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

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

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

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

CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES

■ Administració i Direcció d'Empreses 

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

Direcció d'Empreses (I ADE)2

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

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 en 
So i Imatge en Telecomunicació 

per la Universitat d´Alacant

OBJECTIUS GENERALS
El propòsit general d'aquests estudis és preparar professionals polivalents, flexibles, creatius i competitius amb capacitat per 
a concebre i dissenyar sistemes d'àudio, vídeo i telecomunicació, col·laborar amb professionals de tecnologies afins i ser 
capaços de prendre decisions tecnològiques d'acord amb criteris de cost, qualitat, seguretat, temps i respecte als principis 
propis de la professió.
D'un titulat o titulada s'espera que adquirisca les capacitats següents:

Exercir activitats en la indústria audiovisual, acústica, de la informació i de les telecomunicacions.
Realitzar projectes i dissenys d'enginyeria de telecomunicació, audiovisual i acústica.

OBJECTIUS GENERALS
Capacitat per a redactar, desenvolupar i signar projectes en l'àmbit de l'enginyeria de telecomunicació que tinguen per 
objecte la concepció i el desenvolupament o l'explotació de xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació i electrònica.
Coneixement, comprensió i capacitat per a aplicar la legislació necessària durant el desenvolupament de la professió 
d'enginyer tècnic o enginyera tècnica de telecomunicació i facilitat per al maneig d'especificacions, reglaments i normes 
d'obligat compliment.
Coneixement de matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies i que 
doten d'una gran versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat i capacitat de comunicar i transmetre 
coneixements, habilitats i destreses, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer tècnic 
o enginyera tècnica de telecomunicació.
Coneixements per a la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes,
planificació de tasques i altres treballs anàlegs en l'àmbit específic de la telecomunicació.
Facilitat 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.
Coneixement i aplicació d'elements bàsics d'economia i de gestió de recursos humans, organització i planificació de
projectes, així com de legislació, regulació i normalització en les telecomunicacions.
Capacitat de treballar en un grup multidisciplinari i en un entorn multilingüe i de comunicar, tant per escrit com de
manera oral, coneixements, procediments, resultats i idees relacionades amb les telecomunicacions i l'electrònica.
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COMPETÈNCIES

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS BÀSIQUES DE LA UA

Capacitat d'utilitzar la llengua anglesa amb fluïdesa per a accedir a la informació tècnica, respondre a les necessitats de la 
societat i poder ser autosuficient en la preparació de la vida professional.
Capacitat d'exposició oral i escrita.
Capacitat de planificar tasques i comprometre's en el compliment d'objectius i terminis.
Capacitat de treball en grup.
Capacitat d'enfrontar, projectar i resoldre problemes reals demandats per la societat en l'àmbit de l'enginyeria.
Capacitat d'aprendre i aplicar, de forma autònoma i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
Capacitat d'assimilar i adaptar-se a l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional.
Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i la realització de treballs diversos tant a nivell acadèmic com 
professional.
Disposar de la capacitat d'autocrítica necessària per a l'anàlisi i millora de la qualitat d'un projecte.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS BÀSIQUES

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

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES BÀSIQUES

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.
Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics 
amb aplicació en enginyeria.
Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i 
electromagnetisme i l'aplicació d'aquests per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
Comprensió i domini dels conceptes bàsics de sistemes lineals i les funcions i transformades relacionades, teoria de circuits 
elèctrics, circuits electrònics, principi físic dels semiconductors i famílies lògiques, dispositius electrònics i fotònics, 
tecnologia de materials i l'aplicació d'aquests 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. 
Màrqueting.

COMPETÈNCIES COMUNES AMB LA BRANCA DE TELECOMUNICACIÓ

Capacitat per a aprendre, de manera autónoma, nous coneixements i tècniques adequades per a la concepció, el 
desenvolupament o l'explotació de sistemes i serveis de telecomunicació.
Capacitat d'utilitzar aplicacions de comunicació i informàtiques (ofimàtiques, bases de dades, càlcul avançat, gestió de 
projectes, visualització, etc.) per a donar suport al desenvolupament i explotació de xarxes, serveis i aplicacions de 
telecomunicació i electrònica.
Capacitat per a utilitzar eines informàtiques de recerca de recursos bibliogràfics o d'informació relacionada amb les 
telecomunicacions i l'electrònica.
Capacitat d'analitzar i especificar els paràmetres fonamentals d'un sistema de comunicacions.
Capacitat per a avaluar els avantatges i inconvenients de diferents alternatives tecnològiques de desplegament o 
implementació de sistemes de comunicacions, des del punt de vista de l'espai del senyal, les pertorbacions i el soroll i els 
sistemes de modulació analògica i digital.
Capacitat de concebre, desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de telecomunicació en 
contextos residencials (llar, ciutat i comunitats digitals), empresarials o institucionals, responsabilitzar-se de l'engegada i 
millora contínua d'aquests, així com conèixer l'impacte econòmic i social que hi puguen tenir.
Coneixement i utilització dels fonaments de la programació en xarxes, sistemes i serveis de telecomunicació.
Capacitat per a comprendre els mecanismes de propagació i transmissió d'ones electromagnètiques i acústiques, i els 
corresponents dispositius emissors i receptors d'aquests.
Capacitat d'anàlisi i disseny de circuits combinacionals i seqüencials, síncrons i asíncrons, i d'utilització de 
microprocessadors i circuits integrats.
Coneixement i aplicació dels fonaments de llenguatges de descripció de dispositius de maquinari.
Capacitat d'utilitzar diferents fonts d'energia, especialment la solar fotovoltaica i tèrmica, així com els fonaments de 
l'electrotècnia i de l'electrònica de potència.
Coneixement i utilització dels conceptes d'arquitectura de xarxa, protocols i interfícies de comunicacions.
Capacitat de diferenciar els conceptes de xarxes d'accés i transport, xarxes de commutació de circuits i de paquets, xarxes 
fixes i mòbils, així com els sistemes i aplicacions de xarxa distribuïts, serveis de veu, dades, àudio, vídeo i serveis interactius i 
multimèdia.
Coneixement dels mètodes d'interconnexió de xarxes i encaminament, així com els fonaments de la planificació i 
dimensionament de xarxes en funció de paràmetres de trànsit.
Coneixement de la normativa i la regulació de les telecomunicacions en els àmbits nacional, europeu i internacional.

Branca de coneixement: Enginyeria i Arquitectura

 presencialEnsenyament:

 240 ECTSNombre de crèdits:

 80Nombre de places:

Llengües utilitzades: castellà i anglès
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Existència de Grup d'Alt Rendiment Acadèmic (ARA): 
potencial de l'alumnat més destacat des del començament dels estudis universitaris oferint part de la docència en anglès, 
com també una sèrie d'ajudes i suports per a la seua 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.

els grups d'alt rendiment acadèmic (ARA) pretenen reforçar el 
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Grau en Enginyeria en 
So i Imatge en Telecomunicació 

per la Universitat d´Alacant

OBJECTIUS GENERALS
El propòsit general d'aquests estudis és preparar professionals polivalents, flexibles, creatius i competitius amb capacitat per 
a concebre i dissenyar sistemes d'àudio, vídeo i telecomunicació, col·laborar amb professionals de tecnologies afins i ser 
capaços de prendre decisions tecnològiques d'acord amb criteris de cost, qualitat, seguretat, temps i respecte als principis 
propis de la professió.
D'un titulat o titulada s'espera que adquirisca les capacitats següents:

Exercir activitats en la indústria audiovisual, acústica, de la informació i de les telecomunicacions.
Realitzar projectes i dissenys d'enginyeria de telecomunicació, audiovisual i acústica.

