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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.  v
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ARTS I HUMANITATS

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

CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES

■ Administració i Direcció d'Empreses 

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

Direcció d'Empreses (I ADE)2

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

CIÈNCIES

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

CIÈNCIES DE LA SALUT

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

ENGINYERIA I ARQUITECTURA

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

Telecomunicació 
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■ Enginyeria Informàtica 
■ Enginyeria Informàtica + Administració i 

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

Dos d'aquestes filologies.

Mestre en Educació Primaria i Humanitats.

Mestre en Educació Primaria i Filologia Catalana.

Matemàtiques i Física.

ADE i Economia.

ADE i Màrqueting.
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Programes organitzats per a simultanejar:

Dobles graus internacionals:
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Doble Grau Internacional amb la Northwestern State 

University (EEUU) (cal tindre superats 120 crèdits de 

ADE).

Doble Grau Internacional en Dret UA - UNIVALI 

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

Doble Grau Internacional: Programa Internacional 

UA / Universitat de Bamberg (Alemanya) (estar 

matriculat en tercer de grau).



Grau en Geografia i Ordenació del Territori
per la Universitat d'Alacant

OBJECTIUS DEL TÍTOL

Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques

 presencialEnsenyament:

 240 ECTSNombre de crèdits:

 50Nombre de places:

Llengües utilitzades: llengües oficials de la Comunitat Valenciana (castellà, valencià)

Els objectius del grau en Geografia i Ordenació del Territori de la Universitat d'Alacant atenen a l'evolució recent de la disciplina en el 
context internacional, a les creixents demandes socials de qüestions relacionades amb el coneixement, la investigació, l'ordenació i 
la gestió del territori a diferents escales, i, en relació amb tot això, a les exigències del mercat laboral.
La comesa fonamental de la titulació és formar professionals competents en matèria territorial amb capacitat d'elaborar propostes 
en matèria de planificació, avaluació i gestió, sense oblidar els continguts fonamentals per a l'anàlisi crítica i explicació dels 
processos territorials.
Els objectius generals del títol de Grau en Geografia i Ordenació del Territori de la Universitat d'Alacant es concreten en els següents:

Proporcionar una formació general i de caràcter integrat sobre els continguts fonamentals de la Geografia, el seu 
desenvolupament epistemològic i els mètodes d'investigació que li són propis.
Capacitar per a l'anàlisi, la interpretació i el diagnòstic de processos i problemes territorials, combinant les dimensions temporal i 
espacial.
Comprendre les interrelacions de fenòmens de naturalesa ambiental amb uns de tipus econòmic, social, cultural i polític per a 
explicar la diversitat dels territoris a diferents escales.
Desenvolupar les habilitats relacionades amb l'obtenció, anàlisi, tractament i representació de la informació geogràfica i 
cartogràfica, com també el treball de camp.
Capacitar per a l'actuació en el territori i en la seua gestió, reforçant el caràcter experimental de la formació geogràfica.
Disposar dels coneixements necessaris per a poder accedir a la formació necessària per a l'ensenyament de la Geografia en 
l'educació secundària i el batxillerat, sense perjudici de la necessària obtenció del títol postgrau establit a aquest efecte per 
l'administració educativa de l'Estat.
Crear les bases per a posteriors estudis de postgrau, especialitzats o interdisciplinars, en els quals existisca un destacat component 
territorial.

www.ua.es

www.ua.es

INFORMACIÓ GENERAL

COMPETÈNCIES GENERALS DEL TÍTOL

COMPETÈNCIES

Capacitat d'anàlisi i síntesi.
Capacitat d'organització i planificació.
Capacitat per a gestionar adequadament la informació, especialment, mitjançant l'ús de la TIC.
Capacitat per a realitzar treballs de forma individual o en equip segons el context i la situació.
Capacitat d'aprenentatge autònom i d'adaptació a noves situacions.
Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica.
Capacitat de comunicar-se de forma oral o per escrit de manera clara i adequada al context.
Actitud sistèmica d'atenció i precisió en el treball.
Creativitat i iniciativa.
Compromís ètic amb la sostenibilitat, el respecte als drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els valors 
democràtics, la multiculturalitat, la pau…

En els primers anys de la titulació s'ha establit una estructura coordinada de coneixements entre els graus en Geografia i 
Ordenació del Territori i el grau en Història per la Universitat d'Alacant, que comparteixen una estructura educativa comuna en el 
denominat “mòdul de programa formatiu”, que estableix una part comuna que condueix a una diversificació posterior en la que 
els dos graus coincideixen en 60 crèdits.

COMPETÈNCIES ESPECIFIQUES

CONTINGUTS: MÒDULS DEL PLA D'ESTUDIS

El grau en Geografia i Ordenació del Territori s'ha organitzat pensant en la necessitat d'incloure els continguts formatius bàsics 
del futur geògraf/a en els primers cursos (1r , 2n, i part de 3r curs), mentre que les matèries vinculades amb l'aplicació pràctica 
de la geografia i l'ordenació del territori, ocupen els cursos 3r i 4t. A més de les matèries pròpiament geogràfiques, el grau en 
Geografia i Ordenació del Territori inclou matèries d'Història, Art i Filosofia. Es pretén, així, que l'estudiant integre coneixements 
de la Història  universal i d'Espanya per a diferents períodes cronològics, d'Història de l'Art, d'Història del Pensament, i així 
mateix, de Dret Administratiu –especialment en les especialitats d'urbanisme i medi ambient-, d'Economia –en matèries 
d'història econòmica i economia aplicada i regional-, i d'Urbanística –en l'especialitat d'urbanisme-. D'aquesta manera, 
s'intenta aconseguir una formació bàsica i aplicada en qüestions territorials, ambientals i desenvolupament territorial a 
diverses escales, que resulta essencial per al/la geògraf/a actual.

L'organització de mòduls i matèries queda establida de la manera següent:

Mòdul A: Geografia Física (4 matèries): 
Mòdul B: Geografia Humana (2 matèries): Geografia de la població i social i Geografia econòmica.
Mòdul C: Geografia Regional (2 matèries): Geografia de les regions del món i Geografia d'Espanya.
Mòdul D: Mètodes i tècniques en Geografia (4 matèries): Cartografia; Teoria i mètodes en Geografia; Tècniques en 
Geografia i Sistemes d'informació geogràfica.
Mòdul E: Ordenació del Territori (2 matèries): Geografia aplicada i Planificació regional.
Mòdul F: Transversal (3 matèries): Dret administratiu; Economia i Urbanística i Ordenació del territori.
Mòdul G: Bàsic (5 matèries): Art; Filosofia; Geografia; Història i Dret i economia
Mòdul H: Treball de Fi de Grau.
Mòdul I: Pràctiques Externes.

Geomorfologia ; Climatologia; Biogeografia; i Hidrogeografia.
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Comprendre els fonaments epistemològics de la Geografia i l'Ordenació del territori.
Capacitat per a comprendre i manejar adequadament els conceptes, la metodologia i les tècniques de la Geografia i 
l'Ordenació del territori.
Capacitat per a comprendre i utilitzar adequadament els conceptes d'altres disciplines, especialment, de la història, de 
l'economia, el dret i la urbanística.
Capacitat per a combinar les dimensions temporal i espacial en l'anàlisi i interpretació del territori.
Capacitat per a llegir i interpretar adequadament la informació territorial continguda en quadres estadístics, gràfics, mapes, 
plans, imatges de satèl·lit,…
Capacitat per a transformar i sintetitzar la informació territorial en taules estadístiques, gràfics, mapes o plans.
Capacitat per a determinar i interpretar els elements del territori a considerar segons l'escala d'anàlisi.
Capacitat per a analitzar el territori com un sistema complex, interrelacionat i interdependent.
Capacitat per a exposar i transmetre coneixements relacionats amb l'anàlisi del territori de forma ordenada, senzilla i clara, 
adequada al context.
Capacitat per a realitzar propostes d'ordenació territorial i de localització de serveis i activitats des d'una perspectiva de 
desenvolupament sostenible.
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Grau en Geografia i Ordenació del Territori
per la Universitat d'Alacant
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Els objectius generals del títol de Grau en Geografia i Ordenació del Territori de la Universitat d'Alacant es concreten en els següents:

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

www.ua.es

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 d'Humanitats i Ciències Socials.
Podeu millorar la nota d'admissió al grau examinant-vos, en la PAU, d'assignatures que ponderaran segons aquesta taula:

ACCÉS

TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA 
Límit Admissió de places: 50.
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. 

Facultat de Filosofia i Lletres
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ctra. d'Alacant s/n 03690 Sant Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon: 965903448    Fax: 965903449
facu.lletres@ua.es    lletres.ua.es/va/

CENTRE

PERFILS PROFESSIONALS DEL TÍTOL

El/la Graduat/a en Geografia i Ordenació del Territori per la Universitat d'Alacant ha de disposar dels coneixements fonamentals 
per a l'acompliment dels sis perfils professionals definits en el LBGOT i reiterats i actualitzats en el recent informe de 2008 del 
Col·legi de Geògrafs:
1. Planificació i gestió territorial.
2. Desenvolupament local i regional.
3. Medi físic, recursos naturals i medi ambient.
4. Anàlisi territorial de la població i demografia.
5. Tecnologies de la informació geogràfica.
6. Societat de coneixement, educació i divulgació geogràfica.
Professions per a les quals capacita:
- Geògraf/a, en el seu vessant docent, professional i investigador.

www.ua.es
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GEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

3 4

ASSIGNATURA POND. ASSIGNATURA POND. ASSIGNATURA POND. 

