - Moviment pla general - 
Teorema d'Euler. Rotacions finites i infinitessimals - Rotació 
entorn d'un punt fix - Moviment general d'un sòlid rígid en 
l'espai. 

Geometria de masses: - Centre de masses, centre de 
gravetat i centroide - Moment d'inèrcia. Radi de gir - 
Teoremes de Steiner per a moments d'inèrcia. 
Estàtica del sòlid rígid: - Condicions d'equilibri - Reaccions 
d'enllaç. - Resolució de problemes. Diagrama del sòlid lliure 
- Forces interiors en membres estructurals. 
Dinàmica del sòlid rígid: - Introducció - Equacions del 
moviment pla d'un sòlid rígid - Translació, rotació i 
moviment pla general d'un sòlid rígid - Treball i energia - 
Exemples aplicats al sistema musculoesquelètic. 
Mecànica del sistema circulatori: - Estructura mecànica del 
sistema cardiovascular - Hemodinámica - Mecànica 
vascular. 
Mecànica del Sistema Respiratori: - Mecànica del sistema 
respiratori: estàtica i dinàmica - Ventilació - Difusió de gasos 
en els pulmons. 

33624 
GESTIÓ DE PROCESSOS 
SANITARIS  

OB 6 

Concepte de procés. Classificació i caracterització. Gestió 
tradicional vs gestió per processos. Anàlisi de processos 
clínics i metodologies orientades a la gestió de processos 
(BPM, etc.). Modelització de processos i automatització de 
processos. Millora contínua de la qualitat guiada per 
indicadors. Eines tecnològiques.  

 

33625 
SALUT PÚBLICA I 
EPIDEMIOLOGIA  

OB 6 

Epidemiologia: medició de la freqüència, associació, tipus 
d'estudis epidemiològics. Biaixos. Paquetes d'anàlisi mès 
usats; Epidat, R, Stata. Diagnòstic. Concordança. Fonts de 
dades epidemiològiques. Assajos clínics. Emmascarament. 
Registres d'assajos clínics. Sistemes d'información 
epidemiològics; EDO. Mèdics Sentinelles. Targetes 
Grogues. CMBD. GRDs Enquesta nacional de Salut. 
Enquestes Autonòmiques de salut. Necessitats d'informació  
per a la prevenció: O.S. Preventive Services Task Force, 
NICE public health guidance. Salut Pública. Llei general de 
salut pública, serveis de salut pública nacionals i 
autonòmics, salut pública local. Els grans reptes de la salut 
pública mundial, europea i espanyola. Metodologia de 
recerca en salut pública. Prevenció de malalties (primària, 
secundària, terciària i quaternària) i protecció de la salut 
(mapes de risc i GPS). Salut Global i els seus sistemes 
d'informació, banc mundial i OMS, eurostat i OCDE. Actors 
en salut Internacional. Metes de Desenvolupament del 
Mil·lenni. Promoció de la salut, les Tics com a eina 
d'apoderament comunitari, grups d'autoajuda, defensa de la 
salut, associacions de pacients. Genere salut i Tics. Actius 
en Salut, Salutogènesi, fonts d'informació sobre 
determinants socials de la salut. Sistema d'Informació en 
Salut Pública (SISP) de la generalitat valenciana.  

 

33626 SISTEMES D'INFORMACIÓ  OB 6 

Introducció als sistemes d'informació: propòsit, components, 
i característiques principals. Sistemes d'informació sanitària: 
concepte i característiques. Disseny dels sistemes 
d'informació. Utilitat pràctica dels sistemes d'informació 
sanitària. Dades i informació gestionada pels sistemes 
d'informació sanitària. Exemples de sistemes d'informació 
sanitària.  

33627 SISTEMES DISTRIBUÏTS  OB 6 
Paradigmes de computació distribuïda, tecnologies web i 
middleware, arquitectura orientada a serveis, seguretat, 
interacció i cooperació distribuïda.  

33628 
ANÀLISI DE DADES 
CLÍNIQUES  

OB 6 

Introducció a la mineria de dades. Recopilació, neteja, 
exploració i selecció de dades clíniques. Tècniques 
d'extracció de patrons. Modelatge estadístic paramètric i no 
paramètric. Tècniques supervisades i no supervisades. 
Models de diagnòstics i pronòstics. Avaluació dels models. 
Eines per a la mineria de dades.  

33616 
PROCESSAMENT DE 
SENYALS BIOMÈDICS 

OB 6 

Senyals biomèdics: origen i caracterització. Mostreig i 
digitalització de senyals continus. Senyals i sistemes 
discrets. Transformada de Fourier de temps discret. 
Transformada discreta de Fourier. Transformada ràpida de 
Fourier. Filtres digitals en l'àmbit de senyals biomèdics. 