OBJECTIUS GENERALS
Capacitat per a redactar, desenvolupar i signar projectes en l'àmbit de l'enginyeria de telecomunicació que tinguen per 
objecte la concepció i el desenvolupament o l'explotació de xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació i electrònica.
Coneixement, comprensió i capacitat per a aplicar la legislació necessària durant el desenvolupament de la professió 
d'enginyer tècnic o enginyera tècnica de telecomunicació i facilitat per al maneig d'especificacions, reglaments i normes 
d'obligat compliment.
Coneixement de matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies i que 
doten d'una gran versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat i capacitat de comunicar i transmetre 
coneixements, habilitats i destreses, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer tècnic 
o enginyera tècnica de telecomunicació.
Coneixements per a la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, 
planificació de tasques i altres treballs anàlegs en l'àmbit específic de la telecomunicació.
Facilitat 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.
Coneixement i aplicació d'elements bàsics d'economia i de gestió de recursos humans, organització i planificació de 
projectes, així com de legislació, regulació i normalització en les telecomunicacions.
Capacitat de treballar en un grup multidisciplinari i en un entorn multilingüe i de comunicar, tant per escrit com de 
manera oral, coneixements, procediments, resultats i idees relacionades amb les telecomunicacions i l'electrònica.
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COMPETÈNCIES

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS BÀSIQUES DE LA UA

Capacitat d'utilitzar la llengua anglesa amb fluïdesa per a accedir a la informació tècnica, respondre a les necessitats de la 
societat i poder ser autosuficient en la preparació de la vida professional.
Capacitat d'exposició oral i escrita.
Capacitat de planificar tasques i comprometre's en el compliment d'objectius i terminis.
Capacitat de treball en grup.
Capacitat d'enfrontar, projectar i resoldre problemes reals demandats per la societat en l'àmbit de l'enginyeria.
Capacitat d'aprendre i aplicar, de forma autònoma i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
Capacitat d'assimilar i adaptar-se a l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional.
Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i la realització de treballs diversos tant a nivell acadèmic com 
professional.
Disposar de la capacitat d'autocrítica necessària per a l'anàlisi i millora de la qualitat d'un projecte.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS BÀSIQUES

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

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES BÀSIQUES

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.
Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics 
amb aplicació en enginyeria.
Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i 
electromagnetisme i l'aplicació d'aquests per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
Comprensió i domini dels conceptes bàsics de sistemes lineals i les funcions i transformades relacionades, teoria de circuits 
elèctrics, circuits electrònics, principi físic dels semiconductors i famílies lògiques, dispositius electrònics i fotònics, 
tecnologia de materials i l'aplicació d'aquests 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. 
Màrqueting.

COMPETÈNCIES COMUNES AMB LA BRANCA DE TELECOMUNICACIÓ

Capacitat per a aprendre, de manera autónoma, nous coneixements i tècniques adequades per a la concepció, el 
desenvolupament o l'explotació de sistemes i serveis de telecomunicació.
Capacitat d'utilitzar aplicacions de comunicació i informàtiques (ofimàtiques, bases de dades, càlcul avançat, gestió de 
projectes, visualització, etc.) per a donar suport al desenvolupament i explotació de xarxes, serveis i aplicacions de 
telecomunicació i electrònica.
Capacitat per a utilitzar eines informàtiques de recerca de recursos bibliogràfics o d'informació relacionada amb les 
telecomunicacions i l'electrònica.
Capacitat d'analitzar i especificar els paràmetres fonamentals d'un sistema de comunicacions.
Capacitat per a avaluar els avantatges i inconvenients de diferents alternatives tecnològiques de desplegament o 
implementació de sistemes de comunicacions, des del punt de vista de l'espai del senyal, les pertorbacions i el soroll i els 
sistemes de modulació analògica i digital.
Capacitat de concebre, desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de telecomunicació en 
contextos residencials (llar, ciutat i comunitats digitals), empresarials o institucionals, responsabilitzar-se de l'engegada i 
millora contínua d'aquests, així com conèixer l'impacte econòmic i social que hi puguen tenir.
Coneixement i utilització dels fonaments de la programació en xarxes, sistemes i serveis de telecomunicació.
Capacitat per a comprendre els mecanismes de propagació i transmissió d'ones electromagnètiques i acústiques, i els 
corresponents dispositius emissors i receptors d'aquests.
Capacitat d'anàlisi i disseny de circuits combinacionals i seqüencials, síncrons i asíncrons, i d'utilització de 
microprocessadors i circuits integrats.
Coneixement i aplicació dels fonaments de llenguatges de descripció de dispositius de maquinari.
Capacitat d'utilitzar diferents fonts d'energia, especialment la solar fotovoltaica i tèrmica, així com els fonaments de 
l'electrotècnia i de l'electrònica de potència.
Coneixement i utilització dels conceptes d'arquitectura de xarxa, protocols i interfícies de comunicacions.
Capacitat de diferenciar els conceptes de xarxes d'accés i transport, xarxes de commutació de circuits i de paquets, xarxes 
fixes i mòbils, així com els sistemes i aplicacions de xarxa distribuïts, serveis de veu, dades, àudio, vídeo i serveis interactius i 
multimèdia.
Coneixement dels mètodes d'interconnexió de xarxes i encaminament, així com els fonaments de la planificació i 
dimensionament de xarxes en funció de paràmetres de trànsit.
Coneixement de la normativa i la regulació de les telecomunicacions en els àmbits nacional, europeu i internacional.

Branca de coneixement: Enginyeria i Arquitectura

 presencialEnsenyament:

 240 ECTSNombre de crèdits:

 80Nombre de places:

Llengües utilitzades: castellà i anglès
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Existència de Grup d'Alt Rendiment Acadèmic (ARA): 
potencial de l'alumnat més destacat des del començament dels estudis universitaris oferint part de la docència en anglès, 
com també una sèrie d'ajudes i suports per a la seua 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.

els grups d'alt rendiment acadèmic (ARA) pretenen reforçar el 
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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: 80.
Preinscripció: mitjan juny – començament de juliol.
Publicació de resultats d'admissió i espera: mitjan juliol.
Matrícula: l'alumnat que resulte admés, després de la publicació dels resultats, s'haurà de matricular en els terminis que 
s'establisquen a través d'Internet.

CONTINGUTS: MÒDULS DEL PLA D'ESTUDIS

Els ensenyaments s'han estructurat considerant tres tipus de matèries. 
En primer lloc, i complint amb el que especifica el Reial decret 1393/2007, en la primera meitat del pla d'estudis se situen les 
matèries de caràcter bàsic, que tenen un total de 60 ECTS i que pertanyen a la branca de coneixement d'Enginyeria i 
Arquitectura.
En segon lloc s'incorporen 132 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 s'haurà de cursar en l'últim semestre i que estarà orientat a l'avaluació de les 
competències associades a la titulació. Els 132 ECTS de matèries obligatòries es divideixen en 60 ECTS que complementen el 
mòdul comú a la branca de Telecomunicació, 48 ECTS que complementen el mòdul de tecnologia específica de So i Imatge i 
24 ECTS comuns a aquests dos mòduls, que complementen la branca de telecomunicació i la de tecnologia específica. 
Finalment, l'alumnat ha de cursar 36 ECTS d'assignatures optatives. En primer lloc s'ofereixen un grup de vuit assignatures 
optatives, agrupades en dos itineraris diferenciats: Enginyeria Acústica i Tecnologia Audiovisual. Cada itinerari està compost 
de 24 ECTS (quatre assignatures de 6 ECTS), encara que perquè a un alumne o alumna se li reconega un itinerari només serà 
necessari que almenys curse 18 ECTS. En segon lloc, s'ofereixen també dues assignatures optatives d'anglès, comunes a 
l'Escola Politècnica Superior de la Universitat d'Alacant. Finalment, s'ofereix fins a un màxim de 12 ECTS de pràctiques 
acadèmiques externes, que són optatius i es podrien cursar en mòduls de 6 ECTS. D'aquesta manera, les possibilitats de 
configuració del currículum optatiu de l'alumnat són molt variades.

-  Itinerari 1 + 1 o 2 optatives lliures + 12 o 6 ECTS de pràctiques acadèmiques externes.
-  Itinerari 2 + 1 o 2 optatives lliures + 12 o 6 ECTS de pràctiques acadèmiques externes.
-  4 optatives lliures + 12 ECTS de pràctiques acadèmiques externes.
-  Itinerari 1 + Itinerari 2. 

