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Títols de grau 

TÍTOLS DE L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR

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

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

Apartat de correus 99. 03080 Alacant.  v
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ARTS I HUMANITATS

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

CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES

■ Administració i Direcció d'Empreses 

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

Direcció d'Empreses (I ADE)2

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

CIÈNCIES

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

CIÈNCIES DE LA SALUT

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

ENGINYERIA I ARQUITECTURA

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

Telecomunicació 
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■ Enginyeria Informàtica 
■ Enginyeria Informàtica + Administració i 

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

Dos d'aquestes filologies.

Mestre en Educació Primaria i Humanitats.

Mestre en Educació Primaria i Filologia Catalana.

Matemàtiques i Física.

ADE i Economia.

ADE i Màrqueting.
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Programes organitzats per a simultanejar:

Dobles graus internacionals:
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Doble Grau Internacional amb la Northwestern State 

University (EEUU) (cal tindre superats 120 crèdits de 

ADE).

Doble Grau Internacional en Dret UA - UNIVALI 

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

Doble Grau Internacional: Programa Internacional 

UA / Universitat de Bamberg (Alemanya) (estar 

matriculat en tercer de grau).
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Grau en Física 
per la Universitat d'Alacant

FÍ
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OBJECTIUS GENERALS 

Branca de coneixements: ciències 

Ensenyament: presencial

Nombre de crèdits: 240 ECTS

Nombre de places: 70

Llengües utilitzades: castellà, valencià i anglés

Els ensenyaments de grau en física, adscrits a la branca de ciències, tenen com a finalitat l'obtenció, per part de l'alumnat, 
d'una formació general en física, com a disciplina científica que el prepare per a exercir activitats professionals en què haurà 
d'aplicar les destreses adquirides. 
Amb caràcter general, i segons el llibre blanc del títol de grau en física, “el físic ha de ser capaç d'avaluar i discernir entre els 
ordres de magnitud, a més de desenvolupar una clara percepció de situacions que són físicament diferents, però que mostren 
analogies, cosa que permet l'ús de solucions conegudes a nous problemes. Per a això és important que l'estudiant, a més de 
dominar les teories físiques, adquirisca un bon coneixement i domini dels mètodes matemàtics i numèrics més comunament 
utilitzats”. El grau en física proporciona una formació matemàtica molt sòlida, que permet al graduat abordar els problemes 
que se li presenten en el treball, utilitzant les eines matemàtiques adequades. A més, un dels objectius més importants del 
grau és l'ús de l'ordinador aplicat a l'estudi i la resolució de problemes físics. En el grau es fa especial èmfasi en aquest 
aspecte i s'han inclòs pràctiques d'ordinador en diverses assignatures, que permetran aconseguir aquest objectiu. 
D'acord amb l'esmentat llibre blanc, un altre dels objectius del grau és que s'adquirisca “la capacitat d'identificar els 
elements essencials d'un procés o una situació complexa, cosa que permetrà construir un model simplificat que descriga 
amb l'aproximació necessària l'objecte d'estudi i permeta fer prediccions sobre la seua evolució futura. El físic ha de ser 
capaç també d'identificar la manera de comprovar la validesa del model i d'introduir les modificacions necessàries quan 
s'observen discrepàncies entre les prediccions del model i les observacions”. Finalment, les assignatures de laboratori 
incloses en el grau, permeten a l'estudiant “familiaritzar-se amb el treball en el laboratori, la instrumentació i els mètodes 
experimentals més usats”.

INFORMACIÓ GENERAL

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DE LA UA

COMPETÈNCIES

Dominar l'expressió i la comprensió d'una llengua estrangera.
Expressar-se correctament, tant oralment com per escrit, en qualsevol de les llengües oficials del País Valencià.
Tenir coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.
Adquirir o tenir les habilitats bàsiques en TIC (tecnologies de la informació i comunicació) i gestionar adequadament la 
informació obtinguda.

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES 

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

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Conèixer i aplicar els conceptes fonamentals de la física.
Reconèixer i valorar els processos físics en la vida diària.
Ser capaç de valorar ordres de magnitud, per a interpretar fenòmens diversos, fer les aproximacions requerides a fi de 
reduir un problema a un nivell manejable i desenvolupar la intuïció en física.
Relacionar la física amb altres disciplines.
Ser capaç de dissenyar experiments al laboratori, mesurar i analitzar críticament els resultats experimentals, extraure'n 
conclusions i avaluar el nivell d'incertesa.
Conèixer i aplicar conceptes fonamentals de la química relacionats amb la física.
Adquirir nous conceptes matemàtics.
Comprendre i dominar mètodes matemàtics i numèrics d'ús habitual en física.
Ser capaç de modelar fenòmens complexos traslladant un problema físic al llenguatge matemàtic.
Ser capaç d'utilitzar eines informàtiques per a resoldre i modelar problemes físics.
Resoldre problemes qualitatius i quantitatius segons models prèviament desenvolupats.
Reconèixer i analitzar nous problemes i proposar estratègies per a solucionar-los.
Comprendre les teories físiques més importants.
Realitzar, presentar i defendre informes científics tant per escrita com oralment davant d'una audiència.
Ser capaç de buscar i utilitzar bibliografia rellevant.
Proposar, analitzar, validar i interpretar models de situacions reals.
Resoldre problemes de matemàtiques, mitjançant habilitats de càlcul bàsic i altres tècniques.

CONTINGUTS: MÒDULS DEL PLA D'ESTUDIS

El pla d'estudis s'estructura en tres mòduls: bàsic, fonamental i avançat. 
El mòdul bàsic consta de nou assignatures del primer curs i una assignatura del segon, amb un total de 60 crèdits. 42 d'aquests 
crèdits són bàsics de la branca de ciències (BR), sobre matemàtiques, física i química. Juntament amb aquestes matèries, s'hi ha 
inclòs tres assignatures: Fonaments de Programació (informàtica, branca d'enginyeria i arquitectura), Introducció al Llenguatge 
Matemàtic i a l'Experimentació en Física i Mètodes Numèrics i Computació (matèries transversals). L'objectiu d'aquestes 
incorporacions és adquirir habilitats transversals bàsiques relacionades amb la física (pràctiques de laboratori, fonaments 
matemàtics i computacionals), a més d'altres competències transversals, com ara les de comunicació oral i escrita, lectura de 
documentació en anglés (competències prioritàries en la UA) i treball en equip.
El mòdul bàsic s'imparteix en el primer curs (primer i segon semestres), excepte l'assignatura Termodinàmica, que s'imparteix en 
el tercer semestre. 
Pel que fa al mòdul fonamental, de caràcter obligatori, s'imparteix entre els cursos segon i tercer (semestres tercer, quart, 
cinqué i sisé) i el primer semestre del quart curs (semestre seté). 
En el mòdul avançat hi ha les matèries optatives (48 ECTS), amb una oferta de 8 assignatures optatives, de 6 crèdits ECTS 
cadascuna, que cal cursar en el semestre huité, i les de pràctiques externes, amb una única assignatura, també optativa, de 6 
crèdits ECTS, que podrà ser cursada en el primer o en el segon semestre del curs. L'alumne ha de triar un total de 4 assignatures 
entre les oferides. 
L'oferta d'assignatures optatives és: Vibroacústica, Astrofísica Estel·lar; Ciència de Materials, Dinàmica de Medis Continus; 
Física Quàntica Avançada, Física Mèdica, Fotònica i Química Computacional.
A més, es considera part de la formació global la inclusió d'activitats i materials en anglés, d'acord amb el pla de potenciació de 
l'anglés en el pla d'estudis, a fi de possibilitar que l'alumnat adquirisca competències relatives al domini i expressió en una 
llengua estrangera (anglés). A més, la Universitat d'Alacant oferirà cursos d'anglés bàsic i anglés científic, compatibles amb 
l'horari de classes dels alumnes, amb l'objectiu de facilitar a l'alumnat l'adquisició del nivell B1 d'anglés, l'acreditació de la qual 
serà obligatòria per a l'avaluació del Treball de Fi de Grau. 
Actualment, en la Facultat de Ciències hi ha un marc de col·laboració entre la Universitat i diverses empreses i institucions 
col·laboradores, mitjançant convenis específics que permeten oferir als alumnes la possibilitat de treballar en empreses i 
institucions públiques o privades, cosa que possibilita un primer contacte amb el món laboral i potencia l'ocupació. En relació 
amb el títol de física s'establira contactes semblants, amb empreses i institucions que realitzen activitats relacionades amb la 
física. 
La gestió de les pràctiques externes en la Facultat de Ciències es realitza a través de l'OPEMIL. Els tutors d'empresa són les 
persones més qualificades per a exercir les tasques que tenen assignades. El tipus d'activitat que ha de realitzar l'alumnat es 
recollirà prèviament en un document, dissenyat amb aquesta finalitat, que serà revisat pel tutor acadèmic, el tutor de l'empresa 
o institució i el coordinador de centre encarregat de la supervisió del programa de pràctiques externes. En la descripció de 
l'activitat ha de quedar garantida la disponibilitat de recursos en l'empresa per a fer les activitats en pràctiques. A més, 
l'estudiant ha de tenir garantida la possibilitat d'obtenir un reconeixement acadèmic de sis crèdits optatius, com a màxim, del 
total del pla d'estudis cursat, per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, 
solidàries i de cooperació. Abans del començament de cada curs acadèmic, el Consell de Govern ha definir la naturalesa de les 
activitats que tindran aquest reconeixement acadèmic. 



