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Títols de grau 

TÍTOLS DE L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR

GRAU

4 ANYS

240 CRÈDITS

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

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

Apartat de correus 99. 03080 Alacant. 
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ARTS I HUMANITATS

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

CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES

■ Administració i Direcció d'Empreses 

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

Direcció d'Empreses (I ADE)2

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

CIÈNCIES

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

CIÈNCIES DE LA SALUT

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

ENGINYERIA I ARQUITECTURA

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

Telecomunicació 
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■ Enginyeria Informàtica 
■ Enginyeria Informàtica + Administració i 

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

Dos d'aquestes filologies.

Mestre en Educació Primaria i Humanitats.

Mestre en Educació Primaria i Filologia Catalana.

Matemàtiques i Física.

ADE i Economia.

ADE i Màrqueting.
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Programes organitzats per a simultanejar:

Dobles graus internacionals:
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Doble Grau Internacional amb la Northwestern State 

University (EEUU) (cal tindre superats 120 crèdits de 

ADE).

Doble Grau Internacional en Dret UA - UNIVALI 

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

Doble Grau Internacional: Programa Internacional 

UA / Universitat de Bamberg (Alemanya) (estar 

matriculat en tercer de grau).



Grau en Enginyeria Informàtica
per la Universitat d'Alacant

OBJECTIUS GENERALS

L'objectiu general del nou títol de graduat o graduada en Enginyeria Informàtica és preparar professionals amb una formació 
àmplia i sòlida que els prepare per a dirigir i dur a terme les tasques de totes les fases del cicle de vida de sistemes, aplicacions i 
productes que resolguen problemes de qualsevol àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions, aplicant el seu 
coneixement científic i els mètodes i tècniques propis de l'enginyeria . En concret, segons l'annex II del BOE de 4 d'agost de 2009, 
s'estableix com a objectius que els estudiants adquirisquen les competències següents:

Capacitat per a concebre, redactar, organitzar, planificar, desenvolupar i signar projectes en l'àmbit de l'enginyeria en 
informàtica que tinguen per objectiu, d'acord amb els coneixements adquirits segons l'establit en l'apartat següent, la 
concepció, el desenvolupament o l'explotació de sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.
Capacitat per a dirigir les activitats objecte dels projectes de l'àmbit de la informàtica d'acord amb els coneixements 
adquirits segons l'establit en la planificació dels ensenyaments.
Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l'accessibilitat, ergonomia, usabilitat i seguretat dels sistemes, 
serveis i aplicacions informàtiques, i també de la informació que gestionen.
Capacitat per a definir, avaluar i seleccionar plataformes maquinari i programari per al desenvolupament i l'execució de 
sistemes, serveis i aplicacions informàtiques, d'acord amb els coneixements adquirits segons estableix la planificació dels 
ensenyaments.
Capacitat per a concebre, desenvolupar i mantenir sistemes, serveis i aplicacions informàtiques usant els mètodes de 
l'enginyeria del programari com a instrument per a assegurar-ne la qualitat, d'acord amb els coneixements adquirits segons 
estableix la planificació dels ensenyaments.
Capacitat per a concebre i desenvolupar sistemes o arquitectures informàtiques centralitzades o distribuïdes integrant 
maquinari, programari i xarxes d'acord amb els coneixements adquirits segons estableix la planificació dels ensenyaments.
Capacitat per a conèixer, comprendre i aplicar la legislació necessària durant el desenvolupament de la professió d'enginyer 
o enginyera tècnica en Informàtica i fer servir especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.
Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies, que capaciten per a l'aprenentatge i desenvolupament de nous 
mètodes i tecnologies, com també les que els doten d'una gran versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber 
comunicar i transmetre els coneixements, habilitats i destreses de la professió d'enginyer o enginyera tècnica en 
informàtica.
Coneixements per a la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, 
planificació de tasques i altres treballs anàlegs d'informàtica, d'acord amb els coneixements adquirits segons estableix la 
planificació dels ensenyaments.
Capacitat per a analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques, comprenent la 
responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer o enginyera tècnica en informàtica.
Coneixement i aplicació d'elements bàsics d'economia i de gestió de recursos humans, organització i planificació de 
projectes, així com la legislació, regulació i normalització en l'àmbit dels projectes informàtics, d'acord amb els 
coneixements adquirits segons l'establit en la planificació dels ensenyaments.
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INFORMACIÓ GENERAL

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

COMPETÈNCIES

Capacitat per a resoldre els problemes matemàtics que puguen plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per a aplicar els 
coneixements sobre: àlgebra lineal; càlcul diferencial i integral; mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i 
optimització.
Comprensió i domini dels conceptes bàsics de camps i ones i electromagnetisme, teoria de circuits elèctrics, circuits 
electrònics, principi físic dels semiconductors i famílies lògiques, dispositius electrònics i fotònics, i la seua aplicació per a la 
resolució de problemes propis de l'enginyeria.
Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica, algorítmica i complexitat 
computacional, i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics 
amb aplicació en enginyeria. 
Coneixement de l'estructura, organització, funcionament i interconnexió dels sistemes informàtics, els fonaments de la seua 
programació, i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DE LA UA

Competències en un idioma estranger.
Competències informàtiques i informacionals.
Competències en comunicació oral i escrita.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, seleccionar i avaluar aplicacions i sistemes informàtics, assegurant-ne la fiabilitat, 
seguretat i qualitat, d'acord amb principis ètics i a la legislació i normativa vigent.
Capacitat per a planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes, serveis i sistemes informàtics en tots els àmbits, liderant- ne 
la posada en marxa i la millora contínua i valorar el seu impacte econòmic i social.
Capacitat per a comprendre la importància de la negociació, els hàbits de treball efectius, el lideratge i les habilitats de 
comunicació en tots els entorns de desenvolupament de programari. 
Capacitat per a elaborar el plec de condicions tècniques d'una instal·lació informàtica que complisca els estàndards i 
normatives vigents.
Coneixement, administració i manteniment sistemes, serveis i aplicacions informàtiques. 
Coneixement i aplicació dels procediments algorítmics bàsics de les tecnologies informàtiques per a dissenyar solucions a 
problemes, analitzant la idoneïtat i complexitat dels algorismes proposats.
Coneixement, disseny i utilització de forma eficient dels tipus i estructures de dades més adequades a la resolució d'un 
problema.
Capacitat per a analitzar, dissenyar, construir i mantenir aplicacions de manera robusta, segura i eficient, escollint el 
paradigma i els llenguatges de programació més adequats.
Capacitat de conèixer, comprendre i avaluar l'estructura i arquitectura dels computadors, així com els components bàsics 
que els conformen.
Coneixement de les característiques, funcionalitats i estructura dels sistemes operatius i dissenyar i implementar aplicacions 
basades en els seus serveis.
Coneixement i aplicació de les característiques, funcionalitats i estructura dels sistemes distribuïts, les xarxes de 
computadors i Internet i dissenyar i implementar aplicacions basades en elles.
Coneixement i aplicació de les característiques, funcionalitats i estructura de les bases de dades, que permeten el seu ús 
adequat i el disseny i l'anàlisi i implementació d'aplicacions que les prenen com a base.
Coneixement i aplicació de les eines necessàries per a l'emmagatzematge, processament i accés als sistemes d'informació, 
incloent-hi els basats en web.
Coneixement i aplicació dels principis fonamentals i tècniques bàsiques de la programació paral·lela, concurrent, distribuïda i 
de temps real.
Coneixement i aplicació dels principis fonamentals i tècniques bàsiques dels sistemes intel·ligents i la seua aplicació pràctica.
Coneixement i aplicació dels principis, metodologies i cicles de vida de l'enginyeria de programari.
Capacitat per a dissenyar i avaluar interfícies persona computador que garantisquen l'accessibilitat i usabilitat als sistemes, 
serveis i aplicacions informàtiques.
Coneixement de la normativa i la regulació de la informàtica en els àmbits nacional, europeu i internacional.

La consecució de totes i cadascuna de les competències possibilitarà a l'estudiant l'adquisició de la competència referent al 
Treball de Fi de Grau. El Treball de Fi de Grau haurà d'integrar, a més de les competències bàsiques i comunes a la branca 
d'informàtica, les corresponents a la matèria seleccionada per l'estudiant en el mòdul de tecnologies específiques.
PFG: Exercici original a realitzar individualment i es presentarà i es defensarà davant un tribunal universitari. Consistirà en un 
projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'enginyeria en informàtica de naturalesa professional, en el qual se 
sintetitzen i integren les competències adquirides en els ensenyaments. 

A més, s'hauran d'adquirir les competències corresponents a l'àmbit de tecnologies específiques seleccionat en cada cas. 
L'estudiant ha de realitzar obligatòriament una matèria completa associada a una de les tecnologies específiques: Enginyeria 
del Programari, Enginyeria de Computadors, Computació, Sistemes d'Informació o Tecnologies d'Informació.

Branca de coneixement: Enginyeria i Arquitectura

 presencialEnsenyament:

 240 ECTSNombre de crèdits:

 Nombre de places: 190

Llengües utilitzades: valencià i castellà, amb incorporació de l'idioma anglès en algunes assignatures.
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Existència de Grup d'Alt Rendiment Acadèmic (ARA):  els grups d'alt rendiment acadèmic (ARA),  pretenen reforçar el 
potencial de l'alumnat més destacat des del començament dels estudis universitaris  oferint part de la docència en anglès, i 
tambè una sèrie d'ajudes i suports per a la formació. L'alumnat que vulga rebre docència en un grup ARA haurà de sol·licitar-
ho en el moment de formalitzar la  matrícula. Es valorarà l'expedient acadèmic i el coneixement acreditat d'anglès.
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Grau en Enginyeria Informàtica
per la Universitat d'Alacant

OBJECTIUS GENERALS

L'objectiu general del nou títol de graduat o graduada en Enginyeria Informàtica és preparar professionals amb una formació 
àmplia i sòlida que els prepare per a dirigir i dur a terme les tasques de totes les fases del cicle de vida de sistemes, aplicacions i 
productes que resolguen problemes de qualsevol àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions, aplicant el seu 
coneixement científic i els mètodes i tècniques propis de l'enginyeria . En concret, segons l'annex II del BOE de 4 d'agost de 2009, 
s'estableix com a objectius que els estudiants adquirisquen les competències següents:

Capacitat per a concebre, redactar, organitzar, planificar, desenvolupar i signar projectes en l'àmbit de l'enginyeria en 
informàtica que tinguen per objectiu, d'acord amb els coneixements adquirits segons l'establit en l'apartat següent, la 
concepció, el desenvolupament o l'explotació de sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.
Capacitat per a dirigir les activitats objecte dels projectes de l'àmbit de la informàtica d'acord amb els coneixements 
adquirits segons l'establit en la planificació dels ensenyaments.
Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l'accessibilitat, ergonomia, usabilitat i seguretat dels sistemes, 
serveis i aplicacions informàtiques, i també de la informació que gestionen.
Capacitat per a definir, avaluar i seleccionar plataformes maquinari i programari per al desenvolupament i l'execució de 
sistemes, serveis i aplicacions informàtiques, d'acord amb els coneixements adquirits segons estableix la planificació dels 
ensenyaments.
Capacitat per a concebre, desenvolupar i mantenir sistemes, serveis i aplicacions informàtiques usant els mètodes de 
l'enginyeria del programari com a instrument per a assegurar-ne la qualitat, d'acord amb els coneixements adquirits segons 
estableix la planificació dels ensenyaments.
Capacitat per a concebre i desenvolupar sistemes o arquitectures informàtiques centralitzades o distribuïdes integrant 
maquinari, programari i xarxes d'acord amb els coneixements adquirits segons estableix la planificació dels ensenyaments.
Capacitat per a conèixer, comprendre i aplicar la legislació necessària durant el desenvolupament de la professió d'enginyer 
o enginyera tècnica en Informàtica i fer servir especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.
Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies, que capaciten per a l'aprenentatge i desenvolupament de nous 
mètodes i tecnologies, com també les que els doten d'una gran versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber 
comunicar i transmetre els coneixements, habilitats i destreses de la professió d'enginyer o enginyera tècnica en 
informàtica.
Coneixements per a la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, 
planificació de tasques i altres treballs anàlegs d'informàtica, d'acord amb els coneixements adquirits segons estableix la 
planificació dels ensenyaments.
Capacitat per a analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques, comprenent la 
responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer o enginyera tècnica en informàtica.
Coneixement i aplicació d'elements bàsics d'economia i de gestió de recursos humans, organització i planificació de 
projectes, així com la legislació, regulació i normalització en l'àmbit dels projectes informàtics, d'acord amb els 
coneixements adquirits segons l'establit en la planificació dels ensenyaments.
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INFORMACIÓ GENERAL

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

COMPETÈNCIES

Capacitat per a resoldre els problemes matemàtics que puguen plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per a aplicar els 
coneixements sobre: àlgebra lineal; càlcul diferencial i integral; mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i 
optimització.
Comprensió i domini dels conceptes bàsics de camps i ones i electromagnetisme, teoria de circuits elèctrics, circuits 
electrònics, principi físic dels semiconductors i famílies lògiques, dispositius electrònics i fotònics, i la seua aplicació per a la 
resolució de problemes propis de l'enginyeria.
Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica, algorítmica i complexitat 
computacional, i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics 
amb aplicació en enginyeria. 
Coneixement de l'estructura, organització, funcionament i interconnexió dels sistemes informàtics, els fonaments de la seua 
programació, i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DE LA UA

Competències en un idioma estranger.
Competències informàtiques i informacionals.
Competències en comunicació oral i escrita.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, seleccionar i avaluar aplicacions i sistemes informàtics, assegurant-ne la fiabilitat, 
seguretat i qualitat, d'acord amb principis ètics i a la legislació i normativa vigent.
Capacitat per a planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes, serveis i sistemes informàtics en tots els àmbits, liderant- ne 
la posada en marxa i la millora contínua i valorar el seu impacte econòmic i social.
Capacitat per a comprendre la importància de la negociació, els hàbits de treball efectius, el lideratge i les habilitats de 
comunicació en tots els entorns de desenvolupament de programari. 
Capacitat per a elaborar el plec de condicions tècniques d'una instal·lació informàtica que complisca els estàndards i 
normatives vigents.
Coneixement, administració i manteniment sistemes, serveis i aplicacions informàtiques. 
Coneixement i aplicació dels procediments algorítmics bàsics de les tecnologies informàtiques per a dissenyar solucions a 
problemes, analitzant la idoneïtat i complexitat dels algorismes proposats.
Coneixement, disseny i utilització de forma eficient dels tipus i estructures de dades més adequades a la resolució d'un 
problema.
Capacitat per a analitzar, dissenyar, construir i mantenir aplicacions de manera robusta, segura i eficient, escollint el 
paradigma i els llenguatges de programació més adequats.
Capacitat de conèixer, comprendre i avaluar l'estructura i arquitectura dels computadors, així com els components bàsics 
que els conformen.
Coneixement de les característiques, funcionalitats i estructura dels sistemes operatius i dissenyar i implementar aplicacions 
basades en els seus serveis.
Coneixement i aplicació de les característiques, funcionalitats i estructura dels sistemes distribuïts, les xarxes de 
computadors i Internet i dissenyar i implementar aplicacions basades en elles.
Coneixement i aplicació de les característiques, funcionalitats i estructura de les bases de dades, que permeten el seu ús 
adequat i el disseny i l'anàlisi i implementació d'aplicacions que les prenen com a base.
Coneixement i aplicació de les eines necessàries per a l'emmagatzematge, processament i accés als sistemes d'informació, 
incloent-hi els basats en web.
Coneixement i aplicació dels principis fonamentals i tècniques bàsiques de la programació paral·lela, concurrent, distribuïda i 
de temps real.
Coneixement i aplicació dels principis fonamentals i tècniques bàsiques dels sistemes intel·ligents i la seua aplicació pràctica.
Coneixement i aplicació dels principis, metodologies i cicles de vida de l'enginyeria de programari.
Capacitat per a dissenyar i avaluar interfícies persona computador que garantisquen l'accessibilitat i usabilitat als sistemes, 
serveis i aplicacions informàtiques.
Coneixement de la normativa i la regulació de la informàtica en els àmbits nacional, europeu i internacional.