ARTS ESCÈNIQUES 0.1 FÍSICA 0.1 HISTÒRIA DE L’ART 0.2 

BIOLOGIA 0.1 FONAMENTS DE L’ART II 0.2 LLATÍ II 0.2 

CULTURA AUDIOVISUAL II 0.1 GEOGRAFIA 0.2 

DIBUIX TÈCNIC II 0.1 GEOLOGIA 0.1 

MATEMÀTIQUES APLICADES 
A LAS CIÈNCIES SOCIALS II 

0.2 

DISSENY 0.1 GREC II 0.1 MATEMÀTIQUES II 0.2 

ECONOMIA DE L’EMPRESA 0.2 HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA 0.2 QUÍMICA 0.1 
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de la PAU o a la fase obligatòria (en aquest cas cal fer la fase obligatòria completa).
L'alumnat de l'antic sistema de BUP i COU manté la qualificació d'accés obtinguda en la prova de selectivitat. Aquests alumnes 
poden millorar la nota d'admissió presentant-se a la fase voluntària de l'actual PAU. Només qui va superar el COU abans del curs 
1974/75 (any d'implantació de la selectivitat) hi pot accedir sense superar proves d'accés.
Els estudiants procedents de sistemes educatius espanyols més antics (estudis de batxillerat amb pla anterior al 1953, estudis 
de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) poden accedir a estudis oficials de grau amb la nota d'accés que 
van obtenir (poden millorar-la a través de fase voluntària de la PAU).
3. FORMACIÓ PROFESSIONAL. Títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d'arts plàstiques i disseny o 
tècnic esportiu superior: s'hi pot accedir des de qualsevol família professional.
Es pot millorar la nota d'admissió examinant-se, en les PAU, de quatre assignatures, com a màxim, que ponderen segons la taula 
de ponderacions de l'apartat 1.
4. ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D'ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS ESPANYA 
HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS. Cal acreditació d'accés expedida per la UNED. Poden reconèixer o examinar-se 
d'assignatures en les proves de competències específiques (PCE) que organitza la UNED, per a millorar la nota d'admissió fins 
a 14 punts, d'acord amb el sistema de ponderacions de la taula del punt 1.
5. ELS ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS, prèvia sol·licitud d'homologació del títol d'origen al títol 
espanyol de batxillerat, poden examinar-se de sis assignatures, com a màxim, de les oferides en les proves de competències 
específiques (PCE) de la UNED (almenys una assignatura troncal comuna). 
Se'ls aplicarà la taula de ponderacions del punt 1, en cas que s'hagen examinat d'assignatures troncals de modalitat o d'opció i 
les hagen superat.
6. ALTRES: titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: Ciències Socials i 
Jurídiques), accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys 
mitjançant prova.
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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 d'Humanitats i Ciències Socials.
Podeu millorar la nota d'admissió al grau examinant-vos, en la PAU, d'assignatures que ponderaran segons aquesta taula:

ACCÉS

TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA 
Límit Admissió de places: 50.
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. 

Facultat de Filosofia i Lletres
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ctra. d'Alacant s/n 03690 Sant Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon: 965903448    Fax: 965903449
facu.lletres@ua.es    lletres.ua.es/va/

CENTRE

PERFILS PROFESSIONALS DEL TÍTOL

El Llibre blanc del Grau en Geografia i Ordenació del Territori elaborat per l'ANECA va establir 6 perfils professionals per als 
quals el grau de la Universitat d'Alacant capacita:

1. Professions per a les quals capacita:

- Geògraf/a, en el seu vessant docent, professional i investigador.
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GEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

3 4

ASSIGNATURA POND. ASSIGNATURA POND. ASSIGNATURA POND. 

ARTS ESCÈNIQUES 0.1 FÍSICA 0.1 HISTÒRIA DE L’ART 0.2 

BIOLOGIA 0.1 FONAMENTS DE L’ART II 0.2 LLATÍ II 0.2 

CULTURA AUDIOVISUAL II 0.1 GEOGRAFIA 0.2 

DIBUIX TÈCNIC II 0.1 GEOLOGIA 0.1 

MATEMÀTIQUES APLICADES 
A LAS CIÈNCIES SOCIALS II 

0.2 

DISSENY 0.1 GREC II 0.1 MATEMÀTIQUES II 0.2 

ECONOMIA DE L’EMPRESA 0.2 HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA 0.2 QUÍMICA 0.1 

1. Investigació, educació i divulgació geogràfiques
2. Tecnologies de la informació geogràfica
3. Medi físic, recursos naturals i medi ambient
4. Planificació i gestió territorial
5. Anàlisi territorial de la població i demografia
6. Desenvolupament regional i local

A partir d'aquesta classificació, el Col·legi Professional de Geògrafs d'Espanya, realitza informes en els quals analitza les
ocupacions més freqüents, tant en el sector privat com en el públic. El Grau de Geografia i Ordenació del Territori de la
Universitat d'Alacant capacita per a ocupacions directament relacionades amb:
Ensenyament secundari, plans d'emergència i de prevenció de riscos, desenvolupament local, planificació estratègica local i
regional, planificació i gestió de recursos hídrics; estudi, inventari i gestió del patrimoni cultural, realització plans estratègics
(EDUSI), climatologia i meteorologia, plans d'ordenació territorial, treballs en cadastre i gestió del patrimoni immobiliari,
urbanisme: planificació i gestió, anàlisi i ordenació del paisatge, cartografia, cooperació i solidaritat, agendes 21 locals i
auditories ambientals urbanes, formació contínua i ensenyament no reglat, demografia i estudis de la població, realització de
guies turístiques, documentació cartogràfica i estudis toponímics, educació ambiental, guies del patrimoni natural i cultural,
ensenyament universitari; mobilitat, transport i logística, ordenació i gestió dels espais d'interès natural, gestió i avaluació de
polítiques de desenvolupament turístic, inventaris d'usos del sòl i recursos naturals, estudis de localització, implantació i 
impacte d'activitats econòmiques, estudis urbà i metropolitans, avaluació i disseny d'estratègies de sostenibilitat, avaluació i 
disseny d'estratègies de sostenibilitat, geomarketing, polítiques urbanes, promoció de productes turístics, serveis tècnics 
d'implantació de sistemes de qualitat ambiental, sistemes d'informació geogràfica (SIG), teledetecció, fotogrametria, sistemes 
localització (GPS), treballs editorials, estudis i auditories en l'avaluació d'impacte ambiental.
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(1) Prèviament a l'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 UA 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) 18 crèdits. Inclou les pràctiques externes (6 crèdits). Les assignatures optatives estan 
constituïdes per assignatures pròpies del grau de Geografia i Ordenació del Territori i per matèries 
obligatòries d'altres graus pertanyents a de la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.

 

OPTATIVITAT:

ESTRUCTURA DEL PLA D'ESTUDIS
PER TIPUS DE MATÈRIA

DISTRIBUCIÓ PER CURSOS

www.ua.es

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS SEMESTRE 

OPTATIVES:

22019 ECONOMIA ESPANYOLA OP 6 8 

28005 DRET ADMINISTRATIU OP 6 8 

33050 GLOBALITZACIÓ I CONFLICTES REGIONALS OP 6 8 

33051 ORDENACIÓ TERRITORIAL EN ESPAIS DE MUNTANYA OP 6 8 

33052 ELS RISCOS NATURALS EN L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI OP 6 8 

33053 AVALUACIÓ I PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL OP 6 8 

33054 DESENVOLUPAMENT LOCAL I SOSTENIBILITAT OP 6 8 

33055 GEOGRAFIA DE LES MIGRACIONS OP 6 8 

33098 PRÀCTIQUES EN EMPRESA OP 6 8 

33523 URBANISME I MEDI AMBIENT OP 6 8 

35019 HISTÒRIA ECONÒMICA D'ESPANYA. SEGLES XIX i XX OP 6 8 
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GEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

5 6

TIPUS DE MATÈRIA ECTS 
Formació bàsica (FB) 60 
Obligatòries (OB) 156 
Optatives (OP) 18 
Treball de Fi de Grau 6 
Total crèdits 240 

PRIMER CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

32000 
DELS PRIMERS ÉSSERS HUMANS A 
L'ANTIGUITAT 

FB 6 32002 
DE L'EDAT MITJANA A LA 
MODERNITAT 

FB 6 

32001 
FONTS I DOCUMENTS PER A LA 
HISTÒRIA 

FB 6 32003 EL MÓN CONTEMPORANI FB 6 

33001 
INTRODUCCIÓ A LA GEOGRAFIA 
FÍSICA 

FB 6 33003 
GEOGRAFIA DE LES REGIONS DEL 
MÓN 

FB 6 

33000 
INTRODUCCIÓ A LA GEOGRAFIA 
HUMANA 

FB 6 29002 HISTÒRIA DE L'ART FB 6 

29001 HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA FB 6 33002 

INTRODUCCIÓ A LA CARTOGRAFIA I 
FORMES DE REPRESENTACIÓ 
GRÀFICA 

OB 6 

SEGON CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

33020 GEOGRAFIA D'EUROPA OB 6 33025 

BASES JURÍDIQUES I 
ECONÒMIQUES PER A 
L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI 