www.ua.es

www.ua.es

1 2

Grau en Física 
per la Universitat d'Alacant

FÍ
SI
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OBJECTIUS GENERALS 

Branca de coneixements: ciències 

Ensenyament: presencial

Nombre de crèdits: 240 ECTS

Nombre de places: 50

Llengües utilitzades: castellà, valencià i anglés

Els ensenyaments de grau en física, adscrits a la branca de ciències, tenen com a finalitat l'obtenció, per part de l'alumnat, 
d'una formació general en física, com a disciplina científica que el prepare per a exercir activitats professionals en què haurà 
d'aplicar les destreses adquirides. 
Amb caràcter general, i segons el llibre blanc del títol de grau en física, “el físic ha de ser capaç d'avaluar i discernir entre els 
ordres de magnitud, a més de desenvolupar una clara percepció de situacions que són físicament diferents, però que mostren 
analogies, cosa que permet l'ús de solucions conegudes a nous problemes. Per a això és important que l'estudiant, a més de 
dominar les teories físiques, adquirisca un bon coneixement i domini dels mètodes matemàtics i numèrics més comunament 
utilitzats”. El grau en física proporciona una formació matemàtica molt sòlida, que permet al graduat abordar els problemes 
que se li presenten en el treball, utilitzant les eines matemàtiques adequades. A més, un dels objectius més importants del 
grau és l'ús de l'ordinador aplicat a l'estudi i la resolució de problemes físics. En el grau es fa especial èmfasi en aquest 
aspecte i s'han inclòs pràctiques d'ordinador en diverses assignatures, que permetran aconseguir aquest objectiu. 
D'acord amb l'esmentat llibre blanc, un altre dels objectius del grau és que s'adquirisca “la capacitat d'identificar els 
elements essencials d'un procés o una situació complexa, cosa que permetrà construir un model simplificat que descriga 
amb l'aproximació necessària l'objecte d'estudi i permeta fer prediccions sobre la seua evolució futura. El físic ha de ser 
capaç també d'identificar la manera de comprovar la validesa del model i d'introduir les modificacions necessàries quan 
s'observen discrepàncies entre les prediccions del model i les observacions”. Finalment, les assignatures de laboratori 
incloses en el grau, permeten a l'estudiant “familiaritzar-se amb el treball en el laboratori, la instrumentació i els mètodes 
experimentals més usats”.

INFORMACIÓ GENERAL

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DE LA UA

COMPETÈNCIES

Dominar l'expressió i la comprensió d'una llengua estrangera.
Expressar-se correctament, tant oralment com per escrit, en qualsevol de les llengües oficials del País Valencià.
Tenir coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.
Adquirir o tenir les habilitats bàsiques en TIC (tecnologies de la informació i comunicació) i gestionar adequadament la 
informació obtinguda.

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES 

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

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Conèixer i aplicar els conceptes fonamentals de la física.
Reconèixer i valorar els processos físics en la vida diària.
Ser capaç de valorar ordres de magnitud, per a interpretar fenòmens diversos, fer les aproximacions requerides a fi de 
reduir un problema a un nivell manejable i desenvolupar la intuïció en física.
Relacionar la física amb altres disciplines.
Ser capaç de dissenyar experiments al laboratori, mesurar i analitzar críticament els resultats experimentals, extraure'n 
conclusions i avaluar el nivell d'incertesa.
Conèixer i aplicar conceptes fonamentals de la química relacionats amb la física.
Adquirir nous conceptes matemàtics.
Comprendre i dominar mètodes matemàtics i numèrics d'ús habitual en física.
Ser capaç de modelar fenòmens complexos traslladant un problema físic al llenguatge matemàtic.
Ser capaç d'utilitzar eines informàtiques per a resoldre i modelar problemes físics.
Resoldre problemes qualitatius i quantitatius segons models prèviament desenvolupats.
Reconèixer i analitzar nous problemes i proposar estratègies per a solucionar-los.
Comprendre les teories físiques més importants.
Realitzar, presentar i defendre informes científics tant per escrita com oralment davant d'una audiència.
Ser capaç de buscar i utilitzar bibliografia rellevant.
Proposar, analitzar, validar i interpretar models de situacions reals.
Resoldre problemes de matemàtiques, mitjançant habilitats de càlcul bàsic i altres tècniques.

CONTINGUTS: MÒDULS DEL PLA D'ESTUDIS

El pla d'estudis s'estructura en tres mòduls: bàsic, fonamental i avançat. 
El mòdul bàsic consta de nou assignatures del primer curs i una assignatura del segon, amb un total de 60 crèdits. 42 d'aquests 
crèdits són bàsics de la branca de ciències (BR), sobre matemàtiques, física i química. Juntament amb aquestes matèries, s'hi ha 
inclòs tres assignatures: Fonaments de Programació (informàtica, branca d'enginyeria i arquitectura), Introducció al Llenguatge 
Matemàtic i a l'Experimentació en Física i Mètodes Numèrics i Computació (matèries transversals). L'objectiu d'aquestes 
incorporacions és adquirir habilitats transversals bàsiques relacionades amb la física (pràctiques de laboratori, fonaments 
matemàtics i computacionals), a més d'altres competències transversals, com ara les de comunicació oral i escrita, lectura de 
documentació en anglés (competències prioritàries en la UA) i treball en equip.
El mòdul bàsic s'imparteix en el primer curs (primer i segon semestres), excepte l'assignatura Termodinàmica, que s'imparteix en 
el tercer semestre. 
Pel que fa al mòdul fonamental, de caràcter obligatori, s'imparteix entre els cursos segon i tercer (semestres tercer, quart, 
cinqué i sisé) i el primer semestre del quart curs (semestre seté). 
En el mòdul avançat hi ha les matèries optatives (48 ECTS), amb una oferta de 8 assignatures optatives, de 6 crèdits ECTS 
cadascuna, que cal cursar en el semestre huité, i les de pràctiques externes, amb una única assignatura, també optativa, de 6 
crèdits ECTS, que podrà ser cursada en el primer o en el segon semestre del curs. L'alumne ha de triar un total de 4 assignatures 
entre les oferides. 
L'oferta d'assignatures optatives és: Vibroacústica, Astrofísica Estel·lar; Ciència de Materials, Dinàmica de Medis Continus; 
Física Quàntica Avançada, Física Mèdica, Fotònica i Química Computacional.
A més, es considera part de la formació global la inclusió d'activitats i materials en anglés, d'acord amb el pla de potenciació de 
l'anglés en el pla d'estudis, a fi de possibilitar que l'alumnat adquirisca competències relatives al domini i expressió en una 
llengua estrangera (anglés). A més, la Universitat d'Alacant oferirà cursos d'anglés bàsic i anglés científic, compatibles amb 
l'horari de classes dels alumnes, amb l'objectiu de facilitar a l'alumnat l'adquisició del nivell B1 d'anglés, l'acreditació de la qual 
serà obligatòria per a l'avaluació del Treball de Fi de Grau. 
Actualment, en la Facultat de Ciències hi ha un marc de col·laboració entre la Universitat i diverses empreses i institucions 
col·laboradores, mitjançant convenis específics que permeten oferir als alumnes la possibilitat de treballar en empreses i 
institucions públiques o privades, cosa que possibilita un primer contacte amb el món laboral i potencia l'ocupació. En relació 
amb el títol de física s'establira contactes semblants, amb empreses i institucions que realitzen activitats relacionades amb la 
física. 
La gestió de les pràctiques externes en la Facultat de Ciències es realitza a través de l'OPEMIL. Els tutors d'empresa són les 
persones més qualificades per a exercir les tasques que tenen assignades. El tipus d'activitat que ha de realitzar l'alumnat es 
recollirà prèviament en un document, dissenyat amb aquesta finalitat, que serà revisat pel tutor acadèmic, el tutor de l'empresa 
o institució i el coordinador de centre encarregat de la supervisió del programa de pràctiques externes. En la descripció de
l'activitat ha de quedar garantida la disponibilitat de recursos en l'empresa per a fer les activitats en pràctiques. A més,
l'estudiant ha de tenir garantida la possibilitat d'obtenir un reconeixement acadèmic de sis crèdits optatius, com a màxim, del
total del pla d'estudis cursat, per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil,
solidàries i de cooperació. Abans del començament de cada curs acadèmic, el Consell de Govern ha definir la naturalesa de les
activitats que tindran aquest reconeixement acadèmic.
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Finalment, el mòdul avançat inclou també l'assignatura obligatòria Treball de Fi de Grau, que constitueix la fase final del pla 
d'estudis i s'ha dissenyat amb un total de 6 ECTS. En el Treball de Fi de Grau l'alumne ha de demostrar l'adquisició de les 
competències associades al títol, mitjançant la realització, presentació i defensa d'una memòria que integre un treball original 
de l'alumne, relacionat amb la física (pot incloure aspectes experimentals, computacionals o teòrics).

