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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 Infermeria 
per la Universitat d'Alacant

OBJECTIUS DEL TÍTOL

Els objectius s'arrepleguen en l'ordre ministerial que regula la titulació, l'ORDRE CIN/2134/2008, de 3 de juliol, per la qual 
s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de la professió 
d'infermer:

Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats 
de salut de les persones que atenen, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada 
moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables.
Planificar i prestar cures d'infermeria dirigides a les persones, família o grups, orientades als resultats en salut i 
avaluar-ne l'impacte, a través de guies de pràctica clínica i assistencial, que descriuen els processos pels quals es 
diagnostica, es tracta o es cuida un problema de salut.
Conèixer i aplicar els fonaments i els principis teòrics i metodològics de la infermeria.
Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins del seu context 
social i multicultural.
Dissenyar sistemes de cures dirigides a les persones, família o grups, avaluant-ne l'impacte i establint-ne les 
modificacions oportunes.
Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
Comprendre sense prejudicis les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com a individus 
autònoms i independents, assegurant el respecte a les seues opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, 
a través de la confidencialitat i el secret professional.
Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions 
de les persones ateses, d'acord amb la forma en què viuen el seu procés de salut o malaltia.
Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, promovent el manteniment de conductes preventives i terapèutiques.
Protegir la salut i el benestar de les persones, família o grups atesos, garantint-ne la seguretat.
Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per a la salut.
Conèixer el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, i comprendre les implicacions ètiques de la salut en un 
context mundial en transformació.
Conèixer els principis de finançament sanitari i sociosanitari i utilitzar adequadament els recursos disponibles.
Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes cientificotècnics i els de qualitat.
Treballar amb l'equip de professionals com a unitat bàsica en la qual s'estructuren de forma unidisciplinària o 
multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials.
Conèixer els sistemes d'informació sanitària.
Fer les cures d'infermeria basant-se en l'atenció integral de salut que suposa la cooperació multiprofessional, la 
integració dels processos i la continuïtat assistencial.
Conèixer les estratègies per a adoptar mesures de confortabilitat i atenció de símptomes, dirigides al pacient i família, 
en l'aplicació de cures pal·liatives que contribuïsquen a alleujar la situació de malalts avançats i terminals.
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Dissenyar sistemes de cures dirigides a les persones, família o grups, avaluant-ne l'impacte i establint-ne les 
modificacions oportunes.
Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
Comprendre sense prejudicis les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com a individus 
autònoms i independents, assegurant el respecte a les seues opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, 
a través de la confidencialitat i el secret professional.
Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions 
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Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per a la salut.
Conèixer el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, i comprendre les implicacions ètiques de la salut en un 
context mundial en transformació.
Conèixer els principis de finançament sanitari i sociosanitari i utilitzar adequadament els recursos disponibles.
Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes cientificotècnics i els de qualitat.
Treballar amb l'equip de professionals com a unitat bàsica en la qual s'estructuren de forma unidisciplinària o 
multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials.
Conèixer els sistemes d'informació sanitària.
Fer les cures d'infermeria basant-se en l'atenció integral de salut que suposa la cooperació multiprofessional, la 
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COMPETÈNCIES GENERALS

COMPETÈNCIES

Mòdul de Formació Bàsica Comuna:
Conèixer i identificar l'estructura i la funció del cos humà. Comprendre les bases moleculars i fisiològiques de les 
cèl·lules i els teixits.
Conèixer l'ús i la indicació de productes sanitaris vinculats a les cures d'infermeria.
Conèixer els diferents grups de fàrmacs, els principis de la seua autorització, ús i indicació, i els mecanismes d'acció 
d'aquests.
Utilitzar els medicaments, avaluant els beneficis esperats i els riscos associats i/o efectes derivats de l'administració 
i el consum d'aquests.
Conèixer i valorar les necessitats nutricionals de les persones sanes i amb problemes de salut al llarg del cicle vital, 
per a promoure i reforçar pautes de conducta alimentària saludable.
Identificar els nutrients i els aliments en què es troben.
Identificar els problemes nutricionals de major prevalença i seleccionar les recomanacions dietètiques adequades.
Aplicar les tecnologies i els sistemes d'informació i comunicació de les cures de salut.
Conèixer els processos fisiopatològics i les seues manifestacions, i els factors de risc que determinen els estats de 
salut i malaltia en les diferents etapes del cicle vital.
Identificar les respostes psicosocials de les persones davant les diferents situacions de salut (en particular, la 
malaltia i el sofriment), seleccionant les accions adequades per a proporcionar ajuda en aquestes.
Establir una relació empàtica i respectuosa amb el pacient i la família, d'acord amb la situació de la persona, el 
problema de salut i l'etapa de desenvolupament.
Utilitzar estratègies i habilitats que permeten una comunicació efectiva amb pacients, famílies i grups socials, així 
com l'expressió de les seues preocupacions i interessos.
Reconèixer les situacions de risc vital i saber executar maniobres de suport vital bàsic i avançat.
Conèixer i identificar els problemes psicològics i físics derivats de la violència de gènere per a capacitar l'estudiant 
en la prevenció, la detecció precoç, l'assistència i la rehabilitació de les víctimes d'aquesta forma de violència.

Mòdul de Ciències de la Infermeria:
Identificar, integrar i relacionar el concepte de salut i les cures, des d'una perspectiva històrica, per a comprendre 
l'evolució de la cura d'infermeria.
Comprendre, des d'una perspectiva ontològica i epistemològica, l'evolució dels conceptes centrals que configuren la 
disciplina d'infermeria, així com els models teòrics més rellevants, aplicant la metodologia científica en el procés de 
cuidar i desenvolupant els plans de cures corresponents.
Aplicar el procés d'infermeria per a proporcionar i garantir el benestar, la qualitat i la seguretat a les persones ateses.
Conèixer i aplicar els principis que sustenten les cures integrals d'infermeria.
Dirigir, avaluar i prestar les cures integrals d'infermeria a l'individu, la família i la comunitat.
Tenir la capacitat per a descriure els fonaments del nivell primari de salut i les activitats a desenvolupar per a 
proporcionar una cura integral d'infermeria a l'individu, la família i la comunitat.
Comprendre la funció, les activitats i l'actitud cooperativa que el professional ha de desenvolupar en un equip 
d'Atenció Primària de Salut.
Promoure la participació de les persones, família i grups en el seu procés de salut malaltia.
Identificar els factors relacionats amb la salut i els problemes de l'entorn, per a atendre les persones en situacions de 
salut i malaltia com a integrants d'una comunitat.
Identificar i analitzar la influència de factors interns i externs en el nivell de salut d'individus i grups.
Aplicar els mètodes i els procediments necessaris en el seu àmbit per a identificar els problemes de salut més 
rellevants en una comunitat.
Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals i identificar les possibles causes de problemes de 
salut.
Educar, facilitar i promoure la salut i el benestar dels membres de la comunitat, les vides dels quals estan afectades 
per problemes de salut, risc, sofriment, malaltia, incapacitat o mort.
Conèixer les alteracions de salut de l'adult, identificant les manifestacions que apareixen en les seues diferents 
fases.
Identificar les necessitats de cura derivades dels problemes de salut.
Analitzar les dades arreplegades en la valoració, prioritzar els problemes del pacient adult, establir i executar el pla 
de cures i avaluar-lo.
Fer les tècniques i procediments de cures d'infermeria, establint una relació terapèutica amb els malalts i familiars.
Seleccionar les intervencions encaminades a tractar o prevenir els problemes derivats de les desviacions de salut.
Tenir una actitud cooperativa amb els diferents membres de l'equip.

Identificar les característiques de les dones en les diferents etapes del cicle reproductiu i en el climateri, i en les 
alteracions que s'hi poden presentar, i proporcionar les cures necessàries en cada etapa.
Aplicar cures generals durant el procés de maternitat per a facilitar l'adaptació de les dones i els nounats a les noves 
demandes i prevenir complicacions.
Conèixer els aspectes específics de les cures del nounat.
Identificar les característiques de les diferents etapes de la infància i adolescència i els factors que condicionen el 
patró normal de creixement i desenvolupament.
Conèixer els problemes de salut més freqüents en la infància i identificar-ne les manifestacions.
Analitzar les dades de valoració del xiquet, identificant els problemes d'infermeria i les complicacions que poden 
presentar-s'hi.
Aplicar les tècniques que integren la cura d'infermeria, establint una relació terapèutica amb els xiquets i els seus 
cuidadors.
Seleccionar les intervencions dirigides al xiquet sa i al malalt, així com les derivades dels mètodes de diagnòstic i 
tractament.
Ser capaç de proporcionar educació per a la salut als pares o cuidadors primaris.
Comprendre els canvis associats al procés d'envellir i la seua repercussió en la salut.
Identificar les modificacions estructurals, funcionals, psicològiques i de formes de vida associades al procés 
d'envellir.
Conèixer els problemes de salut més freqüents en les persones majors.
Seleccionar les intervencions cuidadores dirigides a tractar o a prevenir els problemes de salut i la seua adaptació a 
la vida diària mitjançant recursos de proximitat i suport a la persona anciana.
Conèixer el sistema sanitari espanyol.
Identificar les característiques de la funció directiva dels serveis d'infermeria i la gestió de cures.
Conèixer les tècniques de direcció de grups i ser capaç d'aplicar-les.
Conèixer la legislació aplicable i el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, inspirat en el codi europeu 
d'ètica i deontologia d'infermeria.
Prestar cures, garantint el dret a la dignitat, privadesa, intimitat, confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i 
la família.
Individualitzar la cura considerant l'edat, el gènere, les diferències culturals, el grup ètnic, les creences i els valors.
Conèixer els problemes de salut mental més rellevants en les diferents etapes del cicle vital, proporcionant cures 
integrals i eficaces, en l'àmbit de la infermeria.
Conèixer les cures pal·liatives i el control del dolor per a prestar cures que alleugen la situació dels malalts avançats i 
terminals.

