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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

1

1 9

1

1 3 9

2

5 6 7

8

8

8

8

5

6

2 3

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

CIÈNCIES

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

CIÈNCIES DE LA SALUT

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

ENGINYERIA I ARQUITECTURA

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

Telecomunicació 
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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 Química
per la Universitat d'Alacant

OBJECTIUS GENERALS

Branca de coneixement: Enginyeria i Arquitectura

 presencialEnsenyament:

 240 ECTSNombre de crèdits:

 60Nombre de places:

Llengües utilitzades: castellà, valencià i anglès

El títol de graduat o graduada en
siguen capaços d'aplicar el mètode científic, i els principis de l'enginyeria i l'economia, per a formular i resoldre problemes 
complexos relacionats amb el disseny de productes i processos en els quals la matèria experimenta canvis de morfologia, 
composició o contingut energètic, incloent la concepció, càlcul, construcció, engegada i operació d'equips i instal·lacions on 
s'efectuen aquests processos, característics de la indústria química i d'altres sectors relacionats, com el farmacèutic, 
biotecnològic, alimentari o mediambiental, tot això en termes de qualitat, seguretat, economia, ús racional i eficient dels 
recursos naturals i conservació del medi ambient i complint el codi ètic de la professió. 

Així mateix, es pretén formar professionals altament qualificats en coneixements i habilitats, amb esperit creatiu i obert a la 
necessitat de formació permanent en el desenvolupament del seu treball i en el dels seus col·laboradors. En conseqüència 
són tan importants les qualitats de “aprendre a aprendre” i d'aplicar el que es coneix, com la quantitat de coneixements 
adquirits. 

 Enginyeria Química s'ha elaborat amb l'objectiu fonamental de formar professionals que 
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INFORMACIÓ GENERAL

COMPETÈNCIES GENERALS DEL TÍTOL

COMPETÈNCIES

Un primer grup de competències es refereix a aquelles que són compartides amb la major part de les i els titulats universitaris i 
fan referència a la seua preparació general per a afrontar tasques qualificades, i de gestió i direcció en empreses i institucions.
D'acord a la classificació de competències generals del Treball Tuning (Educational Structures in Europe), les competències 
generals del graduat o graduada en Enginyeria Química s'han classificat en instrumentals, sistèmiques i interpersonals. 
Aquestes competències s'arrepleguen en el Llibre Blanc d'Enginyeria Química elaborat per les facultats i ETS.

COMPETÈNCIES DE PROFESSIÓ REGULADA

Tal com arreplega l'Ordre CIN/351/2009 de professió regulada, per a obtenir el títol, l'estudiant haurà d'haver adquirit les 
següents competències:

Capacitat per a la redacció, signatura i desenvolupament de treballs en l'àmbit de l'enginyeria industrial que tinguen per 
objecte, dins de l'especialitat de Química Industrial, la construcció, reforma, reparació, conservació, demolició, fabricació, 
instal·lació, muntatge o explotació de: estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i 
electròniques, instal·lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització.
Capacitat per a la direcció de les activitats objecte dels treballs d'enginyeria descrits en l'epígraf anterior.
Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques, que els capacite per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i els 
dote de versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i de comunicar i 
transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'Enginyeria Industrial.
Coneixements per a la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plànols de 
treballs i altres treballs anàlegs.
Capacitat per al maneig d'especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.
Capacitat d'analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
Capacitat d'organització i planificació en l'àmbit de l'empresa, i altres institucions i organitzacions.
Capacitat de treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari.
Coneixement, comprensió i capacitat per a aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic 
Industrial.
Capacitat per a aplicar els principis i mètodes de la qualitat.

COMPETENCIES ESPECÍFIQUES

Les competències professionals específiques es caracteritzen perquè comporten el conjunt de coneixements, procediments i 
actituds que permeten al titulat “saber”, “saber fer”, “saber estar” i “saber ser”.
A més de les competències transversals és necessari explicitar les característiques professionals específiques del graduat o 
graduada en Enginyeria Química. Tenint en compte el que arrepleguen els llibres blancs i l'ordre ministerial de professió 
regulada (CIN/351/2009), els graduats i graduades en Enginyeria Química han d'adquirir les competències següents:

Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguen plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per a aplicar els 
coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial; càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en 
derivades parcials; mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimització.
Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i 
electromagnetisme, i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics 
amb aplicació en enginyeria.
Capacitat per a comprendre i aplicar els principis bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seues 
aplicacions en l'enginyeria.
Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant per mètodes tradicionals de 
geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions de disseny assistit per ordinador.
Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.
Coneixements de termodinàmica aplicada i transmissió de calor. Principis bàsics i la seua aplicació a la resolució de 
problemes d'enginyeria.
Coneixements dels principis bàsics de la mecànica de fluids i la seua aplicació a la resolució de problemes en el camp de 
l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.
Coneixements dels fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Comprendre la relació entre la microestructura, 
la síntesi o processat i les propietats dels materials.
Coneixement i utilització dels principis de teoria de circuits i màquines elèctriques.
Coneixements dels fonaments de l'electrònica.
Coneixements sobre els fonaments d'automatismes i mètodes de control.
Coneixement dels principis de teoria de màquines i mecanismes.
Coneixement i utilització dels principis de la resistència de materials.
Coneixements bàsics dels sistemes de producció i fabricació.
Coneixements bàsics i aplicació de tecnologies mediambientals i sostenibilitat.
Coneixements aplicats d'organització d'empreses.
Coneixements i capacitats per a organitzar i gestionar projectes. Conèixer l'estructura organitzativa i les funcions d'una 
oficina de projectes.
Coneixements sobre balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria, operacions de separació, 
enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i transformació de matèries primeres i recursos energètics.
Capacitat per a l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

a) Instrumentals
Capacitat d'anàlisi i síntesi.
Coneixements generals i bàsics de la professió.
Coneixement d'informàtica en l'àmbit d'estudi.
Resolució de problemes.
Presa de decisions.

b) Interpersonals
Planificar, ordenar i supervisar el treball en equip.
Treballar en equips multidisciplinaris.
Treballar en un context internacional.
Habilitat en les relacions interpersonals.
Capacitat per a comunicar-se amb experts d'altres àrees.
Raonament crític.
Aplicar en cada situació els requeriments i responsabilitats ètiques, i el codi deontològic de la professió.

c) Sistèmiques
Capacitat d'aplicar els coneixements en la pràctica.
Capacitat d'aprenentatge autònom.
Capacitat d'adaptació a noves situacions.
Habilitat per a treballar de forma autònoma.
Creativitat en tots els àmbits de la professió.
Capacitat per a prendre decisions i exercir funcions de lideratge.
Tenir iniciativa i esperit emprenedor.
Motivació per la qualitat.
Sensibilitat cap a temes mediambientals.
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Grau en Enginyeria Química
per la Universitat d'Alacant

OBJECTIUS GENERALS
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Capacitat per al disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de propietats 
termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de 
fluids, transmissió de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.
Capacitat per a dissenyar, gestionar i operar procediments de simulació, control i instrumentació de processos químics.

CONTINGUTS: MÒDULS DEL PLA D'ESTUDIS
El títol de graduat o graduada en Enginyeria Química per la Universitat d'Alacant s'organitza en diverses matèries, atenent a 
l'estructura arreplegada en el RD 1393/2007. En aquestes matèries s'arrepleguen les competències, resultats de l'aprenentatge, 
activitats formatives i procediment d'avaluació a seguir, perquè l'estudiant aconseguisca els objectius .
Aquestes matèries configuren l'obligatorietat del grau, amb l'objectiu de dotar d'un tronc unitari a l'alumnat en competències i 
coneixements considerats bàsics per a un graduat o graduada en Enginyeria Química, de manera que puga adquirir les 
competències professionals de caràcter genèric que li permeta desenvolupar la professió regulada d'Enginyer Tècnic Industrial. 
En aquest sentit s'ha tingut en compte l'Ordre CIN/351/2009, de 9 de febrer, per la qual s'estableixen els requisits per a la 
verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial, en la qual 
s'indica que el pla d'estudis ha d'incloure com a mínim, els següents mòduls:

-  Mòdul de formació bàsica
-  Mòdul comú a la branca industrial
-  Mòdul de tecnologia específica: Química Industrial
i s'estableix a més la realització d'un Treball de Fi de Grau.
Els ensenyaments s'han estructurat considerant els tres tipus de matèries. En primer lloc i complint amb l'especificat en el Reial 
Decret 1393/2007, en la primera meitat del pla d'estudis se situen les matèries amb caràcter bàsic, amb un total de 60 ECTS. En 
segon lloc s'incorporen 144 ECTS de matèries obligatòries conduents a garantir l'adquisició de competències del títol més 12 
ECTS de l'obligatori Treball de Fi de Grau que es cursaria en l'últim semestre i estaria orientat a l'avaluació de les competències 
associades a la titulació. En tercer i últim lloc es fixen 24 ECTS d'assignatures optatives orientades a l'especialització i que es 
cursaran en els últims semestres del pla d'estudis, permetent a l'alumnat configurar la seua pròpia línia curricular.
Quant a l'optativitat, s'ha programat una oferta de 66 ECTS optatius, a més de la possibilitat de realitzar pràctiques acadèmiques 
externes amb aquest caràcter.
Dins de les assignatures optatives es preveu la possibilitat que l'alumne/a faça pràctiques acadèmiques externes en empresa, bé 
6 ECTS optant només per una assignatura o bé 12 ECTS optant per les dues. 
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COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DE LA UA

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

REQUISITS D'ACCÉS
1. BATXILLERAT LOMCE I PROVA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU): encara que s'hi pot accedir des de qualsevol modalitat 
de batxillerat, es recomana haver cursat la modalitat de Ciències. 
Podeu millorar la nota d'admissió al grau examinant-vos, en la PAU, d'assignatures que ponderaran segons aquesta taula:

ACCÉS

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

TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA
Límit admissió de places: 60
Preinscripció: mitjan juny – començament de juliol
Publicació de resultats d'admissió i espera: mitjan juliol
Matrícula: els que resulten admesos després de la publicació dels resultats es matricularan en els terminis que s'establisquen a 
través d'Internet. 
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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 0.2 
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Capacitat per al disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de propietats 
termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de 
fluids, transmissió de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.
Capacitat per a dissenyar, gestionar i operar procediments de simulació, control i instrumentació de processos químics.