La consecució de totes i cadascuna de les competències possibilitarà a l'estudiant l'adquisició de la competència referent al 
Treball de Fi de Grau. El Treball de Fi de Grau haurà d'integrar, a més de les competències bàsiques i comunes a la branca 
d'informàtica, les corresponents a la matèria seleccionada per l'estudiant en el mòdul de tecnologies específiques.
PFG: Exercici original a realitzar individualment i es presentarà i es defensarà davant un tribunal universitari. Consistirà en un 
projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'enginyeria en informàtica de naturalesa professional, en el qual se 
sintetitzen i integren les competències adquirides en els ensenyaments. 

A més, s'hauran d'adquirir les competències corresponents a l'àmbit de tecnologies específiques seleccionat en cada cas. 
L'estudiant ha de realitzar obligatòriament una matèria completa associada a una de les tecnologies específiques: Enginyeria 
del Programari, Enginyeria de Computadors, Computació, Sistemes d'Informació o Tecnologies d'Informació.

Branca de coneixement: Enginyeria i Arquitectura

 presencialEnsenyament:

 240 ECTSNombre de crèdits:

 Nombre de places: 190

Llengües utilitzades: valencià i castellà, amb incorporació de l'idioma anglès en algunes assignatures.

E
N

G
IN

Y
E
R
IA

 I
N

FO
R
M

À
TI

C
A

Existència de Grup d'Alt Rendiment Acadèmic (ARA):  els grups d'alt rendiment acadèmic (ARA),  pretenen reforçar el 
potencial de l'alumnat més destacat des del començament dels estudis universitaris  oferint part de la docència en anglès, i 
tambè una sèrie d'ajudes i suports per a la formació. L'alumnat que vulga rebre docència en un grup ARA haurà de sol·licitar-
ho en el moment de formalitzar la  matrícula. Es valorarà l'expedient acadèmic i el coneixement acreditat d'anglès.
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Tecnologia específica: Sistemes d'Informació
Capacitat d'integrar solucions de tecnologies de la informació i les comunicacions i processos empresarials per a satisfer les 
necessitats d'informació de les organitzacions que els permeten aconseguir els seus objectius de forma efectiva i eficient, i 
aportar així avantatges competitius.
Capacitat per a determinar els requisits dels sistemes d'informació i comunicació d'una organització atenent a aspectes de 
seguretat i compliment de la normativa i la legislació vigent.
Capacitat per a participar activament en l'especificació, disseny, implementació i manteniment dels sistemes d'informació i 
comunicació.
Capacitat per a comprendre i aplicar els principis i pràctiques de les organitzacions, de manera que puguen exercir com a 
enllaç entre les comunitats tècnica i de gestió d'una organització i participar activament en la formació dels usuaris.
Capacitat per a comprendre i aplicar els principis de l'avaluació de riscos i aplicar-los correctament en l'elaboració i execució 
de plans d'actuació.
Capacitat per a comprendre i aplicar els principis i les tècniques de gestió de la qualitat i de la innovació tecnològica en les 
organitzacions.

Tecnologia específica: Tecnologies de la Informació
Capacitat per a comprendre l'entorn d'una organització i les seues necessitats en l'àmbit de les tecnologies de la informació i 
les comunicacions.
Capacitat per a seleccionar, dissenyar, desplegar, integrar, avaluar, construir, gestionar, explotar i mantenir les tecnologies 
de maquinari, programari i xarxes, dins dels paràmetres de cost i qualitat adequats.
Capacitat per a utilitzar metodologies centrades en l'usuari i l'organització per al desenvolupament, avaluació i gestió 
d'aplicacions i sistemes basats en tecnologies de la informació que asseguren l'accessibilitat, l'ergonomia i la usabilitat dels 
sistemes.
Capacitat per a seleccionar, dissenyar, desplegar, integrar i gestionar xarxes i infraestructures de comunicacions en una 
organització.
Capacitat per a seleccionar, desplegar, integrar i gestionar sistemes d'informació que satisfacen les necessitats de 
l'organització, amb els criteris de cost i qualitat identificats.
Capacitat de concebre sistemes, aplicacions i serveis basats en tecnologies de xarxa, incloent-hi Internet, web, comerç 
electrònic, multimèdia, serveis interactius i computació mòbil.
Capacitat per a comprendre, aplicar i gestionar la garantia i seguretat dels sistemes informàtics.

Tecnologia a: Enginyeria del 
Capacitat per a desenvolupar, mantenir i avaluar serveis i sistemes programari que satisfacen tots els requisits de l'usuari i es 
comporten de forma fiable i eficient, siguen assequibles de desenvolupar i mantenir i complisquen normes de qualitat, 
aplicant les teories, principis, mètodes i pràctiques de l'enginyeria del programari.
Capacitat per a valorar les necessitats del client i especificar els requisits programari per a satisfer aquestes necessitats, 
reconciliant objectius en conflicte mitjançant la recerca de compromisos acceptables dins de les limitacions derivades del 
cost, del temps, de l'existència de sistemes ja desenvolupats i de les pròpies organitzacions.
Capacitat de donar solució a problemes d'integració en funció de les estratègies, estàndards i tecnologies disponibles.
Capacitat d'identificar i analitzar problemes i dissenyar, desenvolupar, implementar, verificar i documentar solucions 
programari sobre la base d'un coneixement adequat de les teories, models i tècniques actuals.
Capacitat d'identificar, avaluar i gestionar els riscos potencials associats que puguen presentar-se.
Capacitat per a dissenyar solucions apropiades en un o més dominis d'aplicació utilitzant mètodes de l'enginyeria del 
programari que integren aspectes ètics, socials, legals i econòmics.

Tecnologia específica: Enginyeria de Computadors
Capacitat de dissenyar i construir sistemes digitals, incloent-hi computadors, sistemes basats en microprocessador i 
sistemes de comunicacions.
Capacitat de desenvolupar processadors específics i sistemes encastats, així com desenvolupar i optimitzar el programari 
d'aquests sistemes.
Capacitat d'analitzar i avaluar arquitectures de computadors, incloent-hi plataformes paral·leles i distribuïdes, així com 
desenvolupar i optimitzar el seu programari.
Capacitat de dissenyar i implementar programari de sistema i de comunicacions.
Capacitat d'analitzar, avaluar i seleccionar les plataformes maquinari i programari més adequades per al suport d'aplicacions 
encastades i de temps real.
Capacitat per a comprendre, aplicar i gestionar la garantia i seguretat dels sistemes informàtics.
Capacitat per a analitzar, avaluar, seleccionar i configurar plataformes maquinari per al desenvolupament i execució 
d'aplicacions i serveis informàtics.
Capacitat per a dissenyar, desplegar, administrar i gestionar xarxes de computadors.

Tecnologia específica: Computació
Capacitat per a tenir un coneixement profund dels principis fonamentals i models de la computació i saber-los aplicar per a 
interpretar, seleccionar, valorar, modelar, i crear nous conceptes, teories, usos i desenvolupaments tecnològics relacionats 
amb la informàtica.
Capacitat per a conèixer els fonaments teòrics dels llenguatges de programació i les tècniques de processament lèxic, 
sintàctic i semàntic associades, i saber aplicar-les per a la creació, disseny i processament de llenguatges.
Capacitat per a avaluar la complexitat computacional d'un problema, conèixer estratègies algorítmiques que puguen 
conduir a la seua resolució i recomanar, desenvolupar i implementar la que garantisca el millor rendiment d'acord amb els 
requisits establits.
Capacitat per a conèixer els fonaments, paradigmes i tècniques pròpies dels sistemes intel·ligents i analitzar, dissenyar i 
construir sistemes, serveis i aplicacions informàtiques que utilitzen aquestes tècniques en qualsevol àmbit d'aplicació.
Capacitat per a adquirir, obtenir, formalitzar i representar el coneixement humà en una forma computable per a la resolució 
de problemes mitjançant un sistema informàtic en qualsevol àmbit d'aplicació, particularment els relacionats amb aspectes 
de computació, percepció i actuació en ambients o entorns intel·ligents.
Capacitat per a desenvolupar i avaluar sistemes interactius i de presentació d'informació complexa i la seua aplicació a la 
resolució de problemes de disseny d'interacció persona computadora.
Capacitat per a conèixer i desenvolupar tècniques d'aprenentatge computacional i dissenyar i implementar aplicacions i 
sistemes que les utilitzen, incloent-hi les dedicades a extracció automàtica d'informació i coneixement a partir de grans 
volums de dades.

específic Programari

CONTINGUTS: MÒDULS DEL PLA D'ESTUDIS

Els ensenyaments s'han estructurat considerant tres tipus de matèries. 
En la primera meitat del pla d'estudis se situen les matèries amb caràcter bàsic, amb un total de 60 ECTS, dels quals 54 
pertanyen a la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura i els altres 6 pertanyen a la branca de Ciències Socials i 
Jurídiques (Estadística). 
En segon lloc s'incorporen 108 ECTS de matèries obligatòries conduents a garantir l'adquisició de competències del títol, més 
12 ECTS del també obligatori Treball de Fi de Grau que es cursarà en l'últim curs i estarà orientat a l'avaluació de les 
competències associades a la titulació. 
En tercer i últim lloc es fixen 60 ECTS de caràcter optatiu, dels quals 48 ECTS corresponen a una de les especialitats fixades en 
la Resolució publicada en BOE el 4 d'agost de 2009  i els altres 12 ECTS, distribuïts en  6 i 6 ECTS possibiliten a l'alumne 
escollir i combinar entre pràctiques externes; assignatures optatives de la resta d'itineraris; assignatures d'anglès oferides 
per a contribuir a la consecució d'un dels objectius fixats en l'article 16.3 de la Normativa de la Universitat d'Alacant; o per a 
la transferència i reconeixement de crèdits segons el sistema proposat per la Universitat d'Alacant, d'acord amb l'Art. 13 del 
RD 1393/2007. D'aquesta manera es permet a l'alumne configurar la seua pròpia línia curricular.
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Tecnologia específica: Sistemes d'Informació
Capacitat d'integrar solucions de tecnologies de la informació i les comunicacions i processos empresarials per a satisfer les 
necessitats d'informació de les organitzacions que els permeten aconseguir els seus objectius de forma efectiva i eficient, i 
aportar així avantatges competitius.
Capacitat per a determinar els requisits dels sistemes d'informació i comunicació d'una organització atenent a aspectes de 
seguretat i compliment de la normativa i la legislació vigent.
Capacitat per a participar activament en l'especificació, disseny, implementació i manteniment dels sistemes d'informació i 
comunicació.
Capacitat per a comprendre i aplicar els principis i pràctiques de les organitzacions, de manera que puguen exercir com a 
enllaç entre les comunitats tècnica i de gestió d'una organització i participar activament en la formació dels usuaris.
Capacitat per a comprendre i aplicar els principis de l'avaluació de riscos i aplicar-los correctament en l'elaboració i execució 
de plans d'actuació.
Capacitat per a comprendre i aplicar els principis i les tècniques de gestió de la qualitat i de la innovació tecnològica en les 
organitzacions.

Tecnologia específica: Tecnologies de la Informació
Capacitat per a comprendre l'entorn d'una organització i les seues necessitats en l'àmbit de les tecnologies de la informació i 
les comunicacions.
Capacitat per a seleccionar, dissenyar, desplegar, integrar, avaluar, construir, gestionar, explotar i mantenir les tecnologies 
de maquinari, programari i xarxes, dins dels paràmetres de cost i qualitat adequats.
Capacitat per a utilitzar metodologies centrades en l'usuari i l'organització per al desenvolupament, avaluació i gestió 
d'aplicacions i sistemes basats en tecnologies de la informació que asseguren l'accessibilitat, l'ergonomia i la usabilitat dels 
sistemes.
Capacitat per a seleccionar, dissenyar, desplegar, integrar i gestionar xarxes i infraestructures de comunicacions en una 
organització.
Capacitat per a seleccionar, desplegar, integrar i gestionar sistemes d'informació que satisfacen les necessitats de 
l'organització, amb els criteris de cost i qualitat identificats.
Capacitat de concebre sistemes, aplicacions i serveis basats en tecnologies de xarxa, incloent-hi Internet, web, comerç 
electrònic, multimèdia, serveis interactius i computació mòbil.
Capacitat per a comprendre, aplicar i gestionar la garantia i seguretat dels sistemes informàtics.

Tecnologia a: Enginyeria del 
Capacitat per a desenvolupar, mantenir i avaluar serveis i sistemes programari que satisfacen tots els requisits de l'usuari i es 
comporten de forma fiable i eficient, siguen assequibles de desenvolupar i mantenir i complisquen normes de qualitat, 
aplicant les teories, principis, mètodes i pràctiques de l'enginyeria del programari.
Capacitat per a valorar les necessitats del client i especificar els requisits programari per a satisfer aquestes necessitats, 
reconciliant objectius en conflicte mitjançant la recerca de compromisos acceptables dins de les limitacions derivades del 
cost, del temps, de l'existència de sistemes ja desenvolupats i de les pròpies organitzacions.
Capacitat de donar solució a problemes d'integració en funció de les estratègies, estàndards i tecnologies disponibles.
Capacitat d'identificar i analitzar problemes i dissenyar, desenvolupar, implementar, verificar i documentar solucions 
programari sobre la base d'un coneixement adequat de les teories, models i tècniques actuals.
Capacitat d'identificar, avaluar i gestionar els riscos potencials associats que puguen presentar-se.
Capacitat per a dissenyar solucions apropiades en un o més dominis d'aplicació utilitzant mètodes de l'enginyeria del 
programari que integren aspectes ètics, socials, legals i econòmics.

Tecnologia específica: Enginyeria de Computadors
Capacitat de dissenyar i construir sistemes digitals, incloent-hi computadors, sistemes basats en microprocessador i 
sistemes de comunicacions.
Capacitat de desenvolupar processadors específics i sistemes encastats, així com desenvolupar i optimitzar el programari 
d'aquests sistemes.
Capacitat d'analitzar i avaluar arquitectures de computadors, incloent-hi plataformes paral·leles i distribuïdes, així com 
desenvolupar i optimitzar el seu programari.
Capacitat de dissenyar i implementar programari de sistema i de comunicacions.
Capacitat d'analitzar, avaluar i seleccionar les plataformes maquinari i programari més adequades per al suport d'aplicacions 
encastades i de temps real.
Capacitat per a comprendre, aplicar i gestionar la garantia i seguretat dels sistemes informàtics.
Capacitat per a analitzar, avaluar, seleccionar i configurar plataformes maquinari per al desenvolupament i execució 
d'aplicacions i serveis informàtics.
Capacitat per a dissenyar, desplegar, administrar i gestionar xarxes de computadors.