Mòdul de Pràctiques Tutelades/Clíniques (CC) i Treball de Fi de Grau.
Pràctiques Tutelades/Clíniques (CC): Pràctiques preprofessionals en forma de rotatori clínic independent i amb una 
avaluació final de competències, en els Centrescentres de Salut, Hospitalssalut, hospitals i altres centres 
assistencials que permeten incorporar els valors professionals, competències de comunicació assistencial, 
raonament clínic, gestió clínica i judici crític, integrant en la pràctica professional els coneixements, les habilitats i 
les actituds de la Infermeriainfermeria, basats en principis i valors, associats a les competències descrites en els 
objectius generals i en les matèries que conformen el Títoltítol.
Treball de Fi de Grau: Matèria transversal el treball de la qual es realitzarà associat a diferents matèries.
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COMPETÈNCIES GENERALS

COMPETÈNCIES

Mòdul de Formació Bàsica Comuna:
Conèixer i identificar l'estructura i la funció del cos humà. Comprendre les bases moleculars i fisiològiques de les 
cèl·lules i els teixits.
Conèixer l'ús i la indicació de productes sanitaris vinculats a les cures d'infermeria.
Conèixer els diferents grups de fàrmacs, els principis de la seua autorització, ús i indicació, i els mecanismes d'acció 
d'aquests.
Utilitzar els medicaments, avaluant els beneficis esperats i els riscos associats i/o efectes derivats de l'administració 
i el consum d'aquests.
Conèixer i valorar les necessitats nutricionals de les persones sanes i amb problemes de salut al llarg del cicle vital, 
per a promoure i reforçar pautes de conducta alimentària saludable.
Identificar els nutrients i els aliments en què es troben.
Identificar els problemes nutricionals de major prevalença i seleccionar les recomanacions dietètiques adequades.
Aplicar les tecnologies i els sistemes d'informació i comunicació de les cures de salut.
Conèixer els processos fisiopatològics i les seues manifestacions, i els factors de risc que determinen els estats de 
salut i malaltia en les diferents etapes del cicle vital.
Identificar les respostes psicosocials de les persones davant les diferents situacions de salut (en particular, la 
malaltia i el sofriment), seleccionant les accions adequades per a proporcionar ajuda en aquestes.
Establir una relació empàtica i respectuosa amb el pacient i la família, d'acord amb la situació de la persona, el 
problema de salut i l'etapa de desenvolupament.
Utilitzar estratègies i habilitats que permeten una comunicació efectiva amb pacients, famílies i grups socials, així 
com l'expressió de les seues preocupacions i interessos.
Reconèixer les situacions de risc vital i saber executar maniobres de suport vital bàsic i avançat.
Conèixer i identificar els problemes psicològics i físics derivats de la violència de gènere per a capacitar l'estudiant 
en la prevenció, la detecció precoç, l'assistència i la rehabilitació de les víctimes d'aquesta forma de violència.

Mòdul de Ciències de la Infermeria:
Identificar, integrar i relacionar el concepte de salut i les cures, des d'una perspectiva històrica, per a comprendre 
l'evolució de la cura d'infermeria.
Comprendre, des d'una perspectiva ontològica i epistemològica, l'evolució dels conceptes centrals que configuren la 
disciplina d'infermeria, així com els models teòrics més rellevants, aplicant la metodologia científica en el procés de 
cuidar i desenvolupant els plans de cures corresponents.
Aplicar el procés d'infermeria per a proporcionar i garantir el benestar, la qualitat i la seguretat a les persones ateses.
Conèixer i aplicar els principis que sustenten les cures integrals d'infermeria.
Dirigir, avaluar i prestar les cures integrals d'infermeria a l'individu, la família i la comunitat.
Tenir la capacitat per a descriure els fonaments del nivell primari de salut i les activitats a desenvolupar per a 
proporcionar una cura integral d'infermeria a l'individu, la família i la comunitat.
Comprendre la funció, les activitats i l'actitud cooperativa que el professional ha de desenvolupar en un equip 
d'Atenció Primària de Salut.
Promoure la participació de les persones, família i grups en el seu procés de salut malaltia.
Identificar els factors relacionats amb la salut i els problemes de l'entorn, per a atendre les persones en situacions de 
salut i malaltia com a integrants d'una comunitat.
Identificar i analitzar la influència de factors interns i externs en el nivell de salut d'individus i grups.
Aplicar els mètodes i els procediments necessaris en el seu àmbit per a identificar els problemes de salut més 
rellevants en una comunitat.
Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals i identificar les possibles causes de problemes de 
salut.
Educar, facilitar i promoure la salut i el benestar dels membres de la comunitat, les vides dels quals estan afectades 
per problemes de salut, risc, sofriment, malaltia, incapacitat o mort.
Conèixer les alteracions de salut de l'adult, identificant les manifestacions que apareixen en les seues diferents 
fases.
Identificar les necessitats de cura derivades dels problemes de salut.
Analitzar les dades arreplegades en la valoració, prioritzar els problemes del pacient adult, establir i executar el pla 
de cures i avaluar-lo.
Fer les tècniques i procediments de cures d'infermeria, establint una relació terapèutica amb els malalts i familiars.
Seleccionar les intervencions encaminades a tractar o prevenir els problemes derivats de les desviacions de salut.
Tenir una actitud cooperativa amb els diferents membres de l'equip.
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Conèixer les tècniques de direcció de grups i ser capaç d'aplicar-les.
Conèixer la legislació aplicable i el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, inspirat en el codi europeu 
d'ètica i deontologia d'infermeria.
Prestar cures, garantint el dret a la dignitat, privadesa, intimitat, confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i 
la família.
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Mòdul de Pràctiques Tutelades/Clíniques (CC) i Treball de Fi de Grau.
Pràctiques Tutelades/Clíniques (CC): Pràctiques preprofessionals en forma de rotatori clínic independent i amb una 
avaluació final de competències, en els Centrescentres de Salut, Hospitalssalut, hospitals i altres centres 
assistencials que permeten incorporar els valors professionals, competències de comunicació assistencial, 
raonament clínic, gestió clínica i judici crític, integrant en la pràctica professional els coneixements, les habilitats i 
les actituds de la Infermeriainfermeria, basats en principis i valors, associats a les competències descrites en els 
objectius generals i en les matèries que conformen el Títoltítol.
Treball de Fi de Grau: Matèria transversal el treball de la qual es realitzarà associat a diferents matèries.
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Conèixer l'estadística aplicada a les ciències de la salut.
Basar les intervencions dels professionals de les ciències de la salut en l'evidència científica i en els mitjans 
disponibles.
Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes científic, tècnic i de qualitat.
Conèixer els sistemes d'informació sanitària.
Aplicar els mètodes i els procediments necessaris en el seu àmbit per a identificar els problemes de salut.
Plantejar la seqüència global per a l'estudi quantitatiu i estadístic de l'estat de salut d'una població.
Utilitzar els recursos informàtics per a l'anàlisi de qüestionaris i altres eines d'avaluació de l'estat de salut d'una 
població.
Interpretar i comunicar els resultats dels estudis en l'àmbit de les ciències de la salut.
Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, promovent el manteniment de conductes preventives i 
terapèutiques.
Identificar i utilitzar la informació a través de l'ús adequat de les TIC.
Valorar críticament la validesa i la utilitat de la investigació.
Fonamentar una pregunta d'investigació en infermeria.
Realitzar una presentació oral o escrita sobre els resultats d'una investigació.
Ser capaç d'identificar un procés assistencial que afecte a un grup de persones sanes o malaltes.
Conèixer problemes de salut associats al grup seleccionat.
Identificar el seu tractament biopsicosocial a partir de la millor evidència científica disponible.
Avaluar els resultats d'aplicar el tractament adequat.
Conèixer i comprendre l'experiència de patir un procés crònic (o malaltia) i viure amb dependència.
Tenir capacitat per a prendre decisions en qualsevol àmbit de l'activitat professional infermera.
Adquirir els coneixements específics de les patologies més prevalents; necessaris per a fomentar l'autocura del 
pacient/família en situacions de malaltia.
Tenir capacitat per a aplicar coneixements relacionats amb la prestació de cures (assistencial, docent, investigador i 
gestor).
Tenir capacitat per a liderar, gestionar i treballar en equip.
Conèixer els aspectes generals bàsics de les cures en situacions crítiques al llarg del cicle vital.
Relacionar els coneixements en anatomia amb l'activitat pràctica en infermeria.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Competències en un idioma estranger: llegir i comprendre textos en un idioma estranger.
Competències informàtiques i informacionals: demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes 
informacionals.
Competències en comunicació oral i escrita. Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS ESPECÍFIQUES DE TITULACIÓ
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CONTINGUTS: MÒDULS DEL PLA D'ESTUDIS

Els ensenyaments s'han estructurat considerant els següents mòduls o matèries: Anatomia humana; Estadística; Biologia; 
Bioquímica; Fisiopatologia; Psicologia; Relació d'ajuda; Sistemes informacionals, investigació i innovació en Infermeria; 
Infermeria i salut; Fonaments d'infermeria; Salut i cures d'infermeria en el cicle vital; Cures d'infermeria de l'adult I; 
Pràcticum (Pràctiques externes); Infermeria maternoinfantil; Cures d'infermeria de l'adult II; Pràcticum (Pràctiques 
externes); Infermeria integrada: intervenció comunitària a la cronicitat, dependència, geriatria, salut mental i cures 
pal·liatives; Cures d'infermeria de l'adult III; Optatives; Pràcticum (Pràctiques externes) i Treball de Fi de Grau.
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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 de la salut),
accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys mitjançant
prova.

Límit admissió de places: 200.
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.  

TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA 

PERFILS PROFESSIONALS DEL TÍTOL

Professió regulada per a l'exercici de la professió:

Infermer responsable de cures generals.

CENTRE

Facultat de Ciències de la Salut
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ctra. d'Alacant s/n 03690 Sant Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon: 965903512    Fax: 965903935
facu.salut@ua.es     fcsalud.ua.es/va/

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

REQUISITS D'ACCÉS
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ASSIGNATURA PONDERACIONS 

BIOLOGIA 0.2 

FÍSICA 0.2 

GEOLOGIA 0.1 

MATEMÀTIQUES II 0.2 

QUÍMICA 0.2 
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(1) Prèviament a l'avaluació del Treball de Fi de Grau, l'alumnat 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 i complir els requisits establits en la Normativa de permanència i continuació d'estudis.