A més, dins del grup d'optatives lliures, també podran ser reconeguts fins a un màxim de 6 crèdits ECTS de participació en 
activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. Així mateix, a través dels 
programes de mobilitat, és possible cursar en la universitat de destinació 1 o 2 "assignatures optatives de mobilitat" en mòduls 
de 6 ECTS. Es tracta de crèdits genèrics que permeten cursar en la universitat de destinació assignatures que no troben fàcil 
reconeixement en l'expedient de la Universitat d'Alacant, però siguen d'interès per a l'alumnat.

www.ua.es

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES AMB SO I IMATGE

Capacitat de construir, explotar i gestionar serveis i aplicacions de telecomunicacions, enteses aquestes com a sistemes de 
captació, tractament analògic i digital, codificació, transport, representació, processament, emmagatzematge, reproducció, 
gestió i presentació de serveis audiovisuals i informació multimèdia.
Capacitat d'analitzar, especificar, realitzar i mantenir sistemes, equips, capçaleres i instal·lacions de televisió, àudio i vídeo, 
tant en entorns fixos com en mòbils.
Capacitat per a realitzar projectes de locals i instal·lacions destinats a la producció i enregistrament de senyals d'àudio i 
vídeo.
Capacitat per a realitzar projectes d'enginyeria acústica sobre aïllament i condicionament acústic de locals; instal·lacions de 
megafonia; especificació, anàlisi i selecció de transductors electroacústics; sistemes de mesura, anàlisi i control de soroll i 
vibracions; acústica mediambiental; sistemes d'acústica submarina.
Capacitat per a crear, codificar, gestionar, difondre i distribuir continguts multimèdia, atenent a criteris d'usabilitat i 
accessibilitat dels serveis audiovisuals, de difusió i interactius.
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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: 80.
Preinscripció: mitjan juny – començament de juliol.
Publicació de resultats d'admissió i espera: mitjan juliol.
Matrícula: l'alumnat que resulte admés, després de la publicació dels resultats, s'haurà de matricular en els terminis que 
s'establisquen a través d'Internet.

CONTINGUTS: MÒDULS DEL PLA D'ESTUDIS

Els ensenyaments s'han estructurat considerant tres tipus de matèries. 
En primer lloc, i complint amb el que especifica el Reial decret 1393/2007, en la primera meitat del pla d'estudis se situen les 
matèries de caràcter bàsic, que tenen un total de 60 ECTS i que pertanyen a la branca de coneixement d'Enginyeria i 
Arquitectura.
En segon lloc s'incorporen 132 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 s'haurà de cursar en l'últim semestre i que estarà orientat a l'avaluació de les 
competències associades a la titulació. Els 132 ECTS de matèries obligatòries es divideixen en 60 ECTS que complementen el 
mòdul comú a la branca de Telecomunicació, 48 ECTS que complementen el mòdul de tecnologia específica de So i Imatge i 
24 ECTS comuns a aquests dos mòduls, que complementen la branca de telecomunicació i la de tecnologia específica.
Finalment, l'alumnat ha de cursar 36 ECTS d'assignatures optatives. En primer lloc s'ofereixen un grup de vuit assignatures 
optatives, agrupades en dos itineraris diferenciats: Enginyeria Acústica i Tecnologia Audiovisual. Cada itinerari està compost 
de 24 ECTS (quatre assignatures de 6 ECTS), encara que perquè a un alumne o alumna se li reconega un itinerari només serà 
necessari que almenys curse 18 ECTS. En segon lloc, s'ofereixen també dues assignatures optatives d'anglès, comunes a 
l'Escola Politècnica Superior de la Universitat d'Alacant. Finalment, s'ofereix fins a un màxim de 12 ECTS de pràctiques en 
empresa, que són optatius i es podrien cursar en mòduls de 6 ECTS. D'aquesta manera, les possibilitats de configuració del 
currículum optatiu de l'alumnat són molt variades.

- Itinerari 1 + 1 o 2 optatives lliures + 12 o 6 ECTS de pràctiques en empresa.
- Itinerari 2 + 1 o 2 optatives lliures + 12 o 6 ECTS de pràctiques en empresa.
- 4 optatives lliures + 12 ECTS de pràctiques en empresa.
- Itinerari 1 + Itinerari 2.

A més, dins del grup d'optatives lliures, també podran ser reconeguts fins a un màxim de 6 crèdits ECTS de participació en 
activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. Així mateix, a través dels 
programes de mobilitat, és possible cursar en la universitat de destinació 1 o 2 "assignatures optatives de mobilitat" en mòduls 
de 6 ECTS. Es tracta de crèdits genèrics que permeten cursar en la universitat de destinació assignatures que no troben fàcil 
reconeixement en l'expedient de la Universitat d'Alacant, però siguen d'interès per a l'alumnat.
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COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES AMB SO I IMATGE

Capacitat de construir, explotar i gestionar serveis i aplicacions de telecomunicacions, enteses aquestes com a sistemes de 
captació, tractament analògic i digital, codificació, transport, representació, processament, emmagatzematge, reproducció, 
gestió i presentació de serveis audiovisuals i informació multimèdia.
Capacitat d'analitzar, especificar, realitzar i mantenir sistemes, equips, capçaleres i instal·lacions de televisió, àudio i vídeo, 
tant en entorns fixos com en mòbils.
Capacitat per a realitzar projectes de locals i instal·lacions destinats a la producció i enregistrament de senyals d'àudio i 
vídeo.
Capacitat per a realitzar projectes d'enginyeria acústica sobre aïllament i condicionament acústic de locals; instal·lacions de 
megafonia; especificació, anàlisi i selecció de transductors electroacústics; sistemes de mesura, anàlisi i control de soroll i 
vibracions; acústica mediambiental; sistemes d'acústica submarina.
Capacitat per a crear, codificar, gestionar, difondre i distribuir continguts multimèdia, atenent a criteris d'usabilitat i 
accessibilitat dels serveis audiovisuals, de difusió i interactius.
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PERFILS PROFESSIONALS DEL TÍTOL

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 físiques. L'alumne ha de ser pràctic, 
observador, detallista, receptiu i tenir bona memòria i capacitat de concentració, d'improvisació i de síntesi. A més, ha de ser 
lògic, analític, organitzat i metòdic, i tenir capacitat per a treballar en grup i exercir lideratge per a ser capaç de prendre decisions 
en condicions desfavorables.
Entre les aptituds i capacitats que defineixen el perfil d'ingrés, encara que totes es potenciaran al llarg dels estudis de Grau, es 
troben: el raonament numèric (habilitat, rapidesa i exactitud per al càlcul, per a manipular xifres i resoldre problemes 
quantificables, facilitat per a operacions numèriques mentals i estimació de quantitats), el raonament lògic (capacitat per a 
entendre les relacions entre els fets i trobar les causes que els van produir, preveure'n les conseqüències i així poder resoldre 
problemes d'una manera coherent), el raonament abstracte (facilitat per a separar o extraure aspectes d'una situació o 
problemàtica), la capacitat d'observació (capacitat de percebre els detalls d'objectes, fenòmens o successos, detectar-ne les 
singularitats i apreciar-ne les diferències respecte d'altres), la capacitat de percepció (capacitat per a adquirir coneixement del 
món que ens envolta per mitjà de les impressions que transmeten els sentits), capacitat d'atenció: (concentració, capacitat per a 
focalitzar els sentits i centrar l'atenció voluntàriament sobre un objecte o una activitat que s'està realitzant i deixar fora del 
procés fets que ocorren al voltant).
Encara que l'alumnat que arriba a l'EPS, posseeix la seua pròpia personalitat, és molt convenient que siga obert amb capacitat 
crítica, responsable i dinàmic, amb curiositat pels nous avanços.

ESTRUCTURA DEL PLA D'ESTUDIS
PER TIPUS DE MATÈRIA

DISTRIBUCIÓ PER CURSOS

www.ua.es

El títol habilita per a l'exercici de la professió d'enginyer tècnic o enginyera tècnica de telecomunicació, especialitat en so i 
imatge. Les atribucions professionals d'aquest estan regulades per llei. L'exercici lliure de la professió està supervisat pel Col·legi 
Oficial d'Enginyers Tècnics de Telecomunicació.
Es podrà accedir a màsters de caràcter professional o d'investigació i altres postgraus atenent a la normativa vigent.