CONTINGUTS: MÒDULS DEL PLA D'ESTUDIS
El títol de graduat o graduada en Enginyeria Química per la Universitat d'Alacant s'organitza en diverses matèries, atenent a 
l'estructura arreplegada en el RD 1393/2007. En aquestes matèries s'arrepleguen les competències, resultats de l'aprenentatge, 
activitats formatives i procediment d'avaluació a seguir, perquè l'estudiant aconseguisca els objectius .
Aquestes matèries configuren l'obligatorietat del grau, amb l'objectiu de dotar d'un tronc unitari a l'alumnat en competències i 
coneixements considerats bàsics per a un graduat o graduada en Enginyeria Química, de manera que puga adquirir les 
competències professionals de caràcter genèric que li permeta desenvolupar la professió regulada d'Enginyer Tècnic Industrial. 
En aquest sentit s'ha tingut en compte l'Ordre CIN/351/2009, de 9 de febrer, per la qual s'estableixen els requisits per a la 
verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial, en la qual 
s'indica que el pla d'estudis ha d'incloure com a mínim, els següents mòduls:

- Mòdul de formació bàsica
- Mòdul comú a la branca industrial
- Mòdul de tecnologia específica: Química Industrial
   i s'estableix a més la realització d'un Treball de Fi de Grau.

Els ensenyaments s'han estructurat considerant els tres tipus de matèries. En primer lloc i complint amb l'especificat en el Reial 
Decret 1393/2007, en la primera meitat del pla d'estudis se situen les matèries amb caràcter bàsic, amb un total de 60 ECTS. En 
segon lloc s'incorporen 144 ECTS de matèries obligatòries conduents a garantir l'adquisició de competències del títol més 12 
ECTS de l'obligatori Treball de Fi de Grau que es cursaria en l'últim semestre i estaria orientat a l'avaluació de les competències 
associades a la titulació. En tercer i últim lloc es fixen 24 ECTS d'assignatures optatives orientades a l'especialització i que es 
cursaran en els últims semestres del pla d'estudis, permetent a l'alumnat configurar la seua pròpia línia curricular.
Quant a l'optativitat, s'ha programat una oferta de 66 ECTS optatius, a més de la possibilitat de realitzar pràctiques externes amb 
aquest caràcter. 
Dins de les assignatures optatives es preveu la possibilitat que l'alumne/a faça pràctiques externes en empresa, bé 6 ECTS optant 
només per una assignatura o bé 12 ECTS optant per les dues. 
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COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DE LA UA

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

REQUISITS D'ACCÉS
1. BATXILLERAT LOMCE I PROVA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU): encara que s'hi pot accedir des de qualsevol modalitat 
de batxillerat, es recomana haver cursat la modalitat de Ciències. 
Podeu millorar la nota d'admissió al grau examinant-vos, en la PAU, d'assignatures que ponderaran segons aquesta taula:

ACCÉS

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

TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA
Límit admissió de places: 60
Preinscripció: mitjan juny – començament de juliol
Publicació de resultats d'admissió i espera: mitjan juliol
Matrícula: els que resulten admesos després de la publicació dels resultats es matricularan en els terminis que s'establisquen a 
través d'Internet. 
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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 0.2 
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PERFILS PROFESIONALS DEL TÍTOL

La formació adquirida pel graduat o graduada en Enginyeria Química li permetrà exercir llocs en la indústria manufacturera, en 
empreses de disseny i consultoria, tasques d'assessoria tècnica, legal o comercial, en l'administració i en l'ensenyament, així com 
l'exercici lliure de la professió i l'elaboració de dictàmens i peritatges.
En funció de la formació i perfil professional de l'enginyer químic o l'enginyera química:

a) El títol de grau en Enginyeria Química capacita plenament per a la realització de treballs d'instal·lacions i serveis auxiliars 
de les indústries químiques, entre les quals cal destacar: instal·lacions de calefacció, refrigeració i ventilació. Instal·lacions de 
condicionament acústic. Instal·lacions elèctriques. Instal·lacions de distribució de gasos i fluids combustibles. Instal·lacions 
d'emmagatzematge de productes químics. Instal·lacions d'emmagatzematge de fluids a pressió. Instal·lacions de proveïment 
d'aigua. Instal·lacions de xarxes d'aigües pluvials, sanitàries i industrials. Instal·lacions contra incendis. Instal·lacions de 
control i prevenció de la contaminació.
b) Aquests professionals estan especialment capacitats per a participar en la projecció i desenvolupament de processos 
químics, aplicant les bases científiques i tecnològiques a aquests processos i als seus productes, principalment en les àrees de: 
Producció i el seu control tècnic. Instal·lació i posada en marxa. Operació. Manteniment i inspecció. Qualitat. Processament 
de dades. Comercial. Fabricació d'equips i maquinària.
c) També estan capacitats per a participar en la redacció de projectes, estudis, treballs, informes i procediments en l'àmbit 
econòmic, mediambiental, industrial químic, social i laboral, entre els quals cal destacar: Estudis d'impacte ambiental. Estudis 
acústics. Tractament, gestió i valorització de residus. Tractament i aprofitament del cicle integral de l'aigua. Control i 
prevenció de la contaminació. Ecoeficiència i ecodisseny de processos i productes. Desenvolupament sostenible. Estudis de 
viabilitat tècnica, econòmica i de mercat. Control, instrumentació, simulació i optimització de processos. Gestió del risc, la 
seguretat i la salut en la indústria. Assessorament. Peritatges, informes, dictàmens, taxacions i actuacions tècniques en 
assumptes judicials, fiscals i particulars. Homologació. Verificació, anàlisi i assajos químics.
d) De la mateixa manera podran exercir la seua activitat en l'administració i ens públics, en els termes previstos en la 
normativa corresponent, així com en empreses d'enginyeria i consultoria.
e) Els graduats o graduades en Enginyeria Química estan especialment capacitats per a la signatura dels projectes referits en 
els paràgrafs anteriors.

En general, es pot indicar que el graduat o graduada en Enginyeria Química està capacitat per a exercir la professió regulada de 
l'actual enginyer tècnic o enginyera tècnica industrial especialitat Química Industrial, ja que el pla d'estudis proposat compleix 
les condicions establides per l'Ordre CIN/351/2009, de 9 de febrer, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels 
títols universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de la professió d'enginyer tècnic o enginyera tècnica industrial.

Professions per a les quals capacita: enginyer tècnic o enginyera tècnica industrial, especialitat Química Industrial (Ordre 
CIN/351/2009, de 9 de febrer i Llei12/1986).

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
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Pel que fa al perfil recomanat per a accedir a aquests estudis, l'alumne de nou ingrés haurà de tenir coneixements bàsics de 
matemàtiques, física, química i dibuix. 

Entre les qualitats desitjables del futur estudiant d'Enginyeria Química es pot destacar: 
Capacitat de treball (constància, mètode i rigor). 
Capacitat de raonament i anàlisi crítica. 
Esperit científic. 
Capacitat d'obtenir, interpretar i aplicar coneixements. 
Habilitat en la resolució de problemes. 
Capacitat de síntesi i abstracció. 
Formació complementària recomanable: anglès i informàtica a nivell d'usuari.

ESTRUCTURA DEL PLA D'ESTUDIS
PER TIPUS DE MATÈRIA

DISTRIBUCIÓ PER CURSOS
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CONTINUACIÓ D'ESTUDIS
El títol de graduat o graduada en Enginyeria Química permet l'accés a màsters de caràcter professional i/o investigació i altres 
postgraus atenent a la normativa vigent.
La continuació natural del grau en Enginyeria Química és el màster en Enginyeria Química, a fi de donar equivalència 
internacional als estudis d'aquesta disciplina.
Si el graduat o graduada desitja ampliar els seus coneixements en altres branques afins pot optar pels següents màsters que 
ofereix l'Escola Politècnica Superior: Màster Universitari en Gestió Sostenible i Tecnologies de l'Aigua, Màster Universitari en 
Prevenció de Riscos Laborals, Màster Universitari en Enginyeria dels Materials, de l'Aigua i del Terreny, Màster Universitari en 
Automàtica i Robòtica, Màster Universitari en Enginyeria Geològica.