Tecnologia específica: Computació
Capacitat per a tenir un coneixement profund dels principis fonamentals i models de la computació i saber-los aplicar per a 
interpretar, seleccionar, valorar, modelar, i crear nous conceptes, teories, usos i desenvolupaments tecnològics relacionats 
amb la informàtica.
Capacitat per a conèixer els fonaments teòrics dels llenguatges de programació i les tècniques de processament lèxic, 
sintàctic i semàntic associades, i saber aplicar-les per a la creació, disseny i processament de llenguatges.
Capacitat per a avaluar la complexitat computacional d'un problema, conèixer estratègies algorítmiques que puguen 
conduir a la seua resolució i recomanar, desenvolupar i implementar la que garantisca el millor rendiment d'acord amb els 
requisits establits.
Capacitat per a conèixer els fonaments, paradigmes i tècniques pròpies dels sistemes intel·ligents i analitzar, dissenyar i 
construir sistemes, serveis i aplicacions informàtiques que utilitzen aquestes tècniques en qualsevol àmbit d'aplicació.
Capacitat per a adquirir, obtenir, formalitzar i representar el coneixement humà en una forma computable per a la resolució 
de problemes mitjançant un sistema informàtic en qualsevol àmbit d'aplicació, particularment els relacionats amb aspectes 
de computació, percepció i actuació en ambients o entorns intel·ligents.
Capacitat per a desenvolupar i avaluar sistemes interactius i de presentació d'informació complexa i la seua aplicació a la 
resolució de problemes de disseny d'interacció persona computadora.
Capacitat per a conèixer i desenvolupar tècniques d'aprenentatge computacional i dissenyar i implementar aplicacions i 
sistemes que les utilitzen, incloent-hi les dedicades a extracció automàtica d'informació i coneixement a partir de grans 
volums de dades.

específic Programari

CONTINGUTS: MÒDULS DEL PLA D'ESTUDIS

Els ensenyaments s'han estructurat considerant tres tipus de matèries. 
En la primera meitat del pla d'estudis se situen les matèries amb caràcter bàsic, amb un total de 60 ECTS, dels quals 54 
pertanyen a la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura i els altres 6 pertanyen a la branca de Ciències Socials i 
Jurídiques (Estadística). 
En segon lloc s'incorporen 108 ECTS de matèries obligatòries conduents a garantir l'adquisició de competències del títol, més 
12 ECTS del també obligatori Treball de Fi de Grau que es cursarà en l'últim curs i estarà orientat a l'avaluació de les 
competències associades a la titulació. 
En tercer i últim lloc es fixen 60 ECTS de caràcter optatiu, dels quals 48 ECTS corresponen a una de les especialitats fixades en 
la Resolució publicada en BOE el 4 d'agost de 2009  i els altres 12 ECTS, distribuïts en  6 i 6 ECTS possibiliten a l'alumne 
escollir i combinar entre pràctiques externes; assignatures optatives de la resta d'itineraris; assignatures d'anglès oferides 
per a contribuir a la consecució d'un dels objectius fixats en l'article 16.3 de la Normativa de la Universitat d'Alacant; o per a 
la transferència i reconeixement de crèdits segons el sistema proposat per la Universitat d'Alacant, d'acord amb l'Art. 13 del 
RD 1393/2007. D'aquesta manera es permet a l'alumne configurar la seua pròpia línia curricular.
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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: 
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. 
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PERFILS PROFESSIONALS DEL TÍTOL

El títol habilita per a l'exercici de la professió d'enginyer o enginyera tècnica informàtica segons estableix la Llei 12/1986 
aplicant les seues atribucions professionals a l'àmbit de la informàtica.
Es podrà accedir a màsters de caràcter professional o d'investigació i altres postgraus atenent a la normativa vigent.
Avui dia es requereixen enginyers i enginyeres tècniques en informàtica competents que tinguen amplis coneixements de totes 
les àrees relacionades amb les TIC, amb capacitat de liderar el desenvolupament de projectes, que siguen capaços d'identificar 
problemes, avaluar riscos i aportar solucions eficients i amb gran capacitat d'aprenentatge i d'adaptació als possibles canvis 
perquè estiguen preparats per a integrar-se en un entorn que evoluciona ràpidament. 
Una titulació de grau en Enginyeria Informàtica ha de proporcionar coneixements científics, tècnics i habilitats pràctiques en 
les diferents àrees de la informàtica, tant per a l'explotació de les possibilitats actuals i futures de l'estat de les diferents 
disciplines com per a la incorporació com a enginyers i enginyeres  a la investigació i desenvolupament de la informàtica.
El graduat o graduada en Enginyeria Informàtica és un expert en tecnologia del programari, en arquitectura i tecnologia dels 
computadors, en tecnologia de les xarxes de computadors i en equips electrònics, coneixements que li capaciten per a treballar 
en tota mena d'empreses i en tots els departaments de l'empresa, encara que fonamentalment s'agrupen en el departament 
d'informàtica.
Els titulats i titulades, per tant, hauran de poder incorporar-se sense problemes en empreses del sector de les tecnologies de la 
informació i les comunicacions, departaments d'informàtica d'empreses de qualsevol sector amb implantació de noves 
tecnologies, amb les funcions de dissenyar, desenvolupar, mantenir i comercialitzar equips i sistemes que incorporen 
subsistemes informàtics i telemàtics.
Els camps més professionalitzats són els següents: centres de càlcul, empreses de maquinari i programari, entitats financeres, 
telecomunicacions, electricitat, alta tecnologia, seguretat o consultores informàtiques.
Les funcions pròpies a desenvolupar per un enginyer o enginyera tècnica en Informàtica són: anàlisi; direcció d'informàtica i 
departaments de desenvolupament; direcció i organització de projectes informàtics i centres de programació de dades; 
manteniment d'infraestructures; arquitectura, anàlisi i disseny de sistemes informàtics; tècnic de sistemes, bases de dades i 
comunicacions; consultoria tècnica; intel·ligència artificial i noves tecnologies; disseny, selecció i avaluació d'infraestructures 
de computació i lògica; optimització de mètodes i mitjans de comunicació amb el computador i els usuaris; concepció de 
projectes i aplicacions per a la seua posterior anàlisi i execució; investigació; formació; docència; tècnics comercials i llocs de 
direcció en qualsevol àrea empresarial amb la realització d'estudis de postgrau en economia o informàtica.

Escola Politècnica Superior
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ctra. d'Alacant s/n 03690 Sant Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon: 965903648   Fax: 965903644
eps@ua.es    www.eps.ua.es/va/

CENTRE

PERFIL D'INGRÉS RECOMANAT
El perfil d'ingrés recomanat és l'egressat amb una bona formació en matemàtiques i física. Seguidament, es descriuen una sèrie 
d'aptituds i capacitats que és convenient que tinga l'estudiant:

Raonament numèric: habilitat, rapidesa i exactitud per a manejar xifres i resoldre problemes.
Raonament lògic: capacitat per a entendre les relacions entre els fets i trobar les causes que els han produït, preveure 
conseqüències i així poder trobar solucions d'una forma coherent.
Raonament abstracte: facilitat per a extraure aspectes d'una situació o problemàtica.
Capacitat d'observació: capacitat de percebre els detalls d'objectes, fenòmens o successos, i detectar-ne les particularitats. 
Capacitat d'atenció: facilitat per a centrar l'atenció sobre una determinada activitat, deixant fóra del procés fets que 
ocórreguen al voltant. 

Encara que cada estudiant té la seua pròpia personalitat, és molt recomanable que tinga un caràcter obert i dinàmic, amb 
curiositat pels nous avanços. En resum, pel que fa al perfil recomanat per a accedir a aquests estudis, l'alumne de nou ingrés ha 
de tenir capacitat de treball (constància, mètode i rigor), capacitat de raonament i anàlisi crítica, capacitat de treball autònom i 
en equip, capacitat d'obtenir, interpretar i aplicar coneixements, habilitat en la resolució de problemes, capacitat de síntesi i 
abstracció, i habilitats comunicatives. 
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CONTINUACIÓ D'ESTUDIS

El títol de graduat o graduada en Enginyeria Informàtica permet l'accés a màsters de caràcter professional i/o d’investigació i 
altres postgraus atenent a la normativa vigent.
Des del grau en Enginyeria Informàtica és possible accedir directament als següents màsters:
-Màster Universitari en Enginyeria Informàtica.
-Màster Universitari en Desenvolupament d'Aplicacions i Serveis Web.
-Màster Universitari en Desenvolupament de Programari per a Dispositius Mòbils.
-Màster Universitari en Automàtica i Robòtica.
Si el graduat o graduada desitja ampliar els seus coneixements en altres branques afins de l'enginyeria pot optar pel següent 
màster que ofereix l'Escola Politècnica Superior: Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació.

ASSIGNATURA POND. ASSIGNATURA POND. 

BIOLOGIA 0.1 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 0.1 
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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: 
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. 
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PERFILS PROFESSIONALS DEL TÍTOL

El títol habilita per a l'exercici de la professió d'enginyer o enginyera tècnica informàtica segons estableix la Llei 12/1986 
aplicant les seues atribucions professionals a l'àmbit de la informàtica.
Es podrà accedir a màsters de caràcter professional o d'investigació i altres postgraus atenent a la normativa vigent.
Avui dia es requereixen enginyers i enginyeres tècniques en informàtica competents que tinguen amplis coneixements de totes 
les àrees relacionades amb les TIC, amb capacitat de liderar el desenvolupament de projectes, que siguen capaços d'identificar 
problemes, avaluar riscos i aportar solucions eficients i amb gran capacitat d'aprenentatge i d'adaptació als possibles canvis 
perquè estiguen preparats per a integrar-se en un entorn que evoluciona ràpidament. 
Una titulació de grau en Enginyeria Informàtica ha de proporcionar coneixements científics, tècnics i habilitats pràctiques en 
les diferents àrees de la informàtica, tant per a l'explotació de les possibilitats actuals i futures de l'estat de les diferents 
disciplines com per a la incorporació com a enginyers i enginyeres  a la investigació i desenvolupament de la informàtica.
El graduat o graduada en Enginyeria Informàtica és un expert en tecnologia del programari, en arquitectura i tecnologia dels 
computadors, en tecnologia de les xarxes de computadors i en equips electrònics, coneixements que li capaciten per a treballar 
en tota mena d'empreses i en tots els departaments de l'empresa, encara que fonamentalment s'agrupen en el departament 
d'informàtica.
Els titulats i titulades, per tant, hauran de poder incorporar-se sense problemes en empreses del sector de les tecnologies de la 
informació i les comunicacions, departaments d'informàtica d'empreses de qualsevol sector amb implantació de noves 
tecnologies, amb les funcions de dissenyar, desenvolupar, mantenir i comercialitzar equips i sistemes que incorporen 
subsistemes informàtics i telemàtics.
Els camps més professionalitzats són els següents: centres de càlcul, empreses de maquinari i programari, entitats financeres, 
telecomunicacions, electricitat, alta tecnologia, seguretat o consultores informàtiques.
Les funcions pròpies a desenvolupar per un enginyer o enginyera tècnica en Informàtica són: anàlisi; direcció d'informàtica i 
departaments de desenvolupament; direcció i organització de projectes informàtics i centres de programació de dades; 
manteniment d'infraestructures; arquitectura, anàlisi i disseny de sistemes informàtics; tècnic de sistemes, bases de dades i 
comunicacions; consultoria tècnica; intel·ligència artificial i noves tecnologies; disseny, selecció i avaluació d'infraestructures 
de computació i lògica; optimització de mètodes i mitjans de comunicació amb el computador i els usuaris; concepció de 
projectes i aplicacions per a la seua posterior anàlisi i execució; investigació; formació; docència; tècnics comercials i llocs de 
direcció en qualsevol àrea empresarial amb la realització d'estudis de postgrau en economia o informàtica.

Escola Politècnica Superior
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ctra. d'Alacant s/n 03690 Sant Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon: 965903648   Fax: 965903644
eps@ua.es    www.eps.ua.es/va/

CENTRE

PERFIL D'INGRÉS RECOMANAT
El perfil d'ingrés recomanat és l'egressat amb una bona formació en matemàtiques i física. Seguidament, es descriuen una sèrie 
d'aptituds i capacitats que és convenient que tinga l'estudiant:

Raonament numèric: habilitat, rapidesa i exactitud per a manejar xifres i resoldre problemes.
Raonament lògic: capacitat per a entendre les relacions entre els fets i trobar les causes que els han produït, preveure 
conseqüències i així poder trobar solucions d'una forma coherent.
Raonament abstracte: facilitat per a extraure aspectes d'una situació o problemàtica.
Capacitat d'observació: capacitat de percebre els detalls d'objectes, fenòmens o successos, i detectar-ne les particularitats. 
Capacitat d'atenció: facilitat per a centrar l'atenció sobre una determinada activitat, deixant fóra del procés fets que 
ocórreguen al voltant. 

Encara que cada estudiant té la seua pròpia personalitat, és molt recomanable que tinga un caràcter obert i dinàmic, amb 
curiositat pels nous avanços. En resum, pel que fa al perfil recomanat per a accedir a aquests estudis, l'alumne de nou ingrés ha 
de tenir capacitat de treball (constància, mètode i rigor), capacitat de raonament i anàlisi crítica, capacitat de treball autònom i 
en equip, capacitat d'obtenir, interpretar i aplicar coneixements, habilitat en la resolució de problemes, capacitat de síntesi i 
abstracció, i habilitats comunicatives. 
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CONTINUACIÓ D'ESTUDIS

El títol de graduat o graduada en Enginyeria Informàtica permet l'accés a màsters de caràcter professional i/o d’investigació i 
altres postgraus atenent a la normativa vigent.
Des del grau en Enginyeria Informàtica és possible accedir directament als següents màsters:
-Màster Universitari en Enginyeria Informàtica.
-Màster Universitari en Desenvolupament d'Aplicacions i Serveis Web.
-Màster Universitari en Desenvolupament de Programari per a Dispositius Mòbils.
-Màster Universitari en Automàtica i Robòtica.
Si el graduat o graduada desitja ampliar els seus coneixements en altres branques afins de l'enginyeria pot optar pel següent 
màster que ofereix l'Escola Politècnica Superior: Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació.

ASSIGNATURA POND. ASSIGNATURA POND. 

BIOLOGIA 0.1 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 0.1 
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(1) Entre les formes d'acreditació del nivell d'idioma, 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 i es recomana el B2. El nivell mínim B1 es considera transitori i es podrà modificar 
quan es considere oportú. El nivell s'ha d'acreditar abans de l'avaluació del Treball de Fi de Grau segons la normativa vigent en la Universitat 
d'Alacant. Per a poder matricular-se del Treball de Fi de Grau també és necessari haver aprovat, almenys, 168 crèdits dels 3 primers cursos.

(2) L'alumne haurà de cursar 60 ECTS de caràcter optatiu, d'ells 48 ECTS corresponen a una de les especialitats, i els altres 12 ECTS, distribuïts en 
6 i 6 ECTS, possibiliten a l'alumne escollir i combinar entre Pràctiques Externes; assignatures optatives de la resta d'itineraris; o les 
assignatures d'anglès oferides. Per a poder matricular-se de les Pràctiques Externes és necessari haver aprovat, almenys, el 50% dels 
crèdits totals del grau.