Els principals perfils professionals relacionats amb aquest títol de grau són:

Enginyeria de radiocomunicació
Enginyeria en sistemes electrònics
Enginyeria de comunicació de dades
Disseny d'aplicacions de processat digital de senyal
Disseny de xarxes de comunicació
Desenvolupament de programari i aplicacions
Projectes audiovisuals i multimèdia
Projectes d'enginyeria acústica
Consultoria d'empreses de TIC
Assistència tècnica 
Disseny del producte
Enginyeria d'integració i proves 
Direcció de màrqueting de TIC 
Direcció de projectes TIC 
Desenvolupament d'investigació i tecnologia
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CONTINUACIÓ D'ESTUDIS

El títol de grau en Enginyeria en So i Imatge en Telecomunicació permet accedir a màsters de caràcter professional o de recerca i 
altres postgraus segons la normativa vigent.
La continuació natural d'estudis d'una persona graduada en Enginyeria en So i Imatge en Telecomunicació és el Màster en 
Enginyeria de Telecomunicació.
Si voleu ampliar els coneixements en altres branques afins de l'enginyeria, podeu optar per aquests màsters de l'Escola 
Politècnica Superior: Màster Universitari en Automàtica i Robòtica, Màster Universitari en Desenvolupament de Programari per 
a Dispositius Mòbils, Màster Universitari en Enginyeria Informàtica, Màster Universitari en Desenvolupament d'Aplicacions i 
Serveis Web, Màster Universitari en Ciberseguretat.

TIPUS DE MATÈRIA CRÈDITS 
Formació bàsica (FB) 60 
Obligatòries (OB) 132 
Optatives (OP)  36 
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

20000 ELECTRÒNICA BÀSICA FB 6 20006 COMPUTADORS FB 6 

20001 ANÀLISIS DE CIRCUITS FB 6 20008 
FONAMENTS FÍSICS DE 
L'ENGINYERIA II

FB 6 

20002 FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I FB 6 20009 MATEMÀTIQUES I FB 6 

20003 
FONAMENTS FÍSICS DE 
L'ENGINYERIA I 

FB 6 20005 ELECTRÒNICA DIGITAL OB 6 

20004 MATEMÀTIQUES BÀSIQUES FB 6 20007 FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II OB 6 

SEGON CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS

20013 MATEMÀTIQUES II FB 6 20017 ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES FB 6 

20010 ACÚSTICA OB 6 20015 TEORIA DE LA COMUNICACIÓ OB 6 

20011 ELECTRÒNICA ANALÒGICA OB 6 20016 SISTEMES ELECTRÒNICS DIGITALS OB 6 

20012 
FONAMENTS ÒPTICS DE 
L'ENGINYERIA 

OB 6 20018 TRANSDUCTORS ACÚSTICS OB 6 

20014 SENYALS I SISTEMES OB 6 20019 TRACTAMENT DIGITAL DE SENYAL OB 6 

TERCER CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS

20020 
AÏLLAMENT I ACONDICIONAMENT 
ACÚSTIC

OB 6 20025 ENGINYERIA DE VÍDEO OB 6 

20021 TELEVISIÓ OB 6 20026 
NORMATIVA I SERVEIS DE 
TELECOMUNICACIÓ 

OB 6 

20022 XARXES OB 6 

20023 TRACTAMENT DIGITAL D'ÀUDIO OB 6 

20024 TRACTAMENT DIGITAL D'IMATGES OB 6 

OPTATIVITAT(2)
OP 18 

QUART CURS

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS

20031 
SISTEMES AUDIOVISUALS 
AVANÇATS 

OB 6 20037 MITJANS DE TRANSMISSIÓ OB 6 

20032 
PROJECTES I INFRAESTRUCTURES 
DE TELECOMUNICACIÓ I 

OB 6 20038 
PROJECTES I INFRAESTRUCTURES 
DE TELECOMUNICACIÓ II 

OB 6 

20039 SERVEIS MULTIMÈDIA OB 6 
OPTATIVITAT(2)

OP 18 
20042 TREBALL DE FI DE GRAU(1)

OB 12 
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TIPUS DE MATÈRIA CRÈDITS 
Formació bàsica (FB) 60 
Obligatòries (OB) 132 
Optatives incloses Pràctiques 
Acadèmiques Externes (OP) 36 

Treball de Fi de Grau 12 
Total crèdits 240 

 

ESTRUCTURA DEL PLA D'ESTUDIS 
PER TIPUS DE MATÈRIA 

DISTRIBUCIÓ PER CURSOS 

  
 
 

 

 
 

PRIMER CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

20000 ELECTRÒNICA BÀSICA FB 6 20006 COMPUTADORS FB 6 

20001 ANÀLISIS DE CIRCUITS FB 6 20008 FONAMENTS FÍSICS DE 
L'ENGINYERIA II FB 6 

20002 FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I FB 6 20009 MATEMÀTIQUES I FB 6 

20003 FONAMENTS FÍSICS DE 
L'ENGINYERIA I FB 6 20005 ELECTRÒNICA DIGITAL OB 6 

20004 MATEMÀTIQUES BÀSIQUES FB 6 20007 FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II OB 6 

SEGON CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

20013 MATEMÀTIQUES II FB 6 20017 ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES FB 6 
20010 ACÚSTICA OB 6 20015 TEORIA DE LA COMUNICACIÓ OB 6 
20011 ELECTRÒNICA ANALÒGICA OB 6 20016 SISTEMES ELECTRÒNICS DIGITALS OB 6 

20012 FONAMENTS ÒPTICS DE 
L'ENGINYERIA OB 6 20018 TRANSDUCTORS ACÚSTICS OB 6 

20014 SENYALS I SISTEMES OB 6 20019 TRACTAMENT DIGITAL DE SENYAL OB 6 

TERCER CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

20020 AÏLLAMENT I ACONDICIONAMENT 
ACÚSTIC OB 6 20025 ENGINYERIA DE VÍDEO OB 6 

20021 TELEVISIÓ OB 6 20026 NORMATIVA I SERVEIS DE 
TELECOMUNICACIÓ OB 6 

20022 XARXES OB 6  
OPTATIVITAT(2) 

 
OP 

 
18 20023 TRACTAMENT DIGITAL D'ÀUDIO OB 6 

20024 TRACTAMENT DIGITAL D'IMATGES OB 6 

QUART CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

20031 SISTEMES AUDIOVISUALS 
AVANÇATS OB 6 20037 MITJANS DE TRANSMISSIÓ OB 6 

20032 PROJECTES I INFRAESTRUCTURES 
DE TELECOMUNICACIÓ I OB 6 20038 PROJECTES I INFRAESTRUCTURES 

DE TELECOMUNICACIÓ II OB 6 

OPTATIVITAT(2) OP 18 
20039 SERVEIS MULTIMÈDIA OB 6 
20042 TREBALL DE FI DE GRAU(1) OB 12 
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(1) Prèviament a la avaluació del Treball de Fi de Grau, l'estudiant ha d'acreditar les competències en un idioma 
estranger. Entre altres formes d'acreditació, en la Universitat d'Alacant es considera necessari superar com a 
mínim, el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les llengües modernes, que podrà ser elevat en el 
futur.

(2)
Cada estudiant ha de cursar 36 ECTS d'assignatures optatives. En primer lloc s'ofereixen un grup de huit 

assignatures optatives, les quals s'agrupen en dos itineraris diferenciats: Enginyeria Acústica i Tecnologia 
Audiovisual. Cada itinerari està format per 24 ECTS (quatre assignatures de 6 ECTS), encara que perquè a un 
alumne o alumna se li reconega un itinerari només serà necessari que almenys curse 18 ECTS. En segon lloc, 
s'ofereixen també dues assignatures optatives d'anglès, comunes a l'Escola Politècnica Superior de la 
Universitat d'Alacant. Finalment, s'ofereix fins a un màxim de 12 ECTS de pràctiques acadèmiques externes, 
els quals són optatius i es podrien cursar en mòduls de 6 ECTS. D'aquesta manera, les possibilitats de 
configuració del currículum optatiu de l'alumnat són molt variades, com s'indica a continuació:

-  Itinerari 1 + 1 o 2 optatives lliures + 12 o 6 ECTS de pràctiques acadèmiques externes.
-  Itinerari 2 + 1 o 2 optatives lliures + 12 o 6 ECTS de pràctiques acadèmiques externes.
-  4 optatives lliures + 12 ECTS de pràctiques acadèmiques externes.
-  Itinerari 1 + itinerari 2. 