TIPUS DE MATÈRIA CRÈDITS 
Formació bàsica (FB) 60 
Obligatòries (OB) 144 
Optatives (OP)  24 
Treball de Fi de Grau 12 
Total crèdits 240 

 

PRIMER CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

34500 
FONAMENTS QUÍMICS DE 
L'ENGINYERIA 

FB 6 34502 
FONAMENTS FÍSICS DE 
L'ENGINYERIA II 

FB 6 

34501 
FONAMENTS FÍSICS DE 
L'ENGINYERIA I 

FB 6 34504 AMPLIACIÓ DE QUÍMICA FB 6 

34503 
APLICACIONS DE LA INFORMÀTICA 
PER A L'ENGINYERIA 

FB 6 34508 
FONAMENTS MATEMÀTICS DE 
L'ENGINYERIA II 

FB 6 

34507 
FONAMENTS MATEMÀTICS DE 
L'ENGINYERIA I 

FB 6 34509 
ECONOMIA APLICADA A L'EMPRESA 
QUÍMICA 

FB 6 

34506 
INTRODUCCIÓ A L'ENGINYERIA 
QUÍMICA 

OB 6 34505 QUÍMICA INORGÀNICA APLICADA OB 6 

SEGON CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

34510 
FONAMENTS MATEMÀTICS DE 
L'ENGINYERIA III 

FB 6 34511 ANÀLISI QUÍMICA I INSTRUMENTAL OB 6 

34517 ENGINYERIA GRÀFICA FB 6 34512 QUÍMICA FÍSICA APLICADA OB 6 

34515 DISSENY MECÀNIC OB 6 34513 QUÍMICA ORGÀNICA APLICADA OB 6 

34516 OPERACIONS DE FLUX DE FLUIDS OB 6 34514 TECNOLOGIA DE MATERIALS OB 6 

34519 ELECTROTÈCNIA I ELECTRÒNICA OB 6 34518 
LABORATORI INTEGRAT 
D'ENGINYERIA INDUSTRIAL 

OB 6 

TERCER CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

34520 
OPERACIONS DE SEPARACIÓ DE 
TRANSFERÈNCIA DE MATÈRIA I 

OB 6 34521 
OPERACIONS DE SEPARACIÓ DE 
TRANSFERÈNCIA DE MATÈRIA II 

OB 6 

34525 DISSENY DE REACTORS II OB 6 
34522 

EXPERIMENTACIÓ EN ENGINYERIA 
QUÍMICA I 

OB 9 
34526 QUÍMICA I SEGURETAT INDUSTRIAL OB 6 

34523 ENGINYERIA TÈRMICA OB 9 34527 ENGINYERIA BIOQUÍMICA OB 6 

34524 DISSENY DE REACTORS I OB 6 34528 CONTROL DE PROCESSOS OB 6 

QUART CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

34529 
EXPERIMENTACIÓ EN ENGINYERIA 
QUÍMICA II 

OB 6 34546 TREBALL DE FI DE GRAU
 (1) OB 12 

34530 
SIMULACIÓ, OPTIMITZACIÓ I 
DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS 

OB 6 

34531 PROJECTES OB 6 

34532 TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT OB 6 

OPTATIVITAT (2) OP 6 

OPTATIVITAT (2) OP 18 
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PERFILS PROFESIONALS DEL TÍTOL

La formació adquirida pel graduat o graduada en Enginyeria Química li permetrà exercir llocs en la indústria manufacturera, en 
empreses de disseny i consultoria, tasques d'assessoria tècnica, legal o comercial, en l'administració i en l'ensenyament, així com 
l'exercici lliure de la professió i l'elaboració de dictàmens i peritatges.
En funció de la formació i perfil professional de l'enginyer químic o l'enginyera química:

a) El títol de grau en Enginyeria Química capacita plenament per a la realització de treballs d'instal·lacions i serveis auxiliars 
de les indústries químiques, entre les quals cal destacar: instal·lacions de calefacció, refrigeració i ventilació. Instal·lacions de 
condicionament acústic. Instal·lacions elèctriques. Instal·lacions de distribució de gasos i fluids combustibles. Instal·lacions 
d'emmagatzematge de productes químics. Instal·lacions d'emmagatzematge de fluids a pressió. Instal·lacions de proveïment 
d'aigua. Instal·lacions de xarxes d'aigües pluvials, sanitàries i industrials. Instal·lacions contra incendis. Instal·lacions de 
control i prevenció de la contaminació.
b) Aquests professionals estan especialment capacitats per a participar en la projecció i desenvolupament de processos 
químics, aplicant les bases científiques i tecnològiques a aquests processos i als seus productes, principalment en les àrees de: 
Producció i el seu control tècnic. Instal·lació i posada en marxa. Operació. Manteniment i inspecció. Qualitat. Processament 
de dades. Comercial. Fabricació d'equips i maquinària.
c) També estan capacitats per a participar en la redacció de projectes, estudis, treballs, informes i procediments en l'àmbit 
econòmic, mediambiental, industrial químic, social i laboral, entre els quals cal destacar: Estudis d'impacte ambiental. Estudis 
acústics. Tractament, gestió i valorització de residus. Tractament i aprofitament del cicle integral de l'aigua. Control i 
prevenció de la contaminació. Ecoeficiència i ecodisseny de processos i productes. Desenvolupament sostenible. Estudis de 
viabilitat tècnica, econòmica i de mercat. Control, instrumentació, simulació i optimització de processos. Gestió del risc, la 
seguretat i la salut en la indústria. Assessorament. Peritatges, informes, dictàmens, taxacions i actuacions tècniques en 
assumptes judicials, fiscals i particulars. Homologació. Verificació, anàlisi i assajos químics.
d) De la mateixa manera podran exercir la seua activitat en l'administració i ens públics, en els termes previstos en la 
normativa corresponent, així com en empreses d'enginyeria i consultoria.
e) Els graduats o graduades en Enginyeria Química estan especialment capacitats per a la signatura dels projectes referits en 
els paràgrafs anteriors.

En general, es pot indicar que el graduat o graduada en Enginyeria Química està capacitat per a exercir la professió regulada de 
l'actual enginyer tècnic o enginyera tècnica industrial especialitat Química Industrial, ja que el pla d'estudis proposat compleix 
les condicions establides per l'Ordre CIN/351/2009, de 9 de febrer, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels 
títols universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de la professió d'enginyer tècnic o enginyera tècnica industrial.

Professions per a les quals capacita: enginyer tècnic o enginyera tècnica industrial, especialitat Química Industrial (Ordre 
CIN/351/2009, de 9 de febrer i Llei12/1986).

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

www.ua.es

Pel que fa al perfil recomanat per a accedir a aquests estudis, l'alumne de nou ingrés haurà de tenir coneixements bàsics de 
matemàtiques, física, química i dibuix. 

Entre les qualitats desitjables del futur estudiant d'Enginyeria Química es pot destacar: 
Capacitat de treball (constància, mètode i rigor). 
Capacitat de raonament i anàlisi crítica. 
Esperit científic. 
Capacitat d'obtenir, interpretar i aplicar coneixements. 
Habilitat en la resolució de problemes. 
Capacitat de síntesi i abstracció. 
Formació complementària recomanable: anglès i informàtica a nivell d'usuari.

ESTRUCTURA DEL PLA D'ESTUDIS
PER TIPUS DE MATÈRIA

DISTRIBUCIÓ PER CURSOS
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CONTINUACIÓ D'ESTUDIS
El títol de graduat o graduada en Enginyeria Química permet l'accés a màsters de caràcter professional i/o investigació i altres 
postgraus atenent a la normativa vigent.
La continuació natural del grau en Enginyeria Química és el màster en Enginyeria Química, a fi de donar equivalència 
internacional als estudis d'aquesta disciplina.
Si el graduat o graduada desitja ampliar els seus coneixements en altres branques afins pot optar pels següents màsters que 
ofereix l'Escola Politècnica Superior: Màster Universitari en Gestió Sostenible i Tecnologies de l'Aigua, Màster Universitari en 
Prevenció de Riscos Laborals, Màster Universitari en Enginyeria dels Materials, de l'Aigua i del Terreny, Màster Universitari en 
Automàtica i Robòtica, Màster Universitari en Enginyeria Geològica.

TIPUS DE MATÈRIA CRÈDITS 
Formació bàsica (FB) 60 
Obligatòries (OB) 144 
Optatives (OP)  24 
Treball de Fi de Grau 12 
Total crèdits 240 

 

PRIMER CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

34500 
FONAMENTS QUÍMICS DE 
L'ENGINYERIA 

FB 6 34502 
FONAMENTS FÍSICS DE 
L'ENGINYERIA II 

FB 6 

34501 
FONAMENTS FÍSICS DE 
L'ENGINYERIA I 

FB 6 34504 AMPLIACIÓ DE QUÍMICA FB 6 

34503 
APLICACIONS DE LA INFORMÀTICA 
PER A L'ENGINYERIA 

FB 6 34508 
FONAMENTS MATEMÀTICS DE 
L'ENGINYERIA II 

FB 6 

34507 
FONAMENTS MATEMÀTICS DE 
L'ENGINYERIA I 

FB 6 34509 
ECONOMIA APLICADA A L'EMPRESA 
QUÍMICA 

FB 6 

34506 
INTRODUCCIÓ A L'ENGINYERIA 
QUÍMICA 

OB 6 34505 QUÍMICA INORGÀNICA APLICADA OB 6 

SEGON CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

34510 
FONAMENTS MATEMÀTICS DE 
L'ENGINYERIA III 

FB 6 34511 ANÀLISI QUÍMICA I INSTRUMENTAL OB 6 

34517 ENGINYERIA GRÀFICA FB 6 34512 QUÍMICA FÍSICA APLICADA OB 6 

34515 DISSENY MECÀNIC OB 6 34513 QUÍMICA ORGÀNICA APLICADA OB 6 

34516 OPERACIONS DE FLUX DE FLUIDS OB 6 34514 TECNOLOGIA DE MATERIALS OB 6 

34519 ELECTROTÈCNIA I ELECTRÒNICA OB 6 34518 
LABORATORI INTEGRAT 
D'ENGINYERIA INDUSTRIAL 

OB 6 

TERCER CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

34520 
OPERACIONS DE SEPARACIÓ DE 
TRANSFERÈNCIA DE MATÈRIA I 

OB 6 34521 
OPERACIONS DE SEPARACIÓ DE 
TRANSFERÈNCIA DE MATÈRIA II 

OB 6 

34525 DISSENY DE REACTORS II OB 6 
34522 

EXPERIMENTACIÓ EN ENGINYERIA 
QUÍMICA I 

OB 9 
34526 QUÍMICA I SEGURETAT INDUSTRIAL OB 6 

34523 ENGINYERIA TÈRMICA OB 9 34527 ENGINYERIA BIOQUÍMICA OB 6 

34524 DISSENY DE REACTORS I OB 6 34528 CONTROL DE PROCESSOS OB 6 

QUART CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

34529 
EXPERIMENTACIÓ EN ENGINYERIA 
QUÍMICA II 

OB 6 34546 TREBALL DE FI DE GRAU
 (1) OB 12 

34530 
SIMULACIÓ, OPTIMITZACIÓ I 
DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS 

OB 6 

34531 PROJECTES OB 6 

34532 TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT OB 6 

OPTATIVITAT (2) OP 6 

OPTATIVITAT (2) OP 18 

 



CODI ASSIGNATURES OPTATIVES 

34533 AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL 

34534 ROBÒTICA 

34535 AMPLIACIÓ DE DISSENY MECÀNIC 

34536 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

34537 TECNOLOGIA DE PROCESSAT DE POLÍMERS 

34538 GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS I AIGÜES INDUSTRIALS 

34539 CATÀLISI HETEROGÈNIA I ENGINYERIA ELECTROQUÍMICA 

34540 GESTIÓ INTEGRADA EN LA INDÚSTRIA QUÍMICA 

34541 ANGLÈS I 

34542 ANGLÈS II 

34543 INSTAL·LACIONS SOSTENIBLES I RECURSOS RENOVABLES 

34544 PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I 

34545 PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II 

(1) Les competències d'idioma estranger es consideraran aconseguides acreditant el nivell necessari. Entre
altres formes d'acreditació, en la Universitat d'Alacant es considera necessari superar com a mínim el nivell
B1 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes i es recomana el B2. El nivell mínim B1 es
considera transitori i podrà modificar-se quan es considere oportú. El nivell s'ha d'acreditar prèviament a la
matricula del Treball de Fi de Grau segons la normativa vigent en la Universitat d'Alacant.