FB 6 

33021 GEOMORFOLOGÍA OB 6 33026 GEOGRAFIA D'ESPANYA OB 6 

33022 CARTOGRAFIA OB 6 33027 CLIMATOLOGIA OB 6 

33023 GEOGRAFIA DE LA POBLACIÓ OB 6 33028 GEOGRAFIA RURAL OB 6 

33024 GEOGRAFIA ECONÒMICA OB 6 33029 GEOGRAFIA URBANA OB 6 

TERCER CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

33030 
DINÀMIQUES DE LES REGIONS 
ESPANYOLES 

OB 6 33032 BIOGEOGRAFIA OB 6 

33031 TEORIA I MÈTODES EN GEOGRAFIA OB 6 33035 
GEOGRAFIA DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA 

OB 6 

33033 GEOGRAFIA POLÍTICA I SOCIAL OB 6 33036 ANÀLISI I GESTIÓ DEL PAISATGE OB 6 

33034 TÈCNIQUES EN GEOGRAFIA OB 6 33038 
SISTEMES D'INFORMACIÓ 
GEOGRÀFICA 

OB 6 

33037 HIDROGEOMORFOLOGÍA OB 6 33039 GEOGRAFIA DEL TURISME OB 6 

QUART CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

33040 
SIG APLICAT A L'ORDENACIÓ DEL 
TERRITORI 

OB 6 33045 
PLANIFICACIÓ REGIONAL I 
ORDENACIÓ DEL TERRITORI 

OB 6 

33041 
ANÀLISI I ORDENACIÓ DELS ESPAIS 
TURÍSTICS 

OB 6 33099 TREBALL DE FI DE GRAU  OB 6 

33042 
GEOGRAFIA FÍSICA APLICADA A 
L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI 

OB 6 

33043 
ORDENACIÓ DEL MEDI FÍSIC 
LITORAL 

OB 6 

33044 
GEOGRAFIA HUMANA APLICADA A 
L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI 

OB 6 

OPTATIVITAT 
(1) OP 6 
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(1)   18 crèdits. Inclou les pràctiques externes (6 crèdits). Les assignatures optatives estan

constituïdes per assignatures pròpies del grau de Geografia i Ordenació del Territori i per matèries 
obligatòries d'altres graus pertanyents a de la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.

OPTATIVITAT:ESTRUCTURA DEL PLA D'ESTUDIS
PER TIPUS DE MATÈRIA

DISTRIBUCIÓ PER CURSOS

www.ua.es

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS SEMESTRE 

OPTATIVES: 

22019 ECONOMIA ESPANYOLA OP 6 8 

28005 DRET ADMINISTRATIU OP 6 8 

33050 GLOBALITZACIÓ I CONFLICTES REGIONALS OP 6 8 

33051 ORDENACIÓ TERRITORIAL EN ESPAIS DE MUNTANYA OP 6 8 

33052 ELS RISCOS NATURALS EN L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI OP 6 8 

33053 AVALUACIÓ I PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL OP 6 8 

33054 DESENVOLUPAMENT LOCAL I SOSTENIBILITAT OP 6 8 

33055 GEOGRAFIA DE LES MIGRACIONS OP 6 8 

33098 PRÀCTIQUES EN EMPRESA OP 6 8 

33523 URBANISME I MEDI AMBIENT OP 6 8 

35019 HISTÒRIA ECONÒMICA D'ESPANYA. SEGLES XIX i XX OP 6 8 
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GEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

5 6

TIPUS DE MATÈRIA ECTS 
Formació bàsica (FB) 60 
Obligatòries (OB) 156 
Optatives (OP) 18 
Treball de Fi de Grau 6 
Total crèdits 240 

PRIMER CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS

32000 
DELS PRIMERS ÉSSERS HUMANS A
L'ANTIGUITAT 

FB 6 32002 
DE L'EDAT MITJANA A LA 
MODERNITAT

FB 6 

32001 
FONTS I DOCUMENTS PER A LA 
HISTÒRIA

FB 6 32003 EL MÓN CONTEMPORANI FB 6 

33001 
INTRODUCCIÓ A LA GEOGRAFIA 
FÍSICA

FB 6 33003 
GEOGRAFIA DE LES REGIONS DEL 
MÓN

FB 6 

33000 
INTRODUCCIÓ A LA GEOGRAFIA 
HUMANA

FB 6 29002 HISTÒRIA DE L'ART FB 6 

29001 HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA FB 6 33002 

INTRODUCCIÓ A LA CARTOGRAFIA I 
FORMES DE REPRESENTACIÓ 
GRÀFICA

OB 6 

SEGON CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS

33020 GEOGRAFIA D'EUROPA OB 6 33025 

BASES JURÍDIQUES I 
ECONÒMIQUES PER A 
L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI 

FB 6 

33021 GEOMORFOLOGÍA OB 6 33026 GEOGRAFIA D'ESPANYA OB 6 

33022 CARTOGRAFIA OB 6 33027 CLIMATOLOGIA OB 6 

33023 GEOGRAFIA DE LA POBLACIÓ OB 6 33028 GEOGRAFIA RURAL OB 6 

33024 GEOGRAFIA ECONÒMICA OB 6 33029 GEOGRAFIA URBANA OB 6 

TERCER CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS

33030 
DINÀMIQUES DE LES REGIONS 
ESPANYOLES

OB 6 33032 BIOGEOGRAFIA OB 6 

33031 TEORIA I MÈTODES EN GEOGRAFIA OB 6 33035 
GEOGRAFIA DE LA COMUNITAT
VALENCIANA 

OB 6 

33033 GEOGRAFIA POLÍTICA I SOCIAL OB 6 33036 ANÀLISI I GESTIÓ DEL PAISATGE OB 6 

33034 TÈCNIQUES EN GEOGRAFIA OB 6 33038 
SISTEMES D'INFORMACIÓ 
GEOGRÀFICA

OB 6 

33037 HIDROGEOMORFOLOGÍA OB 6 33039 GEOGRAFIA DEL TURISME OB 6 

QUART CURS

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS

33040 
SIG APLICAT A L'ORDENACIÓ DEL 
TERRITORI 

OB 6 33045 
PLANIFICACIÓ REGIONAL I 
ORDENACIÓ DEL TERRITORI 

OB 6 

33041 
ANÀLISI I ORDENACIÓ DELS ESPAIS 
TURÍSTICS

OB 6 33099 TREBALL DE FI DE GRAU
(1)

OB 6 

33042 
GEOGRAFIA FÍSICA APLICADA A 
L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI

OB 6 

33043 
ORDENACIÓ DEL MEDI FÍSIC 
LITORAL 

OB 6 

33044 
GEOGRAFIA HUMANA APLICADA A 
L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI

OB 6 

OPTATIVIDAD 
(2)

OP 6 
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PLA D'ESTUDIS
GRAU EN GEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
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www.ua.esGEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

PRIMER CURS - SEMESTRE 1 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

PRIMER CURS - SEMESTRE 2 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

7 8

32000 
DELS PRIMERS ÉSSERS 
HUMANS A L'ANTIGUITAT 

FB 6 

La construcció de la Prehistòria com a ciència. Els inicis de 
la humanitat. Cap a la complexitat social. L'Antiguitat: 
bases, fonts, espai i temps històric. Principals models 
estatals de l'Antiguitat. Els complexos culturals i religiosos 
de l'Antiguitat. 

32001 
FONTS I DOCUMENTS PER 
A LA HISTÒRIA 

FB 6 
Fonts, Història i Arqueologia. Arqueologia i paisatge. 
Arqueologia i imatge. Fonts i documents d'arxiu. Les 
escriptures exposades. Les fonts libràries.  

33001 
INTRODUCCIÓ A LA 
GEOGRAFIA FÍSICA 

FB 6 

El camp d'estudi de la Geografia Física. L'estudi de la Terra 
en la Geografia Física: composició interna, les teories 
orogèniques. Climatologia. Elements del clima. Nocions de 
la circulació atmosfèrica general: grans tipus de climes. 
Geomorfologia. Minerals i roques. Formes estructurals 
bàsiques i els grans sistemes del modelatge terrestre. 
Hidrogeomorfologia. El cicle de l'aigua. Conceptes bàsics 
d'hidrologia continental i oceànica. Biogeografia: interrelació 
entre els elements abiòtics i biòtics. Les grans unitats 
biogeogràfiques en la Terra. 

33000 
INTRODUCCIÓ A LA 
GEOGRAFIA HUMANA 

FB 6 

Relacions entre la geografia i el territori. Relacions entre la 
geografia i la societat. Relacions entre la geografia i 
l'economia. Relacions entre la geografia i la política. 
Relacions entre la geografia i el medi ambient. 

29001 
HISTÒRIA DE LA 
FILOSOFIA 

FB 6 

La filosofia grega. La República de Plató. La filosofia 
cristiana. La Ciutat de Déu de Sant Agustín. La filosofia 
renaixentista. El Príncep de Maquiavel. La filosofia 
il·lustrada. Idea per a una història universal en clau 
cosmopolita de Kant. La filosofia hermenèutica. La 
genealogia de la moral de Nietzsche. La filosofia crítica. La 
Crisi de les ciències europees d'Husserl. 

32002 
DE L'EDAT MITJANA A LA 
MODERNITAT 

FB 6 

Introducció al coneixement de l'Edat Mitjana: fonts, 
metodologia i problemàtica històrica. La formació del poder: 
regnes i estats en l'Edat mitjana. Els fonaments socials i 
econòmics i els sistemes culturals i religioses en Edat 
mitjana. Introducció al coneixement històric de l'edat 
moderna . El sistema d'estats en l'edat moderna. Els 
fonaments socioeconòmics i culturals de l'Antic Règim. 