(2) L'alumnat haurà de cursar 6 crèdits d'optativitat que haurà d'escollir entre les assignatures que s'ofereixen 
com a optatives.
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ESTRUCTURA DEL PLA D'ESTUDIS
PER TIPUS DE MATÈRIA

DISTRIBUCIÓ PER CURSOS

www.ua.es
INFERMERIA

TIPUS DE MATÈRIA ECTS 
Formació bàsica (FB) 60 
Obligatòries (OB) 78 
Pràctiques 
tutelades/clíniques 

90 

Optatives (OP) 6 
Treball de Fi de Grau 6 
Total crèdits 240 

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS SEMESTRE 

27029 
INFERMERIA EN EMERGÈNCIES I CURES 
CRÍTIQUES

OP 6 7 

27031 
PSICOLOGIA DE LA CURA I COMPETÈNCIES 
EMOCIONALS EN EL PROFESSIONAL 
D'INFERMERIA 

OP 6 7 

27032 
CULTURA DE LES CURES, EDUCACIÓ PER AL 
DESENVOLUPAMENT I PENSAMENT CRÍTIC 

OP 6 7 

27036 SALUT MEDIAMBIENTAL OP 6 7 

QUART CURS

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS

27037 

INFERMERIA EN INTERVENCIÓ 
COMUNITÀRIA, SALUT MENTAL, 
PSIQUIATRIA I ÈTICA 

OB 9 27039 

PRÀCTICUM X: CURES 
D'INFERMERIA EN UNITATS
ESPECIALITZADES I 

OB 6 

27038 

CURES D'INFERMERIA EN LA 
CRONICITAT, DEPENDÈNCIA, 
GERIATRIA I CURES PAL·LIATIVES 

OB 6 27041 

PRÀCTICUM XI: CURES 
D'INFERMERIA EN SALUT MENTAL I 
INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA 

OB 6 

27040 
CURES D'INFERMERIA EN UNITATS 
ESPECIALITZADES 

OB 9 27042 

PRÀCTICUM XII: CURES
D'INFERMERIA EN GERIATRIA I 
CURES PAL·LIATIVES

OB 6 

27044 

PRÀCTICUM XIII: CURES 
D'INFERMERIA EN UNITATS
ESPECIALITZADES II

OB 6 
ASSIGNATURA OPTATIVA 

(2)
OP 6 

27045 TREBALL DE FI DE GRAU (1) OB 6 

PRIMER CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

27001 ANATOMIA HUMANA FB 6 27006 RELACIÓ D'AJUDA  FB 6 

27002 BIOLOGIA FB 6 27007 

SISTEMES INFORMACIONALS, 
INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EN 
INFERMERIA  

FB 6 

27003 FISIOLOGIA HUMANA FB 6 27008 PSICOLOGIA FB 6 

27004 BIOQUÍMICA FB 6 27009 FISIOPATOLOGIA I RADIOLOGIA FB 6 

27005 BIOESTADÍSTICA FB 6 27010 FONAMENTS D'INFERMERIA I FB 6 

SEGON CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

27011 INFERMERIA COMUNITÀRIA I OB 6 27014 
PRÀCTICUM I: INFERMERIA 
COMUNITÀRIA I 

OB 6 

27013 FONAMENTS D'INFERMERIA II OB 6 27017 

PRÀCTICUM IV: FONAMENTS 
D'INFERMERIA I CURES DE  
L'ADULT I 

OB 6 

27016 FARMACOLOGIA I TERAPÈUTICA OB 6 27018 
PRÀCTICUM III: SALUT I CURES 
D'INFERMERIA EN EL CICLE VITAL 

OB 6 

27019 CURES D'INFERMERIA DE L'ADULT I OB 6 47046 
PRÀCTICUM XIV: CURES 
D’INFERMERÍA DE L’ADULT I 

OB 6 

27020 
SALUT I CURES D'INFERMERIA EN 
EL CICLE VITAL 

OB 6 47047 
PRÀCTICUM XV: CURES 
D’INFERMERÍA DE L’ADULT I 

OB 6 

TERCER CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

27012 INFERMERIA COMUNITÀRIA II OB 6 27015 
PRÀCTICUM II: INFERMERIA 
COMUNITÀRIA II 

OB 6 

27021 CURES A LA MARE I AL XIQUET OB 6 

27024 
GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ DE 
SERVEIS D'INFERMERIA 

OB 6 

PRACTICUM V-VI: CURES A LA 
MARE I AL XIQUET 

OB 12 

27025 CURES D'INFERMERIA DE L'ADULT II OB 6 27027 
PRÀCTICUM VIII: CURES 
D'INFERMERIA DE L'ADULT II 

OB 6 

27026 
PRÀCTICUM VII: CURES 
D'INFERMERIA DE L'ADULT II 

OB 6 27028 
PRÀCTICUM IX: CURES 
D'INFERMERIA DE L'ADULT II 

OB 6 

27048
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TIPUS DE MATÈRIA ECTS 
Formació bàsica (FB) 60 
Obligatòries (OB) 78 
Pràctiques 
tutelades/clíniques 

90 

Optatives (OP) 6 
Treball de Fi de Grau 6 
Total crèdits 240 

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS SEMESTRE 

27029 
INFERMERIA EN EMERGÈNCIES I CURES 
CRÍTIQUES 

OP 6 7 

27031 
PSICOLOGIA DE LA CURA I COMPETÈNCIES 
EMOCIONALS EN EL PROFESSIONAL 
D'INFERMERIA 

OP 6 7 

27032 
CULTURA DE LES CURES, EDUCACIÓ PER AL 
DESENVOLUPAMENT I PENSAMENT CRÍTIC 

OP 6 7 

27036 SALUT MEDIAMBIENTAL OP 6 7 

QUART CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

27037 

INFERMERIA EN INTERVENCIÓ 
COMUNITÀRIA, SALUT MENTAL, 
PSIQUIATRIA I ÈTICA 

OB 9 27039 

PRÀCTICUM X: CURES 
D'INFERMERIA EN UNITATS 
ESPECIALITZADES I 

OB 6 

27038 

CURES D'INFERMERIA EN LA 
CRONICITAT, DEPENDÈNCIA, 
GERIATRIA I CURES PAL·LIATIVES 

OB 6 27041 

PRÀCTICUM XI: CURES 
D'INFERMERIA EN SALUT MENTAL I 
INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA 

OB 6 

27040 
CURES D'INFERMERIA EN UNITATS 
ESPECIALITZADES 

OB 9 27042 

PRÀCTICUM XII: CURES 
D'INFERMERIA EN GERIATRIA I 
CURES PAL·LIATIVES

OB 6 

27044 

PRÀCTICUM XIII: CURES 
D'INFERMERIA EN UNITATS 
ESPECIALITZADES II

OB 6 

ASSIGNATURA OPTATIVA 
(1) OP 6 

27045 TREBALL DE FI DE GRAU  OB 6 

PRIMER CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS

27001 ANATOMIA HUMANA FB 6 27006 RELACIÓ D'AJUDA  FB 6 

27002 BIOLOGIA FB 6 27007 

SISTEMES INFORMACIONALS, 
INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EN
INFERMERIA 

FB 6 

27003 FISIOLOGIA HUMANA FB 6 27008 PSICOLOGIA FB 6 

27004 BIOQUÍMICA FB 6 27009 FISIOPATOLOGIA I RADIOLOGIA FB 6 

27005 BIOESTADÍSTICA FB 6 27010 FONAMENTS D'INFERMERIA I FB 6 

SEGON CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS

27011 INFERMERIA COMUNITÀRIA I OB 6 27014 
PRÀCTICUM I: INFERMERIA 
COMUNITÀRIA I 

OB 6 

27013 FONAMENTS D'INFERMERIA II OB 6 27017 

PRÀCTICUM IV: FONAMENTS 
D'INFERMERIA I CURES DE 
L'ADULT I 

OB 6 

27016 FARMACOLOGIA I TERAPÈUTICA OB 6 27018 
PRÀCTICUM III: SALUT I CURES 
D'INFERMERIA EN EL CICLE VITAL 

OB 6 

27019 CURES D'INFERMERIA DE L'ADULT I OB 6 47046 
PRÀCTICUM XIV: CURES
D’INFERMERÍA DE L’ADULT I 

OB 6 

27020 
SALUT I CURES D'INFERMERIA EN 
EL CICLE VITAL

OB 6 47047 
PRÀCTICUM XV: CURES 
D’INFERMERÍA DE L’ADULT I 

OB 6 

TERCER CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS

27012 INFERMERIA COMUNITÀRIA II OB 6 27015 
PRÀCTICUM II: INFERMERIA 
COMUNITÀRIA II 

OB 6 

27021 CURES A LA MARE I AL XIQUET OB 6 

27024 
GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ DE 
SERVEIS D'INFERMERIA

OB 6 

PRACTICUM V-VI: CURES A LA 
MARE I AL XIQUET 

OB 12

27025 CURES D'INFERMERIA DE L'ADULT II OB 6 27027 
PRÀCTICUM VIII: CURES 
D'INFERMERIA DE L'ADULT II 

OB 6 

27026 
PRÀCTICUM VII: CURES
D'INFERMERIA DE L'ADULT II 

OB 6 27028 
PRÀCTICUM IX: CURES 
D'INFERMERIA DE L'ADULT II 

OB 6 
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SEGON CURS - SEMESTRE 3 (30 ECTS)

ContingutsAssignatura Tipus ECTSCodi

PLA D'ESTUDIS
GRAU EN INFERMERIA

PRIMER CURS - SEMESTRE 1 (30 ECTS)

PRIMER CURS - SEMESTRE 2 (30 ECTS)
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INFERMERIA

ContingutsAssignatura Tipus ECTSCodi

ContingutsAssignatura Tipus ECTSCodi

27001 ANATOMIA HUMANA FB 6 
Generalitats d'anatomia i embriologia humanes. Anatomia de 
lesparets corporals. Anatomia de les cavitats corporals i els 
seussistemes orgànics. Neuroanatomia i òrgans dels sentits. 

27002 BIOLOGIA FB 6 

Composició, estructura i funció de la cèl·lula. Primeres etapes del 
desenvolupament embrionari humà. Estructura i funció dels teixits 
humans (histologia general). Estructura microscòpica i funció dels 
diferents òrgans de l'economia (histologia especial o organografia 
microscòpica). Morfologia i funció dels microorganismes. 
Tècniques bàsiques de microbiologia. 

27003 FISIOLOGIA HUMANA FB 6 

Concepte de fisiologia. Homeòstasi. Fisiologia del sistema 
nerviós. Sistema cardiocirculatori. Sang i sistema immunitari. 
Sistema respiratori. Sistema renal i equilibri àcid-base. Sistema 
digestiu. Sistemes endocrí i reproductor. 

27004 BIOQUÍMICA FB 6 Bases moleculars de les cèl·lules i els teixits. 

27005 BIOESTADÍSTICA FB 6 

Elements per a la descripció de l'estat de salut dels individus i 
poblacions. Indicadors bàsics de salut. Mesura de probabilitat. 
Aplicacions en el diagnòstic i el pronòstic de l'estat de salut. 
Models probabilístics en ciències de la salut. Disseny i planificació 
mostral per a la recol·lecció de dades sanitàries. Fonts 
d'informació. Enquestes de salut. Anàlisi de dades en ciències de 
la salut i interpretació de resultats. 

27011 
INFERMERIA 
COMUNITÀRIA I 

OB 6 

Concepte de salut: evolució i tendències. Factors determinants de 
salut. Infermeria comunitària. Antecedents històrics i situació 
actual. Identificació del camp de competències. Enfocament 
comunitari i responsabilitats professionals. Sistema sanitari 
espanyol. Atenció primària de salut. Concepte de salut pública. 
Mètode epidemiològic. Promoció de la salut. Educació per a la 
salut. 

27013 
FONAMENTS 
D'INFERMERIA II 

OB 6 Fonaments metodològics i cures bàsiques d'infermeria. 

27016
FARMACOLOGIA I 
TERAPÈUTICA 

OB 6 
Acció, efecte i interaccionés medicamentoses. Fàrmacs més 
comuns emprats en el tractament de les malalties. 

