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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
 2
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ARTS I HUMANITATS

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

CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES

■ Administració i Direcció d'Empreses 

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

Direcció d'Empreses (I ADE)2

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

1 9

1

1 9

1

1 3 9

2

5 6 7

8

8

8

8

5

6

2 3

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

CIÈNCIES

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

CIÈNCIES DE LA SALUT

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

ENGINYERIA I ARQUITECTURA

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

Telecomunicació 
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■ Enginyeria Informàtica 
■ Enginyeria Informàtica + Administració i 

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

Dos d'aquestes filologies.

Mestre en Educació Primaria i Humanitats.

Mestre en Educació Primaria i Filologia Catalana.

Matemàtiques i Física.

ADE i Economia.

ADE i Màrqueting.
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Programes organitzats per a simultanejar:

Dobles graus internacionals:
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Doble Grau Internacional amb la Northwestern State 

University (EEUU) (cal tindre superats 120 crèdits de 

ADE).

Doble Grau Internacional en Dret UA - UNIVALI 

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

Doble Grau Internacional: Programa Internacional 

UA / Universitat de Bamberg (Alemanya) (estar 

matriculat en tercer de grau).



Grau en Matemàtiques 
per la Universitat d'Alacant

OBJECTIUS GENERALS 

Branca de coneixement: Ciències

resencialEnsenyament: p

 240 ECTSNombre de crèdits:

Nombre de places: 70

Llengües utilitzades: qualsevol de les llengües cooficials de la Comunitat Valenciana (valencià, castellà) i anglès

Els ensenyaments de grau en Matemàtiques, adscrits a la branca Ciències, tenen com a finalitat l'obtenció per part de l'estudiant 
d'una formació general en matemàtiques com a disciplina científica que el prepare per a l'exercici d'activitats professionals en 
les quals haurà d'aplicar les destreses adquirides. Entre aquestes activitats professionals s'inclouen fonamentalment la docència, 
la investigació en matemàtiques, així com les seues aplicacions a la indústria, l'empresa i l'administració. 
De manera més particular, el títol de grau en Matemàtiques es dirigeix a capacitar l'alumne per a la formulació matemàtica, 
anàlisi, resolució i, si escau, tractament informàtic de problemes que apareguen en diversos camps de les ciències bàsiques, 
ciències socials i de la vida, enginyeria, finances, consultoria, etc. 
De manera més concreta, els objectius generals del grau en Matemàtiques són els següents:

Conèixer la naturalesa, mètodes i finalitats dels diferents camps de la matemàtica, així com una perspectiva històrica 
raonable del seu desenvolupament.
Reconèixer la presència de la matemàtica subjacent en la natura, en la ciència, en la tecnologia i en l'art. Reconèixer  la 
matemàtica com a part integrant de l'educació i la cultura.
Desenvolupar les capacitats analítiques i d'abstracció, la intuïció i el pensament lògic i rigorós a través de l'estudi de la 
matemàtica.
Capacitar per a la utilització dels coneixements teòrics i pràctics adquirits en la definició i plantejament de problemes i en 
la recerca de les seues solucions tant en contextos acadèmics com professionals.
Preparar l'estudiant per a posteriors estudis especialitzats, tant en una disciplina matemàtica com en qualsevol de les 
ciències que requerisquen bons fonaments matemàtics.
Possibilitar l'accés directe al mercat de treball en llocs amb un nivell de responsabilitat mitjà-alt.
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INFORMACIÓ GENERAL

COMPETÈNCIES

Comprensió de la llengua estrangera anglès, quant a l'àmbit científic.
Expressar-se correctament, tant oralment com per escrit, en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana.
Tenir coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.
Adquirir o posseir les habilitats bàsiques en TIC (tecnologies de la informació i comunicació) i gestionar adequadament la 
informació obtinguda.