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: ciències), 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: 70
Preinscripció: de mitjan juny a principi de juliol.
Publicació de resultats d'admissió i espera: mitjan juliol.
Matriculació: després de la publicació dels resultats i en els terminis establits, els admesos han de matricular-se a través 
d'Internet. 

PERFILS PROFESSIONALS DE LA TITULACIÓ

Perfils professionals de la titulació
Els perfils professionals per als quals capacita el grau en física són:

Ensenyament de la física en els aspectes científics i tècnics, sobre temes relacionats.
Assessorament científic i tècnic en temes relacionats amb la física.
Investigació i desenvolupament en ciències i tecnologies físiques: àmbits propis (astrofísica, materials, nanotecnologia, física 
nuclear i de partícules, òptica, etc.) i pluridisciplinaris (modelització de problemes biològics i d'altres àrees).
Medi ambient. Estudis i projectes tècnics sobre contaminació atmosfèrica, acústica ambiental, energia i residus. Avaluacions 
d'impacte ambiental i desenvolupament de sistemes de gestió mediambiental.
Producció d'energia (centrals termoelèctriques, nuclears, etc.) i desenvolupament i gestió d'instal·lacions eòliques, solars 
tèrmiques, solars fotovoltaiques o d'altres energies renovables.
Les relacionades amb l'àrea de la protecció radiològica.
Tecnologies de la informació. Programació, disseny i gestió de sistemes informàtics i de telecomunicacions. Sistemes de 
control de processos en les diverses aplicacions.
Tecnologia espacial i aeronàutica. Estudis de telemetria i teledetecció, sistemes d'informació geogràfica, disseny de sistemes 
de comunicacions via satèl·lit.
Producció de sistemes d'armament i defensa.
Meteorologia i climatologia.
Disseny i producció d'instrumentació cientificotècnica.
Organització i gerència de laboratoris d'assajos i calibratge. Estudis meteorològics en tots els àmbits.
Geodèsia i prospecció. Planificació de sondejos i prospeccions geològiques. Estudis sismològics.
Física mèdica. Desenvolupament de les tasques assignades per la legislació actual a la figura del radiofísic hospitalari.
Elaboració de projectes d'instal·lacions elèctriques d'alta, mitjana o baixa tensió, de calefacció, climatització i ACS, de fluids 
(aigua, gas i altres combustibles) i de telecomunicacions.
Totes aquelles activitats que tinguen relació amb la física.

Professions per a les quals capacita
La professió de físic no és una professió regulada. Tal com recull el llibre blanc, aquest grau capacita per a:

Docència universitària i investigació.
Docència no universitària.
Administració pública.
Empreses de banca, finances i assegurances.
Empreses de consultoria.
Empreses d'Informàtica i Telecomunicacions.
Indústria.

PERFIL D'INGRÉS RECOMANAT
Es recomana que l'alumnat que vol cursar estudis de grau en física tinga un perfil cientificotècnic i haja cursat almenys les 
assignatures Matemàtiques II, Física i Química en segon de batxillerat.
Entre les qualitats desitjables del futur estudiant de matemàtiques cal destacar:

Capacitat de treball (constància, mètode i rigor).
Capacitat de raonament i anàlisi crítica.
Esperit científic.
Capacitat d'obtenir, interpretar i aplicar coneixements.
Habilitat en la resolució de problemes.
Capacitat de síntesi i abstracció. 
Formació complementària recomanable: anglés i Informàtica a nivell d'usuari.

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

CENTRE

ASSIGNATURA PONDERACIONES 

BIOLOGIA 0.2 

FÍSICA 0.2 

GEOLOGIA 0.1 

MATEMÀTIQUES II 0.2 

QUÍMICA 0.2 
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Finalment, el mòdul avançat inclou també l'assignatura obligatòria Treball de Fi de Grau, que constitueix la fase final del pla 
d'estudis i s'ha dissenyat amb un total de 6 ECTS. En el Treball de Fi de Grau l'alumne ha de demostrar l'adquisició de les 
competències associades al títol, mitjançant la realització, presentació i defensa d'una memòria que integre un treball original 
de l'alumne, relacionat amb la física (pot incloure aspectes experimentals, computacionals o teòrics).

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: ciències), 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: 50
Preinscripció: de mitjan juny a principi de juliol.
Publicació de resultats d'admissió i espera: mitjan juliol.
Matriculació: després de la publicació dels resultats i en els terminis establits, els admesos han de matricular-se a través 
d'Internet. 

PERFILS PROFESSIONALS DE LA TITULACIÓ

Perfils professionals de la titulació
Els perfils professionals per als quals capacita el grau en física són:

Ensenyament de la física en els aspectes científics i tècnics, sobre temes relacionats.
Assessorament científic i tècnic en temes relacionats amb la física.
Investigació i desenvolupament en ciències i tecnologies físiques: àmbits propis (astrofísica, materials, nanotecnologia, física 
nuclear i de partícules, òptica, etc.) i pluridisciplinaris (modelització de problemes biològics i d'altres àrees).
Medi ambient. Estudis i projectes tècnics sobre contaminació atmosfèrica, acústica ambiental, energia i residus. Avaluacions 
d'impacte ambiental i desenvolupament de sistemes de gestió mediambiental.
Producció d'energia (centrals termoelèctriques, nuclears, etc.) i desenvolupament i gestió d'instal·lacions eòliques, solars 
tèrmiques, solars fotovoltaiques o d'altres energies renovables.
Les relacionades amb l'àrea de la protecció radiològica.
Tecnologies de la informació. Programació, disseny i gestió de sistemes informàtics i de telecomunicacions. Sistemes de 
control de processos en les diverses aplicacions.
Tecnologia espacial i aeronàutica. Estudis de telemetria i teledetecció, sistemes d'informació geogràfica, disseny de sistemes 
de comunicacions via satèl·lit.
Producció de sistemes d'armament i defensa.
Meteorologia i climatologia.
Disseny i producció d'instrumentació cientificotècnica.
Organització i gerència de laboratoris d'assajos i calibratge. Estudis meteorològics en tots els àmbits.
Geodèsia i prospecció. Planificació de sondejos i prospeccions geològiques. Estudis sismològics.
Física mèdica. Desenvolupament de les tasques assignades per la legislació actual a la figura del radiofísic hospitalari.
Elaboració de projectes d'instal·lacions elèctriques d'alta, mitjana o baixa tensió, de calefacció, climatització i ACS, de fluids 
(aigua, gas i altres combustibles) i de telecomunicacions.
Totes aquelles activitats que tinguen relació amb la física.