27019 
CURES D'INFERMERIA 
DE L'ADULT I 

OB 6 

Incorporar en la pràctica clínica els valors professionals, 
lescompetències de comunicació assistencial, el raonament clínic 
i eljudici crític, integrant els coneixements, les habilitats i les 
actitudsde la infermeria, basats en principis i valors, associats a 
lescompetències descrites en els objectius generals que 
conformenla matèria. 
Conceptes generals per a valorar els processos patològics 
mésfreqüents. Entrevista clínica. Conceptes d'asèpsia, 
desinfecció irisc biològic. Pautes d'actuació. Conceptes bàsics de 
nutrició itoxicoinfecció alimentària. 
Cures de la pell: contusió, ferides, drenatges i úlceres. 
Pautesd'actuació i instruments de valoració del risc. 
Concepte de malaltia: aguda i crònica. Control d'infermeria. 
Curesd'infermeria en pacients prequirúrgics i
postquirúrgics:consentiment informat, protocols prequirúrgics i 
vigilància bàsicapostquirúrgica. 
Vies d'administració de medicaments: indicacions, 
manipulació,avantatges i inconvenients. Pautes d'actuació. 
Tecnologia sanitària associada als procediments 
bàsicsd'infermeria. 

PRIMER CURS - SEMESTRE 2 (30 ECTS)

ContingutsAssignatura Tipus ECTSCodi

27006 RELACIÓ D'AJUDA FB 6 

La comunicació en l'àmbit de la salut. Habilitats socials, habilitats 
de comunicació, relació d'ajuda i conceptes afins. Models teòrics 
d'influència social i relació d'ajuda. El procés de relació d'ajuda. 
Atenció i escolta: comunicació verbal i no verbal. Respostes 
d'acció. Negociació amb el pacient/usuari i presa de decisions. 
Materials educatius, consentiment informat i eines d'ajuda a la 
presa de decisions. Confrontació i asserció. L'entrevista clínica. 
Com donar males notícies. Relació d'ajuda en situacions de crisis: 
la violència de gènere. Relació d'ajuda en diferents etapes del 
desenvolupament, atenció a la diversitat, grups especials i 
pacients difícils. 

27007 

SISTEMES 
INFORMACIONALS, 
INVESTIGACIÓ I 
INNOVACIÓ EN 
INFERMERIA 

FB 6 

Fonts d'informació en la xarxa: generals i de referència. Altres 
documents en la xarxa: pàgines, llocs web, fòrums i blogs. 
Cercadors, directoris i portals. Criteris de qualitat i acreditació de 
la informació en salut. El procés d’investigació i l'estructura de 
l'article original. La pregunta i la revisió de la literatura. El disseny 
de la investigació. Els resultats de la investigació i la valoració 
crítica. Difusió d'innovacions i pràctica basada en l'evidència. 

27008 PSICOLOGIA FB 6 
La psicologia com a disciplina científica i les bases del 
comportament humà. Psicologia aplicada a la salut. Benestar 
psicològic, qualitat de vida, salut i malaltia. 

27009
FISIOPATOLOGIA I 
RADIOLOGIA FB 6 

Causes de les diverses alteracions de la salut d'origen 
medicoquirúrgic. Processos desencadenants de les malalties i 
conceptes generals de proves diagnòstiques o terapèutiques. 
Descriure els principis i bases en què se sustenten les proves
exploratòries, diagnòstiques o terapèutiques més freqüents. 
·Concepte de fisiopatologia, etiologia, semiologia.  
·Grans síndromes: alteracions de l'homeòstasi, dolor, estrès, 
febre i carcinogénesis.  
·Fonaments del diagnòstic per la imatge. Definició i principis de la 
radiologia. 
·Tipus de radiació.  
·Modalitats de la imatge diagnòstica: Tomografia axial 
informatitzada, ultrasò o ecografia, gammagrafia, tomografia per 
emissió de positrons, ressonància magnètica, altres modalitats. 
·Patologies més prevalents associades als diferents aparells i 
sistemes.  
·Radiologia i altres proves d'imatge específiques per sistema: 
alteracions de la pell, del sistema nerviós, cardiocirculatori, 
hematopoiètic, immunitari, respiratori, renal, digestiu, endocrí, 
locomotor i reproductor.

27010
FONAMENTS 
D'INFERMERIA I

FB 6 
La infermeria com a objecte de la ciència històrica i antropològica. 
Història social. Història de la dona. Cultura de les cures. Filosofia
de la ciència. Corrents teòrics en infermeria. 
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PLA D'ESTUDIS
GRAU EN INFERMERIA

PRIMER CURS - SEMESTRE 1 (30 ECTS)

PRIMER CURS - SEMESTRE 2 (30 ECTS)
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INFERMERIA

ContingutsAssignatura Tipus ECTSCodi

ContingutsAssignatura Tipus ECTSCodi

27001 ANATOMIA HUMANA FB 6 
Generalitats d'anatomia i embriologia humanes. Anatomia de 
lesparets corporals. Anatomia de les cavitats corporals i els 
seussistemes orgànics. Neuroanatomia i òrgans dels sentits. 

27002 BIOLOGIA FB 6 

Composició, estructura i funció de la cèl·lula. Primeres etapes del 
desenvolupament embrionari humà. Estructura i funció dels teixits 
humans (histologia general). Estructura microscòpica i funció dels 
diferents òrgans de l'economia (histologia especial o organografia 
microscòpica). Morfologia i funció dels microorganismes. 
Tècniques bàsiques de microbiologia. 

27003 FISIOLOGIA HUMANA FB 6 

Concepte de fisiologia. Homeòstasi. Fisiologia del sistema 
nerviós. Sistema cardiocirculatori. Sang i sistema immunitari. 
Sistema respiratori. Sistema renal i equilibri àcid-base. Sistema 
digestiu. Sistemes endocrí i reproductor. 

27004 BIOQUÍMICA FB 6 Bases moleculars de les cèl·lules i els teixits. 

27005 BIOESTADÍSTICA FB 6 

Elements per a la descripció de l'estat de salut dels individus i 
poblacions. Indicadors bàsics de salut. Mesura de probabilitat. 
Aplicacions en el diagnòstic i el pronòstic de l'estat de salut. 
Models probabilístics en ciències de la salut. Disseny i planificació 
mostral per a la recol·lecció de dades sanitàries. Fonts 
d'informació. Enquestes de salut. Anàlisi de dades en ciències de 
la salut i interpretació de resultats. 

27011 
INFERMERIA 
COMUNITÀRIA I 

OB 6 

Concepte de salut: evolució i tendències. Factors determinants de 
salut. Infermeria comunitària. Antecedents històrics i situació 
actual. Identificació del camp de competències. Enfocament 
comunitari i responsabilitats professionals. Sistema sanitari 
espanyol. Atenció primària de salut. Concepte de salut pública. 
Mètode epidemiològic. Promoció de la salut. Educació per a la 
salut. 

27013 
FONAMENTS 
D'INFERMERIA II 

OB 6 Fonaments metodològics i cures bàsiques d'infermeria. 

27016 
FARMACOLOGIA I 
TERAPÈUTICA 

OB 6 
Acció, efecte i interaccionés medicamentoses. Fàrmacs més 
comuns emprats en el tractament de les malalties. 

27019 
CURES D'INFERMERIA 
DE L'ADULT I 

OB 6 

Incorporar en la pràctica clínica els valors professionals, 
lescompetències de comunicació assistencial, el raonament clínic 
i eljudici crític, integrant els coneixements, les habilitats i les 
actitudsde la infermeria, basats en principis i valors, associats a 
lescompetències descrites en els objectius generals que 
conformenla matèria. 
Conceptes generals per a valorar els processos patològics 
mésfreqüents. Entrevista clínica. Conceptes d'asèpsia, 
desinfecció irisc biològic. Pautes d'actuació. Conceptes bàsics de 
nutrició itoxicoinfecció alimentària. 
Cures de la pell: contusió, ferides, drenatges i úlceres. 
Pautesd'actuació i instruments de valoració del risc. 
Concepte de malaltia: aguda i crònica. Control d'infermeria. 
Curesd'infermeria en pacients prequirúrgics i
postquirúrgics:consentiment informat, protocols prequirúrgics i 
vigilància bàsicapostquirúrgica. 
Vies d'administració de medicaments: indicacions, 
manipulació,avantatges i inconvenients. Pautes d'actuació. 
Tecnologia sanitària associada als procediments 
bàsicsd'infermeria. 

PRIMER CURS - SEMESTRE 2 (30 ECTS)

ContingutsAssignatura Tipus ECTSCodi

27006 RELACIÓ D'AJUDA FB 6 

La comunicació en l'àmbit de la salut. Habilitats socials, habilitats 
de comunicació, relació d'ajuda i conceptes afins. Models teòrics 
d'influència social i relació d'ajuda. El procés de relació d'ajuda. 
Atenció i escolta: comunicació verbal i no verbal. Respostes 
d'acció. Negociació amb el pacient/usuari i presa de decisions. 
Materials educatius, consentiment informat i eines d'ajuda a la 
presa de decisions. Confrontació i asserció. L'entrevista clínica. 
Com donar males notícies. Relació d'ajuda en situacions de crisis: 
la violència de gènere. Relació d'ajuda en diferents etapes del 
desenvolupament, atenció a la diversitat, grups especials i 
pacients difícils. 

27007 

SISTEMES 
INFORMACIONALS, 
INVESTIGACIÓ I 
INNOVACIÓ EN 
INFERMERIA 

FB 6 

Fonts d'informació en la xarxa: generals i de referència. Altres 
documents en la xarxa: pàgines, llocs web, fòrums i blogs. 
Cercadors, directoris i portals. Criteris de qualitat i acreditació de 
la informació en salut. El procés d’investigació i l'estructura de 
l'article original. La pregunta i la revisió de la literatura. El disseny 
de la investigació. Els resultats de la investigació i la valoració 
crítica. Difusió d'innovacions i pràctica basada en l'evidència. 

27008 PSICOLOGIA FB 6 
La psicologia com a disciplina científica i les bases del 
comportament humà. Psicologia aplicada a la salut. Benestar 
psicològic, qualitat de vida, salut i malaltia.

27009 
FISIOPATOLOGIA I 
RADIOLOGIA FB 6 

Causes de les diverses alteracions de la salut d'origen 
medicoquirúrgic. Processos desencadenants de les malalties i 
conceptes generals de proves diagnòstiques o terapèutiques. 
Descriure els principis i bases en què se sustenten les proves 
exploratòries, diagnòstiques o terapèutiques més freqüents. 
·Concepte de fisiopatologia, etiologia, semiologia. 
·Grans síndromes: alteracions de l'homeòstasi, dolor, estrès,
febre i carcinogénesis. 
·Fonaments del diagnòstic per la imatge. Definició i principis de la
radiologia.  
·Tipus de radiació. 
·Modalitats de la imatge diagnòstica: Tomografia axial 
informatitzada, ultrasò o ecografia, gammagrafia, tomografia per
emissió de positrons, ressonància magnètica, altres modalitats. 
·Patologies més prevalents associades als diferents aparells i 
sistemes. 
·Radiologia i altres proves d'imatge específiques per sistema: 
alteracions de la pell, del sistema nerviós, cardiocirculatori, 
hematopoiètic, immunitari, respiratori, renal, digestiu, endocrí, 
locomotor i reproductor. 