ESTRUCTURA DEL PLA D'ESTUDIS
PER TIPUS DE MATÈRIA

DISTRIBUCIÓ PER CURSOS
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RELACIÓ D'ASSIGNATURES OPTATIVES I ITINERARIS

CODI ASSIGNATURA ECTS SEMESTRE 

ENGINYERIA DEL PROGRAMARI 

34040 TÈCNIQUES AVANÇADES D'ESPECIFICACIÓ PROGRAMARI 6 6/8 

34037 METODOLOGIES ÀGILS DE DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMARI 6 5/7 

34039 APLICACIONS DISTRIBUÏDES EN INTERNET 6 5/7 

34042 DESENVOLUPAMENT COL·LABORATIU D'APLICACIONS 6 5/7 

34043 ENGINYERIA WEB 6 5/7 

34038 SEGURETAT EN EL DISSENY DE PROGRAMARI  6 6/8 

34041 GESTIÓ DE QUALITAT PROGRAMARI  6 6/8 

34044 METODOLOGIES I TECNOLOGIES D'INTEGRACIÓ DE SISTEMES 6 6/8 

ENGINYERIA DE COMPUTADORS 

34047 ENGINYERIA DE MANTENIMENT DE COMPUTADORS I XARXES 6 6/8 

34045 SISTEMES DE TEMPS REAL 6 5/7 

34046 PROGRAMACIÓ CONCURRENT 6 5/7 

34048 DOMÒTICA I ENTORNS INTEL·LIGENTS 6 5/7 

34050 SISTEMES INDUSTRIALS 6 5/7 

34049 SISTEMES INCRUSTATS 6 6/8 

34051 DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMARI EN ARQUITECTURES 
PARAL·LELES 

6 6/8 

34052 AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA 6 6/8 

COMPUTACIÓ 

34035 EXPLOTACIÓ DE LA INFORMACIÓ 6 6/8 

34029 TEORIA DE LA COMPUTACIÓ 6 5/7 

34031 RAONAMENT AUTOMÀTIC 6 5/7 

34032 DESAFIAMENTS DE PROGRAMACIÓ 6 5/7 

34033 SISTEMES GRÀFICS INTERACTIUS 6 5/7 

34030 VISIÓ ARTIFICIAL I ROBÒTICA 6 6/8 

34034 PROCESSAMENT DE LLENGUATGES 6 6/8 

34036 TECNOLOGIA I ARQUITECTURA ROBÒTICA 6 6/8 

 SISTEMES D'INFORMACIÓ 

34059 ADMINISTRACIÓ DE NEGOCI ELECTRÒNIC 6 6/8 

34053 TRACTAMENT DE DADES PER A SISTEMES D'INFORMACIÓ 6 5/7 

34056 ENGINYERIA DE REQUISITS 6 5/7 

34058 INTEGRACIÓ D'APLICACIONS I PROCESSOS EMPRESARIALS 6 5/7 

34060 ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES 6 5/7 

34054 ESCENARIS TECNOLÒGICS EN LES ORGANITZACIONS 6 6/8 

34055 GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ 6 6/8 

34057 INTEL·LIGÈNCIA DE NEGOCI I GESTIÓ DE PROCESSOS 6 6/8 

TECNOLOGIES D'INFORMACIÓ 

34065 GESTIÓ I IMPLANTACIÓ DE XARXES DE COMPUTADORS 6 6/8 

34063 DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS EN INTERNET 6 5/7 

34066 ADMINISTRACIÓ I IMPLANTACIÓ DE SERVEIS EN INTERNET 6 5/7 

34067 ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ DE BASES DE DADES 6 5/7 

34068 INTERCONNEXIÓ DE XARXES 6 5/7 

34061 ESTRATÈGIES DE SEGURETAT 6 6/8 

34062 GESTIÓ I GOVERN DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ 6 6/8 

34064 SISTEMES DE GESTIÓ DE CONTINGUTS I D'USUARIS EN LA WEB 6 6/8 

PRÀCTIQUES EXTERNES 

34069 PRÀCTIQUES EXTERNES I 6 7 

34070 PRÀCTIQUES EXTERNES II 6 8 

ANGLÈS 

34541 ANGLÈS I 6 6 

34542 ANGLÈS II 6 7 

 

PRIMER CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

34001 PROGRAMACIÓ 1 FB 6 34006 MATEMÀTICA DISCRETA FB 6 

34002 MATEMÀTIQUES 1 FB 6 34007 MATEMÀTIQUES 2 FB 6 

34003 
FONAMENTS FÍSICS DE LA 
INFORMÀTICA 

FB 6 34008 PROGRAMACIÓ 2 FB 6 

34004 FONAMENTS DELS COMPUTADORS FB 6 34009 FONAMENTS DE BASES DE DADES FB 6 

34005 
SISTEMES I TECNOLOGIES 
D'INFORMACIÓ 

FB 6 34010 
ESTRUCTURES DELS 
COMPUTADORS 

OB 6 

SEGON CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

34011 ESTADÍSTICA  FB 6 34016 
PROGRAMACIÓ I ESTRUCTURA DE 
DADES 

OB 6 

34012 PROGRAMACIÓ 3 OB 6 34017 
LLENGUATGES I PARADIGMES DE 
PROGRAMACIÓ 

OB 6 

34013 SISTEMES OPERATIUS OB 6 34018 ANÀLISIS I DISSENY D'ALGORISMES OB 6 

34014 DISSENY DE BASES DE DADES OB 6 34019 

EINES AVANÇADES PER AL 
DESENVOLUPAMENT 
D'APLICACIONS 

OB 6 

34015 XARXES DE COMPUTADORS OB 6 34020 
ARQUITECTURA DELS 
COMPUTADORS 

OB 6 

TERCER CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

34021 

ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES 
OPERATIUS I DE XARXES DE 
COMPUTADORS 

OB 6 34026 
DISSENY DE SISTEMES 
PROGRAMARI 

OB 6 

34022 SISTEMES DISTRIBUÏTS OB 6 34027 
PLANIFICACIÓ I PROVA DE 
SISTEMES PROGRAMARI 

OB 6 

34023 
ANÀLISI I ESPECIFICACIÓ DE 
SISTEMES PROGRAMARI 

OB 6 34028 
GESTIÓ DE PROJECTES 
INFORMÀTICS 

OB 6 

34024 SISTEMES INTEL·LIGENTS OB 6 ASSIGNATURA OPTATIVA DE ITINERARI
(2)

 OP 6 

34025 ENGINYERIA DELS COMPUTADORS OB 6 
ASSIGNATURA OPTATIVA (ANGLÈS O 

ASSIGNATURA D'ITINERARI)
(2)

 
OP 6 

QUART CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

ASSIGNATURES OPTATIVES D'ITINERARI
(2)

 OP 24 34071 TREBALL DE FI DE GRAU 
(1)

 OB 12 

ASSIGNATURA OPTATIVA (ANGLÈS, 
PRÀCTIQUES EXTERNES O ASSIGNATURA 

D'ALTRE ITINERARI)
(2)

 
OP 6 

ASSIGNATURES OPTATIVES D'ITINERARI O 
PRÀCTIQUES EXTERNES (2) 

OP 18 
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(1) Entre les formes d'acreditació del nivell d'idioma, 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 i es recomana el B2. El nivell mínim B1 es considera transitori i es podrà modificar 
quan es considere oportú. El nivell s'ha d'acreditar abans de l'avaluació del Treball de Fi de Grau segons la normativa vigent en la Universitat 
d'Alacant. Per a poder matricular-se del Treball de Fi de Grau també és necessari haver aprovat, almenys, 168 crèdits dels 3 primers cursos.

(2) L'alumne haurà de cursar 60 ECTS de caràcter optatiu, d'ells 48 ECTS corresponen a una de les especialitats, i els altres 12 ECTS, distribuïts en 
6 i 6 ECTS, possibiliten a l'alumne escollir i combinar entre Pràctiques Externes; assignatures optatives de la resta d'itineraris; o les 
assignatures d'anglès oferides. Per a poder matricular-se de les Pràctiques Externes és necessari haver aprovat, almenys, el 50% dels 
crèdits totals del grau.
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RELACIÓ D'ASSIGNATURES OPTATIVES I ITINERARIS

CODI ASSIGNATURA ECTS SEMESTRE 

ENGINYERIA DEL PROGRAMARI 

34040 TÈCNIQUES AVANÇADES D'ESPECIFICACIÓ PROGRAMARI 6 6/8 

34037 METODOLOGIES ÀGILS DE DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMARI 6 5/7 

34039 APLICACIONS DISTRIBUÏDES EN INTERNET 6 5/7 

34042 DESENVOLUPAMENT COL·LABORATIU D'APLICACIONS 6 5/7 

34043 ENGINYERIA WEB 6 5/7 

34038 SEGURETAT EN EL DISSENY DE PROGRAMARI  6 6/8 

34041 GESTIÓ DE QUALITAT PROGRAMARI  6 6/8 

34044 METODOLOGIES I TECNOLOGIES D'INTEGRACIÓ DE SISTEMES 6 6/8 

ENGINYERIA DE COMPUTADORS 

34047 ENGINYERIA DE MANTENIMENT DE COMPUTADORS I XARXES 6 6/8 

34045 SISTEMES DE TEMPS REAL 6 5/7 

34046 PROGRAMACIÓ CONCURRENT 6 5/7 

34048 DOMÒTICA I ENTORNS INTEL·LIGENTS 6 5/7 

34050 SISTEMES INDUSTRIALS 6 5/7 

34049 SISTEMES INCRUSTATS 6 6/8 

34051 DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMARI EN ARQUITECTURES 
PARAL·LELES 

6 6/8 

34052 AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA 6 6/8 

COMPUTACIÓ 

34035 EXPLOTACIÓ DE LA INFORMACIÓ 6 6/8 

34029 TEORIA DE LA COMPUTACIÓ 6 5/7 

34031 RAONAMENT AUTOMÀTIC 6 5/7 

34032 DESAFIAMENTS DE PROGRAMACIÓ 6 5/7 

34033 SISTEMES GRÀFICS INTERACTIUS 6 5/7 

34030 VISIÓ ARTIFICIAL I ROBÒTICA 6 6/8 

34034 PROCESSAMENT DE LLENGUATGES 6 6/8 

34036 TECNOLOGIA I ARQUITECTURA ROBÒTICA 6 6/8 

 SISTEMES D'INFORMACIÓ 

34059 ADMINISTRACIÓ DE NEGOCI ELECTRÒNIC 6 6/8 

34053 TRACTAMENT DE DADES PER A SISTEMES D'INFORMACIÓ 6 5/7 

34056 ENGINYERIA DE REQUISITS 6 5/7 

34058 INTEGRACIÓ D'APLICACIONS I PROCESSOS EMPRESARIALS 6 5/7 

34060 ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES 6 5/7 

34054 ESCENARIS TECNOLÒGICS EN LES ORGANITZACIONS 6 6/8 

34055 GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ 6 6/8 

34057 INTEL·LIGÈNCIA DE NEGOCI I GESTIÓ DE PROCESSOS 6 6/8 

TECNOLOGIES D'INFORMACIÓ 

34065 GESTIÓ I IMPLANTACIÓ DE XARXES DE COMPUTADORS 6 6/8 

34063 DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS EN INTERNET 6 5/7 

34066 ADMINISTRACIÓ I IMPLANTACIÓ DE SERVEIS EN INTERNET 6 5/7 

34067 ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ DE BASES DE DADES 6 5/7 

34068 INTERCONNEXIÓ DE XARXES 6 5/7 

34061 ESTRATÈGIES DE SEGURETAT 6 6/8 

34062 GESTIÓ I GOVERN DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ 6 6/8 

34064 SISTEMES DE GESTIÓ DE CONTINGUTS I D'USUARIS EN LA WEB 6 6/8 

PRÀCTIQUES EXTERNES 

34069 PRÀCTIQUES EXTERNES I 6 7 

34070 PRÀCTIQUES EXTERNES II 6 8 

ANGLÈS 

34541 ANGLÈS I 6 6 

34542 ANGLÈS II 6 7 

 

PRIMER CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

34001 PROGRAMACIÓ 1 FB 6 34006 MATEMÀTICA DISCRETA FB 6 

34002 MATEMÀTIQUES 1 FB 6 34007 MATEMÀTIQUES 2 FB 6 

34003 
FONAMENTS FÍSICS DE LA 
INFORMÀTICA 

FB 6 34008 PROGRAMACIÓ 2 FB 6 

34004 FONAMENTS DELS COMPUTADORS FB 6 34009 FONAMENTS DE BASES DE DADES FB 6 

34005 
SISTEMES I TECNOLOGIES 
D'INFORMACIÓ 

FB 6 34010 
ESTRUCTURES DELS 
COMPUTADORS 

OB 6 

SEGON CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

34011 ESTADÍSTICA  FB 6 34016 
PROGRAMACIÓ I ESTRUCTURA DE 
DADES 

OB 6 

34012 PROGRAMACIÓ 3 OB 6 34017 
LLENGUATGES I PARADIGMES DE 
PROGRAMACIÓ 

OB 6 

34013 SISTEMES OPERATIUS OB 6 34018 ANÀLISIS I DISSENY D'ALGORISMES OB 6 

34014 DISSENY DE BASES DE DADES OB 6 34019 

EINES AVANÇADES PER AL 
DESENVOLUPAMENT 
D'APLICACIONS 

OB 6 

34015 XARXES DE COMPUTADORS OB 6 34020 
ARQUITECTURA DELS 
COMPUTADORS 

OB 6 

TERCER CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

34021 

ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES 
OPERATIUS I DE XARXES DE 
COMPUTADORS 

OB 6 34026 
DISSENY DE SISTEMES 
PROGRAMARI 

OB 6 

34022 SISTEMES DISTRIBUÏTS OB 6 34027 
PLANIFICACIÓ I PROVA DE 
SISTEMES PROGRAMARI 

OB 6 

34023 
ANÀLISI I ESPECIFICACIÓ DE 
SISTEMES PROGRAMARI 

OB 6 34028 
GESTIÓ DE PROJECTES 
INFORMÀTICS 

OB 6 

34024 SISTEMES INTEL·LIGENTS OB 6 ASSIGNATURA OPTATIVA DE ITINERARI
(2)

 OP 6 

34025 ENGINYERIA DELS COMPUTADORS OB 6 
ASSIGNATURA OPTATIVA (ANGLÈS O 

ASSIGNATURA D'ITINERARI)
(2)

 
OP 6 

QUART CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

ASSIGNATURES OPTATIVES D'ITINERARI
(2)

 OP 24 34071 TREBALL DE FI DE GRAU 
(1)

 OB 12 

ASSIGNATURA OPTATIVA (ANGLÈS, 
PRÀCTIQUES EXTERNES O ASSIGNATURA 

D'ALTRE ITINERARI)
(2)

 
OP 6 

ASSIGNATURES OPTATIVES D'ITINERARI O 
PRÀCTIQUES EXTERNES (2) 

OP 18 
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PRIMER CURS - SEMESTRE 1 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

PRIMER CURS - SEMESTRE 2 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS
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34001 PROGRAMACIÓ 1 FB 6 

Programació procedural: tipus de dades elementals, 
estructures de control, programació modular, recursivitat 
bàsica, tipus de dades estructurades. Estudi de casos 
pràctics en l'entorn empresarial i institucional. 

34002 MATEMÀTIQUES 1 FB 6 Lògica de primer ordre. Àlgebra lineal. Teoria de matrius. 

34003 
FONAMENTS FÍSICS DE LA 
INFORMÀTICA 

FB 6 
Conceptes bàsics de camps i ones i electromagnetisme. 
Circuits elèctrics. Principis físics dels semiconductors. 
Dispositius electrònics i fotònics.  

34004 
FONAMENTS DELS 
COMPUTADORS 

FB 6 

Fonaments lògics del computador: Representació de la 
informació. Lògica digital. Circuits lògics. Estructura bàsica 
d'un computador. Fonaments tecnològics del computador: 
Famílies lògiques. Circuits i sistemes digitals per a la 
resolució de problemes.  

34005 
SISTEMES I TECNOLOGIES 
DE LA INFORMACIÓ 

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. 

 

34006 MATEMÀTICA DISCRETA FB 6 
Raonament matemàtic. Introducció a la teoria de grafs. 
Aritmètica sencera i modular.  

34007 MATEMÀTIQUES 2 FB 6 
Càlcul diferencial i integral. Mètodes numèrics. Geometria 
euclidiana.  

34008 PROGRAMACIÓ 2 FB 6 

Fitxers. Cadenes de caràcters. Organització de memòria. 
Eines bàsiques de programació. Introducció a la 
programació orientada a objectes. Estudi de casos pràctics 
en l'entorn empresarial i institucional.  

34009 
FONAMENTS DE BASES DE 
DADES 

FB 6 

Context històric de les tècniques de bases de dades. 
Introducció als models de dades. Fitxers. Model relacional. 
Llenguatges de consulta de bases de dades relacionals. 
Introducció al disseny conceptual, lògic i físic. Sistemes de 
gestió de bases de dades. Estudi de casos pràctics en 
l'entorn empresarial i institucional. Marc legislatiu de les 
bases de dades. 

34010 
ESTRUCTURES DELS 
COMPUTADORS 

OB 6 
Unitats Funcionals: ALU, memòries, entrada/eixides. Anàlisi 
i disseny de la ruta de dades i la unitat de control. 
Llenguatge assemblador. 
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34001 PROGRAMACIÓ 1 FB 6 

Programació procedural: tipus de dades elementals, 
estructures de control, programació modular, recursivitat 
bàsica, tipus de dades estructurades. Estudi de casos 
pràctics en l'entorn empresarial i institucional. 

34002 MATEMÀTIQUES 1 FB 6 Lògica de primer ordre. Àlgebra lineal. Teoria de matrius. 

34003 
FONAMENTS FÍSICS DE LA 
INFORMÀTICA 

FB 6 
Conceptes bàsics de camps i ones i electromagnetisme. 
Circuits elèctrics. Principis físics dels semiconductors. 
Dispositius electrònics i fotònics.  