33630 
FARMACOLOGIA I 
PRINCIPIS DE BIOQUÍMICA  

OB 6 

BIOQUIMICA. Característiques i funcions biològiques dels 
principals tipus de biomolècules. Àcids nucleics i fluxos 
d'informació: conceptes de replicació, transcripció i 
traducció. Funcions moleculars de les proteïnes: enzims, 
transportadors, receptors, transductors, factors de 
transcripció i traducció. Modificacions estructurals i 
funcionals de les proteïnes. Principis de Bioquímica clínica. 
Principals variables del laboratori de Bioquímica clínica. 
FARMACOLOGIA. Farmacocinètica. Farmacodinamia. 
Bases de les reaccions adverses i farmacovigilància. 
Fàrmacs més comuns empleats en el tractament de les 
malalties. Bases de dades disponibles per a la consulta 
d'informació farmacològica.  

 



ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS 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, així com d'adequació al seu perfil 
curricular.

PROGRAMES NACIONALS DE MOBILITAT
Programa de Mobilitat Nacional SICUE: permet als estudiants fer una part dels seus estudis en una altra universitat 
espanyola diferent de la pròpia, amb garanties de reconeixement acadèmic i d'aprofitament, com també d'adequació al 
seu 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).

QUART CURS - SEMESTRE 8 (FORMACIÓ OBLIGATÒRIA 24 ECTS + FORMACIÓ OPTATIVA 6 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

QUART CURS - SEMESTRE 7 (FORMACIÓ OBLIGATÒRIA 24 ECTS + FORMACIÓ OPTATIVA 6 ECTS) ASSIGNATURES OPTATIVES

PREREQUISITS  

33638 
PRÀCTIQUES 
EXTERNES 

Haver superat un mínim de 120 crèdits d'assignatures bàsiques, obligatòries o 
optatives.  

33640 
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. 
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33619 
SEGURETAT I 
CONFIDENCIALITAT  

OB 6 
Recomanacions i estàndards sobre seguretat, xifrat, 
privadesa, confidencialitat, autenticació i esquemes de 
protecció.  

33741 BIOMATERIALES OB 6 
Estructura i propietats dels materials. Tipus de materials. 
Efecte del servei (fricció, desgast, corrosió). Degradació. 
Biocompatibilitat. Biomaterials. 

33640 TREBALL DE FI DE GRAU OB 12 

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

ASSIGNATURA OPTATIVA OP 6 Vegeu a continuació la taula d'optatives 

 

34541 ANGLÉS  OP 6 

Lectura selectiva (silenciosa i en veu alta) i correcta 
interpretació de la informació cientificotècnica escrita, oral i 
visual. Comunicació oral, escrita i visual de caràcter tècnic i 
divulgatiu. 

33638 PRÀCTIQUES EXTERNES I OP 6 

33743 PRÀCTIQUES EXTERNES II OP 6 

Realització de pràctiques externes en empreses o 
institucions d'acord amb el Protocol de pràctiques externes 
de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat d'Alacant. 

33635 SALUT ELECTRÒNICA  OP 6 
Salut centrada en el pacient. Avaluació de qualitat i costos 
dels sistemes de cura de la salut. Registres de salut 
personals. Tecnologies emergents. Tecnologies web.  

33623 

TERMINOLOGIES, 
CODIFICACIÓ I 
ESTÀNDARDS  

OP 6 

Nocions bàsiques sobre la relació entre interoperabilitat 
organizacional, operativa/sintàctica i semàntica en l'àmbit 
sanitari. La transcendència de la interoperabilitat semàntica 
per a compartir informació sanitària. Nocions bàsiques 
sobre les diferents formes de representar el coneixement en 
salut: terminologies, nomenclatura, classificació, codificació 
i ontologies. Terminologies d'interfície i de referència, els 
processos de mapping en l'àmbit de la salut per a 
aconseguir la interoperabilitat semàntica. Tipus de 
coneixement representat, estructura organitzativa, 
formalització i funcionalitat semàntica de les terminologies 
més habituals (per exemple, CIAP2, versions CIE, versions 
DSM, catàleg de la SERAM, LOINC, etc.). Recursos 
terminològics i semàntics com per exemple UMLS i 
SNOMED-CT. Estàndards relacionats amb la informació 
clínica: tipus i normatives. Estàndards d'infraestructura i 
contingut en l'àmbit de la salut com per exemple DICOM, 
ISO 13606, OpenEHR, IHE, IEEE1073, HL7, etc.  

33637 PSICOLOGIA DE LA SALUT  OP 6 
Processos psicològics bàsics que regulen les funcions 
mentals superiors. Mètodes i eines informàtiques aplicades 
a diversos problemes de salut psicològics.  