Professions per a les quals capacita
La professió de físic no és una professió regulada. Tal com recull el llibre blanc, aquest grau capacita per a:

Docència universitària i investigació.
Docència no universitària.
Administració pública.
Empreses de banca, finances i assegurances.
Empreses de consultoria.
Empreses d'Informàtica i Telecomunicacions.
Indústria.

PERFIL D'INGRÉS RECOMANAT
Es recomana que l'alumnat que vol cursar estudis de grau en física tinga un perfil cientificotècnic i haja cursat almenys les 
assignatures Matemàtiques II, Física i Química en segon de batxillerat.
Entre les qualitats desitjables del futur estudiant de matemàtiques cal destacar:

Capacitat de treball (constància, mètode i rigor).
Capacitat de raonament i anàlisi crítica.
Esperit científic.
Capacitat d'obtenir, interpretar i aplicar coneixements.
Habilitat en la resolució de problemes.
Capacitat de síntesi i abstracció. 
Formació complementària recomanable: anglés i Informàtica a nivell d'usuari.

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

CENTRE

ASSIGNATURA PONDERACIONES

BIOLOGIA 0.2

FÍSICA 0.2

GEOLOGIA 0.1

MATEMÀTIQUES II 0.2

QUÍMICA 0.2
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ESTRUCTURA DEL PLA D'ESTUDIS
PER TIPUS DE MATÈRIA

DISTRIBUCIÓ PER CURSOS

(1) L'alumnat ha d'acreditar, abans de l'avaluació del Treball de Fi de Grau, coneixements d'un idioma estranger 
(nivell B1) mitjançant certificació acadèmica. 

(2) L'alumnat ha de triar un total de 4 assignatures entre les oferides. 

PRIMER CURS 

1r SEMESTRE (30 ECTS) 2n SEMESTRE (30 ECTS) 

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

FÍSICA I FB 6 FÍSICA II FB 6 

ÀLGEBRA LINEAL I FB 6 ANÀLISI D'UNA VARIABLE REAL II FB 6 

ANÀLISI DE UNA VARIABLE REAL I FB 6 
MÈTODES NUMÈRICS I 
COMPUTACIÓ 

FB 6 

INTRODUCCIÓ AL LLENGUATGE 
MATEMÀTIC I EXPERIMENTACIÓ EN 
FÍSICA 

FB 6 QUÍMICA FB 6 

FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ FB 6 ÀLGEBRA LINEAL II OB 6 

SEGON CURS 

3r SEMESTRE (30 ECTS) 4t SEMESTRE (30 ECTS) 

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

TERMODINÀMICA FB 6 ELECTROMAGNETISME I OB 6 

MECÀNICA NEWTONIANA I RELATIVITAT OB 6 MECÀNICA ANALÍTICA OB 6 

ANÀLISI REAL DE DIVERSES 
VARIABLES I 

OB 6 TÈCNIQUES EXPERIMENTALS I OB 6 

MÈTODES ANALÍTICS PER A EDO OB 6 ANÀLISI FUNCIONAL OB 6 

GEOMETRIA LINEAL OB 6 
ANÀLISI REAL DE DIVERSES 
VARIABLES II 

OB 6 

TERCER CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

MECÀNICA ESTADÍSTICA OB 6 TÈCNIQUES EXPERIMENTALS II OB 6 

ÒPTICA I OB 6 ÒPTICA II OB 6 

 ELECTROMAGNETISME II OB 6 TÈCNIQUES EXPERIMENTALS III OB 6 

MECÀNICA QUÀNTICA I OB 6 MECÀNICA QUÀNTICA II OB 6 

ANÀLISI DE VARIABLE COMPLEXA OB 6 FONAMENTS D'ASTROFÍSICA OB 6 

QUART CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

ESTRUCTURA DE LA MATÈRIA OB 6 TREBALL DE FI DE GRAU  OB 6 

FÍSICA DE L'ESTAT SÒLID OB 6 

TÈCNIQUES EXPERIMENTALS IV OB 6 

FÍSICA COMPUTACIONAL OB 6 

RELATIVITAT I COSMOLOGIA OB 6 

OPTATIVITAT 
(1) OP 24 

CODI ASSIGNATURES OPTATIVES TIPUS ECTS

VIBROACÚSTICA OP 6 

ASTROFÍSICA ESTEL·LAR OP 6 

CIÈNCIA DE MATERIALS OP 6 

DINÀMICA DE MEDIS CONTINUS OP 6 

FÍSICA QUÀNTICA AVANÇADA OP 6 

FÍSICA MÈDICA OP 6 

FOTÒNICA OP 6 

QUÍMICA COMPUTACIONAL OP 6 

PRÀCTIQUES EXTERNES OP 6 

TIPUS DE MATÈRIA CRÈDITS 
Formació bàsica (FB) 60 
Obligatòries (OB) 150 
Optatives (OP) 24 
Treball de Fi de Grau 6 
Total de crèdits 240 
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ESTRUCTURA DEL PLA D'ESTUDIS
PER TIPUS DE MATÈRIA

DISTRIBUCIÓ PER CURSOS

(1) L'alumnat ha de triar un total de 4 assignatures entre les oferides.

PRIMER CURS 

1r SEMESTRE (30 ECTS) 2n SEMESTRE (30 ECTS)

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS

FÍSICA I FB 6 FÍSICA II FB 6 

ÀLGEBRA LINEAL I FB 6 ANÀLISI D'UNA VARIABLE REAL II FB 6 

ANÀLISI DE UNA VARIABLE REAL I FB 6 
MÈTODES NUMÈRICS I 
COMPUTACIÓ

FB 6 

INTRODUCCIÓ AL LLENGUATGE 
MATEMÀTIC I EXPERIMENTACIÓ EN 
FÍSICA

FB 6 QUÍMICA FB 6 

FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ FB 6 ÀLGEBRA LINEAL II OB 6 

SEGON CURS 

3r SEMESTRE (30 ECTS) 4t SEMESTRE (30 ECTS)

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS

TERMODINÀMICA FB 6 ELECTROMAGNETISME I OB 6 

MECÀNICA CLÀSSICA I OB 6 MECÀNICA CLÁSSICA II OB 6 

ANÀLISI REAL DE DIVERSES 
VARIABLES I

OB 6 TÈCNIQUES EXPERIMENTALS I OB 6 

MÈTODES ANALÍTICS PER A EDO OB 6 ANÀLISI FUNCIONAL OB 6 

GEOMETRIA LINEAL OB 6 
ANÀLISI REAL DE DIVERSES 
VARIABLES II

OB 6 

TERCER CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS

MECÀNICA ESTADÍSTICA OB 6 ELECTROMAGNETISME II OB 6 

ÒPTICA I OB 6 ÒPTICA II OB 6 

TÈCNIQUES EXPERIMENTALS II OB 6 TÈCNIQUES EXPERIMENTALS III OB 6 

MECÀNICA QUÀNTICA I OB 6 MECÀNICA QUÀNTICA II OB 6 

ANÀLISI DE VARIABLE COMPLEXA OB 6 FONAMENTS D'ASTROFÍSICA OB 6 

QUART CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS

ESTRUCTURA DE LA MATÈRIA OB 6 TREBALL DE FI DE GRAU 
(1) 

OB 6 

FÍSICA DE L'ESTAT SÒLID OB 6 

TÈCNIQUES EXPERIMENTALS IV OB 6 

FÍSICA COMPUTACIONAL OB 6 

RELATIVITAT I COSMOLOGIA OB 6 

OPTATIVITAT 
(2) 

OP 24 

CODI ASSIGNATURES OPTATIVES TIPUS ECTS 

VIBROACÚSTICA OP 6 

ASTROFÍSICA ESTEL·LAR OP 6 

CIÈNCIA DE MATERIALS OP 6 

DINÀMICA DE MEDIS CONTINUS OP 6 

FÍSICA QUÀNTICA AVANÇADA OP 6 

FÍSICA MÈDICA OP 6 

FOTÒNICA OP 6 

QUÍMICA COMPUTACIONAL OP 6 

PRÀCTIQUES EXTERNES OP 6 

TIPUS DE MATÈRIA CRÈDITS
Formació bàsica (FB) 60
Obligatòries (OB) 150
Optatives (OP) 24
Treball de Fi de Grau 6
Total de crèdits 240
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PLA D'ESTUDIS
GRAU EN FÍSICA

PRIMER CURS - SEMESTRE 2 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

PRIMER CURS - SEMESTRE 1 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

SEGON CURS - SEMESTRE 3 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

TERMODINÀMICA FB 6 

Primer principi de la termodinàmica. Energia interna, treball 
adiabàtica i calor. Segon principi de la termodinàmica. 
Entropia i temperatura absoluta. Formalisme termodinàmic. 
Potencials termodinàmics. Condicions d’equilibri i estabilitat. 
Transicions de fase. Punts crítics. Sistemes 
multicomponents. Tercer principi de la termodinàmica. 
Baixes temperatures. 