32003 EL MÓN CONTEMPORANI FB 6 

Què és el Món Contemporani?. Debats polítics fonamentals. 
Idees i conceptes socials de la modernitat. La revolució 
liberal-burgesa i la formació dels Estats-Nació. 
Industrialització i canvis econòmics. Contradiccions de 
l'ordre burgés i moviments socials. 

33003 
GEOGRAFIA DE LES 
REGIONS DEL MÓN 

FB 6 

Aspectes geogràfics significatius per al coneixement del 
món actual. Criteris de regionalització del món. Les regions 
del món desenvolupat. Món àrab i islàmic. Llatinoamèrica i 
Carib. El creixement econòmic i desigualtat en el sud d'Àsia. 
Perifèria i marginalitat: Àfrica subsahariana. 

29002 HISTÒRIA DE L'ART FB 6 

Introducció a la Història i els conceptes de l'Art. L'art en el 
món antic. L'art en el món medieval. L'art en el món 
modern. L'art en el món contemporani. Anàlisi i interpretació 
de l'obra artística. 

33002 

INTRODUCCIÓ A LA 
CARTOGRAFIA I FORMES 
DE REPRESENTACIÓ 
GRÀFICA 

OB 6 

La Cartografia: evolució de la ciència des dels orígens a 
l'actualitat. Cartografia i SIG: Abast i reptes de la cartografia 
en el context de la societat de la informació. Fonaments de 
Cartografia. Tipus de mapes. La dada cartogràfica. Principis 
de cartometria. Projeccions. La representació del relleu, 
poblament, les activitats humanes i els usos del sòl. Lectura 
cartogràfica. Fuentes, recursos i tècniques en cartografia. 
Fotografia aèria i sensors remots. Tècniques de 
representació gràfica a partir de dades no cartogràfiques. 
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www.ua.esGEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

PRIMER CURS - SEMESTRE 1 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

PRIMER CURS - SEMESTRE 2 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

7 8

32000 
DELS PRIMERS ÉSSERS 
HUMANS A L'ANTIGUITAT 

FB 6 

La construcció de la Prehistòria com a ciència. Els inicis de 
la humanitat. Cap a la complexitat social. L'Antiguitat: 
bases, fonts, espai i temps històric. Principals models 
estatals de l'Antiguitat. Els complexos culturals i religiosos 
de l'Antiguitat. 

32001 
FONTS I DOCUMENTS PER 
A LA HISTÒRIA 

FB 6 
Fonts, Història i Arqueologia. Arqueologia i paisatge. 
Arqueologia i imatge. Fonts i documents d'arxiu. Les 
escriptures exposades. Les fonts libràries.  

33001 
INTRODUCCIÓ A LA 
GEOGRAFIA FÍSICA 

FB 6 

El camp d'estudi de la Geografia Física. L'estudi de la Terra 
en la Geografia Física: composició interna, les teories 
orogèniques. Climatologia. Elements del clima. Nocions de 
la circulació atmosfèrica general: grans tipus de climes. 
Geomorfologia. Minerals i roques. Formes estructurals 
bàsiques i els grans sistemes del modelatge terrestre. 
Hidrogeomorfologia. El cicle de l'aigua. Conceptes bàsics 
d'hidrologia continental i oceànica. Biogeografia: interrelació 
entre els elements abiòtics i biòtics. Les grans unitats 
biogeogràfiques en la Terra. 

33000 
INTRODUCCIÓ A LA 
GEOGRAFIA HUMANA 

FB 6 

Relacions entre la geografia i el territori. Relacions entre la 
geografia i la societat. Relacions entre la geografia i 
l'economia. Relacions entre la geografia i la política. 
Relacions entre la geografia i el medi ambient. 

29001 
HISTÒRIA DE LA 
FILOSOFIA 

FB 6 

La filosofia grega. La República de Plató. La filosofia 
cristiana. La Ciutat de Déu de Sant Agustín. La filosofia 
renaixentista. El Príncep de Maquiavel. La filosofia 
il·lustrada. Idea per a una història universal en clau 
cosmopolita de Kant. La filosofia hermenèutica. La 
genealogia de la moral de Nietzsche. La filosofia crítica. La 
Crisi de les ciències europees d'Husserl. 

32002 
DE L'EDAT MITJANA A LA 
MODERNITAT 

FB 6 

Introducció al coneixement de l'Edat Mitjana: fonts, 
metodologia i problemàtica històrica. La formació del poder: 
regnes i estats en l'Edat mitjana. Els fonaments socials i 
econòmics i els sistemes culturals i religioses en Edat 
mitjana. Introducció al coneixement històric de l'edat 
moderna . El sistema d'estats en l'edat moderna. Els 
fonaments socioeconòmics i culturals de l'Antic Règim. 

32003 EL MÓN CONTEMPORANI FB 6 

Què és el Món Contemporani?. Debats polítics fonamentals. 
Idees i conceptes socials de la modernitat. La revolució 
liberal-burgesa i la formació dels Estats-Nació. 
Industrialització i canvis econòmics. Contradiccions de 
l'ordre burgés i moviments socials. 

33003 
GEOGRAFIA DE LES 
REGIONS DEL MÓN 

FB 6 

Aspectes geogràfics significatius per al coneixement del 
món actual. Criteris de regionalització del món. Les regions 
del món desenvolupat. Món àrab i islàmic. Llatinoamèrica i 
Carib. El creixement econòmic i desigualtat en el sud d'Àsia. 
Perifèria i marginalitat: Àfrica subsahariana. 

29002 HISTÒRIA DE L'ART FB 6 

Introducció a la Història i els conceptes de l'Art. L'art en el 
món antic. L'art en el món medieval. L'art en el món 
modern. L'art en el món contemporani. Anàlisi i interpretació 
de l'obra artística. 

33002 

INTRODUCCIÓ A LA 
CARTOGRAFIA I FORMES 
DE REPRESENTACIÓ 
GRÀFICA 

OB 6 

La Cartografia: evolució de la ciència des dels orígens a 
l'actualitat. Cartografia i SIG: Abast i reptes de la cartografia 
en el context de la societat de la informació. Fonaments de 
Cartografia. Tipus de mapes. La dada cartogràfica. Principis 
de cartometria. Projeccions. La representació del relleu, 
poblament, les activitats humanes i els usos del sòl. Lectura 
cartogràfica. Fuentes, recursos i tècniques en cartografia. 
Fotografia aèria i sensors remots. Tècniques de 
representació gràfica a partir de dades no cartogràfiques. 
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GEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

SEGON CURS - SEMESTRE 3 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

SEGON CURS - SEMESTRE 4 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

9 10

33025 

BASES JURÍDIQUES I 
ECONÒMIQUES PER A 
L'ORDENACIÓ DEL 
TERRITORI 

FB 6 

Conceptes bàsics de l'ordenament jurídic administratiu 
aplicats a l'ordenació del territori. Condicionants jurídic-
administratius de la planificació territorial i urbanística. 
Conceptes bàsics de microeconomia i macroeconomia 
aplicats a l'ordenació del territori. Territori, economia i presa 
de decisions. 

33026 GEOGRAFIA D'ESPANYA OB 6 

L'espai geogràfic espanyol: diversitat i contrastos. El medi 
físic-ecològic. Unitats principals i dinàmiques. Evolució, 
estructura i distribució espacial de la població. Activitats 
econòmiques. Distribució territorial. Recursos naturals i 
fonts d'energia. Infraestructures de comunicació i transport. 
Espanya a Europa i en el món. 

33027 CLIMATOLOGIA OB 6 

Conceptes bàsics de la climatologia i evolució de la ciència 
climàtica a través de la història. Elements climàtics. 
Tractament de dades i representacions gràfiques i 
cartogràfiques. Lleis de circulació atmosfèrica general. 
Centres d'acció i zones de circulació atmosfèrica planetària. 
Distribució dels climes en la superfície terrestre. Evolució 
del clima terrestre a través de la història i estat actual. 

33028 GEOGRAFIA RURAL OB 6 

Continguts, evolució epistemològica i fonts de la geografia 
rural. Característiques bàsiques dels espais rurals. 
Problemes i possibilitats dels espais rurals en l'actualitat. 
Activitats econòmiques en els espais rurals. Organització i 
promoció de les àrees rurals. La població i el poblament 
rural. 

33029 GEOGRAFIA URBANA OB 6 

Continguts i evolució epistemològica de la Geografia 
urbana. L'evolució de les ciutats i de la morfologia urbana. 
Models de ciutat i sostenibilitat. Els usos del sòl i les
funcions urbanes. La ciutat actual: problemes i oportunitats. 
Els centres històrics. 

33020 GEOGRAFIA D'EUROPA OB 6 

Europa: realitat geogràfica. Els condicionants físic-ecològics 
en la diferenciació regional d'Europa. Els components i els 
factors configuradors de l'organització espacial. La població 
i el poblament. Les activitats econòmiques i les 
transformacions territorials. Els contrastos, tensions i 
polítiques d'intervenció. Les grans unitats geopolítiques 
(Unió Europea i Rússia) i la posició d'Europa en l'escenari 
mundial. 

33021 GEOMORFOLOGIA OB 6 

Camp d'estudi de la geomorfologia estructural i el seu 
significat en  Geografia. Nocions bàsiques d'estratigrafia. 
Formació del relleu en conques sedimentàries: relleu tabular 
i relleu en costes. Estructura i relleu plegat en conques 
sedimentàries. Estructura i relleu fallats en sòcols i conques 
sedimentàries. Influència del relleu en l'organització de 
l'espai o el relleu com a infraestructura del paisatge. 