27010 
FONAMENTS 
D'INFERMERIA I 

FB 6 
La infermeria com a objecte de la ciència històrica i antropològica. 
Història social. Història de la dona. Cultura de les cures. Filosofia 
de la ciència. Corrents teòrics en infermeria. 
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TERCER CURS - SEMESTRE 5 (30 ECTS)

ContingutsAssignatura Tipus ECTSCodi

SEGON CURS - SEMESTRE 3 (30 ECTS) (Cont.)

ContingutsAssignatura Tipus ECTSCodi

27020 

SALUT I CURES 
D'INFERMERIA EN EL 
CICLE VITAL 

OB 6 

BLOC TEMÀTIC 1 (Matern): context i determinants de la salut 
maternal, sexual i reproductiva. Diagnòstic de l'embaràs. 
Instauració de l'embaràs normal. Embaràs, part i puerperi 
normals. El climateri. Consell contraceptiu. Interrupció voluntària 
de l'embaràs, tècniques de fertilitat. Programes de salut 
reproductiva i embaràs. Alteracions més freqüents de l'etapa 
reproductiva i climateri. Controls de prevenció de càncer de 
mama i úter. Cures d'infermeria relacionats amb la promoció de la 
salut sexual i reproductiva i prevenció de la malaltia durant el 
període reproductiu de la dona. Factors de risc en l'embaràs, part 
i puerperi. Valoració i cures d'infermeria en l'atenció a l'embaràs, 
part i puerperi normals i climateri. Continguts.  

BLOC TEMÀTIC 2 (Infantil): context i determinants de la salut 
infantil. Creixement i desenvolupament del xiquet. El lactant 
normal. El preescolar, escolar i adolescent. Factors endògens i 
exògens que influeixen en el desenvolupament. Trastorns del 
creixement i desenvolupament. Factors de risc en la infància. 
Programa del xiquet sa. Prevenció d'accidents infantils. Cures 
d'infermeria relacionades amb la promoció de la salut 
maternoinfantil i prevenció de la malaltia en el lactant, xiquet i 
adolescent. Problemes freqüents detectats en el control del xiquet 
sa. Recollida de dades per a identificar els problemes. Valoració i 
cures d'infermeria en l'atenció al nounat, xiquet i adolescent sa.  

BLOC TEMÀTIC 3: conceptes de geriatria i gerontologia, etapes, 
desenvolupament històric i evolució d'ambdues disciplines. 
Història de la vellesa. Introducció a la infermeria geriàtrica. Edat 
d'interès geriàtric. Teories biològiques i psicosocials de 
l'envelliment. Envelliment de la població. Índexs i dades 
estadístiques d'interès assistencial. Esperança de vida. 
Repercussions socioeconòmiques i sanitàries. Jubilació. 
Problemes, avantatges. Mesures d'adaptació. Tipus de pensions. 
Recursos socials. Continguts. 

BLOC TEMÀTIC 4: característiques generals de l'envelliment 
biològic. Canvis estructurals i fisiològics en els diferents aparells i 
sistemes. Canvis sensorials i psicològics de la persona major: 
memòria, intel·ligència, personalitat, afectivitat. Relació en la 
comunicació. Actitud davant la vellesa. Factors que poden alterar 
la salut de la persona major sana: alimentació, repòs, son, 
activitat, sexualitat, higiene, vestit, habitatge. Programes 
d'educació per a la salut i rehabilitació a la persona major, 
participació familiar i comunitària. Aspectes legals i 
consideracions ètiquesMaltractaments i qualitat de vida.  

BLOC TEMÀTIC 5 (Adult): prevenció i seguiment dels problemes 
de salut de l'adult més prevalents, en atenció primària. Estils de 
vida. Risc cardiovascular. Risc de càncer. Vacunacions.  

SEGON CURS - SEMESTRE 4 (30 ECTS)

ContingutsAssignatura Tipus ECTSCodi

27012 
INFERMERIA 
COMUNITÀRIA II 

OB 6 

Concepte de salut: evolució i tendències. Factors determinants 
desalut. Infermeria comunitària. Antecedents històrics i 
situaciónactual. Identificació del camp de competències. 
Enfocamentcomunitari i responsabilitats professionals. Sistema 
sanitariespanyol. Atenció primària de salut. Concepte de salut 
pública.Mètode epidemiològic. Promoció de la salut. Educació per 
a lasalut. 

27021 
CURES A LA MARE I AL 
XIQUET 

OB 6 

Principals alteracions de salut en la dona gestant, el nounat, el 
xiquet i l'adolescent. Processos desencadenants de les malalties 
en la dona gestant, el xiquet i l'adolescent. Bases de les cures 
d'infermeria per a l'atenció a dones en el seu període reproductiu i 
a xiquets o adolescents amb problemes de salut. Valoració i 
cures d'infermeria en l'atenció al cicle reproductiu de la dona, 
embaràs, part, puerperi en les distòcies i processos patològics. 
Necessitats nutricionals durant l'embaràs i la lactància amb 
processos patològics. Alimentació en els processos patològics 
dels primers anys de vida. Valoració i cures d'infermeria del 
nounat, xiquet i adolescent malalt. Descriure els principis i les 
bases que sustenten les proves exploratòries, diagnòstiques o 
terapèutiques més freqüents. Procediments i tècniques 
d'infermeria maternoinfantil més freqüents. Procediments i vies 
d'administració de fàrmacs.  

27014 

PRÀCTICUM I: 
INFERMERIA 
COMUNITÀRIA I 

OB 6 

Incorporar en la pràctica clínica els valors professionals, 
lescompetències de comunicació assistencial, el raonament clínic 
i eljudici crític, integrant els coneixements, les habilitats i les 
actitudsde la infermeria, basats en principis i valors, associats a 
lescompetències descrites en els objectius generals que 
conformenla matèria. 

27017 

PRÀCTICUM IV: 
FONAMENTS 
D'INFERMERIA I CURES 
D'INFERMERIA DE 
L'ADULT I 

OB 6 

Aplicació en el context real dels coneixements, les activitats, les 
tècniques i els procediments derivats de les competències a 
adquirir, mostrant una actitud cooperativa amb els diferents 
membres de l'equip i establint una relació empàtica i respectuosa 
amb el pacient i la família. 

27018 

PRÀCTICUM III: SALUT I 
CURES D'INFERMERIA 
EN EL CICLE VITAL 

OB 6 

Aplicació en el context real, als individus/comunitat assignats, 
dels instruments de valoració, intervencions, activitats, tècniques i 
procediments derivats de les competències a adquirir, mostrant 
una actitud cooperativa amb els diferents membres de l'equip i 
establint una relació empàtica i respectuosa amb el/els clients i 
família. Aplicació de les evidències disponibles amb un ús 
racional de recursos tant materials com a humans. Aplicació de 
les cures concordes amb la resta dels tractaments. Aplicació en 
l'àmbit comunitari dels coneixements i estratègies d'intervenció 
per a promoure la salut, prevenir la malaltia i dur a terme el 
seguiment dels principals problemes de salut de l'adult. 

47046 

PRÀCTICUM XIV: 
CURES D’INFERMERÍA 
DE L’ADULT I 

OB 6 

47047

PRÀCTICUM XV: 
CURES D’INFERMERÍA 
DE L’ADULT I 

OB 6 

Aplicació en el context real dels coneixements, les activitats, les 
tècniques i els procediments derivats de les competències a 
adquirir, mostrant una actitud cooperativa amb els diferents 
membres de l'equip i establint una relació empàtica i respectuosa 
amb el pacient i la família 
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TERCER CURS - SEMESTRE 5 (30 ECTS)

ContingutsAssignatura Tipus ECTSCodi

SEGON CURS - SEMESTRE 3 (30 ECTS) (Cont.)

ContingutsAssignatura Tipus ECTSCodi

27020 

SALUT I CURES 
D'INFERMERIA EN EL 
CICLE VITAL 

OB 6 

BLOC TEMÀTIC 1 (Matern): context i determinants de la salut 
maternal, sexual i reproductiva. Diagnòstic de l'embaràs. 
Instauració de l'embaràs normal. Embaràs, part i puerperi 
normals. El climateri. Consell contraceptiu. Interrupció voluntària 
de l'embaràs, tècniques de fertilitat. Programes de salut 
reproductiva i embaràs. Alteracions més freqüents de l'etapa 
reproductiva i climateri. Controls de prevenció de càncer de 
mama i úter. Cures d'infermeria relacionats amb la promoció de la 
salut sexual i reproductiva i prevenció de la malaltia durant el 
període reproductiu de la dona. Factors de risc en l'embaràs, part 
i puerperi. Valoració i cures d'infermeria en l'atenció a l'embaràs, 
part i puerperi normals i climateri. Continguts.  

BLOC TEMÀTIC 2 (Infantil): context i determinants de la salut 
infantil. Creixement i desenvolupament del xiquet. El lactant 
normal. El preescolar, escolar i adolescent. Factors endògens i 
exògens que influeixen en el desenvolupament. Trastorns del 
creixement i desenvolupament. Factors de risc en la infància. 
Programa del xiquet sa. Prevenció d'accidents infantils. Cures 
d'infermeria relacionades amb la promoció de la salut 
maternoinfantil i prevenció de la malaltia en el lactant, xiquet i 
adolescent. Problemes freqüents detectats en el control del xiquet 
sa. Recollida de dades per a identificar els problemes. Valoració i 
cures d'infermeria en l'atenció al nounat, xiquet i adolescent sa.  

BLOC TEMÀTIC 3: conceptes de geriatria i gerontologia, etapes, 
desenvolupament històric i evolució d'ambdues disciplines. 
Història de la vellesa. Introducció a la infermeria geriàtrica. Edat 
d'interès geriàtric. Teories biològiques i psicosocials de 
l'envelliment. Envelliment de la població. Índexs i dades 
estadístiques d'interès assistencial. Esperança de vida. 
Repercussions socioeconòmiques i sanitàries. Jubilació. 
Problemes, avantatges. Mesures d'adaptació. Tipus de pensions. 
Recursos socials. Continguts. 

BLOC TEMÀTIC 4: característiques generals de l'envelliment 
biològic. Canvis estructurals i fisiològics en els diferents aparells i 
sistemes. Canvis sensorials i psicològics de la persona major: 
memòria, intel·ligència, personalitat, afectivitat. Relació en la 
comunicació. Actitud davant la vellesa. Factors que poden alterar 
la salut de la persona major sana: alimentació, repòs, son, 
activitat, sexualitat, higiene, vestit, habitatge. Programes 
d'educació per a la salut i rehabilitació a la persona major, 
participació familiar i comunitària. Aspectes legals i 
consideracions ètiquesMaltractaments i qualitat de vida.  

BLOC TEMÀTIC 5 (Adult): prevenció i seguiment dels problemes 
de salut de l'adult més prevalents, en atenció primària. Estils de 
vida. Risc cardiovascular. Risc de càncer. Vacunacions.  