34004 
FONAMENTS DELS 
COMPUTADORS 

FB 6 

Fonaments lògics del computador: Representació de la 
informació. Lògica digital. Circuits lògics. Estructura bàsica 
d'un computador. Fonaments tecnològics del computador: 
Famílies lògiques. Circuits i sistemes digitals per a la 
resolució de problemes.  

34005 
SISTEMES I TECNOLOGIES 
DE LA INFORMACIÓ 

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. 

 

34006 MATEMÀTICA DISCRETA FB 6 
Raonament matemàtic. Introducció a la teoria de grafs. 
Aritmètica sencera i modular.  

34007 MATEMÀTIQUES 2 FB 6 
Càlcul diferencial i integral. Mètodes numèrics. Geometria 
euclidiana.  

34008 PROGRAMACIÓ 2 FB 6 

Fitxers. Cadenes de caràcters. Organització de memòria. 
Eines bàsiques de programació. Introducció a la 
programació orientada a objectes. Estudi de casos pràctics 
en l'entorn empresarial i institucional.  

34009 
FONAMENTS DE BASES DE 
DADES 

FB 6 

Context històric de les tècniques de bases de dades. 
Introducció als models de dades. Fitxers. Model relacional. 
Llenguatges de consulta de bases de dades relacionals. 
Introducció al disseny conceptual, lògic i físic. Sistemes de 
gestió de bases de dades. Estudi de casos pràctics en 
l'entorn empresarial i institucional. Marc legislatiu de les 
bases de dades. 

34010 
ESTRUCTURES DELS 
COMPUTADORS 

OB 6 
Unitats Funcionals: ALU, memòries, entrada/eixides. Anàlisi 
i disseny de la ruta de dades i la unitat de control. 
Llenguatge assemblador. 
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ENGINYERIA INFORMÀTICA

SEGON CURS - SEMESTRE 3 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

SEGON CURS - SEMESTRE 4 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

11 12

34011 ESTADÍSTICA FB 6 
Estadística descriptiva. Probabilitats. Mètodes estadístics 
aplicats. 

34012 PROGRAMACIÓ 3 OB 6 

El paradigma orientat a objectes: motivació i història. Metes 
del paradigma. Característiques bàsiques i avançades dels 
llenguatges orientats a objectes. Introducció al disseny 
orientat a objectes: El diagrama de classes. Relacions entre 
objectes. Herència: tipus d'herència. Herència 
d'implementació. Herència d'interfície. Herència i 
reutilització de codi. Ús segur i insegur de l'herència. El 
polimorfisme: conceptes previs. Sobrecàrrega. Polimorfisme 
en  jerarquies d'herència. Enllaç dinàmic. Variables 
polimòrfiques. Polimorfisme pur. Genericitat: mètodes 
genèrics. Classes genèriques. Genericitat i herència. 
Refactorització: refactorització i simplicitat de codi. Casos 
d'ús. El procés de refactorització. Bones pràctiques. Gestió 
d'errors: concepte d'excepció. Maneig d'excepcions. 
Creació d'excepcions. Avantatges i idoneïtat de les 
excepcions. Reflexió i introspecció: Mecanismes de 
consulta. Mecanismes de modificació. Conveniència de l'ús 
de la reflexió. Proves unitàries. Integració de proves en el 
cicle de desenvolupament. Altres característiques dels 
llenguatges orientats a objectes: persistència. Assercions. 
Recollida de brossa. Optimització i anàlisi de perfils.  

34013 SISTEMES OPERATIUS OB 6 

Organització, serveis i estructura dels sistemes operatius. 
Gestió i administració de processos i memòria. Gestió 
d'entrada i eixida. Sistemes de fitxers. Interfícies. Sistemes 
de temps real. Disseny d'aplicacions basades en sistemes 
operatius.  

34014 
DISSENY DE BASES DE 
DADES 

OB 6 

Fonaments de l'ús d'una metodologia per al disseny de 
bases de dades. Metodologia per al disseny de bases de 
dades: disseny conceptual, lògic i físic. Models de dades 
per al disseny conceptual i lògic. Comparació entre 
diferents models de dades. Adequació del disseny a un 
SGBD específic. Definició de les regles de negoci. Disseny 
de la representació física. Disseny dels mecanismes de 
seguretat. Auditoria, peritatge i legislació en bases de 
dades. Disseny avançat de bases de dades. Bases de 
dades multidimensionals. Bases de dades orientades a 
objectes.  

34015 
XARXES DE 
COMPUTADORS 

OB 6 

Fonaments de les xarxes de comunicació de dades. 
Arquitectures de xarxa. Sistemes i tecnologies actuals per a 
comunicacions de dades actuals: funcionament i 
estàndards vigents. Tècniques, protocols i dispositius per a 
la transmissió de dades. Eines programari per a gestionar 
xarxes de computadors. Xarxes d'àrea local i metropolitana. 
Xarxes d'àrea extensa. Xarxes sense fils. Interconnexió de 
xarxes i encaminament. Internet.  

 

34016 
PROGRAMACIÓ I 
ESTRUCTURA DE DADES 

OB 6 

Tipus abstractes de dades: definició i formalització. 
Estructures de dades lineals. Estructures de dades 
complexes: arbres, grafs i conjunts. Algorismes de 
manipulació. Programació d'estructures de dades. 
Complexitat bàsica. Metallenguatges de marques per a 
estructuració de dades.  

34017 

LLENGUATGES I 
PARADIGMES DE 
PROGRAMACIÓ 

OB 6 

Història dels llenguatges de programació. Llenguatges de 
programació com a eines de construcció d'abstraccions. 
Sintaxi dels llenguatges de programació. Tipus de dades. 
Llenguatges dinàmics vs. Estàtics. Paradigmes de 
programació. Programació funcional: recursió i iteració, 
closures i funcions d'ordre superior. Programació funcional 
vs. Programació procedimental. Binding de variables i àmbit 
de les variables. Estat compartit i concurrència. 
Programació lògica.  

34018 
ANÀLISI I DISSENY 
D'ALGORISMES 

OB 6 

Anàlisi d'algorismes: Eficiència, costos, notació asimptòtica, 
resolució de recurrències. Esquemes algorítmics: divideix i 
venceràs, Programació dinàmica, Algorismes voraços i 
algorismes de recerca exhaustiva com backtracking i 
ramificació i poda. Algorismes fonamentals: ordenació, 
camins mínims, arbres d'expansió, etc.  

34019 

EINES AVANÇADES PER Al 
DESENVOLUPAMENT 
D'APLICACIONS 

OB 6 

Programació dirigida per esdeveniments. Introducció a 
l'execució diferida de codi. Conceptes bàsics sobre disseny 
d'interfícies d'usuari. Interfícies gràfics per a aplicacions. 
Independència del codi font de l'aplicació. Portabilitat del 
codi entre diferents entorns gràfics. Reutilització del codi 
objecte: creació de biblioteques. Accés a força de dades 
mitjançant un model d'objectes. Aspectes bàsics del disseny 
i desplegament d'aplicacions web. Gestió eficient i 
automàtica dels canvis efectuats al codi d'un projecte. Com 
facilitar la col·laboració entre els seus desenvolupadors. 
Detecció i depuració d'errors comesos en aplicacions. 
Gestió de llicències.  

34020 
ARQUITECTURA DE 
COMPUTADORS 

OB 6 

Conceptes i models. Avaluació del rendiment del 
computador. Disseny del repertori d'instruccions. 
Paral·lelisme a nivell d'instrucció. Segmentació. Rendiment 
de memòria i entrada/eixida.  
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ENGINYERIA INFORMÀTICA

SEGON CURS - SEMESTRE 3 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

SEGON CURS - SEMESTRE 4 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

11 12

34011 ESTADÍSTICA FB 6 
Estadística descriptiva. Probabilitats. Mètodes estadístics 
aplicats. 

34012 PROGRAMACIÓ 3 OB 6 

El paradigma orientat a objectes: motivació i història. Metes 
del paradigma. Característiques bàsiques i avançades dels 
llenguatges orientats a objectes. Introducció al disseny 
orientat a objectes: El diagrama de classes. Relacions entre 
objectes. Herència: tipus d'herència. Herència 
d'implementació. Herència d'interfície. Herència i 
reutilització de codi. Ús segur i insegur de l'herència. El 
polimorfisme: conceptes previs. Sobrecàrrega. Polimorfisme 
en  jerarquies d'herència. Enllaç dinàmic. Variables 
polimòrfiques. Polimorfisme pur. Genericitat: mètodes 
genèrics. Classes genèriques. Genericitat i herència. 
Refactorització: refactorització i simplicitat de codi. Casos 
d'ús. El procés de refactorització. Bones pràctiques. Gestió 
d'errors: concepte d'excepció. Maneig d'excepcions. 
Creació d'excepcions. Avantatges i idoneïtat de les 
excepcions. Reflexió i introspecció: Mecanismes de 
consulta. Mecanismes de modificació. Conveniència de l'ús 
de la reflexió. Proves unitàries. Integració de proves en el 
cicle de desenvolupament. Altres característiques dels 
llenguatges orientats a objectes: persistència. Assercions. 
Recollida de brossa. Optimització i anàlisi de perfils.  

34013 SISTEMES OPERATIUS OB 6 

Organització, serveis i estructura dels sistemes operatius. 
Gestió i administració de processos i memòria. Gestió 
d'entrada i eixida. Sistemes de fitxers. Interfícies. Sistemes 
de temps real. Disseny d'aplicacions basades en sistemes 
operatius.  

34014 
DISSENY DE BASES DE 
DADES 

OB 6 

Fonaments de l'ús d'una metodologia per al disseny de 
bases de dades. Metodologia per al disseny de bases de 
dades: disseny conceptual, lògic i físic. Models de dades 
per al disseny conceptual i lògic. Comparació entre 
diferents models de dades. Adequació del disseny a un 
SGBD específic. Definició de les regles de negoci. Disseny 
de la representació física. Disseny dels mecanismes de 
seguretat. Auditoria, peritatge i legislació en bases de 
dades. Disseny avançat de bases de dades. Bases de 
dades multidimensionals. Bases de dades orientades a 
objectes.  

34015 
XARXES DE 
COMPUTADORS 

OB 6 

Fonaments de les xarxes de comunicació de dades. 
Arquitectures de xarxa. Sistemes i tecnologies actuals per a 
comunicacions de dades actuals: funcionament i 
estàndards vigents. Tècniques, protocols i dispositius per a 
la transmissió de dades. Eines programari per a gestionar 
xarxes de computadors. Xarxes d'àrea local i metropolitana. 
Xarxes d'àrea extensa. Xarxes sense fils. Interconnexió de 
xarxes i encaminament. Internet.  

 

34016 
PROGRAMACIÓ I 
ESTRUCTURA DE DADES 

OB 6 

Tipus abstractes de dades: definició i formalització. 
Estructures de dades lineals. Estructures de dades 
complexes: arbres, grafs i conjunts. Algorismes de 
manipulació. Programació d'estructures de dades. 
Complexitat bàsica. Metallenguatges de marques per a 
estructuració de dades.  

34017 

LLENGUATGES I 
PARADIGMES DE 
PROGRAMACIÓ 

OB 6 

Història dels llenguatges de programació. Llenguatges de 
programació com a eines de construcció d'abstraccions. 
Sintaxi dels llenguatges de programació. Tipus de dades. 
Llenguatges dinàmics vs. Estàtics. Paradigmes de 
programació. Programació funcional: recursió i iteració, 
closures i funcions d'ordre superior. Programació funcional 
vs. Programació procedimental. Binding de variables i àmbit 
de les variables. Estat compartit i concurrència. 
Programació lògica.  

34018 
ANÀLISI I DISSENY 
D'ALGORISMES 

OB 6 

Anàlisi d'algorismes: Eficiència, costos, notació asimptòtica, 
resolució de recurrències. Esquemes algorítmics: divideix i 
venceràs, Programació dinàmica, Algorismes voraços i 
algorismes de recerca exhaustiva com backtracking i 
ramificació i poda. Algorismes fonamentals: ordenació, 
camins mínims, arbres d'expansió, etc.  

34019 

EINES AVANÇADES PER Al 
DESENVOLUPAMENT 
D'APLICACIONS 

OB 6 

Programació dirigida per esdeveniments. Introducció a 
l'execució diferida de codi. Conceptes bàsics sobre disseny 
d'interfícies d'usuari. Interfícies gràfics per a aplicacions. 
Independència del codi font de l'aplicació. Portabilitat del 
codi entre diferents entorns gràfics. Reutilització del codi 
objecte: creació de biblioteques. Accés a força de dades 
mitjançant un model d'objectes. Aspectes bàsics del disseny 
i desplegament d'aplicacions web. Gestió eficient i 
automàtica dels canvis efectuats al codi d'un projecte. Com 
facilitar la col·laboració entre els seus desenvolupadors. 
Detecció i depuració d'errors comesos en aplicacions. 
Gestió de llicències.  

34020 
ARQUITECTURA DE 
COMPUTADORS 

OB 6 

Conceptes i models. Avaluació del rendiment del 
computador. Disseny del repertori d'instruccions. 
Paral·lelisme a nivell d'instrucció. Segmentació. Rendiment 
de memòria i entrada/eixida.  
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34021 

ADMINISTRACIÓ DE 
SISTEMES OPERATIUS I 
DE XARXES DE 
COMPUTADORS 

OB 6 

Instal·lació del sistema operatiu. Arrancada i parada. Gestió 
de l'emmagatzematge. Sistema de fitxers. Control de 
processos. Gestió d'usuaris. Gestió dels recursos del 
sistema. Automatització de tasques. Arquitectura de xarxa. 
Administració i configuració de xarxes de computadors. 
Serveis de xarxa: DNS, DHCP. Protecció i gestió de la 
seguretat (seguretat preventiva, detecció d'intrusos, anàlisis 
forense). Còpies de seguretat. Monitoratge. Auditoria.  

34022 SISTEMES DISTRIBUÏTS OB 6 

Fonaments i paradigmes de computació distribuïda, 
tecnologies web i middleware, sistemes de nomenat i 
localització, temps i estats globals, seguretat, sistemes 
d'arxius distribuïts, memòria compartida distribuïda, 
interacció i cooperació distribuïda, tendències de sistemes 
distribuïts.  

34023 

ANÀLISI I ESPECIFICACIÓ 
DE SISTEMES 
PROGRAMARI 

OB 6 

Paradigmes i metodologies de desenvolupament 
programari. Introducció a l'enginyeria de requisits. 
Llenguatges de modelatge. Peritatge i consultoria per a la 
qualitat de requisits.  

34024 SISTEMES INTEL·LIGENTS OB 6 

Introducció a la intel·ligència artificial. Recerca intel·ligent. 
Concepte d'heurística. Presa de decisions en sistemes 
probabilístics. Introducció a la percepció automàtica. 
Tècniques bàsiques d'aprenentatge.  

34025 
ENGINYERIA DELS 
COMPUTADORS 

OB 6 
Paral·lelisme. Processadors avançats. Multiprocessadors. 
Multicomputadors. Dissenye configuració i programació 
d'arquitectures paral·leles.  

 

ITINERARI 5: TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ 

34065 

GESTIÓ I IMPLANTACIÓ DE 
XARXES DE 
COMPUTADORS 

OP 6 

Administració de dispositius d'Internetworking. Arquitectures 
i tecnologies de xarxa. Consultoria, planificació i execució 
de projectes de xarxa. Disseny de xarxa. Serveis de xarxa i 
comunicacions. Monitorització. Auditoria i seguretat de 
xarxa. 

ANGLÈS 

34541 ANGLÈS I OP 6 
Lectura i interpretació correcta de la informació 
cientificotècnica escrita, oral i visual. Iniciació a l'expressió 
oral en l'enginyeria.  

 

34026 
DISSENY DE SISTEMES 
PROGRAMARI 

OB 6 

Artefactes i estratègies de disseny i desenvolupament 
programari. Disseny arquitectural. Disseny detallat. Patrons 
programari. Disseny per a la millora d'atributs de qualitat del 
programari. Peritatge i consultoria per a l'assegurament de 
la qualitat del programari.  