(2)
 Optativitat: 24 crèdits a cursar en els semestres 7 i 8 dels 66 crèdits que s'ofereixen. Dins de les 

assignatures optatives es preveu la possibilitat que l'alumne o alumna faça pràctiques acadèmiques 
externes, bé 6 ECTS optant només per una assignatura o bé 12 ECTS optant per les dues.

www.ua.es
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PRIMER CURS - SEMESTRE 1 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS
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34500 
FONAMENTS QUÍMICS DE 
L'ENGINYERIA 

FB 6 

Constitució de la matèria. Estructura atòmica. Taula 
periòdica dels elements. Propietats periòdiques. 
Nomenclatura química inorgànica. Reaccions químiques i 
estequiometria. L'enllaç químic: teories i tipus d'enllaç. 
Estats d'agregació de la matèria. Les dissolucions i les 
seues propietats. Composició, estructura i fórmules de les 
molècules orgàniques. Classificació i nomenclatura
d'hidrocarburs. Nomenclatura, estructura i classificació de 
compostos orgànics que contenen heteroàtoms.  

34501 
FONAMENTS FÍSICS DE 
L'ENGINYERIA I 

FB 6 

Cinemàtica i dinàmica del punt material. Treball i energia. 
Mecànica del sistema de partícules. Principis de 
conservació d'energia, moment lineal i moment angular. 
Dinàmica i estàtica del sòlid rígid. Mecànica del sòlid 
deformable. Estàtica i dinàmica de fluids. Termodinàmica 
física. Escales de temperatura. Principis termodinàmics. 
Cicles termodinàmics. Pràctiques de laboratori de 
mecànica, fluids i termodinàmica. Pràctiques d'ordinador de 
simulació i càlcul.

34503 

APLICACIONS DE LA 
INFORMÀTICA PER A 
L'ENGINYERIA 

FB 6 
Fonaments de programació. Fonaments de sistemes 
operatius. Fonaments de bases de dades. 

34507 
FONAMENTS MATEMÀTICS 
DE L'ENGINYERIA I 

FB 6 
Àlgebra lineal. Geometria. Càlcul diferencial i integral en 
una variable.  

34506 
INTRODUCCIÓ A 
L'ENGINYERIA QUÍMICA 

OB 6 
Operacions unitàries. Balanços macroscòpics de matèria i 
energia. Equacions de velocitat en transport molecular i 
turbulent. Simulador de processos i full de càlcul.  



CODI ASSIGNATURES OPTATIVES 

34533 AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL

34534 ROBÒTICA 

34535 AMPLIACIÓ DE DISSENY MECÀNIC 

34536 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

34537 TECNOLOGIA DE PROCESSAT DE POLÍMERS 

34538 GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS I AIGÜES INDUSTRIALS 

34539 CATÀLISI HETEROGÈNIA I ENGINYERIA ELECTROQUÍMICA 

34540 GESTIÓ INTEGRADA EN LA INDÚSTRIA QUÍMICA 

34541 ANGLÈS I 

34542 ANGLÈS II 

34543 INSTAL·LACIONS SOSTENIBLES I RECURSOS RENOVABLES

34544 PRÀCTIQUES EXTERNES I

34545 PRÀCTIQUES EXTERNES II

(1) Les competències d'idioma estranger es consideraran aconseguides acreditant el nivell necessari. Entre 
altres formes d'acreditació, en la Universitat d'Alacant es considera necessari superar com a mínim el nivell 
B1 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes i es recomana el B2. El nivell mínim B1 es 
considera transitori i podrà modificar-se quan es considere oportú. El nivell s'ha d'acreditar prèviament a la 
matricula del Treball de Fi de Grau segons la normativa vigent en la Universitat d'Alacant.

(2) 24 crèdits a cursar en els semestres 7 i 8 dels 66 crèdits que s'ofereixen. Dins de les 
assignatures optatives es preveu la possibilitat que l'alumne o alumna faça pràctiques externes, bé 6 ECTS 
optant només per una assignatura o bé 12 ECTS optant per les dues.

 

Optativitat: 
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PRIMER CURS - SEMESTRE 1 (30 ECTS)
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34500 
FONAMENTS QUÍMICS DE 
L'ENGINYERIA 

FB 6 

Constitució de la matèria. Estructura atòmica. Taula 
periòdica dels elements. Propietats periòdiques. 
Nomenclatura química inorgànica. Reaccions químiques i 
estequiometria. L'enllaç químic: teories i tipus d'enllaç. 
Estats d'agregació de la matèria. Les dissolucions i les 
seues propietats. Composició, estructura i fórmules de les 
molècules orgàniques. Classificació i nomenclatura 
d'hidrocarburs. Nomenclatura, estructura i classificació de 
compostos orgànics que contenen heteroàtoms.  

34501 
FONAMENTS FÍSICS DE 
L'ENGINYERIA I 

FB 6 

Cinemàtica i dinàmica del punt material. Treball i energia. 
Mecànica del sistema de partícules. Principis de 
conservació d'energia, moment lineal i moment angular. 
Dinàmica i estàtica del sòlid rígid. Mecànica del sòlid 
deformable. Estàtica i dinàmica de fluids. Termodinàmica 
física. Escales de temperatura. Principis termodinàmics. 
Cicles termodinàmics. Pràctiques de laboratori de 
mecànica, fluids i termodinàmica. Pràctiques d'ordinador de 
simulació i càlcul. 

34503 

APLICACIONS DE LA 
INFORMÀTICA PER A 
L'ENGINYERIA 

FB 6 
Fonaments de programació. Fonaments de sistemes 
operatius. Fonaments de bases de dades. 

34507 
FONAMENTS MATEMÀTICS 
DE L'ENGINYERIA I 

FB 6 
Àlgebra lineal. Geometria. Càlcul diferencial i integral en 
una variable.  

34506 
INTRODUCCIÓ A 
L'ENGINYERIA QUÍMICA 

OB 6 
Operacions unitàries. Balanços macroscòpics de matèria i 
energia. Equacions de velocitat en transport molecular i 
turbulent. Simulador de processos i full de càlcul.  
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PRIMER CURS - SEMESTRE 2 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

SEGON CURS - SEMESTRE 3 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS
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34502 
FONAMENTS FÍSICS DE 
L'ENGINYERIA II 

FB 6 

Forces i camps elèctrics. Potencial elèctric i energia 
potencial electrostàtica. Capacitat. Corrent elèctric. Forces i 
camp magnètics. Inducció magnètica. Circuits elèctrics. 
Ones electromagnètiques. Òptica geomètrica i física. 
Pràctiques de laboratori d'electromagnetisme i òptica. 

34504 AMPLIACIÓ DE QUÍMICA FB 6 

Variables i propietats termodinàmiques. Equacions d'estat. 
Principis de la termodinàmica. Termoquímica. 
Termodinàmica de gasos. Equilibri químic. Introducció a la 
cinètica química. Equilibris iònics: àcid/base, de formació de 
complexos, de precipitació i d'oxidació-reducció. Aplicació 
dels equilibris a l'anàlisi química.  

34508 
FONAMENTS MATEMÀTICS 
DE L'ENGINYERIA II 

FB 6 
Càlcul diferencial i integral en diverses variables. 
Optimització. Equacions diferencials ordinàries. Mètodes 
numèrics. 

34509 
ECONOMIA APLICADA A 
L'EMPRESA QUÍMICA 

FB 6 

Introducció a l'economia general. L'empresa i el seu entorn. 
Tècniques d'organització industrial. Planificació i decisió 
d'inversions. Estructura financera. El mercat. Economia i 
indústria química.  

34505 
QUÍMICA INORGÀNICA 
APLICADA 

OB 6 

Hidrogen i hidrurs. Elements del bloc p i els seus 
compostos. Elements metàl·lics i els seus compostos: 
elements s, elements 3d , 4d i 5d, elements del grup 12 i 
elements 4f i 5f. Se seleccionaran compostos i materials 
inorgànics d'interès industrial. Normes de seguretat i treball 
en el laboratori, material de laboratori, diari de laboratori, 
operacions bàsiques de laboratori. Síntesi de compostos i 
materials inorgànics per reacció en estat sòlid. Síntesi de 
compostos i materials inorgànics per reaccions d'oxidació-
reducció. Síntesi de compostos i materials inorgànics per 
reacció gas-sòlid. Síntesi de compostos i materials 
inorgànics en atmosfera controlada.  