SEGON CURS - SEMESTRE 4 (30 ECTS)

ContingutsAssignatura Tipus ECTSCodi

27012 
INFERMERIA 
COMUNITÀRIA II 

OB 6 

Concepte de salut: evolució i tendències. Factors determinants 
desalut. Infermeria comunitària. Antecedents històrics i 
situaciónactual. Identificació del camp de competències. 
Enfocamentcomunitari i responsabilitats professionals. Sistema 
sanitariespanyol. Atenció primària de salut. Concepte de salut 
pública.Mètode epidemiològic. Promoció de la salut. Educació per 
a lasalut. 

27021 
CURES A LA MARE I AL 
XIQUET 

OB 6 

Principals alteracions de salut en la dona gestant, el nounat, el 
xiquet i l'adolescent. Processos desencadenants de les malalties 
en la dona gestant, el xiquet i l'adolescent. Bases de les cures 
d'infermeria per a l'atenció a dones en el seu període reproductiu i 
a xiquets o adolescents amb problemes de salut. Valoració i 
cures d'infermeria en l'atenció al cicle reproductiu de la dona, 
embaràs, part, puerperi en les distòcies i processos patològics. 
Necessitats nutricionals durant l'embaràs i la lactància amb 
processos patològics. Alimentació en els processos patològics 
dels primers anys de vida. Valoració i cures d'infermeria del 
nounat, xiquet i adolescent malalt. Descriure els principis i les 
bases que sustenten les proves exploratòries, diagnòstiques o 
terapèutiques més freqüents. Procediments i tècniques 
d'infermeria maternoinfantil més freqüents. Procediments i vies 
d'administració de fàrmacs.  

27014 

PRÀCTICUM I: 
INFERMERIA 
COMUNITÀRIA I 

OB 6 

Incorporar en la pràctica clínica els valors professionals, 
lescompetències de comunicació assistencial, el raonament clínic 
i eljudici crític, integrant els coneixements, les habilitats i les 
actitudsde la infermeria, basats en principis i valors, associats a 
lescompetències descrites en els objectius generals que 
conformenla matèria. 

27017 

PRÀCTICUM IV: 
FONAMENTS 
D'INFERMERIA I CURES 
D'INFERMERIA DE 
L'ADULT I 

OB 6 

Aplicació en el context real dels coneixements, les activitats, les 
tècniques i els procediments derivats de les competències a 
adquirir, mostrant una actitud cooperativa amb els diferents 
membres de l'equip i establint una relació empàtica i respectuosa 
amb el pacient i la família. 

27018 

PRÀCTICUM III: SALUT I 
CURES D'INFERMERIA 
EN EL CICLE VITAL 

OB 6 

Aplicació en el context real, als individus/comunitat assignats, 
dels instruments de valoració, intervencions, activitats, tècniques i 
procediments derivats de les competències a adquirir, mostrant 
una actitud cooperativa amb els diferents membres de l'equip i 
establint una relació empàtica i respectuosa amb el/els clients i 
família. Aplicació de les evidències disponibles amb un ús 
racional de recursos tant materials com a humans. Aplicació de 
les cures concordes amb la resta dels tractaments. Aplicació en 
l'àmbit comunitari dels coneixements i estratègies d'intervenció 
per a promoure la salut, prevenir la malaltia i dur a terme el 
seguiment dels principals problemes de salut de l'adult. 

47046 

PRÀCTICUM XIV: 
CURES D’INFERMERÍA 
DE L’ADULT I 

OB 6 

47047

PRÀCTICUM XV: 
CURES D’INFERMERÍA 
DE L’ADULT I 

OB 6 

Aplicació en el context real dels coneixements, les activitats, les 
tècniques i els procediments derivats de les competències a 
adquirir, mostrant una actitud cooperativa amb els diferents 
membres de l'equip i establint una relació empàtica i respectuosa 
amb el pacient i la família 
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ContingutsAssignatura Tipus ECTSCodi

TERCER CURS (Cont.) - SEMESTRE 5 (30 ECTS)

27024 

GESTIÓ I 
ADMINISTRACIÓ DE 
SERVEIS 
D'INFERMERIA 

OB 6 

BLOC TEMÀTIC 1: concepte d'administració. Record històric. 
Diferents teories desenvolupades al llarg del segle XX. Model de 
gestióde la qualitat: Economia. Administració. Gestió. Discussió 
sobre conceptes. Continguts: Història delsegle XX. Diferències 
entre les teoriesclàssiques, humanistesi contingents. I. Història 
delsegle XX. Diferències entre les teoriesclàssiques, humanistes i 
contingents II i III. Història de la qualitatassistencial. Gestió de 
qualitat. Estructura, procési resultat. Normes, criteris i estàndards. 
Control de qualitat. Indicadors. BLOC TEMÀTIC 2: El Sistema 
Nacional de Salut. Aspectes i factors que influeixen i condicionen 
les situacions de salut. Descripció dels diferents models sanitaris. 
Principals característiques del Sistema Nacional de Salut 
espanyol. Sistemes sanitarisen la Unió Europea. Sistema 
Nacional de Salut. Concepte actual de salut. Aspectes i factors 
que influeixen i condicionen les situacions de salut. La salut com 
un bé valorat per la societat. Sistemes d'atenció de salut. 
Descripció dels diferents models sanitaris. Funcions bàsiques 
d'un sistema sanitari. Planificació sanitària, descentralització. 
Principals característiques del Sistema Nacional de Salut 
espanyol. Bases legals del sistema sanitari a Espanya. 
Organització del sistema sanitari a la Comunitat Valenciana. 
Sistemes sanitaris en la Unió Europea. BLOC TEMÀTIC 3: 
Procés administratiu. Planificació. Organització. Direcció. 
Avaluació.Planificació. Organització.Direccióde recursoshumans. 
Sistemes de classificacióde pacients. Distribució de càrregues de 
treball. Direcció i lideratge. Avaluació. Control de qualitat 
assistencial. 

27025 
CURES D'INFERMERIA 
DE L'ADULT II 

OB 6 

Necessitats o problemes derivats de les patologies més comunes 
que es presenten en els diferents aparells i sistemes de 
l'organisme humà: pacients amb problemes neurològics, 
endocrins, cardiovasculars, respiratoris, digestius,
musculoesquelètics, nefrourològics i reproductors. Cures 
d'infermeria associades a les necessitats anteriorment citades. 
Factors de risc, prevenció i educació per a la salut. Tecnologia 
d'infermeria per a l'atenció a individus amb problemes 
medicoquirúrgics relacionada amb les patologies descrites. Guies 
clíniques i escales de valoració específiques i estàndards de 
resultats de les cures en les patologies estudiades. 

27026 

PRÀCTICUM VII: 
CURES D'INFERMERIA 
DE L'ADULT II 

OB 6 

Aplicació en el context real, als pacients assignats, d’instruments 
de valoració, taxonomies diagnòstiques, intervencions, activitats, 
tècniques i procediments derivats de les competències a adquirir, 
mostrant una actitud cooperativa amb els diferents membres de 
l'equip i establint una relació empàtica i respectuosa amb el 
pacient i la família. Aplicació de les evidències disponibles amb 
un ús racional de recursos tant materials com humans. Aplicació 
de les cures concordes amb la resta dels tractaments. 

ContingutsAssignatura Tipus ECTSCodi

TERCER CURS - SEMESTRE 6 (30 ECTS)

27015 

PRÀCTICUM II: 
INFERMERIA 
COMUNITÀRIA II 

OB 6 

Incorporar en la pràctica clínica els valors professionals, 
competències de comunicació assistencial, raonament clínic i 
judici crític, integrant els coneixements, habilitats i actituds de la 
infermeria, basats en principis i valors, associats a les 
competències descrites en els objectius generals que conformen 
la matèria. 

PRÀCTICUM V-VI: 
CURES A LA MARE I AL 
XIQUET 

OB 12 

Identificació dels processos patològics més freqüents durant 
l'embaràs i puerperi. Valoració i cures d'infermeria en l'atenció a 
l'embaràs, part, puerperi, davant la presència de factors de risc, 
en les distòcies i processos patològics. Necessitats nutricionals 
durant l'embaràs i la lactància amb processos patològics. 
Aplicació de les cures d'infermeria relacionades amb les 
principals alteracions de salut en la dona gestant i puèrpera. 
Proves exploratòries, diagnòstiques i terapèutiques més freqüents 
en salut maternal. Procediments i tècniques d'infermeria maternal 
més freqüents. Identificació i actuació davant la dona en situació 
de risc social. 

Identificació dels problemes del xiquet amb processos patològics. 
Aplicació de les cures d'infermeria relacionades amb les 
principals alteracions de salut en el xiquet i l'adolescent. 
Identificació i aplicació de les cures específiques del xiquet 
hospitalitzat. Proves exploratòries, diagnòstiques i terapèutiques 
més freqüents en el xiquet. Procediments i tècniques d'infermeria 
infantil més freqüents. Planificació de cures infantils. Protocols de 
diagnòstic terapèutic. Alimentació en els processos patològics 
dels primers anys de vida. Comunicació i relacions amb els 
xiquets i els pares. Identificació i aplicació de cures en el xiquet 
amb malalties cròniques. Identificació i actuació davant el xiquet 
en situació de risc social. 

27027 

PRÀCTICUM VIII: 
CURES D'INFERMERIA 
DE L'ADULT II 

OB 6 

27028 

PRÀCTICUM IX: CURES 
D'INFERMERIA DE 
L'ADULT II 

OB 6 

Aplicació en el context real, als pacients assignats, d’instruments 
de valoració, taxonomies diagnòstiques, intervencions, activitats, 
tècniques i procediments derivats de les competències a adquirir, 
mostrant una actitud cooperativa amb els diferents membres de 
l'equip i establint una relació empàtica i respectuosa amb el 
pacient i la família. Aplicació de les evidències disponibles amb 
un ús racional de recursos tant materials comhumans. Aplicació 
de les cures concordes amb la resta dels tractaments. 
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ContingutsAssignatura Tipus ECTSCodi

TERCER CURS (Cont.) - SEMESTRE 5 (30 ECTS)

27024 

GESTIÓ I 
ADMINISTRACIÓ DE 
SERVEIS 
D'INFERMERIA 

OB 6 

BLOC TEMÀTIC 1: concepte d'administració. Record històric. 
Diferents teories desenvolupades al llarg del segle XX. Model de 
gestióde la qualitat: Economia. Administració. Gestió. Discussió 
sobre conceptes. Continguts: Història delsegle XX. Diferències 
entre les teoriesclàssiques, humanistesi contingents. I. Història 
delsegle XX. Diferències entre les teoriesclàssiques, humanistes i 
contingents II i III. Història de la qualitatassistencial. Gestió de 
qualitat. Estructura, procési resultat. Normes, criteris i estàndards. 
Control de qualitat. Indicadors. BLOC TEMÀTIC 2: El Sistema 
Nacional de Salut. Aspectes i factors que influeixen i condicionen 
les situacions de salut. Descripció dels diferents models sanitaris. 
Principals característiques del Sistema Nacional de Salut 
espanyol. Sistemes sanitarisen la Unió Europea. Sistema 
Nacional de Salut. Concepte actual de salut. Aspectes i factors 
que influeixen i condicionen les situacions de salut. La salut com 
un bé valorat per la societat. Sistemes d'atenció de salut. 
Descripció dels diferents models sanitaris. Funcions bàsiques 
d'un sistema sanitari. Planificació sanitària, descentralització. 
Principals característiques del Sistema Nacional de Salut 
espanyol. Bases legals del sistema sanitari a Espanya.
Organització del sistema sanitari a la Comunitat Valenciana. 
Sistemes sanitaris en la Unió Europea. BLOC TEMÀTIC 3: 
Procés administratiu. Planificació. Organització. Direcció. 
Avaluació.Planificació. Organització.Direccióde recursoshumans.
Sistemes de classificacióde pacients. Distribució de càrregues de 
treball. Direcció i lideratge. Avaluació. Control de qualitat 
assistencial. 