34027 
PLANIFICACIÓ I PROVA DE 
SISTEMES PROGRAMARI 

OB 6 

Planificació de sistemes programari. Estimació de costos. 
Gestió de riscos. Gestió de configuracions. Monitoratge i 
control de sistemes programari. Proves del programari. 
Gestió de qualitat.  

34028 
GESTIÓ DE PROJECTES 
INFORMÀTICS 

OB 6 

Direcció d'un projecte complet, passant per totes les fases 
de desenvolupament i gestionant tots els artefactes. 
Aspectes legals i ètics de les TIC. Professió informàtica. 
Informàtica i societat (responsabilitat social i jurídica). 
Assignatura transversal del bloc (IS) on es practicaran tots 
els conceptes vistos reforçant el tema de gestió, 
documentació, certificació i aspectes legals.  

ITINERARI 1: ENGINYERIA DEL PROGRAMARI 

34040 

TÈCNIQUES AVANÇADES 
D'ESPECIFICACIÓ 
PROGRAMARI 

OP 6 
Tècniques avançades d'especificació de requisits. 
Metodologies àgils. Desenvolupament dirigit per patrons. 
Desenvolupament dirigit per models.  

ITINERARI 2: ENGINYERIA DEL COMPUTADORS 

34047 

ENGINYERIA DE 
MANTENIMENT DE 
COMPUTADORS I XARXES 

OP 6 

Principis bàsics i funcionament dels instruments de 
mesurament i anàlisi de xarxes i equips informàtics. 
Identificació dels components d'un equip informàtic. 
Identificació i reparació de fallades i avaries en equips 
informàtics, xarxes i instal·lacions elèctriques i 
electròniques. Administració i manteniment de dispositius de 
networking. Planificació del manteniment. Identificació de 
causes d’errors. Configuració d'un equip informàtic. 
Connexió d'elements i posada en marxa de xarxes i equips 
informàtics.  

ITINERARI 3: COMPUTACIÓ 

34035 
EXPLOTACIÓ DE LA 
INFORMACIÓ OP 6 

Recuperació d'informació. Extracció d'informació. Tècniques 
d'indexació. Classificació i agrupament de la informació. 
Tècniques d'aprenentatge automàtic: selecció i avaluació. 
Recuperació d'informació multimèdia. Models de similitud. 
Mineria de la informació.  

ITINERARI 4: SISTEMES D'INFORMACIÓ 

34059 
ADMINISTRACIÓ DE 
NEGOCI ELECTRÒNIC OP 6 

Lògica econòmica i empresarial del negoci electrònic. 
Definició. Marc de referència. Implementació mitjançant 
aplicacions. ERP, CRM, SCM, comerç electrònic i mercats 
electrònics, Intel·ligència empresarial. Desenvolupament 
d'iniciatives de negoci electrònic.  
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34021 

ADMINISTRACIÓ DE 
SISTEMES OPERATIUS I 
DE XARXES DE 
COMPUTADORS 

OB 6 

Instal·lació del sistema operatiu. Arrancada i parada. Gestió 
de l'emmagatzematge. Sistema de fitxers. Control de 
processos. Gestió d'usuaris. Gestió dels recursos del 
sistema. Automatització de tasques. Arquitectura de xarxa. 
Administració i configuració de xarxes de computadors. 
Serveis de xarxa: DNS, DHCP. Protecció i gestió de la 
seguretat (seguretat preventiva, detecció d'intrusos, anàlisis 
forense). Còpies de seguretat. Monitoratge. Auditoria.  

34022 SISTEMES DISTRIBUÏTS OB 6 

Fonaments i paradigmes de computació distribuïda, 
tecnologies web i middleware, sistemes de nomenat i 
localització, temps i estats globals, seguretat, sistemes 
d'arxius distribuïts, memòria compartida distribuïda, 
interacció i cooperació distribuïda, tendències de sistemes 
distribuïts.  

34023 

ANÀLISI I ESPECIFICACIÓ 
DE SISTEMES 
PROGRAMARI 

OB 6 

Paradigmes i metodologies de desenvolupament 
programari. Introducció a l'enginyeria de requisits. 
Llenguatges de modelatge. Peritatge i consultoria per a la 
qualitat de requisits.  

34024 SISTEMES INTEL·LIGENTS OB 6 

Introducció a la intel·ligència artificial. Recerca intel·ligent. 
Concepte d'heurística. Presa de decisions en sistemes 
probabilístics. Introducció a la percepció automàtica. 
Tècniques bàsiques d'aprenentatge.  

34025 
ENGINYERIA DELS 
COMPUTADORS 

OB 6 
Paral·lelisme. Processadors avançats. Multiprocessadors. 
Multicomputadors. Dissenye configuració i programació 
d'arquitectures paral·leles.  

 

ITINERARI 5: TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ 

34065 

GESTIÓ I IMPLANTACIÓ DE 
XARXES DE 
COMPUTADORS 

OP 6 

Administració de dispositius d'Internetworking. Arquitectures 
i tecnologies de xarxa. Consultoria, planificació i execució 
de projectes de xarxa. Disseny de xarxa. Serveis de xarxa i 
comunicacions. Monitorització. Auditoria i seguretat de 
xarxa. 

ANGLÈS 

34541 ANGLÈS I OP 6 
Lectura i interpretació correcta de la informació 
cientificotècnica escrita, oral i visual. Iniciació a l'expressió 
oral en l'enginyeria.  

 

34026 
DISSENY DE SISTEMES 
PROGRAMARI 

OB 6 

Artefactes i estratègies de disseny i desenvolupament 
programari. Disseny arquitectural. Disseny detallat. Patrons 
programari. Disseny per a la millora d'atributs de qualitat del 
programari. Peritatge i consultoria per a l'assegurament de 
la qualitat del programari.  

34027 
PLANIFICACIÓ I PROVA DE 
SISTEMES PROGRAMARI 

OB 6 

Planificació de sistemes programari. Estimació de costos. 
Gestió de riscos. Gestió de configuracions. Monitoratge i 
control de sistemes programari. Proves del programari. 
Gestió de qualitat.  

34028 
GESTIÓ DE PROJECTES 
INFORMÀTICS 

OB 6 

Direcció d'un projecte complet, passant per totes les fases 
de desenvolupament i gestionant tots els artefactes. 
Aspectes legals i ètics de les TIC. Professió informàtica. 
Informàtica i societat (responsabilitat social i jurídica). 
Assignatura transversal del bloc (IS) on es practicaran tots 
els conceptes vistos reforçant el tema de gestió, 
documentació, certificació i aspectes legals.  

ITINERARI 1: ENGINYERIA DEL PROGRAMARI 

34040 

TÈCNIQUES AVANÇADES 
D'ESPECIFICACIÓ 
PROGRAMARI 

OP 6 
Tècniques avançades d'especificació de requisits. 
Metodologies àgils. Desenvolupament dirigit per patrons. 
Desenvolupament dirigit per models.  

ITINERARI 2: ENGINYERIA DEL COMPUTADORS 

34047 

ENGINYERIA DE 
MANTENIMENT DE 
COMPUTADORS I XARXES 

OP 6 

Principis bàsics i funcionament dels instruments de 
mesurament i anàlisi de xarxes i equips informàtics. 
Identificació dels components d'un equip informàtic. 
Identificació i reparació de fallades i avaries en equips 
informàtics, xarxes i instal·lacions elèctriques i 
electròniques. Administració i manteniment de dispositius de 
networking. Planificació del manteniment. Identificació de 
causes d’errors. Configuració d'un equip informàtic. 
Connexió d'elements i posada en marxa de xarxes i equips 
informàtics.  

ITINERARI 3: COMPUTACIÓ 

34035 
EXPLOTACIÓ DE LA 
INFORMACIÓ OP 6 

Recuperació d'informació. Extracció d'informació. Tècniques 
d'indexació. Classificació i agrupament de la informació. 
Tècniques d'aprenentatge automàtic: selecció i avaluació. 
Recuperació d'informació multimèdia. Models de similitud. 
Mineria de la informació.  

ITINERARI 4: SISTEMES D'INFORMACIÓ 

34059 
ADMINISTRACIÓ DE 
NEGOCI ELECTRÒNIC OP 6 

Lògica econòmica i empresarial del negoci electrònic. 
Definició. Marc de referència. Implementació mitjançant 
aplicacions. ERP, CRM, SCM, comerç electrònic i mercats 
electrònics, Intel·ligència empresarial. Desenvolupament 
d'iniciatives de negoci electrònic.  
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ITINERARI I: ENGINYERIA DEL PROGRAMARI 

34037 

METODOLOGIES ÀGILS DE 
DESENVOLUPAMENT DE 
PROGRAMARI  

OP 6 

Principis i pràctiques àgils. Històries d'usuari. Modelatge 
àgil. Integracions contínues. Desenvolupament dirigit per les 
proves. Exemples de metodologies àgils: programació 
extrema, scrum, UP. Llenguatges i entorns de programació 
àgils.  

34039 

APLICACIONS 
DISTRIBUÏDES EN 
INTERNET 

OP 6 
Aplicacions multicapa. Clients rics i dispositius mòbils. 
Components distribuïts. Serveis web. Servidors 
d'aplicacions.  

34042 

DESENVOLUPAMENT 
COL·LABORATIU 
D'APLICACIONS 

OP 6 

Introducció al treball col·laboratiu. Habilitats socials per al 
treball en grup. Identificació dels rols dels components d'un 
equip de treball. La conducció, la coordinació i el lideratge. 
Desenvolupament de sistemes informàtics dins d'un grup de 
treball. Desplegament i instal·lació d'aplicacions. Estructura 
d'un equip de desenvolupament en xarxa. Disseminació 
d'un projecte i bugtracking. Polítiques de llançament. Eines 
per a la gestió de projectes de programari lliure. Paquets i 
distribucions. Extracció/modificació d'informació en arxius 
de forma automàtica. Compilació de grans projectes. 
Disseny per contracte en la pràctica. Internacionalització 
eficient d'aplicacions. Configuració i adaptació automàtica 
d'un projecte. Generació i pas de tests. Sistemes de control 
de versions d'última generació.  

34043 ENGINYERIA WEB OP 6 
Processos, notacions i eines per a la web. Arquitectures 
web. Línies de producte per a la web. Patrons de disseny 
per a la web. Qualitat en web.  

ITINERARI 2: ENGINYERIA DE COMPUTADORS 

34045 
SISTEMES DE TEMPS 
REAL OP 6 

Disseny de sistemes de temps real. Llenguatges de 
programació de temps real. Planificabilitat de sistemes. 
Suports d'execució.  

34046 
PROGRAMACIÓ 
CONCORRENT OP 6 

Concurrència. Processos i fils. Competència i cooperació. 
Exclusió mútua. Interbloquejos. Memòria compartida. 
Memòria distribuïda.  

34048 
DOMÒTICA I ENTORNS 
INTEL·LIGENTS OP 6 

Serveis electrònics per a entorns residencials. Marc legal i 
competencial. Disseny de sistemes domòtics i de llar digital. 
Subsistemes domòtics i dispositius de percepció i actuació. 
Tecnologies de la informació, les comunicacions i el control 
en entorns residencials. Integració de subsistemes. 
Interfícies.  

34050 SISTEMES INDUSTRIALS OP 6 
Introducció al control de processos industrials. Supervisió, 
control i adquisició de dades. Interfícies HMI. Busos de 
control i comunicació industrial. 

 ITINERARI 3: COMPUTACIÓ 

34029 
TEORIA DE LA 
COMPUTACIÓ OP 6 

Llenguatge L, funcions recursives. Programa universal, 
problemes indecidibles. Màquines de Turing. Llenguatges 
regulars. Llenguatges independents del context, 
gramàtiques, ambigüitat. Complexitat.  

34031 RAONAMENT AUTOMÀTIC OP 6 

Mètodes de formalització de coneixement humà per al seu 
processat automàtic i obtenció de nou coneixement, 
mètodes de raonament automàtic, raonament en entorns 
amb incertesa, raonament probabilístic, raonament amb 
restriccions de temps.  

34032 
DESAFIAMENTS DE 
PROGRAMACIÓ OP 6 

Aplicació d'algorismes fonamentals i avançats. Concursos 
de programació. Anàlisi de problemes pràctics. Selecció 
d'algorismes i tipus de dades òptimes. Estratègies eficaces 
de programació. Eficiència i optimització de programes. 
Modularizació i treball en equip. Supervisió i control de 
qualitat d'algorismes.  

34033 
SISTEMES GRÀFICS 
INTERACTIUS OP 6 

Algorismes de visualització en el raster. Transformacions en 
l'espai. Estructures de dades per a gràfics. Projeccions i 
vistes. Algorismes bàsics de render. Models d'il·luminació. 
Models d'ombreig. Models geomètrics i tècniques de creació 
i manipulació. Models d'interacció. Immersió i realitat virtual.  

 

ITINERARI 4: SISTEMES D'INFORMACIÓ 

34053 

TRACTAMENT DE DADES 
PER A SISTEMES 
D'INFORMACIÓ 

OP 6 

Teoria de mostres. Estadística inferencial. Aplicació del 
tractament estadístic de la informació a la investigació de 
mercats, el màrqueting i la gestión empresarial. 
Optimització. 

34056 
ENGINYERIA DE 
REQUISITS OP 6 

Gestió de requisits empresarials. Workshops de requisits. 
Tècniques de documentació i seguiment de requisits. 
Evolució de requisits. Testeig de requisits. Estàndards de 
requisits.  

34058 

INTEGRACIÓ 
D'APLICACIONS I 
PROCESSOS 
EMPRESARIALS 

OP 6 

Teories de gestió de processos i gestió del canvi (BPM, 
BPR). Agilitat del negoci. Alineació d'estratègies, processos 
de negoci i tecnologies de la informació. Sistemes de gestió 
de processos de negoci (BPMS). Sistemes de gestió de 
regles de negoci (BRMS). Control i monitoratge de 
processos de negoci i sistemes de qualitat (PKIs, ISO, Six 
Sigma, EFQM, BAM, BPA). Paradigmes TI orientats al 
negoci (SOA). Sistemes, tecnologies i patrons per a la 
integració, composició, automatització i execució de 
processos (workflows, EAI, serveis web, orquestració, 
coreografia, etc.).  

34060 
ADMINISTRACIÓ 
D'EMPRESES OP 6 

Principis economicofinancers de l'activitat empresarial. El 
model de negoci. Administració de processos. Recursos. 
Productes. Mercats. Dinàmica financera. Procediments 
administratius i legals per a la creació d'empreses. Pla 
financer. Nous models de negoci.  

ITINERARI 5: TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ 

34063 

DESENVOLUPAMENT 
D'APLICACIONS EN 
INTERNET 

OP 6 

Programació en Internet: tecnologies i mètodes. 
Programació del client. Programació del servidor. 
Desenvolupament i ús de serveis web. Programació per a 
dispositius mòbils amb accés a internet. Usabilitat i 
accessibilitat: aplicació i mètodes d'avaluació. 

34066 

ADMINISTRACIÓ I 
IMPLANTACIÓ DE SERVEIS 
EN INTERNET 

OP 6 
Sistemes d'arxius en Internet. Serveis de directori. Servidors 
web. Servidors d'aplicacions. Seguretat. Servei de correu. 
Serveis en xarxes corporatives. Integració de serveis. 

34067 
ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ 
DE BASES DE DADES OP 6 

Optimització i ajust SQL. Restriccions d'integritat. Índexs. 
Models físics. Reenginyeria de BD. Eines CASE. Integració i 
administració de dades (concurrència, seguretat, i 
recuperació). BD distribuïdes, federades i múltiples. 
Fragmentació vertical i horitzontal. Rèpliques. BD client-
servidor i P2P. Llenguatges 4GL, comparativa, 
funcionalitats. Rendiment i client-servidor. Suport XML. 
Reports. Optimització de consultes. Connectivitat de BD.  