34510 
FONAMENTS MATEMÀTICS 
DE L'ENGINYERIA III 

FB 6 

Estadística descriptiva. Probabilitat. Variables aleatòries 
discretes i contínues. Regressió. Inferència estadística. 
Estimació. Contrast d'hipòtesi. Control de qualitat. 
Algorísmia numèrica. Geometria diferencial. Equacions en 
derivades parcials.  

34517 ENGINYERIA GRÀFICA FB 6 

Fonaments geometria mètrica bàsica com a instrument per 
a la resolució de problemes en enginyeria gràfica. 
Trajectòries i llocs geomètrics com un mitjà de disseny en 
l'enginyeria. Coneixements de les propietats bàsiques de 
còniques i corbes tècniques més usuals i d'aplicació en 
l'enginyeria. Coneixements sobre homografies. Homologies 
i homotècia. Fonaments de geometria descriptiva. Sistema 
dièdric: obtenció d'interseccions, desenvolupaments i 
transformades de seccions. Aplicacions en conductes, 
disseny gràfic de xarxes de canonades i disseny gràfic de 
reactors. Fonaments dels sistemes de representació 
normalitzats. Croquis i dibuixos. Normalització pròpia del 
dibuix tècnic industrial. Conjunts i especejaments. 
Fonaments del sistema axonomètric. Aplicació del sistema 
isomètric. Ús de programes de disseny assistit per 
ordinador. Disseny d'elements propis d'enginyeria. 
Realització d'instal·lacions pròpies d'enginyeria química, 
plànols ortogonals, isomètrics i altres perspectives.  

34515 DISSENY MECÀNIC OB 6 

Conceptes mecànics bàsics relacionats amb la teoria de 
màquines i mecanismes (TMM) i estudi del sòlid deformable 
per a la seua aplicació en el disseny mecànic de màquines, 
mecanismes i estructures. 

34516 
OPERACIONS DE FLUX DE 
FLUIDS 

OB 6 

Transport de quantitat de moviment. Fluids newtonians i no 
newtonians. Flux laminar i turbulent. Conduccions, vàlvules 
i altres accessoris. Flux intern de líquids, gasos i bifàsic. 
Circuits i màquines hidràuliques. Compressors. Agitació i 
barrejat. Flux extern fluït partícula. Llei de Darcy. Coques i 
jaços granulars. Jaços fluïditzats. Filtració. Sedimentació. 
Transport pneumàtic.  

34519 
ELECTROTÈCNIA I 
ELECTRÒNICA 

OB 6 

Teoria de circuits: el circuit elèctric. Circuits de corrent 
continu. Circuits de corrent altern en règim sinusoïdal. 
Anàlisi dels circuits. Sistemes trifàsics. Màquines 
elèctriques: principis generals. Transformadors. Motors 
d'inducció. Components i sistemes electrònics: 
Semiconductors: díode i transistor. Fonts d'alimentació. 
Circuits integrats. Amplificació. Filtrat. Transductors. 
Generació, transport i distribució de l'energia elèctrica. 
Reglament electrotècnic de baixa tensió. Instal·lacions 
elèctriques industrials de baixa-mitjana tensió.
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PRIMER CURS - SEMESTRE 2 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

SEGON CURS - SEMESTRE 3 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS
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34502 
FONAMENTS FÍSICS DE 
L'ENGINYERIA II 

FB 6 

Forces i camps elèctrics. Potencial elèctric i energia 
potencial electrostàtica. Capacitat. Corrent elèctric. Forces i 
camp magnètics. Inducció magnètica. Circuits elèctrics. 
Ones electromagnètiques. Òptica geomètrica i física. 
Pràctiques de laboratori d'electromagnetisme i òptica. 

34504 AMPLIACIÓ DE QUÍMICA FB 6 

Variables i propietats termodinàmiques. Equacions d'estat. 
Principis de la termodinàmica. Termoquímica. 
Termodinàmica de gasos. Equilibri químic. Introducció a la 
cinètica química. Equilibris iònics: àcid/base, de formació de 
complexos, de precipitació i d'oxidació-reducció. Aplicació 
dels equilibris a l'anàlisi química.  

34508 
FONAMENTS MATEMÀTICS 
DE L'ENGINYERIA II 

FB 6 
Càlcul diferencial i integral en diverses variables. 
Optimització. Equacions diferencials ordinàries. Mètodes 
numèrics. 

34509 
ECONOMIA APLICADA A 
L'EMPRESA QUÍMICA 

FB 6 

Introducció a l'economia general. L'empresa i el seu entorn. 
Tècniques d'organització industrial. Planificació i decisió 
d'inversions. Estructura financera. El mercat. Economia i 
indústria química.  

34505 
QUÍMICA INORGÀNICA 
APLICADA 

OB 6 

Hidrogen i hidrurs. Elements del bloc p i els seus 
compostos. Elements metàl·lics i els seus compostos: 
elements s, elements 3d , 4d i 5d, elements del grup 12 i 
elements 4f i 5f. Se seleccionaran compostos i materials 
inorgànics d'interès industrial. Normes de seguretat i treball 
en el laboratori, material de laboratori, diari de laboratori, 
operacions bàsiques de laboratori. Síntesi de compostos i 
materials inorgànics per reacció en estat sòlid. Síntesi de 
compostos i materials inorgànics per reaccions d'oxidació-
reducció. Síntesi de compostos i materials inorgànics per 
reacció gas-sòlid. Síntesi de compostos i materials 
inorgànics en atmosfera controlada.  

 

34510 
FONAMENTS MATEMÀTICS 
DE L'ENGINYERIA III 

FB 6 

Estadística descriptiva. Probabilitat. Variables aleatòries 
discretes i contínues. Regressió. Inferència estadística. 
Estimació. Contrast d'hipòtesi. Control de qualitat. 
Algorísmia numèrica. Geometria diferencial. Equacions en 
derivades parcials.  

34517 ENGINYERIA GRÀFICA FB 6 

Fonaments geometria mètrica bàsica com a instrument per 
a la resolució de problemes en enginyeria gràfica. 
Trajectòries i llocs geomètrics com un mitjà de disseny en 
l'enginyeria. Coneixements de les propietats bàsiques de 
còniques i corbes tècniques més usuals i d'aplicació en 
l'enginyeria. Coneixements sobre homografies. Homologies 
i homotècia. Fonaments de geometria descriptiva. Sistema 
dièdric: obtenció d'interseccions, desenvolupaments i 
transformades de seccions. Aplicacions en conductes, 
disseny gràfic de xarxes de canonades i disseny gràfic de 
reactors. Fonaments dels sistemes de representació 
normalitzats. Croquis i dibuixos. Normalització pròpia del 
dibuix tècnic industrial. Conjunts i especejaments. 
Fonaments del sistema axonomètric. Aplicació del sistema 
isomètric. Ús de programes de disseny assistit per 
ordinador. Disseny d'elements propis d'enginyeria. 
Realització d'instal·lacions pròpies d'enginyeria química, 
plànols ortogonals, isomètrics i altres perspectives.  

34515 DISSENY MECÀNIC OB 6 

Conceptes mecànics bàsics relacionats amb la teoria de 
màquines i mecanismes (TMM) i estudi del sòlid deformable 
per a la seua aplicació en el disseny mecànic de màquines, 
mecanismes i estructures. 

34516 
OPERACIONS DE FLUX DE 
FLUIDS 

OB 6 

Transport de quantitat de moviment. Fluids newtonians i no 
newtonians. Flux laminar i turbulent. Conduccions, vàlvules 
i altres accessoris. Flux intern de líquids, gasos i bifàsic. 
Circuits i màquines hidràuliques. Compressors. Agitació i 
barrejat. Flux extern fluït partícula. Llei de Darcy. Coques i 
jaços granulars. Jaços fluïditzats. Filtració. Sedimentació. 
Transport pneumàtic.  

34519 
ELECTROTÈCNIA I 
ELECTRÒNICA 

OB 6 

Teoria de circuits: el circuit elèctric. Circuits de corrent 
continu. Circuits de corrent altern en règim sinusoïdal. 
Anàlisi dels circuits. Sistemes trifàsics. Màquines 
elèctriques: principis generals. Transformadors. Motors 
d'inducció. Components i sistemes electrònics: 
Semiconductors: díode i transistor. Fonts d'alimentació. 
Circuits integrats. Amplificació. Filtrat. Transductors. 
Generació, transport i distribució de l'energia elèctrica. 
Reglament electrotècnic de baixa tensió. Instal·lacions 
elèctriques industrials de baixa-mitjana tensió. 
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34511 
ANÀLISI QUÍMICA I 
INSTRUMENTAL 

OB 6 

Procés analític. Fonaments d'anàlisi quantitativa. Mètodes 
volumètrics. Gravimetries. Mètodes instrumentals d'anàlisis: 
espectroscòpia visible UV, IR, Emissió i absorció atòmica, 
Cromatografia de gasos, HPLC, Espectrometria de masses, 
tècniques de rajos X, TG/ATD/DSC. Espectroscòpia 
atòmica i molecular. Mètodes de separació. Mètodes 
electroanalítics.  

34512 QUÍMICA FÍSICA APLICADA OB 6 

Equilibri de fases. Dissolucions ideals i no ideals. 
Fonaments de química i fenòmens de superfície. 
Electroquímica i les seues aplicacions. Experimentació en 
termodinàmica química i química física.  

34513 
QUÍMICA ORGÀNICA 
APLICADA 

OB 6 

Estructura, reactivitat i transformacions orgàniques. 
Intermedis de reacció. Reaccions fonamentals en química 
orgànica: addicions, substitucions nucleòfiles i electròfiles, 
eliminacions i trasposicions. Introducció a la química de 
polímers. Reaccions de polimerització. Propietats 
físicoquímiques i estructura dels polímers. Pràctiques de 
laboratori: separació, purificació i síntesi de substàncies 
orgàniques i polimèriques, estudi de l'estructura de polímers 
mitjançant l'ús de models moleculars.  