27025 
CURES D'INFERMERIA 
DE L'ADULT II 

OB 6 

Necessitats o problemes derivats de les patologies més comunes 
que es presenten en els diferents aparells i sistemes de 
l'organisme humà: pacients amb problemes neurològics, 
endocrins, cardiovasculars, respiratoris, digestius,
musculoesquelètics, nefrourològics i reproductors. Cures 
d'infermeria associades a les necessitats anteriorment citades. 
Factors de risc, prevenció i educació per a la salut. Tecnologia 
d'infermeria per a l'atenció a individus amb problemes 
medicoquirúrgics relacionada amb les patologies descrites. Guies 
clíniques i escales de valoració específiques i estàndards de 
resultats de les cures en les patologies estudiades. 

27026 

PRÀCTICUM VII: 
CURES D'INFERMERIA 
DE L'ADULT II 

OB 6 

Aplicació en el context real, als pacients assignats, d’instruments 
de valoració, taxonomies diagnòstiques, intervencions, activitats, 
tècniques i procediments derivats de les competències a adquirir, 
mostrant una actitud cooperativa amb els diferents membres de 
l'equip i establint una relació empàtica i respectuosa amb el 
pacient i la família. Aplicació de les evidències disponibles amb 
un ús racional de recursos tant materials com humans. Aplicació 
de les cures concordes amb la resta dels tractaments. 

ContingutsAssignatura Tipus ECTSCodi

TERCER CURS - SEMESTRE 6 (30 ECTS)

27015 

PRÀCTICUM II: 
INFERMERIA 
COMUNITÀRIA II 

OB 6 

Incorporar en la pràctica clínica els valors professionals, 
competències de comunicació assistencial, raonament clínic i 
judici crític, integrant els coneixements, habilitats i actituds de la 
infermeria, basats en principis i valors, associats a les 
competències descrites en els objectius generals que conformen 
la matèria. 

PRÀCTICUM V-VI: 
CURES A LA MARE I AL 
XIQUET 

OB 12 

Identificació dels processos patològics més freqüents durant 
l'embaràs i puerperi. Valoració i cures d'infermeria en l'atenció a 
l'embaràs, part, puerperi, davant la presència de factors de risc, 
en les distòcies i processos patològics. Necessitats nutricionals 
durant l'embaràs i la lactància amb processos patològics. 
Aplicació de les cures d'infermeria relacionades amb les 
principals alteracions de salut en la dona gestant i puèrpera. 
Proves exploratòries, diagnòstiques i terapèutiques més freqüents 
en salut maternal. Procediments i tècniques d'infermeria maternal 
més freqüents. Identificació i actuació davant la dona en situació 
de risc social. 

Identificació dels problemes del xiquet amb processos patològics. 
Aplicació de les cures d'infermeria relacionades amb les 
principals alteracions de salut en el xiquet i l'adolescent. 
Identificació i aplicació de les cures específiques del xiquet 
hospitalitzat. Proves exploratòries, diagnòstiques i terapèutiques 
més freqüents en el xiquet. Procediments i tècniques d'infermeria 
infantil més freqüents. Planificació de cures infantils. Protocols de 
diagnòstic terapèutic. Alimentació en els processos patològics 
dels primers anys de vida. Comunicació i relacions amb els 
xiquets i els pares. Identificació i aplicació de cures en el xiquet 
amb malalties cròniques. Identificació i actuació davant el xiquet 
en situació de risc social. 

27027 

PRÀCTICUM VIII: 
CURES D'INFERMERIA 
DE L'ADULT II 

OB 6 

27028 

PRÀCTICUM IX: CURES 
D'INFERMERIA DE 
L'ADULT II 

OB 6 

Aplicació en el context real, als pacients assignats, d’instruments 
de valoració, taxonomies diagnòstiques, intervencions, activitats, 
tècniques i procediments derivats de les competències a adquirir, 
mostrant una actitud cooperativa amb els diferents membres de 
l'equip i establint una relació empàtica i respectuosa amb el 
pacient i la família. Aplicació de les evidències disponibles amb 
un ús racional de recursos tant materials comhumans. Aplicació 
de les cures concordes amb la resta dels tractaments. 

27048
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27037 

INFERMERIA EN 
INTERVENCIÓ 
COMUNITÀRIA, SALUT 
MENTAL, PSIQUIATRIA 
I ÈTICA 

OB 9 

La infermeria i la intervenció comunitària. Enfocament de la 
intervenció d'infermeria en l'àmbit comunitari. Elements per al 
desenvolupament i la comprensió de la infermeria comunitària. El 
mètode de resolució de problemes com a instrument 
d'intervenció. Elements de la situació de cures. Aplicació del 
modelde Callista Roy en l'anàlisi de problemes de les persones 
que intervenen en la situació de cures. Nivells d'intervencióen la 
comunitat. Nivell crític. Nivell ecològic. Intervenció estratègica. La 
mobilització de recursos: ajuda natural: informal i formal. La xarxa 
de suport social. L'ajuda professional. Concepte de família. 
Definicions. Funcions de la família. Model sistèmic. Les regles, 
les normes i els valors. L'estructura familiar. El cicle vital familiar. 
Problemes de salut en les etapes delcicle vital familiar. Els 
recursos familiars. El suport social a la família. Funció i 
disfunciófamiliar. El genograma. Com realitzar-lo. Com 
interpretar-lo. La visita domiciliària. Justificació. Objectius. 
Desenvolupament de la visita domiciliària. El pacient immobilitzat. 
Els recursos comunitaris. La xarxa de suport social. La infermera 
com a agent de la promoció de la salut mental de la població. 
Conèixer les grans síndromes psiquiàtriques i prestar-hi cures 
d'infermeria. Bases qualitatives en la cronicitat i la dependència.  

27038 

CURES D'INFERMERIA 
EN LA CRONICITAT, 
DEPENDÈNCIA, 
GERIATRIA I CURES 
PAL·LIATIVES 

OB 6 

Valoració geriàtrica. Grans síndromes geriàtrics. Prevenció i 
rehabilitació de la síndrome d'immobilització o desús. Bases 
conceptuals de cronicitat, dependència, recursos sociosanitaris i 
el grau d'afectació dels implicats. Bases qualitatives en la 
cronicitat i la dependència. La cura del cuidador. Introducció a les 
cures pal·liatives. Principis generals del control de símptomes. El 
dolor crònic i la seua terapèutica. Introducció a la informació i la 
comunicació. Aspectes psicoemocionals. Dilemes èticsen cures 
pal·liatives. Conviccions filosòfiques o espirituals. 

27040 

CURES D'INFERMERIA 
EN UNITATS 
ESPECIALITZADES 

OB 9 

Cures d'infermeria a pacients amb necessitats alterades o 
problemes dermatològics, oftalmològics, otorinolaringològics, 
immunitaris, hematològics i en unitats especials d'atenció. Factors 
de risc, prevenció i educació per a la salut. Tecnologia i 
procediments bàsics d'infermeria per a l'atenció de necessitats i 
problemes derivats dels processos patològics estudiats. Conèixer 
estructura i funcionament de les unitats especials. Necessitats i 
problemes de salut en unitats clíniques especials. Tecnologia, 
processos i cures d'infermeria en unitats clíniques especials: 
radiologia intervencionista, àrea quirúrgica, urgències, proves 
especials cardiològiques. 

QUART CURS (Cont.) - SEMESTRE 7 (Obligatori 24 ECTS + Optatiu 6 ECTS)

ContingutsAssignatura Tipus ECTSCodi

QUART CURS - SEMESTRE 7 (Obligatori 24 ECTS + Optatiu 6 ECTS)

ContingutsAssignatura Tipus ECTSCodi

ASSIGNATURES OPTATIVES (A TRIAR-NE UNA)

27029 

INFERMERIA EN 
EMERGÈNCIES I 
CURES CRÍTIQUES 

OP 6 

Concepte d'emergència i catàstrofe. Estructura d'un servei 
integral d'emergències. Trasllat del pacient intrahospitalari i 
extrahospitalari. Principis bàsics de ventilació mecànica. Cures de 
pacients amb lesions múltiples. Cures de monitoratge cardíac. 
Atenció al pacient cardiovascular. Complicacions de la 
deterioració de la mobilitat física. Pacient enllitat. Equilibri de 
líquids i electròlits. Aspectes psicosocials en pacients en cures 
crítiques. 

27031 

PSICOLOGIA DE LA 
CURA I 
COMPETÈNCIES 
EMOCIONALS EN EL 
PROFESSIONAL 
D'INFERMERIA 

OP 6 

Introducció a la psicologia de la cura. Les cures psicològiques en 
diversos problemes de salut. Efectes psicològics de 
l'hospitalització. Tècniques psicològiques en les cures 
d'infermeria. Emocions, intel·ligència i competència emocional. 
Habilitats emocionals en el context de cures. Les emocions en el 
procés de presa de decisions en l'àmbit de la salut. L'autocura en 
el professional d'infermeria. 

27032 

CULTURA DE LES 
CURES, EDUCACIÓ 
PER AL 
DESENVOLUPAMENT I 
PENSAMENT CRÍTIC 

OP 6 

Les dimensions culturals de les cures d'infermeria. Les 
diferències culturals com a origen de la infermeria transcultural. 
Competència cultural i cures de salut. Paradigmes, teories i 
mètodes en cultura de les cures i infermeria transcultural. 
Fenomenologia de les cures i vivències de vida-salut-malaltia-
mort. Les dinàmiques migratòries, educació per al 
desenvolupament i infermeria transcultural. Pedagogia de les 
cures, reflexió en l'acció i pensament crític en el context infermer. 