MECÀNICA CLÀSSICA I OB 6 

Coordenades generalitzades, principis variacionals i 
equacions de Lagrange. Coordenades cícliques: teoremes 
de conservació i propietats de simetria. Aplicacions: el 
problema de dos cossos, sòlid rígid i petites oscil·lacions. 
Equacions de moviment de Hamilton. Transformacions de 
Legendre. Deducció a partir d’un principi variacional: principi 
de mínima acció. Transformacions canòniques. Claudàtors 
de Poisson i altres invariants canònics. Transformacions 
canòniques infinitesimals i teoremes de conservació amb la 
formulació de claudàtors de Poisson. Teorema de Noether. 
Teorema de Liuville. Teorema d’Hamilton-Jacobi. Variables 
d’angle-acció per a sistemes d’un grau de llibertat i 
totalment separables. Teoria de pertorbacions. Caos. 

ANÀLISI REAL DE 
DIVERSES VARIABLES I 

OB 6 

L’espai euclidià real. Funcions, límits i continuïtat. Teoremes 
fonamentals. Derivació parcial, direccional i diferenciació. 
Canvi de variables. Teoremes fonamentals. Funcions 
inverses i implícites. Geometria diferencial: estudi de les 
corbes. Optimització. 

MÈTODES ANALÍTICS PER 
A EDO 

OB 6 

Mètodes elementals d’integració d’EDO. Teoremes 
fonamentals de la teoria d’EDO sobre existència i unicitat de 
solucions. EDO lineals d’ordre n. Sistemes d’equacions 
d’EDO lineals. Resolució d’EDO i Sistemes d’EDO per mitjà 
de la transformada de Laplace. Resolució d’EDO mitjançant 
desenvolupament en sèrie. Introducció a les EDP. 

GEOMETRIA LINEAL OB 6 

Varietats lineals: incidència i paral·lelisme; posicions 
relatives. Geometria afí. Còniques i quàdriques afins. Espais 
afins euclidians. Teorema espectral. Classificació 
d’isometries. Grup dels moviments. 

FÍSICA I FB 6 

Estudi de la mecànica Newtoniana. Velocitat, acceleració i 
Força. Sistemes de referència inercials i no inercials. 
Principis de conservació. Moviment del cos rígid. 
Oscil·lacions mecàniques. 

ÀLGEBRA LINEAL I FB 6 

Introducció a les estructures algebraiques. Nombres 
complexos. Espais vectorials. Matrius i aplicacions lineals. 
Aplicacions multilineals i tensors. Determinants. Sistemes 
d’equacions lineals. 

ANÀLISI D'UNA VARIABLE 
REAL I 

FB 6 

Introducció al nombre real. Successions numèriques. Límits 
de successions. Límits i continuïtat de funcions d’una 
variable real. Teoremes fonamentals de continuïtat. 
Diferenciació de funcions d’una variable real. Teoremes 
fonamentals del càlcul diferencial. Estudi local d’una funció. 

INTRODUCCIÓ AL 
LLENGUATGE MATEMÀTIC 
I EXPERIMENTACIÓ EN 
FÍSICA 

FB 6 

Introducció a la lògica i al raonament matemàtic. Conjunts, 
correspondències i relacions binàries. Tractament estadístic 
de dades. Anàlisi d’errors en mesures físiques. Seguretat 
en el laboratori de física: substàncies tòxiques i altes 
tensions. Maneig de material d’ús freqüent al laboratori. 
Operacions bàsiques de laboratori: pesada, mesurament de 
volums, densitats, temperatura, voltatges, intensitats de 
corrent, intensitats de llum, etc. Elaboració d’informes. 
Elaboració de taules i gràfiques. Ús d'eines informàtiques. 
Cerca i anàlisi d’informació física. Maneig de compilacions i 
bases de dades. 

FONAMENTS DE 
PROGRAMACIÓ 

FB 6 

Estructura bàsica i funcional dels ordinadors. Llenguatges 
de programació. Programació estructurada. Entrada i eixida 
de dades. Variables, estructures i emmagatzemament de 
dades. Representació gràfica de resultats. 

FÍSICA II FB 6 

Elements d'Electromagnetisme i Òptica.Camp Elèctric i 
Magnètic. Teorema de Gauss i Ampere. Llei de Faraday-
Lenz. Introducció a la termodinàmica. Calor i Treball. 
Primer principi de la termodinàmica. Entropia. Segon 
principi de la Termodinàmica. Màquines Tèrmiques. 

ANÀLISI D'UNA VARIABLE 
REAL II 

FB 6 

Introducció a la integral de Riemann. Propietats de la 
integral definida. Teoremes fonamentals del càlcul integral. 
Aplicacions geomètriques del càlcul integral. Mètodes 
generals d’integració. Sèries numèriques. 

MÈTODES NUMÈRICS I 
COMPUTACIÓ 

FB 6 

Aritmètica de precisió arbitrària. Errors
d’arredoniment/overflow/underflow. Eficiència
computacional. Mètodes numèrics de resolució 
d’equacions. Interpolació. Operacions amb matrius i 
sistemes d’equacions. Mètodes d’integració numèrica. 
Resolució numèrica d’equacions diferencials ordinàries. 
Fonts externes de codi per a càlcul científic. 

QUÍMICA FB 6 

Fonaments químics i propietats fisicoquímiques de la 
matèria. Enllaç químic. Estats d’agregació de la matèria. 
Interacció matèria-radiació. Fonaments de termodinàmica 
química. El potencial químic i aplicacions. Tipus d’equilibri 
químic. Fenòmens de transport. Cinètica i reactivitat 
química. 

ÀLGEBRA LINEAL II OB 6 
Valors i vectors propis. Forma de Jordan. Espais euclídeos. 
Espais hermíticos. Formes bilineales i quadràtiques. 



FÍ
SI

C
A

www.ua.es7 8

www.ua.esFÍSICA

PLA D'ESTUDIS
GRAU EN FÍSICA

PRIMER CURS - SEMESTRE 2 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

PRIMER CURS - SEMESTRE 1 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

SEGON CURS - SEMESTRE 3 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

TERMODINÀMICA FB 6 

Primer principi de la termodinàmica. Energia interna, treball 
adiabàtica i calor. Segon principi de la termodinàmica. 
Entropia i temperatura absoluta. Formalisme termodinàmic. 
Potencials termodinàmics. Condicions d’equilibri i estabilitat. 
Transicions de fase. Punts crítics. Sistemes 
multicomponents. Tercer principi de la termodinàmica. 
Baixes temperatures. 

MECÀNICA NEWTONIANA 
I RELATIVITAT 

OB 6 

ANÀLISI REAL DE 
DIVERSES VARIABLES I 

OB 6 

L’espai euclidià real. Funcions, límits i continuïtat. Teoremes 
fonamentals. Derivació parcial, direccional i diferenciació. 
Canvi de variables. Teoremes fonamentals. Funcions 
inverses i implícites. Geometria diferencial: estudi de les 
corbes. Optimització. 

MÈTODES ANALÍTICS PER 
A EDO 

OB 6 

Mètodes elementals d’integració d’EDO. Teoremes 
fonamentals de la teoria d’EDO sobre existència i unicitat de 
solucions. EDO lineals d’ordre n. Sistemes d’equacions 
d’EDO lineals. Resolució d’EDO i Sistemes d’EDO per mitjà 
de la transformada de Laplace. Resolució d’EDO mitjançant 
desenvolupament en sèrie. Introducció a les EDP. 