34068 
INTERCONNEXIÓ DE 
XARXES OP 6 

Interconnexió avançada. Xarxes virtuals. Serveis WAN per a 
la interconnexió de xarxes. Rendiment i control de la qualitat 
de servei. Gestió de tràfic multimèdia. Xarxes sense fils. 
Xarxes d'entreteniment.  

 ANGLÈS 

34542 ANGLÈS II OP 6 
Comunicació oral, escrita i visual de caràcter tècnic i 
divulgatiu. 

PRÀCTIQUES EXTERNES 

34069 PRÀCTIQUES EXTERNES I 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.  
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ITINERARI I: ENGINYERIA DEL PROGRAMARI 

34037 

METODOLOGIES ÀGILS DE 
DESENVOLUPAMENT DE 
PROGRAMARI  

OP 6 

Principis i pràctiques àgils. Històries d'usuari. Modelatge 
àgil. Integracions contínues. Desenvolupament dirigit per les 
proves. Exemples de metodologies àgils: programació 
extrema, scrum, UP. Llenguatges i entorns de programació 
àgils.  

34039 

APLICACIONS 
DISTRIBUÏDES EN 
INTERNET 

OP 6 
Aplicacions multicapa. Clients rics i dispositius mòbils. 
Components distribuïts. Serveis web. Servidors 
d'aplicacions.  

34042 

DESENVOLUPAMENT 
COL·LABORATIU 
D'APLICACIONS 

OP 6 

Introducció al treball col·laboratiu. Habilitats socials per al 
treball en grup. Identificació dels rols dels components d'un 
equip de treball. La conducció, la coordinació i el lideratge. 
Desenvolupament de sistemes informàtics dins d'un grup de 
treball. Desplegament i instal·lació d'aplicacions. Estructura 
d'un equip de desenvolupament en xarxa. Disseminació 
d'un projecte i bugtracking. Polítiques de llançament. Eines 
per a la gestió de projectes de programari lliure. Paquets i 
distribucions. Extracció/modificació d'informació en arxius 
de forma automàtica. Compilació de grans projectes. 
Disseny per contracte en la pràctica. Internacionalització 
eficient d'aplicacions. Configuració i adaptació automàtica 
d'un projecte. Generació i pas de tests. Sistemes de control 
de versions d'última generació.  

34043 ENGINYERIA WEB OP 6 
Processos, notacions i eines per a la web. Arquitectures 
web. Línies de producte per a la web. Patrons de disseny 
per a la web. Qualitat en web.  

ITINERARI 2: ENGINYERIA DE COMPUTADORS 

34045 
SISTEMES DE TEMPS 
REAL OP 6 

Disseny de sistemes de temps real. Llenguatges de 
programació de temps real. Planificabilitat de sistemes. 
Suports d'execució.  

34046 
PROGRAMACIÓ 
CONCORRENT OP 6 

Concurrència. Processos i fils. Competència i cooperació. 
Exclusió mútua. Interbloquejos. Memòria compartida. 
Memòria distribuïda.  

34048 
DOMÒTICA I ENTORNS 
INTEL·LIGENTS OP 6 

Serveis electrònics per a entorns residencials. Marc legal i 
competencial. Disseny de sistemes domòtics i de llar digital. 
Subsistemes domòtics i dispositius de percepció i actuació. 
Tecnologies de la informació, les comunicacions i el control 
en entorns residencials. Integració de subsistemes. 
Interfícies.  

34050 SISTEMES INDUSTRIALS OP 6 
Introducció al control de processos industrials. Supervisió, 
control i adquisició de dades. Interfícies HMI. Busos de 
control i comunicació industrial. 

 ITINERARI 3: COMPUTACIÓ 

34029 
TEORIA DE LA 
COMPUTACIÓ OP 6 

Llenguatge L, funcions recursives. Programa universal, 
problemes indecidibles. Màquines de Turing. Llenguatges 
regulars. Llenguatges independents del context, 
gramàtiques, ambigüitat. Complexitat.  

34031 RAONAMENT AUTOMÀTIC OP 6 

Mètodes de formalització de coneixement humà per al seu 
processat automàtic i obtenció de nou coneixement, 
mètodes de raonament automàtic, raonament en entorns 
amb incertesa, raonament probabilístic, raonament amb 
restriccions de temps.  

34032 
DESAFIAMENTS DE 
PROGRAMACIÓ OP 6 

Aplicació d'algorismes fonamentals i avançats. Concursos 
de programació. Anàlisi de problemes pràctics. Selecció 
d'algorismes i tipus de dades òptimes. Estratègies eficaces 
de programació. Eficiència i optimització de programes. 
Modularizació i treball en equip. Supervisió i control de 
qualitat d'algorismes.  

34033 
SISTEMES GRÀFICS 
INTERACTIUS OP 6 

Algorismes de visualització en el raster. Transformacions en 
l'espai. Estructures de dades per a gràfics. Projeccions i 
vistes. Algorismes bàsics de render. Models d'il·luminació. 
Models d'ombreig. Models geomètrics i tècniques de creació 
i manipulació. Models d'interacció. Immersió i realitat virtual.  

 

ITINERARI 4: SISTEMES D'INFORMACIÓ 

34053 

TRACTAMENT DE DADES 
PER A SISTEMES 
D'INFORMACIÓ 

OP 6 

Teoria de mostres. Estadística inferencial. Aplicació del 
tractament estadístic de la informació a la investigació de 
mercats, el màrqueting i la gestión empresarial. 
Optimització. 

34056 
ENGINYERIA DE 
REQUISITS OP 6 

Gestió de requisits empresarials. Workshops de requisits. 
Tècniques de documentació i seguiment de requisits. 
Evolució de requisits. Testeig de requisits. Estàndards de 
requisits.  

34058 

INTEGRACIÓ 
D'APLICACIONS I 
PROCESSOS 
EMPRESARIALS 

OP 6 

Teories de gestió de processos i gestió del canvi (BPM, 
BPR). Agilitat del negoci. Alineació d'estratègies, processos 
de negoci i tecnologies de la informació. Sistemes de gestió 
de processos de negoci (BPMS). Sistemes de gestió de 
regles de negoci (BRMS). Control i monitoratge de 
processos de negoci i sistemes de qualitat (PKIs, ISO, Six 
Sigma, EFQM, BAM, BPA). Paradigmes TI orientats al 
negoci (SOA). Sistemes, tecnologies i patrons per a la 
integració, composició, automatització i execució de 
processos (workflows, EAI, serveis web, orquestració, 
coreografia, etc.).  

34060 
ADMINISTRACIÓ 
D'EMPRESES OP 6 

Principis economicofinancers de l'activitat empresarial. El 
model de negoci. Administració de processos. Recursos. 
Productes. Mercats. Dinàmica financera. Procediments 
administratius i legals per a la creació d'empreses. Pla 
financer. Nous models de negoci.  

ITINERARI 5: TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ 

34063 

DESENVOLUPAMENT 
D'APLICACIONS EN 
INTERNET 

OP 6 

Programació en Internet: tecnologies i mètodes. 
Programació del client. Programació del servidor. 
Desenvolupament i ús de serveis web. Programació per a 
dispositius mòbils amb accés a internet. Usabilitat i 
accessibilitat: aplicació i mètodes d'avaluació. 

34066 

ADMINISTRACIÓ I 
IMPLANTACIÓ DE SERVEIS 
EN INTERNET 

OP 6 
Sistemes d'arxius en Internet. Serveis de directori. Servidors 
web. Servidors d'aplicacions. Seguretat. Servei de correu. 
Serveis en xarxes corporatives. Integració de serveis. 

34067 
ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ 
DE BASES DE DADES OP 6 

Optimització i ajust SQL. Restriccions d'integritat. Índexs. 
Models físics. Reenginyeria de BD. Eines CASE. Integració i 
administració de dades (concurrència, seguretat, i 
recuperació). BD distribuïdes, federades i múltiples. 
Fragmentació vertical i horitzontal. Rèpliques. BD client-
servidor i P2P. Llenguatges 4GL, comparativa, 
funcionalitats. Rendiment i client-servidor. Suport XML. 
Reports. Optimització de consultes. Connectivitat de BD.  

34068 
INTERCONNEXIÓ DE 
XARXES OP 6 

Interconnexió avançada. Xarxes virtuals. Serveis WAN per a 
la interconnexió de xarxes. Rendiment i control de la qualitat 
de servei. Gestió de tràfic multimèdia. Xarxes sense fils. 
Xarxes d'entreteniment.  

 ANGLÈS 

34542 ANGLÈS II OP 6 
Comunicació oral, escrita i visual de caràcter tècnic i 
divulgatiu. 

PRÀCTIQUES EXTERNES 

34069 PRÀCTIQUES EXTERNES I 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.  
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ITINERARI 4: SISTEMES D'INFORMACIÓ 

34054 

ESCENARIS 
TECNOLÒGICS EN LES 
ORGANITZACIONS 

OP 6 Perspectiva empresarial  sobre els sistemes existents. 

34055 
GESTIÓ DE LA 
INFORMACIÓ OP 6 

Disseny físic de la BD. Índexs. Tipus de dades. Llenguatges 
de BD: SQL, XML. Administració de BD. Vistes i 
disparadors. Processament de transaccions. Ús del SGBD 
des d'entorns de desenvolupament. Intel·ligència de negoci. 
Normativa de seguretat i protecció de dades.  

34057 

INTEL·LIGÈNCIA DE 
NEGOCI I GESTIÓ DE 
PROCESSOS 

OP 6 

Aplicacions d'intel·ligència de negoci i magatzems de 
dades. Anàlisi de requisits en aplicacions d'intel·ligència de 
negoci. Metodologia de disseny de magatzems de dades: 
disseny conceptual, lògic i físic. Tècniques analítiques sobre 
magatzems de dades. Mineria de dades. Metodologies per 
a l'anàlisi de la gestió de negocis. Gestió de processos de 
negoci (Business Process Management, BPM). Aplicacions 
de processos de negoci. Reenginyeria de processos. Bases 
de dades de propòsit especific: espacial-temporals i 
geogràfiques, biomèdiques, llibreries digitals. 

ITINERARI 5: TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ 

34061 
ESTRATÈGIES DE 
SEGURETAT OP 6 

Criptografia: protocols i estratègies. Infraestructures de clau 
pública: certificats, signatura digital. Sistemes 
d'autenticació. Seguretat web. Comerç electrònic, 
passarel·les de pagament i pagament per visió. 

34062 

GESTIÓ I GOVERN DE LES 
TECNOLOGIES DE LA 
INFORMACIÓ 

OP 6 

Govern i gestió de les TI. Estàndards i normatives (ISO 
20000, 38500, 27000). Recomanacions de govern (ITIL). 
Gestió, auditoria i control (CoBIT). Programari de govern. 
Decisions d'inversió (Val IT). Acords de nivell de servei 
(SLA). 

34064 

SISTEMES DE GESTIÓ DE 
CONTINGUTS I D'USUARIS 
EN LA WEB 

OP 6 

Gestió de continguts. Estàndards i tecnologies en sistemes 
de gestió de continguts (CMS). CMS multimèdia. 
Comportament dels usuaris, mètodes i eines d'anàlisis web. 
Cercadors, posicionament en cercadors. Concepte de xarxa 
social i comunitat virtual. Estàndards i tecnologies per a 
xarxes socials. Anàlisi xarxes socials.  

PRÀCTIQUES EXTERNES 

34070 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.  

 

34071 TREBALL DE FI DE GRAU 
(3)

 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.  

ITINERARI 1: ENGINYERIA DEL PROGRAMARI 

34038 
SEGURETAT EN EL 
DISSENY DE PROGRAMARI OP 6 

Tècniques de seguretat i fiabilitat en enginyeria del 
programari. Protecció dels sistemes de programari. 
Sistemes de programari robusts. 

34041 
GESTIÓ DE QUALITAT 
PROGRAMARI  OP 6 

Cultura i concepte de qualitat programari. Estàndards de 
qualitat programari. Processos de qualitat programari. 
Assegurament de la qualitat de producte i procés.  

34044 

METODOLOGIES I 
TECNOLOGIES 
D'INTEGRACIÓ DE 
SISTEMES 

OP 6 

Fonaments dels sistemes EAI, infraestructures i tecnologies 
d'integració, patrons d'integració, metodologies d'integració, 
arquitectura orientada serveis, integración mitjançant 
serveis web. 

ITINERARI 2: ENGINYERIA DE COMPUTADORS 

34049 SISTEMES ENCASTATS OP 6 
Introducció als sistemes encastats. Metodologies de 
desenvolupament. Disseny i configuració del maquinari. 
Desenvolupament del programari. Aplicacions. 

34051 

DESENVOLUPAMENT DEL 
PROGRAMARI EN 
ARQUITECTURES 
PARAL·LELES 

OP 6 

Introducció a la programació paral·lela i distribuïda. Anàlisi 
de prestacions dels algorismes paral·lels. Entorns de 
programació en arquitectures de memòria compartida i 
distribuïda (clúster, multicore, GPUs, etc.). Models, 
tècniques i eines de paral·lelització.  

34052 AUTOMÀTICA I ROBÒTICA OP 6 

Introducció a l'automatització i a la robòtica. Camps 
d'aplicació. Sensors, actuadors i reguladors. Aplicacions 
basades en autòmats programables (PLCs). Robots 
manipuladors. Programació de PLCs i robots manipuladors. 
Maquinari usat en robòtica i automatització. Sistemes 
d'adquisició de dades. Automatismes elèctrics, pneumàtics i 
hidràulics. Reguladors i accions bàsiques de control. 
Desenvolupament d'aplicacions i projectes reals.  

ITINERARI 3: COMPUTACIÓ 

34030 
VISIÓ ARTIFICIAL I 
ROBÒTICA OP 6 

Extracció de característiques, segmentació, detecció de 
moviment i visió estereoscòpica i reconeixement d'objectes. 
Percepció en un robot: sensors bàsics i visió computacional 
aplicada. Localització i mapatge.  

34034 
PROCESSAMENT DE 
LLENGUATGES OP 6 

Traductors de llenguatges informàtics, compiladors, 
intèrprets. Anàlisi lèxica. Anàlisi sintàctica, algorismes 
d'anàlisi sintàctica descendents i ascendents. Traducció 
dirigida per la sintaxi. Eines per a la construcció de 
traductors informàtics. Generació de codi, optimització, 
llenguatges intermedis, màquines virtuals, llenguatge 
assemblador. Disseny de llenguatges informàtics. 

34036 

TECNOLOGIA I 
ARQUITECTURA 
ROBÒTICA 

OP 6 

Tecnologies de percepció en robots. Llenguatges de 
programació de robots. Mecanismes d'interacció amb 
l'entorn. Arquitectures maquinari-programari de sistemes 
robòtics. Robots de servei.  
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ITINERARI 4: SISTEMES D'INFORMACIÓ 

34054 

ESCENARIS 
TECNOLÒGICS EN LES 
ORGANITZACIONS 

OP 6 Perspectiva empresarial  sobre els sistemes existents. 

34055 
GESTIÓ DE LA 
INFORMACIÓ OP 6 

Disseny físic de la BD. Índexs. Tipus de dades. Llenguatges 
de BD: SQL, XML. Administració de BD. Vistes i 
disparadors. Processament de transaccions. Ús del SGBD 
des d'entorns de desenvolupament. Intel·ligència de negoci. 
Normativa de seguretat i protecció de dades.  

34057 

INTEL·LIGÈNCIA DE 
NEGOCI I GESTIÓ DE 
PROCESSOS 

OP 6 

Aplicacions d'intel·ligència de negoci i magatzems de 
dades. Anàlisi de requisits en aplicacions d'intel·ligència de 
negoci. Metodologia de disseny de magatzems de dades: 
disseny conceptual, lògic i físic. Tècniques analítiques sobre 
magatzems de dades. Mineria de dades. Metodologies per 
a l'anàlisi de la gestió de negocis. Gestió de processos de 
negoci (Business Process Management, BPM). Aplicacions 
de processos de negoci. Reenginyeria de processos. Bases 
de dades de propòsit especific: espacial-temporals i 
geogràfiques, biomèdiques, llibreries digitals. 