27036 
SALUT 
MEDIAMBIENTAL 

OP 6 

Medi ambient i salut humana. Desenvolupament sostenible. 
Contaminació ambiental. Habitatge i salut. Educació i promoció 
de la salut ambiental. Avaluació del risc. Nous riscos comunitaris. 
El paper de la infermeria comunitària en salut ambiental. 
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27037 

INFERMERIA EN 
INTERVENCIÓ 
COMUNITÀRIA, SALUT 
MENTAL, PSIQUIATRIA 
I ÈTICA 

OB 9 
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modelde Callista Roy en l'anàlisi de problemes de les persones 
que intervenen en la situació de cures. Nivells d'intervencióen la 
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Definicions. Funcions de la família. Model sistèmic. Les regles, 
les normes i els valors. L'estructura familiar. El cicle vital familiar. 
Problemes de salut en les etapes delcicle vital familiar. Els 
recursos familiars. El suport social a la família. Funció i 
disfunciófamiliar. El genograma. Com realitzar-lo. Com 
interpretar-lo. La visita domiciliària. Justificació. Objectius. 
Desenvolupament de la visita domiciliària. El pacient immobilitzat. 
Els recursos comunitaris. La xarxa de suport social. La infermera 
com a agent de la promoció de la salut mental de la població. 
Conèixer les grans síndromes psiquiàtriques i prestar-hi cures 
d'infermeria. Bases qualitatives en la cronicitat i la dependència.  

27038 

CURES D'INFERMERIA 
EN LA CRONICITAT, 
DEPENDÈNCIA, 
GERIATRIA I CURES 
PAL·LIATIVES 

OB 6 

Valoració geriàtrica. Grans síndromes geriàtrics. Prevenció i 
rehabilitació de la síndrome d'immobilització o desús. Bases 
conceptuals de cronicitat, dependència, recursos sociosanitaris i 
el grau d'afectació dels implicats. Bases qualitatives en la 
cronicitat i la dependència. La cura del cuidador. Introducció a les 
cures pal·liatives. Principis generals del control de símptomes. El 
dolor crònic i la seua terapèutica. Introducció a la informació i la 
comunicació. Aspectes psicoemocionals. Dilemes èticsen cures 
pal·liatives. Conviccions filosòfiques o espirituals. 

27040 

CURES D'INFERMERIA 
EN UNITATS 
ESPECIALITZADES 

OB 9 

Cures d'infermeria a pacients amb necessitats alterades o 
problemes dermatològics, oftalmològics, otorinolaringològics, 
immunitaris, hematològics i en unitats especials d'atenció. Factors 
de risc, prevenció i educació per a la salut. Tecnologia i 
procediments bàsics d'infermeria per a l'atenció de necessitats i 
problemes derivats dels processos patològics estudiats. Conèixer 
estructura i funcionament de les unitats especials. Necessitats i 
problemes de salut en unitats clíniques especials. Tecnologia, 
processos i cures d'infermeria en unitats clíniques especials: 
radiologia intervencionista, àrea quirúrgica, urgències, proves 
especials cardiològiques. 

QUART CURS (Cont.) - SEMESTRE 7 (Obligatori 24 ECTS + Optatiu 6 ECTS)

ContingutsAssignatura Tipus ECTSCodi

QUART CURS - SEMESTRE 7 (Obligatori 24 ECTS + Optatiu 6 ECTS)

ContingutsAssignatura Tipus ECTSCodi

ASSIGNATURES OPTATIVES (A TRIAR-NE UNA) 

27029 

INFERMERIA EN 
EMERGÈNCIES I 
CURES CRÍTIQUES 

OP 6 

Concepte d'emergència i catàstrofe. Estructura d'un servei 
integral d'emergències. Trasllat del pacient intrahospitalari i 
extrahospitalari. Principis bàsics de ventilació mecànica. Cures de 
pacients amb lesions múltiples. Cures de monitoratge cardíac. 
Atenció al pacient cardiovascular. Complicacions de la 
deterioració de la mobilitat física. Pacient enllitat. Equilibri de 
líquids i electròlits. Aspectes psicosocials en pacients en cures 
crítiques. 

27031 

PSICOLOGIA DE LA 
CURA I 
COMPETÈNCIES 
EMOCIONALS EN EL 
PROFESSIONAL 
D'INFERMERIA 

OP 6 

Introducció a la psicologia de la cura. Les cures psicològiques en 
diversos problemes de salut. Efectes psicològics de 
l'hospitalització. Tècniques psicològiques en les cures 
d'infermeria. Emocions, intel·ligència i competència emocional. 
Habilitats emocionals en el context de cures. Les emocions en el 
procés de presa de decisions en l'àmbit de la salut. L'autocura en 
el professional d'infermeria. 

27032 

CULTURA DE LES 
CURES, EDUCACIÓ 
PER AL 
DESENVOLUPAMENT I 
PENSAMENT CRÍTIC 

OP 6 

Les dimensions culturals de les cures d'infermeria. Les 
diferències culturals com a origen de la infermeria transcultural. 
Competència cultural i cures de salut. Paradigmes, teories i 
mètodes en cultura de les cures i infermeria transcultural. 
Fenomenologia de les cures i vivències de vida-salut-malaltia-
mort. Les dinàmiques migratòries, educació per al 
desenvolupament i infermeria transcultural. Pedagogia de les 
cures, reflexió en l'acció i pensament crític en el context infermer. 

27036 
SALUT 
MEDIAMBIENTAL 

OP 6 

Medi ambient i salut humana. Desenvolupament sostenible. 
Contaminació ambiental. Habitatge i salut. Educació i promoció 
de la salut ambiental. Avaluació del risc. Nous riscos comunitaris. 
El paper de la infermeria comunitària en salut ambiental. 
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QUART CURS - SEMESTRE 8 (30 ECTS)

ContingutsAssignatura Tipus ECTSCodi

27039 

PRÀCTICUM X: CURES 
D'INFERMERIA EN 
UNITATS 
ESPECIALITZADES I 

OB 6 

Aplicació en el context real, als pacients assignats, dels 
instruments de valoració, taxonomies diagnòstiques, 
intervencions, activitats, tècniques i procediments derivats de les 
competències a adquirir, amb èmfasis en les situacions especials 
o crítiques, mostrant una actitud cooperativa amb els diferents 
membres de l'equip i establint una relació empàtica i respectuosa 
amb el pacient i la família. Aplicació de les evidències disponibles 
amb un ús racional de recursos tant materials com humans. 
Aplicació de les cures concordes amb la resta dels tractaments. 

27041 

PRÀCTICUM XI: CURES 
D'INFERMERIA, EN 
SALUT MENTAL I 
INTERVENCIÓ 
COMUNITÀRIA 

OB 6 

27042 

PRÀCTICUM XII: 
CURES D'INFERMERIA 
EN GERIATRIA I CURES 
PAL·LIATIVES 

OB 6 

27044 

PRÀCTICUM XIII: 
CURES D'INFERMERIA 
EN UNITATS 
ESPECIALITZADES II 

OB 6 

Incorporar en la pràctica clínica els valors professionals, les 
competències de comunicació assistencial, el raonament clínic i 
el judici crític, integrant els coneixements, les habilitats 
ilesactituds de la infermeria, basats en principis i valors, associats 
a les competències descrites en els objectius generals que 
conformen la matèria. 

27045
TREBALL DE FI DE 
GRAU 

OB 6 

Analitzar les demandes, determinar l'enfocament de les cures, 
priorització d'intervencions i estratègies, fonamentació de les 
preses de decisions i monitoratge/avaluació de les mateixes. 
Proves científiques i recomanacions organitzacionals. 
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QUART CURS - SEMESTRE 8 (30 ECTS)

ContingutsAssignatura Tipus ECTSCodi

27039 

PRÀCTICUM X: CURES 
D'INFERMERIA EN 
UNITATS 
ESPECIALITZADES I 

OB 6 

Aplicació en el context real, als pacients assignats, dels 
instruments de valoració, taxonomies diagnòstiques, 
intervencions, activitats, tècniques i procediments derivats de les 
competències a adquirir, amb èmfasis en les situacions especials 
o crítiques, mostrant una actitud cooperativa amb els diferents 
membres de l'equip i establint una relació empàtica i respectuosa 
amb el pacient i la família. Aplicació de les evidències disponibles 
amb un ús racional de recursos tant materials com humans. 
Aplicació de les cures concordes amb la resta dels tractaments. 

27041 

PRÀCTICUM XI: CURES 
D'INFERMERIA, EN 
SALUT MENTAL I 
INTERVENCIÓ 
COMUNITÀRIA 

OB 6 

27042 

PRÀCTICUM XII: 
CURES D'INFERMERIA 
EN GERIATRIA I CURES 
PAL·LIATIVES 

OB 6 

27044 

PRÀCTICUM XIII: 
CURES D'INFERMERIA 
EN UNITATS 
ESPECIALITZADES II 

OB 6 

Incorporar en la pràctica clínica els valors professionals, les 
competències de comunicació assistencial, el raonament clínic i 
el judici crític, integrant els coneixements, les habilitats 
ilesactituds de la infermeria, basats en principis i valors, associats 
a les competències descrites en els objectius generals que 
conformen la matèria. 

27045 TREBALL DE FI DE 
GRAU 

OB 6 

Analitzar les demandes, determinar l'enfocament de les cures, 
priorització d'intervencions i estratègies, fonamentació de les 
preses de decisions i monitoratge/avaluació de les mateixes. 
Proves científiques i recomanacions organitzacionals. 
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PROGRAMES INTERNACIONALS DE MOBILITAT

Programes de Mobilitat Erasmus+ d'estudiants amb finalitats d'estudi: el Programa d'Aprenentatge Permanent 
Erasmus està promogut per la Unió Europea, amb la finalitat d'incentivar els intercanvis d'estudiants entre els països 
membres.
 Programa de Mobilitat no Europea: per mitjà d'aquest programa, els estudiants de la UA poden realitzar una part dels 
seus 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 als estudiants 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 
seu perfil curricular.
Programa DRAC: té com a objectiu la mobilitat d'estudiants entre les institucions que integren la XARXA VIVES 
D'UNIVERSITATS. Inclou diferents convocatòries d'ajudes (DRAC-Hivern, DRAC-Formació Avançada i DRAC- Estiu).

www.ua.es

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

CIÈNCIES

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

CIÈNCIES DE LA SALUT

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

ENGINYERIA I ARQUITECTURA

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

Telecomunicació 
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■ Enginyeria Informàtica 
■ Enginyeria Informàtica + Administració i 

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

Dos d'aquestes filologies.

Mestre en Educació Primaria i Humanitats.

Mestre en Educació Primaria i Filologia Catalana.

Matemàtiques i Física.

ADE i Economia.

ADE i Màrqueting.
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Programes organitzats per a simultanejar:

Dobles graus internacionals:
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Doble Grau Internacional amb la Northwestern State 

University (EEUU) (cal tindre superats 120 crèdits de 

ADE).

Doble Grau Internacional en Dret UA - UNIVALI 

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

Doble Grau Internacional: Programa Internacional 

UA / Universitat de Bamberg (Alemanya) (estar 

matriculat en tercer de grau).
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