A més, dins del grup d'optatives lliures es podran reconèixer fins a un màxim de 6 ECTS de participació en 
activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. Així 
mateix, a través dels programes de mobilitat, és possible cursar en la universitat de destinació 1 o 2 
"assignatures optatives de mobilitat" en mòduls de 6 ECTS. Es tracta de crèdits genèrics que permeten cursar 
en la universitat de destinació assignatures que no troben fàcil reconeixement en l'expedient de la 
Universitat d'Alacant, però siguen d'interès per a l'alumnat.
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PRIMER CURS - SEMESTRE 1 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

PRIMER CURS - SEMESTRE 2 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS
CODI ASSIGNATURA ECTS SEMESTRE 

ITINERARI 1: ENGINYERIA ACÚSTICA 

20027 VIBROACÚSTICA 6 6 

20028 DISSENY ACÚSTIC DE RECINTES 6 6 

20033 ULTRASONS I APLICACIONS 6 7 

20034 ACÚSTICA MEDIAMBIENTAL 6 7 

ITINERARI 2: TECNOLOGIA AUDIOVISUAL 

20029 SÍNTESI DIGITAL DE SO 6 6 

20030 PROCESSADORS DIGITALS DE SENYAL 6 6 

20035 INFOGRAFIA 6 7 

20036 CENTRES DE PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL 6 7 

PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES 

20040 PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I 6 6 

20041 PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II 6 7 

ANGLÈS 

34541 ANGLÈS I 6 6 

34542 ANGLÈS II 6 7 

7 8
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20000 ELECTRÒNICA BÀSICA FB 6 
Principis de funcionament, modelatge i aplicacions de 
components electrònics bàsics: díodes, transistors bipolars i 
transistors d'efecte de camp.  

20001 ANÀLISI DE CIRCUITS FB 6 
Conceptes bàsics de sistemes lineals, funcions 
relacionades i transformada de Laplace. Teoria de circuits. 
Components electrònics bàsics. 

20002 
FONAMENTS DE 
PROGRAMACIÓ I 

FB 6 
Programació procedural: tipus de dades elementals, 
estructures de control, programació modular, recursivitat, 
tipus de dades avançades i sistemes de fitxers. 

20003 
FONAMENTS FÍSICS DE 
L'ENGINYERIA I 

FB 6 
Cinemàtica. Dinàmica. Treball i energia. Calor i 
temperatura. Principis de la termodinàmica. Camp elèctric. 
Corrent elèctric. Principis de Física dels semiconductors. 

20004 
MATEMÀTIQUES 
BÀSIQUES 

FB 6 
Nombres complexos. Ampliació sobre funcions reals de 
variable real: límits, continuïtat i derivació. Integració. Sèries 
de nombres reals i sèries de potències. Algebra lineal. 

20006 COMPUTADORS FB 6 

Computadors. Processadors i controladors per a so, imatge 
i propòsit general. Arquitectures. Programació de 
dispositius. Sistemes operatius. Introducció a les xarxes de 
computadors. 

20008 
FONAMENTS FÍSICS DE 
L'ENGINYERIA II 

FB 6 

Interacció magnètica. Fonts del camp magnètic. Inducció 
electromagnètica. Camp electromagnètic. Moviment 
oscil·latori. Moviment ondulatori. Propietats generals de les 
ones. Ones electromagnètiques. 

20009 MATEMÀTIQUES I FB 6 

Geometria diferencial. Funcions de diverses variables: 
límits, continuïtat, derivabilitat i diferenciabilitat. Integració 
múltiple. Càlcul diferencial i integral de funcions de variable 
vectorial. Equacions diferencials de primer ordre.  

20005 ELECTRÒNICA DIGITAL OB 6 
Circuits electrònics digitals: àlgebra de Boole, portes i 
famílies lògiques, subsistemes combinacionals i 
seqüencials, interfícies analogicodigitals. 

20007 
FONAMENTS DE 
PROGRAMACIÓ II 

OB 6 
Programació orientada a objectes (classes i objectes, 
herència i polimorfisme) i tipus abstractes de dades (llistes, 
piles, cues, arbres i grafs). 



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

(2) Cada estudiant ha de cursar 36 ECTS d'assignatures optatives. En primer lloc s'ofereixen un grup de huit 
assignatures optatives, les quals s'agrupen en dos itineraris diferenciats: Enginyeria Acústica i Tecnologia 
Audiovisual. Cada itinerari està format per 24 ECTS (quatre assignatures de 6 ECTS), encara que perquè a un 
alumne o alumna se li reconega un itinerari només serà necessari que almenys curse 18 ECTS. En segon lloc, 
s'ofereixen també dues assignatures optatives d'anglès, comunes a l'Escola Politècnica Superior de la 
Universitat d'Alacant. Finalment, s'ofereix fins a un màxim de 12 ECTS de pràctiques en empresa, els quals són 
optatius i es podrien cursar en mòduls de 6 ECTS. D'aquesta manera, les possibilitats de configuració del 
currículum optatiu de l'alumnat són molt variades, com s'indica a continuació:

- Itinerari 1 + 1 o 2 optatives lliures + 12 o 6 ECTS de pràctiques en empresa.
- Itinerari 2 + 1 o 2 optatives lliures + 12 o 6 ECTS de pràctiques en empresa.
- 4 optatives lliures + 12 ECTS de pràctiques en empresa.
- Itinerari 1 + itinerari 2.

A més, dins del grup d'optatives lliures es podran reconèixer fins a un màxim de 6 ECTS de participació en 
activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. Així 
mateix, a través dels programes de mobilitat, és possible cursar en la universitat de destinació 1 o 2 
"assignatures optatives de mobilitat" en mòduls de 6 ECTS. Es tracta de crèdits genèrics que permeten cursar 
en la universitat de destinació assignatures que no troben fàcil reconeixement en l'expedient de la 
Universitat d'Alacant, però siguen d'interès per a l'alumnat.
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PRIMER CURS - SEMESTRE 1 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

PRIMER CURS - SEMESTRE 2 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS
CODI ASSIGNATURA ECTS SEMESTRE 

ITINERARI 1: ENGINYERIA ACÚSTICA 

20027 VIBROACÚSTICA 6 6 

20028 DISSENY ACÚSTIC DE RECINTES 6 6 

20033 ULTRASONS I APLICACIONS 6 7 

20034 ACÚSTICA MEDIAMBIENTAL 6 7 

ITINERARI 2: TECNOLOGIA AUDIOVISUAL 

20029 SÍNTESI DIGITAL DE SO 6 6 

20030 PROCESSADORS DIGITALS DE SENYAL 6 6 

20035 INFOGRAFIA 6 7 

20036 CENTRES DE PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL 6 7 

PRÀCTIQUES EXTERNES 

20040 PRÀCTIQUES EN EMPRESA I 6 6 

20041 PRÀCTIQUES EN EMPRESA II 6 7 

ANGLÈS 

34541 ANGLÈS I 6 6 

34542 ANGLÈS II 6 7 
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20000 ELECTRÒNICA BÀSICA FB 6 
Principis de funcionament, modelatge i aplicacions de 
components electrònics bàsics: díodes, transistors bipolars i 
transistors d'efecte de camp.  

20001 ANÀLISI DE CIRCUITS FB 6 
Conceptes bàsics de sistemes lineals, funcions 
relacionades i transformada de Laplace. Teoria de circuits. 
Components electrònics bàsics. 

20002 
FONAMENTS DE 
PROGRAMACIÓ I 

FB 6 
Programació procedural: tipus de dades elementals, 
estructures de control, programació modular, recursivitat, 
tipus de dades avançades i sistemes de fitxers. 