34514 
TECNOLOGIA DE 
MATERIALS 

OB 6 

Materials d'aplicació industrial. Acers i aliatges metàl·lics. 
Materials ceràmics. Materials polimèrics. Ciments i 
formigons. Materials compostos i avançats. Processos de 
transformació i unió de materials. Tractaments superficials. 
Comportament mecànic dels materials. Comportament 
reològic dels materials. Comportament tèrmic dels 
materials. Comportament en ús dels materials. Fatiga. 
Corrosió. Lubricació. Degradació per erosió i acció de la 
radiació UV. Control de qualitat de materials. Aplicacions. 

34518 
LABORATORI INTEGRAT 
D'ENGINYERIA INDUSTRIAL 

OB 6 

En la part d'enginyeria química fonamental es realitzaran 
pràctiques de laboratori basades en els balanços de 
matèria, energia i quantitat de moviment, així com en la 
determinació de propietats de transport. En la part de 
resistència de materials es realitzaran pràctiques de 
laboratori per a determinar les propietats elàstiques dels 
materials i per a demostrar la validesa de les simplificacions 
de la resistència de materials a partir de la teoria de 
l'elasticitat. En electricitat i electrònica s'estudiaran circuits 
amb components resistius, capacitats, inductàncies, així 
com semiconductors bàsics, observant variables com a 
corrents, tensions o potències. Primer s'estudiaran els 
components de forma individual, i aquests s'aniran 
combinant posteriorment en circuits més sofisticats. 
S'analitzarà també com s'usen circuits i components en 
exemples d’aplicacions industrials. 

34520 

OPERACIONS DE 
SEPARACIÓ DE 
TRANSFERÈNCIA DE  
MATÈRIA I 

OB 6 

Classificació de les operacions de separació basades en la 
transferència de matèria i transmissió de calor. Càlcul, 
correlació, predicció i representació de l'equilibri entre fases. 
Simuladors comercials d'equilibri entre fases. Mètodes de 
càlcul basats en les operacions per etapes d'equilibri. 
Aplicacions a la rectificació, extracció líquid-líquid, absorció. 
Simuladors comercials d'equips de separació. Descripció i 
disseny de columnes i equips per etapes.  

34522 
EXPERIMENTACIÓ EN 
ENGINYERIA QUÍMICA I 

OB 9 

Pràctiques de laboratori sobre determinació de propietats 
termodinàmiques i de transport, circulació de fluids, 
transmissió de calor, operacions de separació basades en 
el transport de matèria energia i quantitat de moviment. 
Màquines tèrmiques i hidràuliques.  

34523 ENGINYERIA TÈRMICA OB 9 

Mecanismes i lleis de velocitat de transmissió de calor: 
conducció, convecció i radiació tèrmica. Mesura de 
temperatura real. Canviadors de calor. Condensadors, 
vaporitzadors i evaporadors. Combustió, combustibles 
fòssils, renovables i alternatius. Energia nuclear, solar, 
eòlica i hidràulica. Forns i calderes. Ximeneres. Cicle de 
vapor. Turbines de gas. Motors de combustió interna. 
Cogeneració energètica. Refrigeració i climatització. 

34524 DISSENY DE REACTORS I OB 6 
Tipus de reactors. Obtenció i anàlisi de dades cinètiques. 
Disseny de reactors ideals. Règim no estacionari. Disseny 
per a reaccions múltiples. Reactors no ideals.  
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34511 
ANÀLISI QUÍMICA I 
INSTRUMENTAL 

OB 6 

Procés analític. Fonaments d'anàlisi quantitativa. Mètodes 
volumètrics. Gravimetries. Mètodes instrumentals d'anàlisis: 
espectroscòpia visible UV, IR, Emissió i absorció atòmica, 
Cromatografia de gasos, HPLC, Espectrometria de masses, 
tècniques de rajos X, TG/ATD/DSC. Espectroscòpia
atòmica i molecular. Mètodes de separació. Mètodes 
electroanalítics.  

34512 QUÍMICA FÍSICA APLICADA OB 6 

Equilibri de fases. Dissolucions ideals i no ideals. 
Fonaments de química i fenòmens de superfície. 
Electroquímica i les seues aplicacions. Experimentació en 
termodinàmica química i química física.  

34513 
QUÍMICA ORGÀNICA 
APLICADA 

OB 6 

Estructura, reactivitat i transformacions orgàniques. 
Intermedis de reacció. Reaccions fonamentals en química 
orgànica: addicions, substitucions nucleòfiles i electròfiles, 
eliminacions i trasposicions. Introducció a la química de 
polímers. Reaccions de polimerització. Propietats 
físicoquímiques i estructura dels polímers. Pràctiques de 
laboratori: separació, purificació i síntesi de substàncies 
orgàniques i polimèriques, estudi de l'estructura de polímers 
mitjançant l'ús de models moleculars.  

34514 
TECNOLOGIA DE 
MATERIALS 

OB 6 

Materials d'aplicació industrial. Acers i aliatges metàl·lics. 
Materials ceràmics. Materials polimèrics. Ciments i 
formigons. Materials compostos i avançats. Processos de 
transformació i unió de materials. Tractaments superficials. 
Comportament mecànic dels materials. Comportament 
reològic dels materials. Comportament tèrmic dels 
materials. Comportament en ús dels materials. Fatiga. 
Corrosió. Lubricació. Degradació per erosió i acció de la 
radiació UV. Control de qualitat de materials. Aplicacions. 

34518 
LABORATORI INTEGRAT 
D'ENGINYERIA INDUSTRIAL 

OB 6 

En la part d'enginyeria química fonamental es realitzaran 
pràctiques de laboratori basades en els balanços de 
matèria, energia i quantitat de moviment, així com en la 
determinació de propietats de transport. En la part de 
resistència de materials es realitzaran pràctiques de 
laboratori per a determinar les propietats elàstiques dels 
materials i per a demostrar la validesa de les simplificacions 
de la resistència de materials a partir de la teoria de 
l'elasticitat. En electricitat i electrònica s'estudiaran circuits 
amb components resistius, capacitats, inductàncies, així 
com semiconductors bàsics, observant variables com a 
corrents, tensions o potències. Primer s'estudiaran els 
components de forma individual, i aquests s'aniran 
combinant posteriorment en circuits més sofisticats. 
S'analitzarà també com s'usen circuits i components en 
exemples d’aplicacions industrials. 

34520 

OPERACIONS DE 
SEPARACIÓ DE 
TRANSFERÈNCIA DE  
MATÈRIA I 

OB 6 

Classificació de les operacions de separació basades en la 
transferència de matèria i transmissió de calor. Càlcul, 
correlació, predicció i representació de l'equilibri entre fases. 
Simuladors comercials d'equilibri entre fases. Mètodes de 
càlcul basats en les operacions per etapes d'equilibri. 
Aplicacions a la rectificació, extracció líquid-líquid, absorció. 
Simuladors comercials d'equips de separació. Descripció i 
disseny de columnes i equips per etapes.  

34522 
EXPERIMENTACIÓ EN 
ENGINYERIA QUÍMICA I 

OB 9 

Pràctiques de laboratori sobre determinació de propietats 
termodinàmiques i de transport, circulació de fluids, 
transmissió de calor, operacions de separació basades en 
el transport de matèria energia i quantitat de moviment. 
Màquines tèrmiques i hidràuliques.  

34523 ENGINYERIA TÈRMICA OB 9 

Mecanismes i lleis de velocitat de transmissió de calor: 
conducció, convecció i radiació tèrmica. Mesura de 
temperatura real. Canviadors de calor. Condensadors, 
vaporitzadors i evaporadors. Combustió, combustibles 
fòssils, renovables i alternatius. Energia nuclear, solar, 
eòlica i hidràulica. Forns i calderes. Ximeneres. Cicle de 
vapor. Turbines de gas. Motors de combustió interna. 
Cogeneració energètica. Refrigeració i climatització.  

34524 DISSENY DE REACTORS I OB 6 
Tipus de reactors. Obtenció i anàlisi de dades cinètiques. 
Disseny de reactors ideals. Règim no estacionari. Disseny 
per a reaccions múltiples. Reactors no ideals.  
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34529 
EXPERIMENTACIÓ EN
ENGINYERIA QUÍMICA II 

OB 6 

Pràctiques de laboratori sobre operacions de separació 
basades en la transferència de matèria i en la transferència 
de matèria i transmissió de calor. Coeficients de 
transferència de matèria. Rectificació. Adsorció. Intercanvi 
iònic. Caracterització del funcionament de reactors químics. 
Reactors homogenis. Reactors heterogenis. Reactors 
catalítics. Reactors bioquímics. Instrumentació i control. 

34530 

SIMULACIÓ, OPTIMITZACIÓ 
I DISSENY DE PROCESSOS 
QUÍMICS 

OB 6 

Simulació de processos en estat estacionari. Tipus de 
simuladors i forma d'operació. Modelatge de problemes per 
a síntesi i optimització de processos químics. Reformulació i 
solució numèrica utilitzant el programari adequat.
Fonaments d'estratègia en síntesi de processos. 
Descomposició jeràrquica i mètodes basats en 
superestructures.  

34531 PROJECTES OB 6 

Metodologia i organització de redacció de projectes. 
Programació i control de projectes. Estimació de costos i 
pressupostos. Gestió de projectes i informes, aplicant la 
metodologia adequada i la legislació, reglamentació i 
normalització de l'àmbit de l'enginyeria. Parts de les quals 
es compon un projecte. Tipus de projecte. Presentació del 
desenvolupament complet d'un projecte. Principis de 
l'organització d'empreses en l'enginyeria. Aplicacions 
informàtiques a la gestió i elaboració de projectes. 
Disposició en planta aplicada a instal·lacions industrials i 
ubicació d'instal·lacions auxiliars. Elaboració d'informes 
tècnics i projectes. Modificats i postprojecte. 