GEOMETRIA LINEAL OB 6 

Varietats lineals: incidència i paral·lelisme; posicions 
relatives. Geometria afí. Còniques i quàdriques afins. Espais 
afins euclidians. Teorema espectral. Classificació 
d’isometries. Grup dels moviments. 

FÍSICA I FB 6 

Estudi de la mecànica Newtoniana. Velocitat, acceleració i 
Força. Sistemes de referència inercials i no inercials. 
Principis de conservació. Moviment del cos rígid.
Oscil·lacions mecàniques.

ÀLGEBRA LINEAL I FB 6 

Introducció a les estructures algebraiques. Nombres 
complexos. Espais vectorials. Matrius i aplicacions lineals.
Aplicacions multilineals i tensors. Determinants. Sistemes 
d’equacions lineals.

ANÀLISI D'UNA VARIABLE 
REAL I

FB 6 

Introducció al nombre real. Successions numèriques. Límits 
de successions. Límits i continuïtat de funcions d’una
variable real. Teoremes fonamentals de continuïtat. 
Diferenciació de funcions d’una variable real. Teoremes 
fonamentals del càlcul diferencial. Estudi local d’una funció. 

INTRODUCCIÓ AL 
LLENGUATGE MATEMÀTIC 
I EXPERIMENTACIÓ EN 
FÍSICA

FB 6 

Introducció a la lògica i al raonament matemàtic. Conjunts, 
correspondències i relacions binàries. Tractament estadístic 
de dades. Anàlisi d’errors en mesures físiques. Seguretat
en el laboratori de física: substàncies tòxiques i altes 
tensions. Maneig de material d’ús freqüent al laboratori.
Operacions bàsiques de laboratori: pesada, mesurament de
volums, densitats, temperatura, voltatges, intensitats de 
corrent, intensitats de llum, etc. Elaboració d’informes.
Elaboració de taules i gràfiques. Ús d'eines informàtiques. 
Cerca i anàlisi d’informació física. Maneig de compilacions i 
bases de dades.

FONAMENTS DE 
PROGRAMACIÓ

FB 6 

Estructura bàsica i funcional dels ordinadors. Llenguatges 
de programació. Programació estructurada. Entrada i eixida 
de dades. Variables, estructures i emmagatzemament de 
dades. Representació gràfica de resultats.

FÍSICA II FB 6 

Elements d'Electromagnetisme i Òptica.Camp Elèctric i 
Magnètic. Teorema de Gauss i Ampere. Llei de Faraday-
Lenz. Introducció a la termodinàmica. Calor i Treball. 
Primer principi de la termodinàmica. Entropia. Segon
principi de la Termodinàmica. Màquines Tèrmiques.

ANÀLISI D'UNA VARIABLE 
REAL II

FB 6 

Introducció a la integral de Riemann. Propietats de la 
integral definida. Teoremes fonamentals del càlcul integral.
Aplicacions geomètriques del càlcul integral. Mètodes
generals d’integració. Sèries numèriques.

MÈTODES NUMÈRICS I 
COMPUTACIÓ

FB 6 

Aritmètica de precisió arbitrària. Errors
d’arredoniment/overflow/underflow. Eficiència
computacional. Mètodes numèrics de resolució
d’equacions. Interpolació. Operacions amb matrius i 
sistemes d’equacions. Mètodes d’integració numèrica.
Resolució numèrica d’equacions diferencials ordinàries.
Fonts externes de codi per a càlcul científic. 

QUÍMICA FB 6 

Fonaments químics i propietats fisicoquímiques de la 
matèria. Enllaç químic. Estats d’agregació de la matèria.
Interacció matèria-radiació. Fonaments de termodinàmica 
química. El potencial químic i aplicacions. Tipus d’equilibri 
químic. Fenòmens de transport. Cinètica i reactivitat
química. 

ÀLGEBRA LINEAL II OB 6 
Valors i vectors propis. Forma de Jordan. Espais euclídeos.
Espais hermíticos. Formes bilineales i quadràtiques.

Principis físics de la relativitat especial: necessitat de 
modificar les transformacions de Galileu. Transformacions 
de Lorentz i invariància de Lorentz. La transformació de 
Lorentz com una rotació en l’espai tetradimensional. 
Tetravectors: posició, velocitat, impuls. Col·lisions 
relativistes. Formulació Lagrangiana covariant de la 
mecànica relativista. Formulació de Lagrange per a 
sistemes continus. Tensor esforç-energia i teoremes de 
conservació. Mecànica del continu: l’equació d’ones. 
Tensió i esforç: el mòdul elàstic i la llei de Hooke. Ones 
transversals i longitudinals en un sòlid. Fluids: descripció 
del seu moviment. 
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SEGON CURS - SEMESTRE 4 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

TERCER CURS - SEMESTRE 5 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

TERCER CURS - SEMESTRE 6 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

ELECTROMAGNETISME I OB 6 
Electrostàtica. Problemes de contorn. Medis materials 
conductors i dielèctrics. Corrent elèctric. Camp magnètic. 
Medis materials magnètics. Inducció electromagnètica. 

MECÀNICA ANALÍTICA OB 6 

TÈCNIQUES 
EXPERIMENTALS I 

OB 6 
Experimentació en termodinàmica. Experimentació en 
electromagnetisme. Experimentació en mecànica i Ones.  

ANÀLISI FUNCIONAL OB 6 
Espais normats i de Banach. Espais Lp. Espais de Hilbert. 
Operadors lineals tancats. Teoria espectral d’operadors 
compactes normals. Introducció a la teoria de distribucions. 

ANÀLISI REAL DE 
DIVERSES VARIABLES II 

OB 6 
Integrals de línia. Integració múltiple. Teorema de Green. 
Geometria Diferencial: estudi de superfícies. Integrals de 
superfície. Teoremes de Stokes i de Gauss. 

MECÀNICA ESTADÍSTICA OB 6 

Postulats fonamentals de la física estadística. Col·lectivitats 
de Gibbs. Models estadístics i propietats termodinàmiques 
de gasos i sistemes paramagnètics. Estadística de 
partícules idèntiques. Gasos de Fermi i Bose. Teoria del cos 
negre. Teoria cinètica dels processos irreversibles. 

ÒPTICA I OB 6 
Òptica geomètrica. Instruments òptics. Aberracions. Model 
ondulatori de la llum. Polarització. Reflexió i refracció. 

TÈCNIQUES 
EXPERIMENTALS II

OB 6 
Experimentació en òptica. Experimentació en física 
quàntica. Experimentació en física estadística. 

MECÀNICA QUÀNTICA I OB 6 

Els límits de la física clàssica: radiació de cos negre, efecte 
fotoelèctric, difracció d’electrons. L’equació de Schödringer i 
la funció d’ona: la seua interpretació probabilística. 
Formalisme: autoestats i autoenergies: conjunt complet 
d’observables, relacions de commutació, principi 
d’incertesa. Resolent l’equació de Schödringer: potencials 
unidimensionals, condicions de contorn, efecte túnel.
Moment angular i Spin. Partícules idèntiques. Fermiones i 
bosons. Principi d’exclusió de Pauli. L’equació de 
Schödringer en tres dimensions. L’oscil·lador harmònic. 
Operadors de creació i destrucció. L’àtom d’hidrogen. 
Camps magnètics: nivells de Landau, efecte Zeeman. Per a 
diamagnetisme. 

ANÀLISI DE VARIABLE 
COMPLEXA 

OB 6 

El pla complex: definicions bàsiques i topologia. Funcions 
holomorfes: diferenciabilitat real i les equacions de Cauchy-
Riemann. La funció exponencial: les funcions elementals. 
Funcions harmòniques. Integració sobre camins: teorema 
de Cauchy per a triangles. Sèries de potències: fórmula 
integral de Cauchy per al cercle, equivalència entre funcions 
holomorfes i analítiques. Logaritmes i arguments: l’índex 
d’un punt respecte a una corba tancada. Teorema global de 
Cauchy. Singularitats. Teoria de residus: aplicacions al 
càlcul d’integrals reals. Teorema de l’aplicació oberta. 
Transformacions conformes. Introducció a la factorització de 
funcions analítiques. 