33022 CARTOGRAFIA OB 6 

Introducció a la cartografia temàtica i el seu ús general en 
Geografia. Tractament avançat de les variables 
geogràfiques/objectes geomètrics i de les dades/atributs 
associats. Semiologia cartogràfica per a l'elaboració de 
cartografia temàtica. Ús i gestió de bases de dades, 
geodatabases i recursos d'informació de les TIG i la seua 
aplicació a l'elaboració de productes temàtics en 
Cartografia. Fonaments per a l'elaboració, edició i 
representació d'un mapa temàtic aplicat a temes ambientals 
i d'ordenació del territori. Valoració d'un bon disseny 
cartogràfic. Contribució de les TIG en l'elaboració i 
producció cartogràfica: Fonaments, avantatges i 
inconvenients de l'aplicació dels SIG, Teledetecció i GPS en 
l'elaboració de cartografia temàtica. 

33023 
GEOGRAFIA DE LA 
POBLACIÓ 

OB 6 

Conceptes i evolució epistemològica de la Geografia de la 
Població. Distribució geogràfica de la població mundial. 
L'estructura de la població per edat, sexe, activitat i nivell 
d'instrucció. Els estadis de l'evolució demogràfica. Les 
dinàmiques demogràfiques i el creixement de la població. 
Els moviments espacials de població. 

33024 GEOGRAFIA ECONÒMICA OB 6 

La globalització i els seus efectes econòmics. Activitats 
econòmiques i pautes de localització. Polítiques territorials i 
desenvolupament local i regional. Efectes territorials de les 
activitats econòmiques. 
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GEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

SEGON CURS - SEMESTRE 3 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

SEGON CURS - SEMESTRE 4 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

9 10

33025 

BASES JURÍDIQUES I 
ECONÒMIQUES PER A 
L'ORDENACIÓ DEL 
TERRITORI 

FB 6 

Conceptes bàsics de l'ordenament jurídic administratiu 
aplicats a l'ordenació del territori. Condicionants jurídic-
administratius de la planificació territorial i urbanística. 
Conceptes bàsics de microeconomia i macroeconomia 
aplicats a l'ordenació del territori. Territori, economia i presa 
de decisions. 

33026 GEOGRAFIA D'ESPANYA OB 6 

L'espai geogràfic espanyol: diversitat i contrastos. El medi 
físic-ecològic. Unitats principals i dinàmiques. Evolució, 
estructura i distribució espacial de la població. Activitats 
econòmiques. Distribució territorial. Recursos naturals i 
fonts d'energia. Infraestructures de comunicació i transport. 
Espanya a Europa i en el món. 

33027 CLIMATOLOGIA OB 6 

Conceptes bàsics de la climatologia i evolució de la ciència 
climàtica a través de la història. Elements climàtics. 
Tractament de dades i representacions gràfiques i 
cartogràfiques. Lleis de circulació atmosfèrica general. 
Centres d'acció i zones de circulació atmosfèrica planetària. 
Distribució dels climes en la superfície terrestre. Evolució 
del clima terrestre a través de la història i estat actual. 

33028 GEOGRAFIA RURAL OB 6 

Continguts, evolució epistemològica i fonts de la geografia 
rural. Característiques bàsiques dels espais rurals. 
Problemes i possibilitats dels espais rurals en l'actualitat. 
Activitats econòmiques en els espais rurals. Organització i 
promoció de les àrees rurals. La població i el poblament 
rural. 

33029 GEOGRAFIA URBANA OB 6 

Continguts i evolució epistemològica de la Geografia 
urbana. L'evolució de les ciutats i de la morfologia urbana. 
Models de ciutat i sostenibilitat. Els usos del sòl i les 
funcions urbanes. La ciutat actual: problemes i oportunitats. 
Els centres històrics. 

33020 GEOGRAFIA D'EUROPA OB 6 

Europa: realitat geogràfica. Els condicionants físic-ecològics 
en la diferenciació regional d'Europa. Els components i els 
factors configuradors de l'organització espacial. La població 
i el poblament. Les activitats econòmiques i les 
transformacions territorials. Els contrastos, tensions i 
polítiques d'intervenció. Les grans unitats geopolítiques 
(Unió Europea i Rússia) i la posició d'Europa en l'escenari 
mundial. 

33021 GEOMORFOLOGIA OB 6 

Camp d'estudi de la geomorfologia estructural i el seu 
significat en Geografia. Nocions bàsiques d'estratigrafia. 
Formació del relleu en conques sedimentàries: relleu tabular 
i relleu en costes. Estructura i relleu plegat en conques 
sedimentàries. Estructura i relleu fallats en sòcols i conques 
sedimentàries. Influència del relleu en l'organització de 
l'espai o el relleu com a infraestructura del paisatge. 

33022 CARTOGRAFIA OB 6 

Introducció a la cartografia temàtica i el seu ús general en 
Geografia. Tractament avançat de les variables 
geogràfiques/objectes geomètrics i de les dades/atributs 
associats. Semiologia cartogràfica per a l'elaboració de 
cartografia temàtica. Ús i gestió de bases de dades, 
geodatabases i recursos d'informació de les TIG i la seua 
aplicació a l'elaboració de productes temàtics en 
Cartografia. Fonaments per a l'elaboració, edició i 
representació d'un mapa temàtic aplicat a temes ambientals 
i d'ordenació del territori. Valoració d'un bon disseny 
cartogràfic. Contribució de les TIG en l'elaboració i 
producció cartogràfica: Fonaments, avantatges i 
inconvenients de l'aplicació dels SIG, Teledetecció i GPS en 
l'elaboració de cartografia temàtica. 

33023 
GEOGRAFIA DE LA 
POBLACIÓ 

OB 6 

Conceptes i evolució epistemològica de la Geografia de la 
Població. Distribució geogràfica de la població mundial. 
L'estructura de la població per edat, sexe, activitat i nivell 
d'instrucció. Els estadis de l'evolució demogràfica. Les 
dinàmiques demogràfiques i el creixement de la població. 
Els moviments espacials de població. 

33024 GEOGRAFIA ECONÒMICA OB 6 

La globalització i els seus efectes econòmics. Activitats
econòmiques i pautes de localització. Polítiques territorials i 
desenvolupament local i regional. Efectes territorials de les 
activitats econòmiques. 
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GEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

TERCER CURS - SEMESTRE 5 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

TERCER CURS - SEMESTRE 6 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

11 12

33030 
DINÀMIQUES DE LES 
REGIONS ESPANYOLES 

OB 6 

El procés de configuració regional d'Espanya: XVIII-XXI. 
Estructura regional de l'Espanya Atlàntica. La divisió 
regional de la vall de l'Ebre. Les regions de la Meseta. Les 
regions mediterrànies. Els territoris de Ceuta i Melilla. 
L'arxipèlag canari. 

33031 
TEORIA I MÈTODES EN 
GEOGRAFIA 

OB 6 

Evolució històrica del pensament geogràfic i dels 
plantejaments metodològics fins a mitjan segle XX: dels 
orígens del saber geogràfic a la Geografia prefundacional 
del segle XVIII, la fundació de la Geografia científica i la 
institucionalització i consolidació de la ciència geogràfica. El 
pensament geogràfic durant la segona meitat del segle XX: 
disgregació, atomització i reconstrucció de la ciència 
geogràfica. Els mètodes de la Nova Geografia, la Geografia 
quantitativa, les Geografies humanistes i les Geografies 
Radicals. Nous enfocaments i renovació de tendències en 
Geografia al començament del segle XXI. La renovació de 
mètodes i temes de treball en Geografia Humana, Geografia 
Física i la reconstrucció de la Geografia Regional. 

33033 
GEOGRAFIA POLÍTICA I 
SOCIAL 

OB 6 

Continguts i evolució epistemològica de la Geografia política 
i de la Geografia Social. Estat, nació i relacions de poder. 
Geopolítica i relacions internacionals. Geografia electoral. 
Geografia del benestar. Geografia de la pobresa i l'exclusió. 

33034 
TÈCNIQUES EN 
GEOGRAFIA 

OB 6 

Les tècniques quantitatives i qualitatives en Geografia. 
Aplicacions a la investigació i a la geografia professional. 
Descripció i representació de variables. Les mesures de 
relació. Les sèries temporals. L'ús d'índexs en Geografia. La 
recollida i selecció de dades. 

33037 HIDROGEOMORFOLOGIA OB 6 

La hidrosfera i el cicle de l'aigua. Les aigües marines: 
característiques, distribució i dinàmica. Les aigües 
continentals: cursos fluvials, llacs i aigües subterrànies. La 
conca hidrogràfica com a unitat bàsica d'estudi i anàlisi: 
morfologia i morfometria fluvial, vessament, cabals i règims 
fluvials. Els llacs: característiques, dinàmiques i tipologia. 
Les aigües i les actuacions humanes. 

33032 BIOGEOGRAFIA OB 6 

El camp d'estudi de la Biogeografia. Els sòls: 
característiques i propietats, factors i processos 
fonamentals que intervenen en la seua formació,
classificació i grans tipus de sòls. La coberta vegetal: criteris 
de classificació, factors geogràfics determinants en la seua 
distribució, corologia, dinàmica vegetal i la influència de les 
activitats humanes. La fauna: criteris de classificació, factors 
geogràfics determinants en la seua distribució, corologia, 
relació amb el medi i amb les activitats humanes. Tècniques 
d'estudi dels sòls, de la coberta vegetal i del món animal. 