34532 
TECNOLOGIA DEL MEDI 
AMBIENT 

OB 6 

Introducció general a la problemàtica del medi ambient. 
Problemàtica energètica. Incidència sobre la contaminació 
ambiental i el canvi climàtic. Origen, mesura, reducció i 
tractament dels contaminants que afecten a l'atmosfera, 
aigües i sòls. Reutilització d'aigües residuals. Gestió i 
tractament dels residus d'origen urbà. Normativa i 
instruments de gestió ambiental. 

34521 

OPERACIONS DE 
SEPARACIÓ DE 
TRANSFERÈNCIA DE  
MATÈRIA II 

OB 6 

Difusió. Operacions de separació basades en la difusió. 
Contacte continu. Coeficients de transferència de matèria. 
Mètodes de càlcul en contacte continu. Aplicacions a la 
rectificació, extracció líquid-líquid, absorció. Interacció aire-
aigua. Assecat. Adsorció. Cristal·lització. Separació per 
membranes. Descripció i disseny de columnes i equips de 
contacte continu.  

34525 DISSENY DE REACTORS II OB 6 

Equació de velocitat en sistemes heterogenis. Reactors 
catalítics heterogenis. Desactivació dels catalitzadors. 
Reaccions sòlid fluid no catalítiques. Reaccions fluid-fluid. 
Reactors multifàstics. Tipus de flux en reactors multifàstics. 
Models de disseny. Estratègies per a la selecció de 
reactors. Disseny de reactors de jaç fluïditzat. Nous tipus de 
reactors.  

34526 
QUÍMICA I SEGURETAT 
INDUSTRIAL 

OB 6 

La indústria química: visió global i perspectives. Matèries 
primeres, energia i productes industrials. Exemples 
significatius de processos industrials. La seguretat en el 
disseny i operació de plantes de procés. Mètodes 
d'identificació de perills. Determinació del risc. Avaluació de 
conseqüències. Gestió de la seguretat en la indústria 
química. La seguretat en el maneig de productes perillosos. 
Bases de la higiene industrial. Valoració del risc d'exposició 
als productes químics.  

34527 ENGINYERIA BIOQUÍMICA OB 6 

Introducció a l'estructura de la matèria viva. Organització. 
Proteïnes i enzims. Introducció a la tecnologia del DNA 
recombinant. Rutes metabòliques d'interès industrial. 
Superproducció de metabòlits microbians. Processos 
fermentatius d'interès industrial. Mètodes de separació de 
components. Enzims i cèl·lules immobilitzades. Cinètica 
enzimàtica i de poblacions. Fenòmens de transport en 
reactors i factor d'eficàcia. Disseny i anàlisi de reactors 
enzimàtics i fermentadors en processos discontinus i en 
continu. Aplicacions industrials. 

34528 CONTROL DE PROCESSOS OB 6 

Conceptes bàsics de control. El regulador PID. Anàlisi de 
subsistemes en el domini del temps. Anàlisi de subsistemes 
en el domini de la freqüència. Ajust de reguladors PID. 
Control de processos amb dinàmica inversa. Control en 
cascada. Control de processos amb grans retards. Control 
per prealimentació. Control de sistemes multivariables. 
Control predictiu. Introducció a la instrumentació i vàlvules 
de control. Control d'unitats de procés.  

34546 TREBALL DE FI DE GRAU OB 12 

Per la seua naturalesa, el treball final de grau pot tractar i 
desenvolupar diverses matèries i aspectes concrets 
relacionats amb el perfil professional de l'enginyer químic. 
Per tant, les competències i resultats de l'aprenentatge 
d'aquesta matèria poden veure's ampliades en una direcció 
o una altra depenent del format triat per a dur-ho a terme. 
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34529 
EXPERIMENTACIÓ EN 
ENGINYERIA QUÍMICA II 

OB 6 

Pràctiques de laboratori sobre operacions de separació 
basades en la transferència de matèria i en la transferència 
de matèria i transmissió de calor. Coeficients de 
transferència de matèria. Rectificació. Adsorció. Intercanvi 
iònic. Caracterització del funcionament de reactors químics. 
Reactors homogenis. Reactors heterogenis. Reactors 
catalítics. Reactors bioquímics. Instrumentació i control. 

34530 

SIMULACIÓ, OPTIMITZACIÓ 
I DISSENY DE PROCESSOS 
QUÍMICS 

OB 6 

Simulació de processos en estat estacionari. Tipus de 
simuladors i forma d'operació. Modelatge de problemes per 
a síntesi i optimització de processos químics. Reformulació i 
solució numèrica utilitzant el programari adequat. 
Fonaments d'estratègia en síntesi de processos. 
Descomposició jeràrquica i mètodes basats en 
superestructures.  

34531 PROJECTES OB 6 

Metodologia i organització de redacció de projectes. 
Programació i control de projectes. Estimació de costos i 
pressupostos. Gestió de projectes i informes, aplicant la 
metodologia adequada i la legislació, reglamentació i 
normalització de l'àmbit de l'enginyeria. Parts de les quals 
es compon un projecte. Tipus de projecte. Presentació del 
desenvolupament complet d'un projecte. Principis de 
l'organització d'empreses en l'enginyeria. Aplicacions 
informàtiques a la gestió i elaboració de projectes. 
Disposició en planta aplicada a instal·lacions industrials i 
ubicació d'instal·lacions auxiliars. Elaboració d'informes 
tècnics i projectes. Modificats i postprojecte. 

34532 
TECNOLOGIA DEL MEDI 
AMBIENT 

OB 6 

Introducció general a la problemàtica del medi ambient. 
Problemàtica energètica. Incidència sobre la contaminació 
ambiental i el canvi climàtic. Origen, mesura, reducció i 
tractament dels contaminants que afecten a l'atmosfera, 
aigües i sòls. Reutilització d'aigües residuals. Gestió i 
tractament dels residus d'origen urbà. Normativa i 
instruments de gestió ambiental.  

34521 

OPERACIONS DE 
SEPARACIÓ DE 
TRANSFERÈNCIA DE  
MATÈRIA II 

OB 6 

Difusió. Operacions de separació basades en la difusió. 
Contacte continu. Coeficients de transferència de matèria. 
Mètodes de càlcul en contacte continu. Aplicacions a la 
rectificació, extracció líquid-líquid, absorció. Interacció aire-
aigua. Assecat. Adsorció. Cristal·lització. Separació per 
membranes. Descripció i disseny de columnes i equips de 
contacte continu.  

34525 DISSENY DE REACTORS II OB 6 

Equació de velocitat en sistemes heterogenis. Reactors 
catalítics heterogenis. Desactivació dels catalitzadors. 
Reaccions sòlid fluid no catalítiques. Reaccions fluid-fluid. 
Reactors multifàstics. Tipus de flux en reactors multifàstics.
Models de disseny. Estratègies per a la selecció de 
reactors. Disseny de reactors de jaç fluïditzat. Nous tipus de 
reactors.  

34526 
QUÍMICA I SEGURETAT 
INDUSTRIAL 

OB 6 

La indústria química: visió global i perspectives. Matèries 
primeres, energia i productes industrials. Exemples 
significatius de processos industrials. La seguretat en el 
disseny i operació de plantes de procés. Mètodes 
d'identificació de perills. Determinació del risc. Avaluació de 
conseqüències. Gestió de la seguretat en la indústria 
química. La seguretat en el maneig de productes perillosos. 
Bases de la higiene industrial. Valoració del risc d'exposició 
als productes químics.  

34527 ENGINYERIA BIOQUÍMICA OB 6 

Introducció a l'estructura de la matèria viva. Organització. 
Proteïnes i enzims. Introducció a la tecnologia del DNA 
recombinant. Rutes metabòliques d'interès industrial. 
Superproducció de metabòlits microbians. Processos 
fermentatius d'interès industrial. Mètodes de separació de 
components. Enzims i cèl·lules immobilitzades. Cinètica 
enzimàtica i de poblacions. Fenòmens de transport en 
reactors i factor d'eficàcia. Disseny i anàlisi de reactors 
enzimàtics i fermentadors en processos discontinus i en 
continu. Aplicacions industrials. 

34528 CONTROL DE PROCESSOS OB 6 

Conceptes bàsics de control. El regulador PID. Anàlisi de 
subsistemes en el domini del temps. Anàlisi de subsistemes 
en el domini de la freqüència. Ajust de reguladors PID. 
Control de processos amb dinàmica inversa. Control en 
cascada. Control de processos amb grans retards. Control 
per prealimentació. Control de sistemes multivariables. 
Control predictiu. Introducció a la instrumentació i vàlvules 
de control. Control d'unitats de procés.  

34546 TREBALL DE FI DE GRAU OB 12 

Per la seua naturalesa, el treball final de grau pot tractar i 
desenvolupar diverses matèries i aspectes concrets 
relacionats amb el perfil professional de l'enginyer químic. 
Per tant, les competències i resultats de l'aprenentatge 
d'aquesta matèria poden veure's ampliades en una direcció 
o una altra depenent del format triat per a dur-ho a terme. 
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PROGRAMES INTERNACIONALS DE MOBILITAT

Programes de Mobilitat Erasmus+ d'estudiants amb finalitats d'estudi: el Programa d'Aprenentatge Permanent 
Erasmus està promogut per la Unió Europea, amb la finalitat d'incentivar els intercanvis d'estudiants entre els països 
membres.
Programa de Mobilitat no Europea: per mitjà d'aquest programa, els estudiants de la UA poden 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).

QUART CURS - ASSIGNATURES OPTATIVES (a cursar en el semestre 7 o 8 ) QUART CURS - (Cont.) ASSIGNATURES OPTATIVES (a cursar en el semestre 7 o 8 )

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS
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34533 
AUTOMATITZACIÓ 
INDUSTRIAL 

OP 6 

Introducció a l'automatització. Sensors, actuadors i 
reguladors. Sistemes reals d'autòmats programables 
(PLCs). Dispositius empleats en automatització. Sistemes 
d'adquisició de dades. Automatismes elèctrics, pneumàtics i 
hidràulics. Xarxes industrials i busos de camp. Disseny de 
sistemes d'automatització reals i desenvolupament 
d'aplicacions. 