ELECTROMAGNETISME II OB 6 

Teoria de circuits. Equacions de Maxwell. Ones 
electromagnètiques. Radiació electromagnètica. Sistemes 
radiants. Electromagnetisme i relativitat. Formulació 
lagrangiana del camp electromagnètic. Tensor de Maxwell. 

ÒPTICA II OB 6 
Propagació de la llum en medis anisòtrops. Interferències. 
Difracció. Òptica electromagnètica. Introducció al làser i 
dispositius fotònics. 

TÈCNIQUES 
EXPERIMENTALS III

OB 6 
Experimentació en òptica. Experimentació en 
electromagnetisme. Experimentació en astrofísica. 

MECÀNICA QUÀNTICA II OB 6 

Àtoms multielectrònics: principi de Pauli, regla de Hund. La 
taula periòdica. Camp mitjà: la interacció electrònica i 
aproximació d’Hartree-Fock. Teoria de pertorbacions 
independent del temps: Estructura hiperfina dels nivells 
atòmics. L’efecte Stark i l’efecte Zeeman. Principis 
variacionals. L’aproximació WKB. Teoria de pertorbacions 
dependent del temps. Precessió del spin en un camp 
magnètic segons el temps: ressonància. L’aproximació 
adiabàtica. Scattering. 

FUNDAMENTOS DE 
ASTROFÍSICA 

OB 6 
Astronomia de posició i instrumentació astronòmica. 
Estructura i evolució estel·lar. El Sol. Sistemes planetaris.
Medi interestel·lar. Galàxies. Cosmologia física.

Coordenades generalitzades, principis variacionals i equacions 
de Lagrange. Coordenades cícliques: teoremes de conservació i 
propietats de simetria. Aplicacions: el problema de dos cossos, 
sòlid rígid i petites oscil·lacions. Equacions de moviment de 
Hamilton. Transformacions de Legendre. Deducció a partir d’un 
principi variacional: principi de mínima acció. Transformacions 
canòniques. Claudàtors de Poisson i altres invariants canònics. 
Transformacions canòniques infinitesimals i teoremes de 
conservació amb la formulació de claudàtors de Poisson. 
Teorema de Noether. Teorema de Liuville. Teorema d’Hamilton-
Jacobi. Variables d’angle-acció per a sistemes d’un grau de 
llibertat i totalment separables. Teoria de pertorbacions. Caos. 
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SEGON CURS - SEMESTRE 4 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

TERCER CURS - SEMESTRE 5 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

TERCER CURS - SEMESTRE 6 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

ELECTROMAGNETISME I OB 6 
Electrostàtica. Problemes de contorn. Medis materials 
conductors i dielèctrics. Corrent elèctric. Camp magnètic.
Medis materials magnètics. Inducció electromagnètica.

MECÀNICA CLÀSSICA II OB 6 

Principis físics de la relativitat especial: necessitat de
modificar les transformacions de Galileu. Transformacions
de Lorentz i invariància de Lorentz. La transformació de
Lorentz com una rotació en l’espai tetradimensional.
Tetravectors: posició, velocitat, impuls. Col·lisions
relativistes. Formulació Lagrangiana covariant de la
mecànica relativista. Formulació de Lagrange per a
sistemes continus. Tensor esforç-energia i teoremes de
conservació. Mecànica del continu: l’equació d’ones. Tensió
i esforç: el mòdul elàstic i la llei de Hooke. Ones 
transversals i longitudinals en un sòlid. Fluids: descripció del 
seu moviment.

TÈCNIQUES 
EXPERIMENTALS I

OB 6 
Experimentació en termodinàmica. Experimentació en
electromagnetisme. Experimentació en mecànica i Ones. 

ANÀLISI FUNCIONAL OB 6 
Espais normats i de Banach. Espais Lp. Espais de Hilbert.
Operadors lineals tancats. Teoria espectral d’operadors
compactes normals. Introducció a la teoria de distribucions. 

ANÀLISI REAL DE 
DIVERSES VARIABLES II 

OB 6 
Integrals de línia. Integració múltiple. Teorema de Green.
Geometria Diferencial: estudi de superfícies. Integrals de
superfície. Teoremes de Stokes i de Gauss. 

MECÀNICA ESTADÍSTICA OB 6 

Postulats fonamentals de la física estadística. Col·lectivitats 
de Gibbs. Models estadístics i propietats termodinàmiques 
de gasos i sistemes paramagnètics. Estadística de 
partícules idèntiques. Gasos de Fermi i Bose. Teoria del cos 
negre. Teoria cinètica dels processos irreversibles. 

ÒPTICA I OB 6 
Òptica geomètrica. Instruments òptics. Aberracions. Model 
ondulatori de la llum. Polarització. Reflexió i refracció. 

ELECTROMAGNETISME II OB 6 

Experimentació en òptica. Experimentació en física 
quàntica. Experimentació en física estadística. 

MECÀNICA QUÀNTICA I OB 6 

Els límits de la física clàssica: radiació de cos negre, efecte 
fotoelèctric, difracció d’electrons. L’equació de Schödringer i 
la funció d’ona: la seua interpretació probabilística. 
Formalisme: autoestats i autoenergies: conjunt complet 
d’observables, relacions de commutació, principi 
d’incertesa. Resolent l’equació de Schödringer: potencials 
unidimensionals, condicions de contorn, efecte túnel.  
Moment angular i Spin. Partícules idèntiques. Fermiones i 
bosons. Principi d’exclusió de Pauli. L’equació de 
Schödringer en tres dimensions. L’oscil·lador harmònic. 
Operadors de creació i destrucció. L’àtom d’hidrogen. 
Camps magnètics: nivells de Landau, efecte Zeeman. Per a 
diamagnetisme. 

ANÀLISI DE VARIABLE 
COMPLEXA 

OB 6 

El pla complex: definicions bàsiques i topologia. Funcions 
holomorfes: diferenciabilitat real i les equacions de Cauchy-
Riemann. La funció exponencial: les funcions elementals. 
Funcions harmòniques. Integració sobre camins: teorema 
de Cauchy per a triangles. Sèries de potències: fórmula 
integral de Cauchy per al cercle, equivalència entre funcions 
holomorfes i analítiques. Logaritmes i arguments: l’índex 
d’un punt respecte a una corba tancada. Teorema global de 
Cauchy. Singularitats. Teoria de residus: aplicacions al 
càlcul d’integrals reals. Teorema de l’aplicació oberta. 
Transformacions conformes. Introducció a la factorització de 
funcions analítiques. 

TÈCNIQUES 
EXPERIMENTALS II

OB 6 

ÒPTICA II OB 6 
Propagació de la llum en medis anisòtrops. Interferències. 
Difracció. Òptica electromagnètica. Introducció al làser i 
dispositius fotònics. 

TÈCNIQUES 
EXPERIMENTALS III 

OB 6 
Experimentació en òptica. Experimentació en 
electromagnetisme. Experimentació en astrofísica. 

MECÀNICA QUÀNTICA II OB 6 

Àtoms multielectrònics: principi de Pauli, regla de Hund. La 
taula periòdica. Camp mitjà: la interacció electrònica i 
aproximació d’Hartree-Fock. Teoria de pertorbacions 
independent del temps: Estructura hiperfina dels nivells 
atòmics. L’efecte Stark i l’efecte Zeeman. Principis 
variacionals. L’aproximació WKB. Teoria de pertorbacions 
dependent del temps. Precessió del spin en un camp 
magnètic segons el temps: ressonància. L’aproximació 
adiabàtica. Scattering. 

FUNDAMENTOS DE 
ASTROFÍSICA 

OB 6 
Astronomia de posició i instrumentació astronòmica. 
Estructura i evolució estel·lar. El Sol. Sistemes planetaris. 
Medi interestel·lar. Galàxies. Cosmologia física. 

Teoria de circuits. Equacions de Maxwell. Ones electromagnètiques. Radiació 
electromagnètica. Sistemes radiants. Electromagnetisme i relativitat. Formulació 
lagrangiana del camp electromagnètic. Tensor de Maxwell. 
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QUART CURS - SEMESTRE 8 (FORMACIÓ OBLIGATÒRIA  6 ECTS + FORMACIÓ OPTATIVA 24 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

QUART CURS - SEMESTRE 7 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

 
ESTRUCTURA DE LA 
MATÈRIA 

OB 6 
Física atòmica. Física molecular. Física nuclear. Física de 
partícules. 