33035 
GEOGRAFIA DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA 

OB 6 

Configuració i organització històrica del territori valencià. La 
Comunitat Valenciana en l'Europa de les regions. Factors i 
elements del medi físic-ecològic en el desenvolupament 
regional valencià. La població i el poblament. L'organització
del sistema de ciutats. Les activitats productives i les 
dinàmiques de l'espai regional.  

33036 
ANÀLISI I GESTIÓ DEL 
PAISATGE 

OB 6 

El concepte de paisatge i la seua evolució en la Geografia. 
El ressorgiment del paisatge com a objecte d'estudi:
renovació metodològica, normatives específiques i estudis 
aplicats. Mètodes i tècniques d'aproximació als estudis 
d'anàlisis, gestió i protecció del paisatge. L'aplicació dels 
estudis de paisatge. Estudi de casos. 

33038 
SISTEMES D'INFORMACIÓ 
GEOGRÀFICA 

OB 6 

Conceptes bàsics, aplicacions i usuaris dels Sistemes 
d'Informació Geogràfica. La informació geogràfica en els 
Sistemes d'Informació Geogràfica. Representació i 
organització digital. Models i estructures de dades 
geogràfiques en un Sistemes d'Informació Geogràfica. Els 
models raster i vectorial. Operacions i anàlisis de dades en 
els Sistemes d'Informació Geogràfica. Els Sistemes 
d'Informació Geogràfica i la representació cartogràfica 
digital. 

33039 GEOGRAFIA DEL TURISME OB 6 

Marc conceptual i fonts de la geografia del turisme, oci i 
recreació. Evolució, orígens i situació actual de les 
tipologies turístiques. Anàlisi dels focus i fluxos turístics. 
Turisme i política territorial. Impactes de les activitats 
turístiques, de l'oci i la recreació en el territori. Turisme i 
desenvolupament local i territorial. 
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GEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

TERCER CURS - SEMESTRE 5 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

TERCER CURS - SEMESTRE 6 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

11 12

33030 
DINÀMIQUES DE LES 
REGIONS ESPANYOLES 

OB 6 

El procés de configuració regional d'Espanya: XVIII-XXI. 
Estructura regional de l'Espanya Atlàntica. La divisió 
regional de la vall de l'Ebre. Les regions de la Meseta. Les 
regions mediterrànies. Els territoris de Ceuta i Melilla. 
L'arxipèlag canari. 

33031 
TEORIA I MÈTODES EN 
GEOGRAFIA 

OB 6 

Evolució històrica del pensament geogràfic i dels 
plantejaments metodològics fins a mitjan segle XX: dels 
orígens del saber geogràfic a la Geografia prefundacional 
del segle XVIII, la fundació de la Geografia científica i la 
institucionalització i consolidació de la ciència geogràfica. El 
pensament geogràfic durant la segona meitat del segle XX: 
disgregació, atomització i reconstrucció de la ciència 
geogràfica. Els mètodes de la Nova Geografia, la Geografia 
quantitativa, les Geografies humanistes i les Geografies 
Radicals. Nous enfocaments i renovació de tendències en 
Geografia al començament del segle XXI. La renovació de 
mètodes i temes de treball en Geografia Humana, Geografia 
Física i la reconstrucció de la Geografia Regional. 

33033 
GEOGRAFIA POLÍTICA I 
SOCIAL 

OB 6 

Continguts i evolució epistemològica de la Geografia política 
i de la Geografia Social. Estat, nació i relacions de poder. 
Geopolítica i relacions internacionals. Geografia electoral. 
Geografia del benestar. Geografia de la pobresa i l'exclusió. 

33034 
TÈCNIQUES EN 
GEOGRAFIA 

OB 6 

Les tècniques quantitatives i qualitatives en Geografia. 
Aplicacions a la investigació i a la geografia professional. 
Descripció i representació de variables. Les mesures de 
relació. Les sèries temporals. L'ús d'índexs en Geografia. La 
recollida i selecció de dades. 

33037 HIDROGEOMORFOLOGIA OB 6 

La hidrosfera i el cicle de l'aigua. Les aigües marines: 
característiques, distribució i dinàmica. Les aigües 
continentals: cursos fluvials, llacs i aigües subterrànies. La 
conca hidrogràfica com a unitat bàsica d'estudi i anàlisi: 
morfologia i morfometria fluvial, vessament, cabals i règims 
fluvials. Els llacs: característiques, dinàmiques i tipologia. 
Les aigües i les actuacions humanes. 

33032 BIOGEOGRAFIA OB 6 

El camp d'estudi de la Biogeografia. Els sòls: 
característiques i propietats, factors i processos 
fonamentals que intervenen en la seua formació, 
classificació i grans tipus de sòls. La coberta vegetal: criteris 
de classificació, factors geogràfics determinants en la seua 
distribució, corologia, dinàmica vegetal i la influència de les 
activitats humanes. La fauna: criteris de classificació, factors 
geogràfics determinants en la seua distribució, corologia, 
relació amb el medi i amb les activitats humanes. Tècniques 
d'estudi dels sòls, de la coberta vegetal i del món animal. 

33035 
GEOGRAFIA DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA 

OB 6 

Configuració i organització històrica del territori valencià. La 
Comunitat Valenciana en l'Europa de les regions. Factors i 
elements del medi físic-ecològic en el desenvolupament 
regional valencià. La població i el poblament. L'organització 
del sistema de ciutats. Les activitats productives i les 
dinàmiques de l'espai regional.   

33036 
ANÀLISI I GESTIÓ DEL 
PAISATGE 

OB 6 

El concepte de paisatge i la seua evolució en la Geografia. 
El ressorgiment del paisatge com a objecte d'estudi: 
renovació metodològica, normatives específiques i estudis 
aplicats. Mètodes i tècniques d'aproximació als estudis 
d'anàlisis, gestió i protecció del paisatge. L'aplicació dels 
estudis de paisatge. Estudi de casos. 

33038 
SISTEMES D'INFORMACIÓ 
GEOGRÀFICA 

OB 6 

Conceptes bàsics, aplicacions i usuaris dels Sistemes 
d'Informació Geogràfica. La informació geogràfica en els 
Sistemes d'Informació Geogràfica. Representació i 
organització digital. Models i estructures de dades 
geogràfiques en un Sistemes d'Informació Geogràfica. Els 
models raster i vectorial. Operacions i anàlisis de dades en 
els Sistemes d'Informació Geogràfica. Els Sistemes 
d'Informació Geogràfica i la representació cartogràfica 
digital. 

33039 GEOGRAFIA DEL TURISME OB 6 

Marc conceptual i fonts de la geografia del turisme, oci i 
recreació. Evolució, orígens i situació actual de les 
tipologies turístiques.  Anàlisi dels focus i fluxos turístics. 
Turisme i política territorial. Impactes de les activitats 
turístiques, de l'oci i la recreació en el territori. Turisme i 
desenvolupament local i territorial. 
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ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

13 14

33040 

SIG APLICAT A 
L'ORDENACIÓ DEL 
TERRITORI 

OB 6 

Ús i aplicació de la informació geogràfica tridimensional, 
altimetria i models digitals d'elevació aplicats a l'estudi del 
medi físic Ocupació de diverses fonts d'informació 
geogràfica en els estudis d'ordenació del territori: 
geodatabases, connexions WMS, WFS, sensors remots i 
fotografia aèria. Gestió de geodatabases  aplicada a treballs 
d'ordenació territorial. Anàlisi espacial i topològic aplicat a 
l'ordenació del territori: geoestadística, anàlisi multivariable i 
elaboració de models. Estratègies de qualitat en el procés 
de creació d'informes. Representació dels resultats i edició 
cartogràfica. Divulgació i publicació dels resultats mitjançant 
el concurs de T.I.C.  

33041 
ANÀLISI I ORDENACIÓ 
DELS ESPAIS TURÍSTICS 

OB 6 

Turisme: dimensió territorial i estructura. Ordenació 
d'espais litorals: renovació i nous desenvolupaments. 
Planificació de processos de desenvolupament turístic en 
àrees rurals. Reestructuració i planificació turística en 
àmbits urbans i metropolitans. Instruments d'ordenació del 
territori i gestió ambiental en espais turístics. Planificació 
sectorial turística. 

33042 

GEOGRAFIA FÍSICA 
APLICADA A L’ORDENACIÓ 
DEL TERRITORI  

OB 6 

Aproximació a la Geografia Física Aplicada: antecedents, 
situació actual i possibilitats d'aplicació en les polítiques 
d'ordenació del territori. Continguts en Geomorfologia 
aplicada: processos naturals i induïts de transcendència en 
la planificació del territori. Continguts de Climatologia
aplicada a l'ordenació i planificació. Biogeografia aplicada: 
tècniques d'anàlisis i recopilació d'informació ambiental. Les 
interacciones home-mig: origen de problemes 
mediambientals?. La integració dels estudis del medi físic 
en la planificació i ordenació del territori. 

33043 
ORDENACIÓ DEL MEDI 
FÍSIC LITORAL 

OB 6 

El medi físic litoral. Conceptes, zonificació i límits. Factors 
que intervenen en la dinàmica d'espais litorals i el seu 
modelatge. Morfologies costaneres. Ecosistemes singulars 
associats al litoral. Singularitat ecològica dels espais litorals 
(factors climàtics i morfològics). Vegetació i ecosistemes 
segons morfologies costaneres. Ordenació i planificació del 
litoral. La complexitat competencial en el litoral. Ordenament 
jurídic litoral (béns, servituds, títols d'ocupació). Usos nàutic-
esportius. La Gestió Integrada de Zones Costaneres 
(GIZC). Principis, mètodes, tècniques i experiències. 