 

33631 
ANÀLISI I PROCESSAMENT 
D´IMATGES CLÍNIQUES  

OB 6 

Modalitats d'imatge mèdica (radiologia, medicina nuclear, 
ultrasons, tomografia computerizada, PET, ressonància 
magnètica nuclear). Tractament d'imatges clíniques i 
tècniques de suport al diagnòstic (preprocesat d'imatges, 
segmentació, descripció i interpretació d'imatges clíniques, 
morfologia matemàtica). Tècniques de compressió 
d'imatges. Aplicacions clíniques.  

33632 
TELEMEDICINA I 
TELEASISTENCIA  

OB 6 

Telemedicina i teleasistencia: camps d'aplicació. 
Monitoratge ubic de pacients. Equipament i sensors. 
Transmissió de senyals biomèdics. Diagnòstic distribuït. 
Recomanacions i estàndards. Disseny, desplegament, 
integració, avaluació i mesura de la qualitat de sistemes de 
telemedicina i teleassistència.  

33740 
MODELATGE DE SISTEMES 
BIOMECÀNICS 

OB 6 

Comportament biomecànic de sòlids deformables: - 
Elasticitat i viscoelasticitat. Equacions constitutives. 
Propietats mecàniques dels teixits biològics - Resistència de 
materials: accions i sol·licitacions. Tensions, moviments i 
deformacions. Criteris de trencament i dimensionament - 
Introducció a les pròtesis i implants. 
Biomecànica dels moviments humans: - Principis bàsics de 
la cinemàtica i dinàmica de mecanismes - Simulació 
computacional de mecanismes - Aplicacions 
biomecàniques; músculs i articulacions. Consideracions 
bàsiques, Biomecànica del colze, Biomecànica del muscle, 
Biomecànica del raquis, Biomecànica del maluc, 
Biomecànica del turmell. 

33634 GESTIÓ DE PROJECTES  OB 6 

Planificació, desplegament, integració i direccióde projectes, 
serveis i sistemes tecnològics en l'àrea de la salut. 
Estimació de costos. Anàlisi de riscos. Monitoratge i control 
de projectes. Presentació d'informes. Organització d'equips 
humans multidisciplinaris. Gestió de configuracions. Gestió 
de qualitat. Estàndards de comunicacions. Anàlisi i gestió 
d'infraestructures. Estudi de seguretat i salut. Disseny, 
verificació i certificació de projectes, plecs de condicions i 
informes dels sistemes d'informació i telecomunicacions en 
els edificis singulars. Projectes de sistemes TIC integrats 
per a serveis de salut a distància per a ciutadans i 
professionals.  

ASSIGNATURA OPTATIVA OP 6 Vegeu la taula d'optatives al final del pla d’estudis 

 



ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS 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, així com d'adequació al seu perfil 
curricular.

PROGRAMES NACIONALS DE MOBILITAT
Programa de Mobilitat Nacional SICUE: permet als estudiants fer una part dels seus estudis en una altra universitat 
espanyola diferent de la pròpia, amb garanties de reconeixement acadèmic i d'aprofitament, com també d'adequació al 
seu 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).

QUART CURS - SEMESTRE 8 (FORMACIÓ OBLIGATÒRIA 24 ECTS + FORMACIÓ OPTATIVA 6 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

QUART CURS - SEMESTRE 7 (FORMACIÓ OBLIGATÒRIA 24 ECTS + FORMACIÓ OPTATIVA 6 ECTS) ASSIGNATURES OPTATIVES

PREREQUISITS  

33638 
PRÀCTIQUES 
EXTERNES 

Haver superat un mínim de 120 crèdits d'assignatures bàsiques, obligatòries o 
optatives.  

33640 
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. 
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33619 
SEGURETAT I 
CONFIDENCIALITAT  

OB 6 
Recomanacions i estàndards sobre seguretat, xifrat, 
privadesa, confidencialitat, autenticació i esquemes de 
protecció.  

33741 BIOMATERIALES OB 6 
Estructura i propietats dels materials. Tipus de materials. 
Efecte del servei (fricció, desgast, corrosió). Degradació. 
Biocompatibilitat. Biomaterials. 

33640 TREBALL DE FI DE GRAU OB 12 

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

ASSIGNATURA OPTATIVA OP 6 Vegeu a continuació la taula d'optatives 

 

34541 ANGLÉS  OP 6 

Lectura selectiva (silenciosa i en veu alta) i correcta 
interpretació de la informació cientificotècnica escrita, oral i 
visual. Comunicació oral, escrita i visual de caràcter tècnic i 
divulgatiu. 

33638 PRÀCTIQUES EXTERNES I OP 6 

33743 PRÀCTIQUES EXTERNES II OP 6 

Realització de pràctiques externes en empreses o 
institucions d'acord amb el Protocol de pràctiques externes 
de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat d'Alacant. 

33635 SALUT ELECTRÒNICA  OP 6 
Salut centrada en el pacient. Avaluació de qualitat i costos 
dels sistemes de cura de la salut. Registres de salut 
personals. Tecnologies emergents. Tecnologies web.  