 FÍSICA DE L'ESTAT SÒLID OB 6 

Estructura cristal·lina. Defectes. Dinàmica i deformacions de 
la xarxa cristal·lina. Propietats tèrmiques. Efectes 
anharmònics. Electrons en sòlids. Electrons quasi lliures i 
electrons fortament lligats. Introducció als materials 
semiconductors, magnètics i superconductors. Física de 
superfícies. 

 
TÈCNIQUES 
EXPERIMENTALS IV 

OB 6 

Nocions bàsiques d’electrònica analògica i digital.  
Experimentació en electrònica i dispositius. Nocions 
bàsiques d’instrumentació electrònica. Programació de 
programari per a l’adquisició i captura de dades i el control 
d’instrumentació de laboratori i experiments. 

 FÍSICA COMPUTACIONAL OB 6 

Mètodes de Monte Carlo. Simulació computacional. Sèries 
temporals. Models de Markov. Transformada de Fourier. 
Resolució numèrica d’equacions diferencials en derivades 
parcials. Càlcul simbòlic. Entropia, xifrat i compressió de 
dades. Tècniques d’optimització. 

 
RELATIVITAT I 
COSMOLOGIA 

OB 6 

Càlcul tensorial en coordenades no cartesianes. Curvatura. 
Lleis de la física en un espai-temps corb. Equacions 
d’Einstein. Solucions. Ones gravitatòries. L’expansió de 
l’univers. Principi cosmològic. Models cosmològics. 
L’univers primitiu. 

 

 TREBALL DE FI DE GRAU OB 6 
Els continguts seran distints depenent de la temàtica elegida 
per a la realització del Treball de Fi de Grau. 

L'alumnat ha d'elegir un total de 4 assignatures entre les oferides: 

 VIBROACÚSTICA OP 6 

Vibracions en sistemes discrets i continus. Mètodes 
aproximats. Adaptament vibratori. Transmissibilitat. 
Tècniques, sensors i instrumentació per a mesurar les 
vibracions. Adaptament vibroacústic: radiació de plaques i 
transmissió acústica. Control del soroll en sistemes 
vibroacústics. 

 ASTROFÍSICA ESTEL·LAR OP 6 

Paràmetres estel·lars. Lluminositat, massa, ràdio, 
temperatura. Equilibri hidrostàtic. Models estel·lars 
simplificats. Transport d’energia en l’interior estel·lar. Fonts 
d’energia estel·lar. Models estel·lars. Formació i evolució 
estel·lar. Models estel·lars. Formació i evolució estel·lar. 
Últimes etapes evolutives i supernoves. Objectes 
compactes: nanoblanques, estreles de neutrons i forats 
negres. 

 CIÈNCIA DE MATERIALS OP 6 

Tipus de materials i propietats bàsiques. Diagrames de fase. 
Fabricació i síntesi. Defectes: impureses, vacants, faltes 
d’empaquetatge i macles. Propietats i aplicacions. 
Singularitats dels nanomaterials. Introducció a la simulació 
en materials. 

 
DINÀMICA DE MEDIS 
CONTINUS 

OP 6 

Descripció i cinemàtica d’un fluid. Dinàmica de fluids 
perfectes. Fluids viscosos. Flux comprensible 
unidimensional. Teoria de l’elasticitat. Ones en medis 
elàstics. Ones superficials i oscil·lacions lliures. Aplicacions 
a la Terra, atmosfera i cosmos. 

 
FÍSICA QUÀNTICA 
AVANÇADA 

OP 6 

Mecànica quàntica relativista: l’equació de Klein-Gordon i 
l’equació de Dirac. Propagadors i teoria de pertorbacions. 
Diagrames de Feyman. Aplicacions. Entrellaçament quàntic 
i experiment de Bell. Qbits. Circuits i algorismes quàntics 
bàsics. Teleportació. 

 FÍSICA MÈDICA OP 6 

Radioactivitat. Interacció de la radiació amb la matèria. 
Radiació ionitzant i no ionitzant. Dosimetria. Efectes 
biològics de les radiacions. Radiologia diagnòstica. Medicina 
Nuclear. Radioteràpia. 

 FOTÒNICA OP 6 
Introducció a les comunicacions Òptiques. Introducció a 
l’holografia. Tècniques experimentals i nous fenòmens en 
fotònica. 

 
QUÍMICA 
COMPUTACIONAL 

OP 6 

Mètode Hartree-Fock (de camp autoconsistent) i 
semiempírics. Funcions de base. Equacions de Roothaan. 
Mètodes post-Hartree-Fock (I): energia de correlació. 
Teories variacionals (CI), pertorbatives (MP) i projectives 
(CC). Mètodes multiconfiguracionals. Mètodes post-Hartree-
Fock (II): Teoria del funcional de la densitat (DFT). 
Desenvolupament de funcionals LDA, GGA, híbrids, etc. 
Obtenció de propietats: geometries i freqüències, càrregues 
i poblacions, índexs de reactivitat química, estats excitats. 
Modelització de l’entorn i de les forces intermoleculars. 
Condicions periòdiques de contorn. Mecànica (camps de 
força) i dinàmica molecular. 

 PRÀCTIQUES EXTERNES OP 6 
Els continguts seran distints segons l’empresa o institució i 
del tipus de treball a desenvolupar-hi en les mateixes. 
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QUART CURS - SEMESTRE 8 (FORMACIÓ OBLIGATÒRIA  6 ECTS + FORMACIÓ OPTATIVA 24 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

QUART CURS - SEMESTRE 7 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

 
ESTRUCTURA DE LA 
MATÈRIA 

OB 6 
Física atòmica. Física molecular. Física nuclear. Física de 
partícules. 

 FÍSICA DE L'ESTAT SÒLID OB 6 
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TÈCNIQUES 
EXPERIMENTALS IV 

OB 6 
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PROGRAMES INTERNACIONALS DE MOBILITAT

Programes de mobilitat Erasmus+ d'alumnes amb finalitats d'estudi: el Programa d'Aprenentatge Permanent Erasmus 
està promogut per la Unió Europea, a fi d'incentivar els intercanvis d'estudiants entre els països membres.
Programa de Mobilitat no Europea: amb aquest programa, l'alumnat de la UA pot realitzar una part dels estudis en 
universitats no europees, amb les quals la UA haja subscrit convenis d'intercanvi d'estudiants. Aquest intercanvi es 
realitzarà amb l'objectiu de reconeixement acadèmic i d'aprofitament, a més d'adequació al perfil curricular.

PROGRAMES NACIONALS DE MOBILITAT

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

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

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

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

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

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

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

w
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DOCÈNCIA I INNOVACIÓ EDUCATIVA
Materials, tutories i debats en línia / Sessions docents / Autoavaluació en línia / 
Noves tecnologies aplicades a l'ensenyament-aprenentatge / Biblioteques 
especialitzades / Sales d'estudi 24 hores / Préstec, reserves d'ordinadors i de sales en 
línia / Processos d'adaptació als criteris de l'Espai Europeu d'Educació Superior: 
titulacions, continguts, metodologies ensenyament-aprenentatge...

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

TÍTOLS DE L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR

GRAU

4 ANYS

240 CRÈDITS

Fí
si

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

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

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

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

CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES

■ Administració i Direcció d'Empreses 

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

Direcció d'Empreses (I ADE)2

■ Gastronomia i Arts Culinàries
■ Geografia i Ordenació del Territori 
■ Gestió i Administració Pública 
■ Màrqueting  
■ Mestre en Educació Infantil 
■ Mestre en Educació Primària    
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1 9

1

1 3 9

2

5 6 7

8

8

8

8

5

6

2 3

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

CIÈNCIES

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

CIÈNCIES DE LA SALUT

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

ENGINYERIA I ARQUITECTURA

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

Telecomunicació 

4

4

■ Enginyeria Informàtica 
■ Enginyeria Informàtica + Administració i 

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

Dos d'aquestes filologies.

Mestre en Educació Primaria i Humanitats.

Mestre en Educació Primaria i Filologia Catalana.

Matemàtiques i Física.

ADE i Economia.

ADE i Màrqueting.

1

2

3

4

5

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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