34534 ROBÒTICA OP 6 

Aspectes tecnològics de la robòtica: actuadors, 
transmissions, baules i altres components, així com els 
principals tipus de robots i la sensorització necessària. 
Resolució dels problemes cinemàtic i dinàmic, i aplicació 
dels mateixos per a realitzar el control d'un robot. 
Llenguatges i estratègies de programació de robots. 
Normativa i consideracions per a implantar un robot en la 
indústria.  

34535 
AMPLIACIÓ DE DISSENY 
MECÀNIC 

OP 6 
Conceptes mecànics relacionats amb l'estudi del sòlid 
deformable per a la seua aplicació en el disseny mecànic 
de màquines, mecanismes i estructures. 

34536 
INSTAL·LACIONS 
ELÈCTRIQUES 

OP 6 

Xarxes de distribució en les indústries, aparellatge en 
instal·lacions de baixa tensió, Instal·lacions de posada a 
terra, Protecció de persones, dimensionament de 
conductors i canalitzacions, protecció de les instal·lacions 
contra sobrecorrents Instal·lacions d'enllumenat, 
compensació d'energia reactiva en instal·lacions de baixa 
tensió, centres de transformació.  

34537 

TECNOLOGIA DE 
PROCESSAMENT DE 
POLÍMERS 

OP 6 

Propietats i estructura dels polímers. Estudi de la morfologia 
i estructura dels diferents tipus de polímers i la seua relació 
amb les seues propietats físiques: tèrmiques, reològiques, 
mecàniques, elèctriques i òptiques. Estudi de la 
caracterització, additivació i formulació de polímers. Estudi 
dels processos de transformació mitjançant les tècniques 
més habituals d'extrusió, injecció, compressió, bufat, model 
rotacional i termoconformació. Estudi de casos pràctics 
relacionats amb les indústries del sector de transformació 
de plàstics. Disseny de motles i la seua importància en les 
propietats del producte transformat. 

34538 

GESTIÓ I TRACTAMENT DE 
RESIDUS I AIGÜES 
INDUSTRIALS 

OP 6 

Identificació i caracterització de residus i aigües industrials: 
caràcter contaminant i perillós. Tractament 
físic/químic/biològic de residus. Tractament avançat amb 
membranes. Tractaments tèrmics amb i sense recuperació 
d'energia. Tipus d'abocadors. Estabilització i solidificació de 
residus.  

34539 

CATÀLISI HETEROGÈNIA I 
ENGINYERIA 
ELECTROQUÍMICA 

OP 6 

Catalitzadors heterogenis. Tècniques de caracterització. 
Mecanismes en catàlisi heterogènia. Processos catalítics en 
la indústria. Enginyeria de la reacció electroquímica. 
Cinètica en reactors electroquímics. Tipus de reactors. 
Sistemes de separació en cèl·lules electroquímiques. 
Materials i corrosió. Electroquímica industrial: síntesis 
inorgànica i orgànica; generació i acumulació d'energia; 
mètodes de protecció mediambiental.  

34540 
GESTIÓ INTEGRADA EN LA 
INDÚSTRIA QUÍMICA 

OP 6 

Gestió i planificació de la producció. Logística. Sistemes de 
gestió en l'empresa (qualitat, medi ambient i prevenció de 
riscos laborals). Millora de processos. Comptabilitat de 
gestió i control de costos. Habilitats directives.  

 
34541 ANGLÈS I OP 6 

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

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

 

34543 

INSTAL·LACIONS 
SOSTENIBLES I 
RECURSOS RENOVABLES 

OP 6 

Aplicació dels conceptes de “tecnologies netes” i “millor 
tecnologia disponible”. Anàlisi del cicle de vida. Disseny 
ecoeficient i estalvi energètic. Sistemes de xarxes 
d'intercanvi de matèria i energia per a la selecció de 
processos. Instal·lacions de cogeneració. Aplicacions 
industrials dels cultius energètics i biocombustibles. 
Aplicació i disseny d'instal·lacions d'energia solar i eòlica. 

34544 PRÀCTIQUES  EXTERNES I OP 6 

34545 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. 
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34533 
AUTOMATITZACIÓ 
INDUSTRIAL 

OP 6 

Introducció a l'automatització. Sensors, actuadors i 
reguladors. Sistemes reals d'autòmats programables 
(PLCs). Dispositius empleats en automatització. Sistemes 
d'adquisició de dades. Automatismes elèctrics, pneumàtics i 
hidràulics. Xarxes industrials i busos de camp. Disseny de 
sistemes d'automatització reals i desenvolupament 
d'aplicacions. 

34534 ROBÒTICA OP 6 

Aspectes tecnològics de la robòtica: actuadors, 
transmissions, baules i altres components, així com els 
principals tipus de robots i la sensorització necessària. 
Resolució dels problemes cinemàtic i dinàmic, i aplicació 
dels mateixos per a realitzar el control d'un robot. 
Llenguatges i estratègies de programació de robots. 
Normativa i consideracions per a implantar un robot en la 
indústria.  

34535 
AMPLIACIÓ DE DISSENY 
MECÀNIC 

OP 6 
Conceptes mecànics relacionats amb l'estudi del sòlid 
deformable per a la seua aplicació en el disseny mecànic 
de màquines, mecanismes i estructures.

34536 
INSTAL·LACIONS 
ELÈCTRIQUES

OP 6 

Xarxes de distribució en les indústries, aparellatge en 
instal·lacions de baixa tensió, Instal·lacions de posada a 
terra, Protecció de persones, dimensionament de 
conductors i canalitzacions, protecció de les instal·lacions
contra sobrecorrents Instal·lacions d'enllumenat, 
compensació d'energia reactiva en instal·lacions de baixa 
tensió, centres de transformació. 

34537 

TECNOLOGIA DE 
PROCESSAMENT DE 
POLÍMERS 

OP 6 

Propietats i estructura dels polímers. Estudi de la morfologia 
i estructura dels diferents tipus de polímers i la seua relació 
amb les seues propietats físiques: tèrmiques, reològiques, 
mecàniques, elèctriques i òptiques. Estudi de la 
caracterització, additivació i formulació de polímers. Estudi 
dels processos de transformació mitjançant les tècniques 
més habituals d'extrusió, injecció, compressió, bufat, model 
rotacional i termoconformació. Estudi de casos pràctics 
relacionats amb les indústries del sector de transformació 
de plàstics. Disseny de motles i la seua importància en les 
propietats del producte transformat. 

34538 

GESTIÓ I TRACTAMENT DE 
RESIDUS I AIGÜES 
INDUSTRIALS 

OP 6 

Identificació i caracterització de residus i aigües industrials: 
caràcter contaminant i perillós. Tractament 
físic/químic/biològic de residus. Tractament avançat amb 
membranes. Tractaments tèrmics amb i sense recuperació 
d'energia. Tipus d'abocadors. Estabilització i solidificació de 
residus.  

34539 

CATÀLISI HETEROGÈNIA I 
ENGINYERIA 
ELECTROQUÍMICA 

OP 6 

Catalitzadors heterogenis. Tècniques de caracterització. 
Mecanismes en catàlisi heterogènia. Processos catalítics en 
la indústria. Enginyeria de la reacció electroquímica. 
Cinètica en reactors electroquímics. Tipus de reactors. 
Sistemes de separació en cèl·lules electroquímiques. 
Materials i corrosió. Electroquímica industrial: síntesis 
inorgànica i orgànica; generació i acumulació d'energia; 
mètodes de protecció mediambiental.  

34540 
GESTIÓ INTEGRADA EN LA 
INDÚSTRIA QUÍMICA 

OP 6 

Gestió i planificació de la producció. Logística. Sistemes de 
gestió en l'empresa (qualitat, medi ambient i prevenció de 
riscos laborals). Millora de processos. Comptabilitat de 
gestió i control de costos. Habilitats directives.  

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

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

34543 

INSTAL·LACIONS 
SOSTENIBLES I 
RECURSOS RENOVABLES 

OP 6 

Aplicació dels conceptes de “tecnologies netes” i “millor 
tecnologia disponible”. Anàlisi del cicle de vida. Disseny 
ecoeficient i estalvi energètic. Sistemes de xarxes 
d'intercanvi de matèria i energia per a la selecció de 
processos. Instal·lacions de cogeneració. Aplicacions 
industrials dels cultius energètics i biocombustibles. 
Aplicació i disseny d'instal·lacions d'energia solar i eòlica. 

34544 
PRÀCTIQUES  ACADÈMIQUES
EXTERNES I 

OP 6 

34545 PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES
EXTERNES II 

OP 6 

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

1

1 9

1

1 3 9
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■ Publicitat i Relacions Públiques 
■ Relacions Internacionals
■ Relacions Laborals i Recursos Humans 
■ Sociologia 
■ Treball Social 
■ Turisme 
■ Turisme + ADE (TADE)

CIÈNCIES

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

CIÈNCIES DE LA SALUT

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

ENGINYERIA I ARQUITECTURA

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

Telecomunicació 

4

4

■ Enginyeria Informàtica 
■ Enginyeria Informàtica + Administració i 

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

Dos d'aquestes filologies.

Mestre en Educació Primaria i Humanitats.

Mestre en Educació Primaria i Filologia Catalana.

Matemàtiques i Física.

ADE i Economia.

ADE i Màrqueting.

1

2

3

4

5

6

Programes organitzats per a simultanejar:

Dobles graus internacionals:

7

8

9

Doble Grau Internacional amb la Northwestern State 

University (EEUU) (cal tindre superats 120 crèdits de 

ADE).

Doble Grau Internacional en Dret UA - UNIVALI 

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

Doble Grau Internacional: Programa Internacional 

UA / Universitat de Bamberg (Alemanya) (estar 

matriculat en tercer de grau).
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