33044 

GEOGRAFIA HUMANA 
APLICADA A L'ORDENACIÓ 
DEL TERRITORI 

OB 6 

Relacions entre la geografia humana i l'ordenació del 
territori. Planificació estratègica i ordenació del territori. 
Ordenació del territori i protecció del paisatge. Instruments 
per a la gestió sostenible del territori. 
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ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

13 14

33040 

SIG APLICAT A 
L'ORDENACIÓ DEL 
TERRITORI 

OB 6 

Ús i aplicació de la informació geogràfica tridimensional, 
altimetria i models digitals d'elevació aplicats a l'estudi del 
medi físic Ocupació de diverses fonts d'informació 
geogràfica en els estudis d'ordenació del territori: 
geodatabases, connexions WMS, WFS, sensors remots i 
fotografia aèria. Gestió de geodatabases  aplicada a treballs 
d'ordenació territorial. Anàlisi espacial i topològic aplicat a 
l'ordenació del territori: geoestadística, anàlisi multivariable i 
elaboració de models. Estratègies de qualitat en el procés 
de creació d'informes. Representació dels resultats i edició 
cartogràfica. Divulgació i publicació dels resultats mitjançant 
el concurs de T.I.C.  

33041 
ANÀLISI I ORDENACIÓ 
DELS ESPAIS TURÍSTICS 

OB 6 

Turisme: dimensió territorial  i estructura. Ordenació 
d'espais litorals: renovació i nous desenvolupaments. 
Planificació de processos de desenvolupament turístic en 
àrees rurals. Reestructuració i planificació turística en 
àmbits urbans i metropolitans. Instruments d'ordenació del 
territori i gestió ambiental en espais turístics. Planificació 
sectorial turística. 

33042 

GEOGRAFIA FÍSICA 
APLICADA A L’ORDENACIÓ 
DEL TERRITORI  

OB 6 

Aproximació a la Geografia Física Aplicada: antecedents, 
situació actual i possibilitats d'aplicació en les polítiques 
d'ordenació del territori. Continguts en Geomorfologia 
aplicada: processos naturals i induïts de transcendència en 
la planificació del territori. Continguts de Climatologia 
aplicada a l'ordenació i planificació. Biogeografia aplicada: 
tècniques d'anàlisis i recopilació d'informació ambiental. Les 
interacciones home-mig: origen de problemes 
mediambientals?. La integració dels estudis del medi físic 
en la planificació i ordenació del territori. 

33043 
ORDENACIÓ DEL MEDI 
FÍSIC LITORAL 

OB 6 

El medi físic litoral. Conceptes, zonificació i límits. Factors 
que intervenen en la dinàmica d'espais litorals i el seu 
modelatge. Morfologies costaneres. Ecosistemes singulars 
associats al litoral. Singularitat ecològica dels espais litorals 
(factors climàtics i morfològics). Vegetació i ecosistemes 
segons morfologies costaneres. Ordenació i planificació del 
litoral. La complexitat competencial en el litoral. Ordenament 
jurídic litoral (béns, servituds, títols d'ocupació). Usos nàutic-
esportius. La Gestió Integrada de Zones Costaneres 
(GIZC). Principis, mètodes, tècniques i experiències. 

33044 

GEOGRAFIA HUMANA 
APLICADA A L'ORDENACIÓ 
DEL TERRITORI 

OB 6 

Relacions entre la geografia humana i l'ordenació del 
territori. Planificació estratègica i ordenació del territori. 
Ordenació del territori i protecció del paisatge. Instruments 
per a la gestió sostenible del territori. 
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QUART CURS - SEMESTRE 8 (FORMACIÓ OBLIGATÒRIA 12 ECTS + FORMACIÓ OPTATIVA(1) 18 ECTS)

PROGRAMES INTERNACIONALS DE MOBILITAT

Programes de Mobilitat Erasmus+ d'estudiants amb finalitats d'estudi: el Programa d'Aprenentatge Permanent 
Erasmus està promogut per la Unió Europea amb la finalitat d'incentivar els intercanvis d'estudiants entre els països 
membres.
Programa de Mobilitat no Europea: per mitjà d'aquest programa, els estudiants de la UA poden 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: permeten 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-Forma).
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QUART CURS - SEMESTRE 8 FORMACIÓ OBLIGATÒRIA 12 ECTS + FORMACIÓ OPTATIVA  18 ECTS(2)
(Cont.) 

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTSContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

15 16

33055 
GEOGRAFIA DE LES 
MIGRACIONS 

OP 6 

Conceptes i aportacions de la Geografia de les migracions. 
Causes i evolució de les migracions. Panorama general dels 
fluxos migratoris actuals. Característiques i tipologies de les 
migracions actuals. Efectes socioeconòmics i territorials de 
les migracions. 

33098 
PRÀCTIQUES EN 
EMPRESA 

OP 6 
Els descrits en els convenis de pràctiques dirigits pels 
professors responsables de l'assignatura. 

33523 
URBANISME I MEDI 
AMBIENT 

OP 6 
Història de la ciutat. Planejament. La relació entre 
urbanisme i mobilitat. Impacte ambiental aplicat a les Obres 
Públiques. 

35019 

HISTÒRIA ECONÒMICA 
D'ESPANYA. SEGLES XIX i 
XX 

OP 6 

Es tracta de dotar els estudiants dels instruments 
necessaris per a comprendre i interpretar la realitat històrica 
i econòmica com a pas previ a l'estudi de l'evolució 
econòmica experimentada per Espanya en el transcurs dels 
segles XIX i XX, analitzant alguns aspectes clau de la 
nostra història més recent i relacionant-los amb el procés de 
convergència/divergència amb els països del nostre entorn. 
Més detalladament, els continguts tracten de: Proporcionar 
una formació generalista i integrada en el camp de les 
Ciències Socials i, en particular, de la Història Econòmica. 
Capacitar per a l'aplicació dels coneixements a l'anàlisi 
espacial, històric i econòmic; i contribuir a la interpretació 
dels fenòmens relacionats amb ells. Garantir el coneixement 
i interpretació de les diversitats i complexitats del territori i 
les interrelacions de fenòmens de naturalesa mediambiental 
amb uns altres de tipus econòmic social, polític i cultural. 
Desenvolupar les habilitats específiques per al maneig de 
tècniques de treball pròpies de la Història  i de l'Economia. 
Proporcionar els coneixements necessaris per a 
l'ensenyament de la Geografia i la Història en els estudis no 
universitaris, així com la divulgació dels problemes 
relacionats amb la història econòmica en el conjunt de la 
societat. 

33045 

PLANIFICACIÓ REGIONAL I 
ORDENACIÓ DEL 
TERRITORI 

OB 6 

Conceptes bàsics d'ordenació i gestió territorial dels espais 
regionals. Tipologia de plans d'ordenació dels espais 
regionals. Mètodes d'anàlisis i diagnòstic del territori a 
diferents escales (regional, comarcal i local). La planificació 
sectorial amb incidència en els espais regionals. Bases per 
a la realització de plans estratègics d'incidència territorial. 
Estudi de casos. 

33099 TREBALL DE FI DE GRAU OB 6 Els relacionats amb les diferents Matèries de la Titulació. 

ASSIGNATURES OPTATIVAS: a triar 3 assignatures entre les següents 

22019 ECONOMIA ESPANYOLA OP 6 

Estudi dels principals trets de l'economia espanyola i la 
seua evolució en les dècades recents. Creixement 
econòmic: trets del creixement, factors determinants i 
desequilibris. Branques d'activitat econòmica: evolució de 
l'estructura productiva. Aspectes institucionals; relacions 
amb l'exterior i distribució de la renda. 

28005 DRET ADMINISTRATIU OP 6 

L'ordenament administratiu. Estructura, organització i règim 
jurídic bàsic de les Administracions Públiques. Posició de 
l'administrat. Actes administratius, procediment administratiu 
comú, reclamacions i recursos administratius. Tutela 
jurisdiccional contenciós-administrativa. 

33050 
GLOBALITZACIÓ I 
CONFLICTES REGIONALS 

OP 6 

La dimensió econòmica, territorial, social i ambiental de la 
globalització. El concepte de conflicte. Terminologia bàsica i 
normativa aplicable. Institucions i organismes oficials en 
l'anàlisi dels conflictes territorials. El paper dels agents 
postpolítics. Fonts documentals. Sistematització dels 
conflictes territorials del món actual. Conseqüències dels 
conflictes territorials. 

33051 
ORDENACIÓ TERRITORIAL 
EN ESPAIS DE MUNTANYA 

OP 6 

Els espais de muntanya com a sistema geogràfic. Elements 
geogràfics definidors. Les particularitats del medi físic en els 
espais de muntanya. Geoecologia de les àrees de 
muntanya. L'evolució dels territoris de muntanya: d'àrees 
“superpoblades” a “àrees marginals”. Repercussions 
territorials i socioeconòmiques. Les muntanyes, d'àrees 
“senar grates” a “paisatges de gran valor” natural. Les àrees 
de muntanya en les polítiques d'ordenació del territori: 
polítiques de protecció. Les àrees de muntanya en les 
polítiques de desenvolupament regional. Les activitats 
tradicionals i els nous usos en els espais de muntanya: 
iniciatives. 