20003 
FONAMENTS FÍSICS DE 
L'ENGINYERIA I 

FB 6 
Cinemàtica. Dinàmica. Treball i energia. Calor i 
temperatura. Principis de la termodinàmica. Camp elèctric. 
Corrent elèctric. Principis de Física dels semiconductors. 

20004 
MATEMÀTIQUES 
BÀSIQUES 

FB 6 
Nombres complexos. Ampliació sobre funcions reals de 
variable real: límits, continuïtat i derivació. Integració. Sèries 
de nombres reals i sèries de potències. Algebra lineal. 

 

20006 COMPUTADORS FB 6 

Computadors. Processadors i controladors per a so, imatge 
i propòsit general. Arquitectures. Programació de 
dispositius. Sistemes operatius. Introducció a les xarxes de 
computadors. 

20008 
FONAMENTS FÍSICS DE 
L'ENGINYERIA II 

FB 6 

Interacció magnètica. Fonts del camp magnètic. Inducció 
electromagnètica. Camp electromagnètic. Moviment 
oscil·latori. Moviment ondulatori. Propietats generals de les 
ones. Ones electromagnètiques. 

20009 MATEMÀTIQUES I FB 6 

Geometria diferencial. Funcions de diverses variables: 
límits, continuïtat, derivabilitat i diferenciabilitat. Integració 
múltiple. Càlcul diferencial i integral de funcions de variable 
vectorial. Equacions diferencials de primer ordre.  

20005 ELECTRÒNICA DIGITAL OB 6 
Circuits electrònics digitals: àlgebra de Boole, portes i 
famílies lògiques, subsistemes combinacionals i 
seqüencials, interfícies analogicodigitals.  

20007 
FONAMENTS DE 
PROGRAMACIÓ II 

OB 6 
Programació orientada a objectes (classes i objectes, 
herència i polimorfisme) i tipus abstractes de dades (llistes, 
piles, cues, arbres i grafs). 
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SEGON CURS - SEMESTRE 3 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

SEGON CURS - SEMESTRE 4 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

TERCER CURS - SEMESTRE 5 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS
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20013 MATEMÀTIQUES II FB 6 

Estadística i optimització. Equacions diferencials d'ordre. 
Sistemes d'equacions diferencials. Equacions en derivades 
parcials. Funcions de variable complexa: derivabilitat i 
integració. Sèries de Fourier. La transformada z.  

20010 ACÚSTICA OB 6 

Dinàmica de vibracions bàsica. Ones sonores i propagació 
d’aquestes. Transmissió i absorció d'ones sonores. 
Directivitat de fonts sonores. Propagació en tubs. Filtres i 
ressonadors acústics. Acústica fisiològica. Paràmetres per a 
la mesura del soroll. Acústica submarina.  

20011 ELECTRÒNICA ANALÒGICA OB 6 
Circuits electrònics analògics: amplificadors, sistemes 
realimentats, oscil·ladors i fonts d'alimentació.  

20012 
FONAMENTS ÒPTICS DE 
L'ENGINYERIA 

OB 6 

Principis i lleis fonamentals de l'òptica. Sistemes òptics i 
aplicacions. Radiometria. Fonts de radiació. Fotometria. 
Sistemes d'il·luminació. Luminotècnia. Colorimetria. 
Normatives.  

20014 SENYALS I SISTEMES OB 6 
Senyals continus i discrets. Transformada de Fourier de 
temps continu i discret. Mostreig i digitalització de senyals 
continus. 

 

20017 
ADMINISTRACIÓ 
D'EMPRESES 

FB 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.  

20015 
TEORIA DE LA 
COMUNICACIÓ 

OB 6 
Modulacions analògiques: lineals i angulars. Transmissió 
digital en banda base. Modulacions digitals. Soroll, distorsió 
i interferència en comunicacions.  

 

20016 
SISTEMES ELECTRÒNICS 
DIGITALS 

OB 6 

Fonaments de disseny de sistemes electrònics digitals. 
Arquitectures basades en microcontrolador. Descripció 
funcional i programació. Disseny de sistemes en temps real. 
Protocols de comunicació en sistemes multiprocessador.  

20018 
TRANSDUCTORS 
ACÚSTICS 

OB 6 

Analogies electromecàniques i acústiques (factors reactius i 
dissipatius en mitjans confinats). Principis de la transducció. 
Micròfons i altaveus dinàmics, electrostàtics i piezoelèctrics. 
Altaveus en caixes i sistemes d'altaveus. Altaveus de 
radiació indirecta. Botzines. Potència, eficiència i directivitat.  

20019 
TRACTAMENT DIGITAL DE 
SENYAL 

OB 6 
Transformada discreta de Fourier. Transformada ràpida de 
Fourier. Disseny i implementació de filtres digitals. Filtres 
adaptatius.  

 

20020 

AÏLLAMENT I 
CONDICIONAMENT 
ACÚSTIC 

OB 6 

Teoria estadística, geomètrica i ondulatòria per a l'estudi del 
camp acústic confinat. Temps de reverberació. Conceptes 
sobre índexs de molèstia. Transmissió i aïllament a soroll 
aeri i d'impacte. Models de predicció. Avaluació de 
l'aïllament i condicionament in situ. Normatives i 
recomanacions. Paràmetres de qualitat en acústica de 
sales.  

20021 TELEVISIÓ OB 6 
Introducció tecnològica als sistemes de televisió: disseny, 
dispositius i senyals. TV digital: codificació de la imatge, 
sistemes de difusió i mesures de qualitat.  

20022 XARXES OB 6 

Estudi de l'arquitectura de xarxa OSI i TCP/IP. Protocols de 
comunicacions (nivell físic, enllaç, xarxa i transport). 
Conceptes de velocitat i multiplexació. Anàlisi i rendiment 
del mitjà de transmissió. Interconnexió de xarxes. 
Tecnologia d'accés a xarxes locals: xarxes Ethernet, xarxes 
sense fils, ADSL, cable-mòdem.  

20023 
TRACTAMENT DIGITAL 
D'ÀUDIO 

OB 6 
Processament del senyal d'àudio. So envolupant. 
Codificació. Edició. Interfícies.  

20024 
TRACTAMENT DIGITAL 
D'IMATGES 

OB 6 

Fonaments del tractament d'imatges. Realçat i restauració 
d'imatges en espai i en freqüència. Tècniques de 
compressió d'imatges. Segmentació, descripció i 
interpretació d'imatges. Aplicacions avançades.  
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SEGON CURS - SEMESTRE 3 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

SEGON CURS - SEMESTRE 4 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

TERCER CURS - SEMESTRE 5 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS
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20013 MATEMÀTIQUES II FB 6 

Estadística i optimització. Equacions diferencials d'ordre. 
Sistemes d'equacions diferencials. Equacions en derivades 
parcials. Funcions de variable complexa: derivabilitat i 
integració. Sèries de Fourier. La transformada z.  

20010 ACÚSTICA OB 6 

Dinàmica de vibracions bàsica. Ones sonores i propagació 
d’aquestes. Transmissió i absorció d'ones sonores. 
Directivitat de fonts sonores. Propagació en tubs. Filtres i 
ressonadors acústics. Acústica fisiològica. Paràmetres per a 
la mesura del soroll. Acústica submarina.  

20011 ELECTRÒNICA ANALÒGICA OB 6 
Circuits electrònics analògics: amplificadors, sistemes 
realimentats, oscil·ladors i fonts d'alimentació.  

20012 
FONAMENTS ÒPTICS DE 
L'ENGINYERIA 

OB 6 

Principis i lleis fonamentals de l'òptica. Sistemes òptics i 
aplicacions. Radiometria. Fonts de radiació. Fotometria. 
Sistemes d'il·luminació. Luminotècnia. Colorimetria. 
Normatives.  

20014 SENYALS I SISTEMES OB 6 
Senyals continus i discrets. Transformada de Fourier de 
temps continu i discret. Mostreig i digitalització de senyals 
continus. 

 

20017 
ADMINISTRACIÓ 
D'EMPRESES 

FB 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.  