ITINERARI 5: TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ 

34061 
ESTRATÈGIES DE 
SEGURETAT OP 6 

Criptografia: protocols i estratègies. Infraestructures de clau 
pública: certificats, signatura digital. Sistemes 
d'autenticació. Seguretat web. Comerç electrònic, 
passarel·les de pagament i pagament per visió. 

34062 

GESTIÓ I GOVERN DE LES 
TECNOLOGIES DE LA 
INFORMACIÓ 

OP 6 

Govern i gestió de les TI. Estàndards i normatives (ISO 
20000, 38500, 27000). Recomanacions de govern (ITIL). 
Gestió, auditoria i control (CoBIT). Programari de govern. 
Decisions d'inversió (Val IT). Acords de nivell de servei 
(SLA). 

34064 

SISTEMES DE GESTIÓ DE 
CONTINGUTS I D'USUARIS 
EN LA WEB 

OP 6 

Gestió de continguts. Estàndards i tecnologies en sistemes 
de gestió de continguts (CMS). CMS multimèdia. 
Comportament dels usuaris, mètodes i eines d'anàlisis web. 
Cercadors, posicionament en cercadors. Concepte de xarxa 
social i comunitat virtual. Estàndards i tecnologies per a 
xarxes socials. Anàlisi xarxes socials.  

PRÀCTIQUES EXTERNES 

34070 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.  

 

34071 TREBALL DE FI DE GRAU 
(3)

 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.  

ITINERARI 1: ENGINYERIA DEL PROGRAMARI 

34038 
SEGURETAT EN EL 
DISSENY DE PROGRAMARI OP 6 

Tècniques de seguretat i fiabilitat en enginyeria del 
programari. Protecció dels sistemes de programari. 
Sistemes de programari robusts. 

34041 
GESTIÓ DE QUALITAT 
PROGRAMARI  OP 6 

Cultura i concepte de qualitat programari. Estàndards de 
qualitat programari. Processos de qualitat programari. 
Assegurament de la qualitat de producte i procés.  

34044 

METODOLOGIES I 
TECNOLOGIES 
D'INTEGRACIÓ DE 
SISTEMES 

OP 6 

Fonaments dels sistemes EAI, infraestructures i tecnologies 
d'integració, patrons d'integració, metodologies d'integració, 
arquitectura orientada serveis, integración mitjançant 
serveis web. 

ITINERARI 2: ENGINYERIA DE COMPUTADORS 

34049 SISTEMES ENCASTATS OP 6 
Introducció als sistemes encastats. Metodologies de 
desenvolupament. Disseny i configuració del maquinari. 
Desenvolupament del programari. Aplicacions. 

34051 

DESENVOLUPAMENT DEL 
PROGRAMARI EN 
ARQUITECTURES 
PARAL·LELES 

OP 6 

Introducció a la programació paral·lela i distribuïda. Anàlisi 
de prestacions dels algorismes paral·lels. Entorns de 
programació en arquitectures de memòria compartida i 
distribuïda (clúster, multicore, GPUs, etc.). Models, 
tècniques i eines de paral·lelització.  

34052 AUTOMÀTICA I ROBÒTICA OP 6 

Introducció a l'automatització i a la robòtica. Camps 
d'aplicació. Sensors, actuadors i reguladors. Aplicacions 
basades en autòmats programables (PLCs). Robots 
manipuladors. Programació de PLCs i robots manipuladors. 
Maquinari usat en robòtica i automatització. Sistemes 
d'adquisició de dades. Automatismes elèctrics, pneumàtics i 
hidràulics. Reguladors i accions bàsiques de control. 
Desenvolupament d'aplicacions i projectes reals.  

ITINERARI 3: COMPUTACIÓ 

34030 
VISIÓ ARTIFICIAL I 
ROBÒTICA OP 6 

Extracció de característiques, segmentació, detecció de 
moviment i visió estereoscòpica i reconeixement d'objectes. 
Percepció en un robot: sensors bàsics i visió computacional 
aplicada. Localització i mapatge.  

34034 
PROCESSAMENT DE 
LLENGUATGES OP 6 

Traductors de llenguatges informàtics, compiladors, 
intèrprets. Anàlisi lèxica. Anàlisi sintàctica, algorismes 
d'anàlisi sintàctica descendents i ascendents. Traducció 
dirigida per la sintaxi. Eines per a la construcció de 
traductors informàtics. Generació de codi, optimització, 
llenguatges intermedis, màquines virtuals, llenguatge 
assemblador. Disseny de llenguatges informàtics. 

34036 

TECNOLOGIA I 
ARQUITECTURA 
ROBÒTICA 

OP 6 

Tecnologies de percepció en robots. Llenguatges de 
programació de robots. Mecanismes d'interacció amb 
l'entorn. Arquitectures maquinari-programari de sistemes 
robòtics. Robots de servei.  
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RECOMANACIONS RECOMANACIONS (Cont.)

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 fer una part dels estudis 
en universitats no europees amb les quals la UA haja subscrit convenis d'intercanvi d'estudiants. Aquest intercanvi es farà 
amb l'objectiu de reconeixement acadèmic i d'aprofitament, com també d'adequació al perfil curricular.

PROGRAMES NACIONALS DE MOBILITAT

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

34010 ESTRUCTURA DELS COMPUTADORS 34004 FONAMENTS DELS COMPUTADORS 

34012 PROGRAMACIÓ 3 34008 PROGRAMACIÓ 2 

34014 DISSENY DE BASES DE DADES 34009 FONAMENTS DE LES BASES DE DADES 

34015 XARXES DE COMPUTADORS 34004 FONAMENTS DELS COMPUTADORS 

34001 PROGRAMACIÓ 1 

34008 PROGRAMACIÓ 2 34016 PROGRAMACIÓ I ESTRUCTURA DE DADES 

34012 PROGRAMACIÓ 3 

34014 DISSENY DE BASES DE DADES 
34019 

EINES AVANÇADES PER AL 
DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS 34012 PROGRAMACIÓ 3 

34020 ARQUITECTURA DELS COMPUTADORS 34010 ESTRUCTURA DELS COMPUTADORS 

34013 SISTEMES OPERATIUS 

34022 SISTEMES DISTRIBUÏTS 
34021 

ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES OPERATIUS I 
DE XARXES DE COMPUTADORS 

34024 SISTEMES INTEL·LIGENTS 34018 DISSENY I ANÀLISI D'ALGORISMES 

34025 ENGINYERIA DELS COMPUTADORS 34020 ARQUITECTURA DELS COMPUTADORS 

34012 PROGRAMACIÓ 3 

34026 DISSENY DE SISTEMES PROGRAMARI 
34023 

ANÀLISI I ESPECIFICACIÓ DE SISTEMES 
PROGRAMARI 

34023 
ANÀLISI I ESPECIFICACIÓ DE SISTEMES 
PROGRAMARI 34027 

PLANIFICACIÓ I PROVES DE SISTEMES 
PROGRAMARI 

34026 DISSENY DE SISTEMES PROGRAMARI 

34023 
ANÀLISI I ESPECIFICACIÓ DE SISTEMES 
PROGRAMARI 

34026 DISSENY DE SISTEMES PROGRAMARI 34028 GESTIÓ DE PROJECTES INFORMÀTICS 

34027 
PLANIFICACIÓ I PROVES DE SISTEMES 
PROGRAMARI 

34030 VISIÓ ARTIFICIAL I ROBÒTICA 34024 SISTEMES INTEL·LIGENTS 

34012 PROGRAMACIÓ 3 

34016 PROGRAMACIÓ I ESTRUCTURA DE DADES 

34017 
LLENGUATGES I PARADIGMES DE 
PROGRAMACIÓ 

34018 ANÀLISI I DISSENY D'ALGORISMES 

34033 SISTEMES GRÀFICS INTERACTIUS 

34019 
EINES AVANÇADES PER AL 
DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS 

34034 PROCESSAMENT DE LLENGUATGES 34012 PROGRAMACIÓ 3 

34027 
PLANIFICACIÓ I PROVES DE SISTEMES 
PROGRAMARI 34037 

METODOLOGIES ÀGILS DE 
DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMARI 

34026 DISSENY DE SISTEMES PROGRAMARI 

34040 
TÈCNIQUES AVANÇADES D'ESPECIFICACIÓ 
PROGRAMARI 

34023 
ANÀLISI I ESPECIFICACIÓ DE SISTEMES 
PROGRAMARI 

 

34023 
ANÀLISI I ESPECIFICACIÓ DE SISTEMES 
PROGRAMARI 34041 GESTIÓ DE QUALITAT PROGRAMARI 

34026 DISSENY DE SISTEMES PROGRAMARI 

34012 PROGRAMACIÓ 3 

34042 
DESENVOLUPAMENT COL·LABORATIU 
D'APLICACIONS 34019 

EINES AVANÇADES PER AL 
DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS 

34043 ENGINYERIA WEB 34026 DISSENY DE SISTEMES PROGRAMARI 

34001 PROGRAMACIÓ 1 

34008 PROGRAMACIÓ 2 34046 PROGRAMACIÓ CONCORRENT 

34013 SISTEMES OPERATIUS 

34056 ENGINYERIA DE REQUISITS 34023 
ANÀLISI I ESPECIFICACIÓ DE SISTEMES 
PROGRAMARI 

34009 FONAMENTS DE BASES DE DADES 
34057 

INTEL·LIGÈNCIA DE NEGOCI I GESTIÓ DE 
PROCESSOS 34014 DISSENY DE BASES DE DADES 

34001 PROGRAMACIÓ 1 

34008 PROGRAMACIÓ 2 

34009 FONAMENTS DE LES BASES DE DADES 

34012 PROGRAMACIÓ 3 

34063 
DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS EN 
INTERNET 

34014 DISSENY DE LES BASES DE DADES 

34068 INTERCONNEXIÓ DE XARXES 34015 XARXES DE COMPUTADORS 

34542 ANGLÈS II 34541 ANGLÈS I 

 

PER A CURSAR AQUESTA ASSIGNATURA CAL 

34069 PRÀCTIQUES EXTERNES I 

34070 PRÀCTIQUES EXTERNES I 
Haver aprovat, almenys el 50% dels crèdits de la titulació. 

34071 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. 

 

PREREQUISITS PER A PRÀCTIQUES D’EMPRESA I TREBALL DE FI DE GRAU 
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RECOMANACIONS RECOMANACIONS (Cont.)

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 fer una part dels estudis 
en universitats no europees amb les quals la UA haja subscrit convenis d'intercanvi d'estudiants. Aquest intercanvi es farà 
amb l'objectiu de reconeixement acadèmic i d'aprofitament, com també d'adequació al perfil curricular.

PROGRAMES NACIONALS DE MOBILITAT

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

34010 ESTRUCTURA DELS COMPUTADORS 34004 FONAMENTS DELS COMPUTADORS 

34012 PROGRAMACIÓ 3 34008 PROGRAMACIÓ 2 

34014 DISSENY DE BASES DE DADES 34009 FONAMENTS DE LES BASES DE DADES 

34015 XARXES DE COMPUTADORS 34004 FONAMENTS DELS COMPUTADORS 

34001 PROGRAMACIÓ 1 

34008 PROGRAMACIÓ 2 34016 PROGRAMACIÓ I ESTRUCTURA DE DADES 

34012 PROGRAMACIÓ 3 

34014 DISSENY DE BASES DE DADES 
34019 

EINES AVANÇADES PER AL 
DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS 34012 PROGRAMACIÓ 3 

34020 ARQUITECTURA DELS COMPUTADORS 34010 ESTRUCTURA DELS COMPUTADORS 

34013 SISTEMES OPERATIUS 

34022 SISTEMES DISTRIBUÏTS 
34021 

ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES OPERATIUS I 
DE XARXES DE COMPUTADORS 

34024 SISTEMES INTEL·LIGENTS 34018 DISSENY I ANÀLISI D'ALGORISMES 

34025 ENGINYERIA DELS COMPUTADORS 34020 ARQUITECTURA DELS COMPUTADORS 

34012 PROGRAMACIÓ 3 

34026 DISSENY DE SISTEMES PROGRAMARI 
34023 

ANÀLISI I ESPECIFICACIÓ DE SISTEMES 
PROGRAMARI 

34023 
ANÀLISI I ESPECIFICACIÓ DE SISTEMES 
PROGRAMARI 34027 

PLANIFICACIÓ I PROVES DE SISTEMES 
PROGRAMARI 

34026 DISSENY DE SISTEMES PROGRAMARI 

34023 
ANÀLISI I ESPECIFICACIÓ DE SISTEMES 
PROGRAMARI 

34026 DISSENY DE SISTEMES PROGRAMARI 34028 GESTIÓ DE PROJECTES INFORMÀTICS 
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PLANIFICACIÓ I PROVES DE SISTEMES 
PROGRAMARI 
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34034 PROCESSAMENT DE LLENGUATGES 34012 PROGRAMACIÓ 3 

34027 
PLANIFICACIÓ I PROVES DE SISTEMES 
PROGRAMARI 34037 

METODOLOGIES ÀGILS DE 
DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMARI 

34026 DISSENY DE SISTEMES PROGRAMARI 

34040 
TÈCNIQUES AVANÇADES D'ESPECIFICACIÓ 
PROGRAMARI 

34023 
ANÀLISI I ESPECIFICACIÓ DE SISTEMES 
PROGRAMARI 

 

34023 
ANÀLISI I ESPECIFICACIÓ DE SISTEMES 
PROGRAMARI 34041 GESTIÓ DE QUALITAT PROGRAMARI 

34026 DISSENY DE SISTEMES PROGRAMARI 

34012 PROGRAMACIÓ 3 

34042 
DESENVOLUPAMENT COL·LABORATIU 
D'APLICACIONS 34019 

EINES AVANÇADES PER AL 
DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS 

34043 ENGINYERIA WEB 34026 DISSENY DE SISTEMES PROGRAMARI 

34001 PROGRAMACIÓ 1 

34008 PROGRAMACIÓ 2 34046 PROGRAMACIÓ CONCORRENT 

34013 SISTEMES OPERATIUS 

34056 ENGINYERIA DE REQUISITS 34023 
ANÀLISI I ESPECIFICACIÓ DE SISTEMES 
PROGRAMARI 

34009 FONAMENTS DE BASES DE DADES 
34057 

INTEL·LIGÈNCIA DE NEGOCI I GESTIÓ DE 
PROCESSOS 34014 DISSENY DE BASES DE DADES 

34001 PROGRAMACIÓ 1 

34008 PROGRAMACIÓ 2 

34009 FONAMENTS DE LES BASES DE DADES 

34012 PROGRAMACIÓ 3 

34063 
DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS EN 
INTERNET 

34014 DISSENY DE LES BASES DE DADES 

34068 INTERCONNEXIÓ DE XARXES 34015 XARXES DE COMPUTADORS 

34542 ANGLÈS II 34541 ANGLÈS I 

 

PER A CURSAR AQUESTA ASSIGNATURA CAL 

34069 PRÀCTIQUES EXTERNES I 

34070 PRÀCTIQUES EXTERNES I 
Haver aprovat, almenys el 50% dels crèdits de la titulació. 

34071 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. 

 

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

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

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

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

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

SUPORT I INFORMACIÓ A L'ESTUDIANT
Servei d'Informació / CSE (Centre de Suport a l'Estudiant) / Secretaries dels Centres / 
Guia d'Estudiants / Sessions d'acolliment per a estudiants de nou ingrés / Programa 
d'Acció Tutorial.
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DOCÈNCIA I INNOVACIÓ EDUCATIVA
Materials, tutories i debats en línia / Sessions docents / Autoavaluació en línia / 
Noves tecnologies aplicades a l'ensenyament-aprenentatge / Biblioteques 
especialitzades / Sales d'estudi 24 hores / Préstec, reserves d'ordinadors i de sales en 
línia / Processos d'adaptació als criteris de l'Espai Europeu d'Educació Superior: 
titulacions, continguts, metodologies ensenyament-aprenentatge...

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

TÍTOLS DE L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR

GRAU

4 ANYS

240 CRÈDITS

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

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

Apartat de correus 99. 03080 Alacant. 
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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
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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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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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