33052 

ELS RISCOS NATURALS EN 
L'ORDENACIÓ DEL 
TERRITORI 

OP 6 

Conceptes bàsics de riscos naturals. Societat del Risc i 
Territoris de Risc. Classificació dels riscos naturals. Anàlisi i 
descripció. Mètodes de treball en l'anàlisi del risc. 
Cartografies del risc. Riscos naturals en l'ordenació del 
territori. Programes i polítiques de reducció del risc. 
Legislació i Planes d'ordenació del territori per a la reducció 
dels riscos naturals. Anàlisi d'experiències. L'escala local en 
la planificació del risc. 

33053 
AVALUACIÓ I PROTECCIÓ 
DEL MEDI NATURAL 

OP 6 

El concepte de medi natural. Estratègies i polítiques 
mediambientals en el context supranacional. Política 
mediambiental i legislació estatal i regional. Figures de 
protecció. Els espais naturals ibèrics. La política 
mediambiental de la Comunitat Valenciana. Instruments de 
planejament i gestió del medi natural. Mètodes i criteris de 
valoració dels espais naturals. Estudi de casos concrets. 

33054 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL I SOSTENIBILITAT 

OP 6 

Conceptes bàsics sobre desenvolupament local i 
sostenibilitat. Medi ambient, cohesió territorial i participació 
ciutadana. Polítiques de promoció del desenvolupament 
local sostenible. Aplicacions a escala local dels instruments 
de planificació i gestió sostenible del territori. Efectes 
territorials de l'aplicació del desenvolupament local 
sostenible.  

PER A CURSAR AQUESTA ASSIGNATURA CAL QUE

33099 TREBALL DE FI DE GRAU
Per a cursar el Treball de Fi de Grau, l'alumnat ha de complir els requisits establits en la 
“Normativa de permanència i continuació d'estudis per als estudiants matriculats en Títols 
de Grau de la Universitat d'Alacant” vigent. 
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QUART CURS - SEMESTRE 8 (FORMACIÓ OBLIGATÒRIA 12 ECTS + FORMACIÓ OPTATIVA  18 ECTS)
(2)

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: permeten 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-Forma).
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QUART CURS - SEMESTRE 8 FORMACIÓ OBLIGATÒRIA 12 ECTS + FORMACIÓ OPTATIVA(1) 18 ECTS)(Cont.) 

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTSContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

15 16

33055 
GEOGRAFIA DE LES 
MIGRACIONS 

OP 6 

Conceptes i aportacions de la Geografia de les migracions. 
Causes i evolució de les migracions. Panorama general dels 
fluxos migratoris actuals. Característiques i tipologies de les 
migracions actuals. Efectes socioeconòmics i territorials de 
les migracions. 

33098 
PRÀCTIQUES EN 
EMPRESA 

OP 6 
Els descrits en els convenis de pràctiques dirigits pels 
professors responsables de l'assignatura. 

33523 
URBANISME I MEDI 
AMBIENT 

OP 6 
Història de la ciutat. Planejament. La relació entre 
urbanisme i mobilitat. Impacte ambiental aplicat a les Obres 
Públiques. 

35019 

HISTÒRIA ECONÒMICA 
D'ESPANYA. SEGLES XIX i 
XX 

OP 6 

Es tracta de dotar els estudiants dels instruments 
necessaris per a comprendre i interpretar la realitat històrica 
i econòmica com a pas previ a l'estudi de l'evolució 
econòmica experimentada per Espanya en el transcurs dels 
segles XIX i XX, analitzant alguns aspectes clau de la 
nostra història més recent i relacionant-los amb el procés de 
convergència/divergència amb els països del nostre entorn. 
Més detalladament, els continguts tracten de: Proporcionar 
una formació generalista i integrada en el camp de les 
Ciències Socials i, en particular, de la Història Econòmica. 
Capacitar per a l'aplicació dels coneixements a l'anàlisi 
espacial, històric i econòmic; i contribuir a la interpretació 
dels fenòmens relacionats amb ells. Garantir el coneixement 
i interpretació de les diversitats i complexitats del territori i 
les interrelacions de fenòmens de naturalesa mediambiental 
amb uns altres de tipus econòmic social, polític i cultural. 
Desenvolupar les habilitats específiques per al maneig de 
tècniques de treball pròpies de la Història  i de l'Economia. 
Proporcionar els coneixements necessaris per a 
l'ensenyament de la Geografia i la Història en els estudis no 
universitaris, així com la divulgació dels problemes 
relacionats amb la història econòmica en el conjunt de la 
societat. 

33045 

PLANIFICACIÓ REGIONAL I 
ORDENACIÓ DEL 
TERRITORI 

OB 6 

Conceptes bàsics d'ordenació i gestió territorial dels espais 
regionals. Tipologia de plans d'ordenació dels espais 
regionals. Mètodes d'anàlisis i diagnòstic del territori a 
diferents escales (regional, comarcal i local). La planificació 
sectorial amb incidència en els espais regionals. Bases per 
a la realització de plans estratègics d'incidència territorial. 
Estudi de casos. 

33099 TREBALL DE FI DE GRAU OB 6 Els relacionats amb les diferents Matèries de la Titulació. 

ASSIGNATURES OPTATIVAS: a triar 3 assignatures entre les següents 

22019 ECONOMIA ESPANYOLA OP 6 

Estudi dels principals trets de l'economia espanyola i la 
seua evolució en les dècades recents. Creixement 
econòmic: trets del creixement, factors determinants i 
desequilibris. Branques d'activitat econòmica: evolució de 
l'estructura productiva. Aspectes institucionals; relacions 
amb l'exterior i distribució de la renda. 

28005 DRET ADMINISTRATIU OP 6 

L'ordenament administratiu. Estructura, organització i règim 
jurídic bàsic de les Administracions Públiques. Posició de 
l'administrat. Actes administratius, procediment administratiu 
comú, reclamacions i recursos administratius. Tutela 
jurisdiccional contenciós-administrativa. 

33050 
GLOBALITZACIÓ I 
CONFLICTES REGIONALS 

OP 6 

La dimensió econòmica, territorial, social i ambiental de la 
globalització. El concepte de conflicte. Terminologia bàsica i 
normativa aplicable. Institucions i organismes oficials en 
l'anàlisi dels conflictes territorials. El paper dels agents 
postpolítics. Fonts documentals. Sistematització dels 
conflictes territorials del món actual. Conseqüències dels 
conflictes territorials. 

33051 
ORDENACIÓ TERRITORIAL 
EN ESPAIS DE MUNTANYA 

OP 6 

Els espais de muntanya com a sistema geogràfic. Elements 
geogràfics definidors. Les particularitats del medi físic en els 
espais de muntanya. Geoecologia de les àrees de 
muntanya. L'evolució dels territoris de muntanya: d'àrees 
“superpoblades” a “àrees marginals”. Repercussions 
territorials i socioeconòmiques. Les muntanyes, d'àrees 
“senar grates” a “paisatges de gran valor” natural. Les àrees 
de muntanya en les polítiques d'ordenació del territori: 
polítiques de protecció. Les àrees de muntanya en les 
polítiques de desenvolupament regional. Les activitats 
tradicionals i els nous usos en els espais de muntanya:
iniciatives. 

33052 

ELS RISCOS NATURALS EN 
L'ORDENACIÓ DEL 
TERRITORI 

OP 6 

Conceptes bàsics de riscos naturals. Societat del Risc i 
Territoris de Risc. Classificació dels riscos naturals. Anàlisi i 
descripció. Mètodes de treball en l'anàlisi del risc. 
Cartografies del risc. Riscos naturals en l'ordenació del 
territori. Programes i polítiques de reducció del risc. 
Legislació i Planes d'ordenació del territori per a la reducció 
dels riscos naturals. Anàlisi d'experiències. L'escala local en 
la planificació del risc. 

33053 
AVALUACIÓ I PROTECCIÓ 
DEL MEDI NATURAL 

OP 6 

El concepte de medi natural. Estratègies i polítiques 
mediambientals en el context supranacional. Política 
mediambiental i legislació estatal i regional. Figures de 
protecció. Els espais naturals ibèrics. La política 
mediambiental de la Comunitat Valenciana. Instruments de 
planejament i gestió del medi natural. Mètodes i criteris de 
valoració dels espais naturals. Estudi de casos concrets. 

33054 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL I SOSTENIBILITAT 

OP 6 

Conceptes bàsics sobre desenvolupament local i 
sostenibilitat. Medi ambient, cohesió territorial i participació 
ciutadana. Polítiques de promoció del desenvolupament 
local sostenible. Aplicacions a escala local dels instruments 
de planificació i gestió sostenible del territori. Efectes 
territorials de l'aplicació del desenvolupament local 
sostenible.  

PER A CURSAR AQUESTA ASSIGNATURA CAL QUE 

33099 TREBALL DE FI DE GRAU 
Per a cursar el Treball de Fi de Grau, l'alumnat ha de complir els requisits establits en la 
“Normativa de permanència i continuació d'estudis per als estudiants matriculats en Títols 
de Grau de la Universitat d'Alacant” vigent. 
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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
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1

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

CIÈNCIES

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

CIÈNCIES DE LA SALUT

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

ENGINYERIA I ARQUITECTURA

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

Telecomunicació 

4

4

■ Enginyeria Informàtica 
■ Enginyeria Informàtica + Administració i 

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

Dos d'aquestes filologies.

Mestre en Educació Primaria i Humanitats.

Mestre en Educació Primaria i Filologia Catalana.

Matemàtiques i Física.

ADE i Economia.

ADE i Màrqueting.
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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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