20015 
TEORIA DE LA 
COMUNICACIÓ 

OB 6 
Modulacions analògiques: lineals i angulars. Transmissió 
digital en banda base. Modulacions digitals. Soroll, distorsió 
i interferència en comunicacions.  

 

20016 
SISTEMES ELECTRÒNICS 
DIGITALS 

OB 6 

Fonaments de disseny de sistemes electrònics digitals. 
Arquitectures basades en microcontrolador. Descripció 
funcional i programació. Disseny de sistemes en temps real. 
Protocols de comunicació en sistemes multiprocessador.  

20018 
TRANSDUCTORS 
ACÚSTICS 

OB 6 

Analogies electromecàniques i acústiques (factors reactius i 
dissipatius en mitjans confinats). Principis de la transducció. 
Micròfons i altaveus dinàmics, electrostàtics i piezoelèctrics. 
Altaveus en caixes i sistemes d'altaveus. Altaveus de 
radiació indirecta. Botzines. Potència, eficiència i directivitat.  

20019 
TRACTAMENT DIGITAL DE 
SENYAL 

OB 6 
Transformada discreta de Fourier. Transformada ràpida de 
Fourier. Disseny i implementació de filtres digitals. Filtres 
adaptatius.  

 

20020 

AÏLLAMENT I 
CONDICIONAMENT 
ACÚSTIC 

OB 6 

Teoria estadística, geomètrica i ondulatòria per a l'estudi del 
camp acústic confinat. Temps de reverberació. Conceptes 
sobre índexs de molèstia. Transmissió i aïllament a soroll 
aeri i d'impacte. Models de predicció. Avaluació de 
l'aïllament i condicionament in situ. Normatives i 
recomanacions. Paràmetres de qualitat en acústica de 
sales.  

20021 TELEVISIÓ OB 6 
Introducció tecnològica als sistemes de televisió: disseny, 
dispositius i senyals. TV digital: codificació de la imatge, 
sistemes de difusió i mesures de qualitat.  

20022 XARXES OB 6 

Estudi de l'arquitectura de xarxa OSI i TCP/IP. Protocols de 
comunicacions (nivell físic, enllaç, xarxa i transport). 
Conceptes de velocitat i multiplexació. Anàlisi i rendiment 
del mitjà de transmissió. Interconnexió de xarxes. 
Tecnologia d'accés a xarxes locals: xarxes Ethernet, xarxes 
sense fils, ADSL, cable-mòdem.  

20023 
TRACTAMENT DIGITAL 
D'ÀUDIO 

OB 6 
Processament del senyal d'àudio. So envolupant. 
Codificació. Edició. Interfícies.  

20024 
TRACTAMENT DIGITAL 
D'IMATGES 

OB 6 

Fonaments del tractament d'imatges. Realçat i restauració 
d'imatges en espai i en freqüència. Tècniques de 
compressió d'imatges. Segmentació, descripció i 
interpretació d'imatges. Aplicacions avançades.  
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20025 ENGINYERIA DE VÍDEO OB 6 
Captació, enregistrament i reproducció de senyals de vídeo. 
Processament, encaminament i control de senyals de vídeo.  

20026 
NORMATIVA I SERVEIS DE 
TELECOMUNICACIÓ 

OB 6 

Normativa i regulació de les telecomunicacions. Disseny, 
desplegament, organització i gestió de serveis de 
telecomunicació (veu, dades, àudio vídeo, serveis 
interactius i multimèdia).  

ITINERARI 1: ENGINYERIA ACÚSTICA 

20027 VIBROACÚSTICA OP 6 

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

20028 
DISSENY ACÚSTIC DE 
RECINTES 

OP 6 

Propagació del so en espais tancats. Paràmetres de qualitat 
en acústica de sales: confort, ergonomia, criteris de nivell i 
criteris d'intel·ligibilitat. Factors fisiològics que afecten el 
procés de comunicació auditiu-oral. Materials i dispositius 
per al condicionament acústic. Sistemes de reforç sonor. 
Recintes d'ús: comunitari (esportiu, industrial, 
conferències/aules, teatres, concerts, sales multiusos, 
estudis d'enregistrament, etc). Simulació acústica de 
recintes, predicció i auralització. Normatives i 
recomanacions.  

 ITINERARI 2: TECNOLOGIA AUDIOVISUAL 

20029 SÍNTESI DIGITAL DE SO OP 6 

Percepció de la música. Generació de sons mitjançant 
instruments tradicionals. Control digital de la síntesi i 
seqüenciació. Generació de sons mitjançant instruments 
sintètics: tècniques de síntesi lineal, no lineal i 
computacional.  

20030 
PROCESSADORS DIGITALS 
DE SENYAL 

OP 6 

Arquitectura, programació i disseny de sistemes basats en 
processadors digitals de senyal. Sistemes en temps real. 
Tractament digital de senyal sobre processadors digitals de 
senyal.  

 ANGLÈS 

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.  

PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES 

20040 
PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES
EXTERNES I 

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.  

20031 
SISTEMES AUDIOVISUALS 
AVANÇATS 

OB 6 

Televisió digital d'alta definició, sistemes de visualització 3D 
i de telepresència immersiva. Sistemes d'àudio envolupant i 
àudio volumètric (síntesi de camp sonor). Formats, suports i 
codificació de vídeo i àudio amb serveis multimèdia afegits. 

20032 

PROJECTES I 
INFRAESTRUCTURES DE 
TELECOMUNICACIÓ I 

OB 6 

Teoria general del projecte. Metodologia, formulació i 
elaboració de projectes. Anàlisi d'infraestructures i sistemes 
de telecomunicacions. Disseny, desplegament, organització 
i gestió d'infraestructures de telecomunicació (ICT, televisió 
i altres).  

ITINERARI 1: ENGINYERIA ACÚSTICA 

20033 
ULTRASONS I 
APLICACIONS 

OP 6 

Propagació i atenuació dels ultrasons. Generació dels 
ultrasons: transductors piezoelèctrics i magnetorestrictius. 
Detecció i mesura dels ultrasons. Aplicacions en indústria, 
medicina, acústica submarina, etc. 

20034 
ACÚSTICA 
MEDIAMBIENTAL 

OP 6 

Paràmetres i índexs de molèstia del soroll ambiental. Fonts
del soroll mediambiental, models d'emissió. Avaluació de 
l'impacte acústic. Soroll d'activitats comunitàries. Control del 
soroll en acústica mediambiental. Mesures del soroll 
ambiental. Mapes sonors. Normatives.  

ITINERARI 2: TECNOLOGIA AUDIOVISUAL

20035 INFOGRAFIA OP 6 
Transformacions geomètriques. Projeccions. Models 
geomètrics. Models d'il·luminació. Algorismes d'ombreig.  

20036 
CENTRES DE PRODUCCIÓ 
AUDIOVISUAL 

OP 6 
Disseny i anàlisi de necessitats, estructura i configuració de 
centres de producció audiovisual.  

ANGLÈS

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

PRÀCTIQUES EXTERNES 

20041
PRÀCTIQUES EN 
EMPRESA 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.  

20037 MITJANS DE TRANSMISSIÓ OB 6 
Conceptes bàsics de radiació electromagnètica. Mitjans de 
transmissió i els corresponents dispositius emissors i 
receptors d’aquests.  

20038 

PROJECTES I 
INFRAESTRUCTURES DE 
TELECOMUNICACIÓ II 

OB 6 

Elaboració de projectes d'enginyeria en so i imatge i de 
diferents fonts d'energia. Energia solar fotovoltaica, tèrmica 
i electrònica de potència. Disseny, desplegament, 
organització i gestió d'infraestructures de telecomunicació 
(radioenllaços, telefonia fixa i mòbil i altres). 

20039 SERVEIS MULTIMÈDIA OB 6 

Tecnologies multimèdia per a la difusió de continguts. 
Programació de sistemes basats en arquitectures client-
servidor. Impacte socioeconòmic dels sistemes multimèdia 
de difusió de continguts.  