33623 

TERMINOLOGIES, 
CODIFICACIÓ I 
ESTÀNDARDS  

OP 6 

Nocions bàsiques sobre la relació entre interoperabilitat 
organizacional, operativa/sintàctica i semàntica en l'àmbit 
sanitari. La transcendència de la interoperabilitat semàntica 
per a compartir informació sanitària. Nocions bàsiques 
sobre les diferents formes de representar el coneixement en 
salut: terminologies, nomenclatura, classificació, codificació 
i ontologies. Terminologies d'interfície i de referència, els 
processos de mapping en l'àmbit de la salut per a 
aconseguir la interoperabilitat semàntica. Tipus de 
coneixement representat, estructura organitzativa, 
formalització i funcionalitat semàntica de les terminologies 
més habituals (per exemple, CIAP2, versions CIE, versions 
DSM, catàleg de la SERAM, LOINC, etc.). Recursos 
terminològics i semàntics com per exemple UMLS i 
SNOMED-CT. Estàndards relacionats amb la informació 
clínica: tipus i normatives. Estàndards d'infraestructura i 
contingut en l'àmbit de la salut com per exemple DICOM, 
ISO 13606, OpenEHR, IHE, IEEE1073, HL7, etc.  

33637 PSICOLOGIA DE LA SALUT  OP 6 
Processos psicològics bàsics que regulen les funcions 
mentals superiors. Mètodes i eines informàtiques aplicades 
a diversos problemes de salut psicològics.  

 

33631 
ANÀLISI I PROCESSAMENT 
D´IMATGES CLÍNIQUES  

OB 6 

Modalitats d'imatge mèdica (radiologia, medicina nuclear, 
ultrasons, tomografia computerizada, PET, ressonància 
magnètica nuclear). Tractament d'imatges clíniques i 
tècniques de suport al diagnòstic (preprocesat d'imatges, 
segmentació, descripció i interpretació d'imatges clíniques, 
morfologia matemàtica). Tècniques de compressió 
d'imatges. Aplicacions clíniques.  

33632 
TELEMEDICINA I 
TELEASISTENCIA  

OB 6 

Telemedicina i teleasistencia: camps d'aplicació. 
Monitoratge ubic de pacients. Equipament i sensors. 
Transmissió de senyals biomèdics. Diagnòstic distribuït. 
Recomanacions i estàndards. Disseny, desplegament, 
integració, avaluació i mesura de la qualitat de sistemes de 
telemedicina i teleassistència.  

33740 
MODELATGE DE SISTEMES 
BIOMECÀNICS 

OB 6 

Comportament biomecànic de sòlids deformables: - 
Elasticitat i viscoelasticitat. Equacions constitutives. 
Propietats mecàniques dels teixits biològics - Resistència de 
materials: accions i sol·licitacions. Tensions, moviments i 
deformacions. Criteris de trencament i dimensionament - 
Introducció a les pròtesis i implants. 
Biomecànica dels moviments humans: - Principis bàsics de 
la cinemàtica i dinàmica de mecanismes - Simulació 
computacional de mecanismes - Aplicacions 
biomecàniques; músculs i articulacions. Consideracions 
bàsiques, Biomecànica del colze, Biomecànica del muscle, 
Biomecànica del raquis, Biomecànica del maluc, 
Biomecànica del turmell. 

33634 GESTIÓ DE PROJECTES  OB 6 

Planificació, desplegament, integració i direccióde projectes, 
serveis i sistemes tecnològics en l'àrea de la salut. 
Estimació de costos. Anàlisi de riscos. Monitoratge i control 
de projectes. Presentació d'informes. Organització d'equips 
humans multidisciplinaris. Gestió de configuracions. Gestió 
de qualitat. Estàndards de comunicacions. Anàlisi i gestió 
d'infraestructures. Estudi de seguretat i salut. Disseny, 
verificació i certificació de projectes, plecs de condicions i 
informes dels sistemes d'informació i telecomunicacions en 
els edificis singulars. Projectes de sistemes TIC integrats 
per a serveis de salut a distància per a ciutadans i 
professionals.  

ASSIGNATURA OPTATIVA OP 6 Vegeu la taula d'optatives al final del pla d’estudis 
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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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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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propi per a publicar / Avantatges en adquisició de portàtils / Impressió remota de 
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GRAU

4 ANYS

240 CRÈDITS

Títols de grau 

TÍTOLS DE L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR

+ info: Servei d'Informació. Universitat d'Alacant. 
Telèfon: 965903456 - Fax: 965903755 

 a/e:  informacio@ua.es 
Ctra. Sant Vicent del Raspeig, s/n. 

Apartat de correus 99. 03080 Alacant. 
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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    

1 9

1

1 9

1

1 3 9
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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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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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