20042 TREBALL DE FI DE GRAU OB 12 

Elaboració d'un Treball de Fi de Grau (TFG) que integre els 
continguts formatius rebuts en la titulació. El TFG estarà 
orientat al desenvolupament i a l'avaluació de les 
competències arreplegades en el pla d'estudis. 
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20025 ENGINYERIA DE VÍDEO OB 6 
Captació, enregistrament i reproducció de senyals de vídeo. 
Processament, encaminament i control de senyals de vídeo.  

20026 
NORMATIVA I SERVEIS DE 
TELECOMUNICACIÓ 

OB 6 

Normativa i regulació de les telecomunicacions. Disseny, 
desplegament, organització i gestió de serveis de 
telecomunicació (veu, dades, àudio vídeo, serveis 
interactius i multimèdia).  

ITINERARI 1: ENGINYERIA ACÚSTICA 

20027 VIBROACÚSTICA OP 6 

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

20028 
DISSENY ACÚSTIC DE 
RECINTES 

OP 6 

Propagació del so en espais tancats. Paràmetres de qualitat 
en acústica de sales: confort, ergonomia, criteris de nivell i 
criteris d'intel·ligibilitat. Factors fisiològics que afecten el 
procés de comunicació auditiu-oral. Materials i dispositius 
per al condicionament acústic. Sistemes de reforç sonor. 
Recintes d'ús: comunitari (esportiu, industrial, 
conferències/aules, teatres, concerts, sales multiusos, 
estudis d'enregistrament, etc). Simulació acústica de 
recintes, predicció i auralització. Normatives i 
recomanacions.  

ITINERARI 2: TECNOLOGIA AUDIOVISUAL

20029 SÍNTESI DIGITAL DE SO OP 6 

Percepció de la música. Generació de sons mitjançant 
instruments tradicionals. Control digital de la síntesi i 
seqüenciació. Generació de sons mitjançant instruments 
sintètics: tècniques de síntesi lineal, no lineal i 
computacional.  

20030 
PROCESSADORS DIGITALS 
DE SENYAL 

OP 6 

Arquitectura, programació i disseny de sistemes basats en 
processadors digitals de senyal. Sistemes en temps real. 
Tractament digital de senyal sobre processadors digitals de 
senyal.  

ANGLÈS

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.  

PRÀCTIQUES EXTERNES 

20040 
PRÀCTIQUES EN 
EMPRESA 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.  

20031 
SISTEMES AUDIOVISUALS 
AVANÇATS 

OB 6 

Televisió digital d'alta definició, sistemes de visualització 3D 
i de telepresència immersiva. Sistemes d'àudio envolupant i 
àudio volumètric (síntesi de camp sonor). Formats, suports i 
codificació de vídeo i àudio amb serveis multimèdia afegits.  

20032 

PROJECTES I 
INFRAESTRUCTURES DE 
TELECOMUNICACIÓ I 

OB 6 

Teoria general del projecte. Metodologia, formulació i 
elaboració de projectes. Anàlisi d'infraestructures i sistemes 
de telecomunicacions. Disseny, desplegament, organització 
i gestió d'infraestructures de telecomunicació (ICT, televisió 
i altres).  

ITINERARI 1: ENGINYERIA ACÚSTICA 

20033 
ULTRASONS I 
APLICACIONS 

OP 6 

Propagació i atenuació dels ultrasons. Generació dels 
ultrasons: transductors piezoelèctrics i magnetorestrictius. 
Detecció i mesura dels ultrasons. Aplicacions en indústria, 
medicina, acústica submarina, etc.  

20034 
ACÚSTICA 
MEDIAMBIENTAL 

OP 6 

Paràmetres i índexs de molèstia del soroll ambiental. Fonts 
del soroll mediambiental, models d'emissió. Avaluació de 
l'impacte acústic. Soroll d'activitats comunitàries. Control del 
soroll en acústica mediambiental. Mesures del soroll 
ambiental. Mapes sonors. Normatives.  

ITINERARI 2: TECNOLOGIA AUDIOVISUAL 

20035 INFOGRAFIA OP 6 
Transformacions geomètriques. Projeccions. Models 
geomètrics. Models d'il·luminació. Algorismes d'ombreig.  

20036 
CENTRES DE PRODUCCIÓ 
AUDIOVISUAL 

OP 6 
Disseny i anàlisi de necessitats, estructura i configuració de 
centres de producció audiovisual.  

ANGLÈS 

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

PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES 

20041 
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.  

20037 MITJANS DE TRANSMISSIÓ OB 6 
Conceptes bàsics de radiació electromagnètica. Mitjans de 
transmissió i els corresponents dispositius emissors i 
receptors d’aquests.  

20038 

PROJECTES I 
INFRAESTRUCTURES DE 
TELECOMUNICACIÓ II 

OB 6 

Elaboració de projectes d'enginyeria en so i imatge i de 
diferents fonts d'energia. Energia solar fotovoltaica, tèrmica 
i electrònica de potència. Disseny, desplegament, 
organització i gestió d'infraestructures de telecomunicació 
(radioenllaços, telefonia fixa i mòbil i altres).  

20039 SERVEIS MULTIMÈDIA OB 6 

Tecnologies multimèdia per a la difusió de continguts. 
Programació de sistemes basats en arquitectures client-
servidor. Impacte socioeconòmic dels sistemes multimèdia 
de difusió de continguts.  

20042 TREBALL DE FI DE GRAU OB 12 

Elaboració d'un Treball de Fi de Grau (TFG) que integre els 
continguts formatius rebuts en la titulació. El TFG estarà 
orientat al desenvolupament i a l'avaluació de les 
competències arreplegades en el pla d'estudis. 
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PER A CURSAR AQUESTA ASSIGNATURA CAL CURSAR PRÈVIAMENT 

20040 PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES I
20041 PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES II 

Tenir aprovats almenys el 50% dels crèdits de la titulació. 

20042 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. 

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

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

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

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

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

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

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

RECURSOS TECNOLÒGICS
Ordinadors de lliure accés / Xarxa sense fil / Correu electrònic personal / Espai web 
propi per a publicar / Avantatges en adquisició de portàtils / Impressió remota de 
documents / Promoció de l'ús de programari lliure (COPLA) / Seu electrònica / Accès a 
la UA des de dispositius mòbils.
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estudis en universitats no europees amb les quals la UA haja subscrit convenis d'intercanvi d'estudiants. Aquest intercanvi 
es farà amb l'objectiu de reconeixement acadèmic i d'aprofitament, així com d'adequació al seu perfil curricular.

PROGRAMES NACIONALS DE MOBILITAT

Programa de Mobilitat Nacional SICUE: permet a l'alumnat fer una part dels seus estudis en una altra universitat 
espanyola diferent de la pròpia, amb garanties de reconeixement acadèmic i d'aprofitament, com també d'adequació al 
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EN TELECOMUNICACIÓ

PER A CURSAR AQUESTA ASSIGNATURA CAL CURSAR PRÈVIAMENT 

20040 PRÀCTIQUES EN EMPRESES I 

20041 PRÀCTIQUES EN EMPRESES II 
Tenir aprovats almenys el 50% dels crèdits de la titulació. 

20042 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. 

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

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

Apartat de correus 99. 03080 Alacant. 
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ARTS I HUMANITATS

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

CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES

■ Administració i Direcció d'Empreses 

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

Direcció d'Empreses (I ADE)2

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

CIÈNCIES

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

CIÈNCIES DE LA SALUT

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

ENGINYERIA I ARQUITECTURA

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

Telecomunicació 

4

4

■ Enginyeria Informàtica 
■ Enginyeria Informàtica + Administració i 

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

Dos d'aquestes filologies.

Mestre en Educació Primaria i Humanitats.

Mestre en Educació Primaria i Filologia Catalana.

Matemàtiques i Física.

ADE i Economia.

ADE i Màrqueting.
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Programes organitzats per a simultanejar:

Dobles graus internacionals:

7
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9

Doble Grau Internacional amb la Northwestern State 

University (EEUU) (cal tindre superats 120 crèdits de 

ADE).

Doble Grau Internacional en Dret UA - UNIVALI 

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

Doble Grau Internacional: Programa Internacional 

UA / Universitat de Bamberg (Alemanya) (estar 

matriculat en tercer de grau).
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