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES ESPECÍFIQUES DE LA UA

Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
Demostrar capacitat de gestió/direcció eficaç i eficient: esperit emprenedor, iniciativa, creativitat, organització, 
planificació, control, presa de decisions i negociació.
Resoldre problemes de manera efectiva.
Demostrar capacitat de treball en equip.
Comprometre's amb l'ètica, els valors d'igualtat i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
Aprendre de manera autònoma.
Demostrar capacitat d'adaptar-se a noves situacions.
Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient, el desenvolupament sostenible i la prevenció de 
riscos laborals.
Demostrar habilitat per a transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no 
especialitzat.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Comprendre i utilitzar el llenguatge matemàtic. Adquirir la capacitat per a enunciar proposicions en diferents camps de la 
matemàtica, per a construir demostracions i per a transmetre els coneixements matemàtics adquirits.
Conèixer demostracions rigoroses d'alguns teoremes clàssics en diferents àrees de la matemàtica.
Assimilar la definició d'un nou objecte matemàtic, en termes d'uns altres ja coneguts i ser capaç d'utilitzar aquest objecte 
en diferents contextos.
Saber abstraure les propietats estructurals (d'objectes matemàtics, de la realitat observada, i d'altres àmbits) distingint-
les d'aquelles purament ocasionals i poder comprovar-les amb demostracions o refutar-les amb contraexemples, així com 
identificar errors en raonaments incorrectes.
Proposar, analitzar, validar i interpretar models de situacions reals senzilles, utilitzant les eines matemàtiques més 
adequades a les finalitats que es perseguisquen.
Resoldre problemes de matemàtiques, mitjançant habilitats de càlcul bàsic i altres tècniques, planificant-ne la resolució 
en funció de les eines de què es disposa i de les restriccions de temps i recursos.
Utilitzar aplicacions informàtiques d'anàlisi estadística, càlcul numèric i simbòlic, visualització gràfica, optimització o 
d'altres per a experimentar en matemàtiques i resoldre problemes.
Desenvolupar programes que resolguen problemes matemàtics utilitzant per a cada cas l'entorn computacional adequat.
Utilitzar eines de recerca de recursos bibliogràfics en matemàtiques.
Comunicar, tant per escrit com oralment, coneixements, procediments, resultats i idees matemàtiques.
Ser capaç de resoldre problemes d'àmbit acadèmic, tècnic, financer o social mitjançant mètodes matemàtics.
Saber treballar en equip, aportant models matemàtics adaptats a les necessitats col·lectives.
Conèixer i aplicar els conceptes fonamentals de la física.
Resoldre problemes qualitatius i quantitatius segons models desenvolupats prèviament.
Reconèixer i analitzar nous problemes i plantejar estratègies per a solucionar-los.
Realitzar, presentar i defensar informes científics tant de manera escrita com oral davant una audiència.
Desenvolupar la intuïció en física.
Conèixer l'aplicació de fonaments matemàtics en la resolució de problemes relacionats amb el camp de la química.

CONTINGUTS: MÒDULS DEL PLA D'ESTUDIS

El pla d'estudis s'estructura en tres mòduls (bàsic, fonamental, i avançat). El mòdul bàsic comprèn 8 assignatures del primer curs 
i dues assignatures de segon, amb 60 crèdits dels quals 36 són bàsics de la branca de ciències (BR) i està compost per les 
matèries: Matemàtiques, Física i Química. Al costat d'aquestes, s'han inclòs dues assignatures de la branca d'Enginyeria i 
Arquitectura: Programes de Càlcul Científic i Processament de Textos i Algorísmia i dues més de la branca de Ciències Socials i 
Jurídiques: Introducció a l'Estadística i Probabilitat.
Totes les assignatures són de 6 crèdits, incloent-hi el Treball de Fi de Grau.
L'optativitat està organitzada en 3 itineraris: 

Matemàtiques generals
Anàlisis de dades i àlgebra aplicada
Matemàtiques aplicades a les ciències socials

En cada itinerari s'ofereixen 4 assignatures que fan un total de 12 de les quals l'alumne podrà escollir fins a 6 assignatures, sense 
necessitat que siguen totes del mateix itinerari. D'altra banda, l'alumne podrà realitzar 6 o 12 crèdits de pràctiques externes, 
l'equivalent a una o dues assignatures optatives.
En el Treball de Fi de Grau l'alumne haurà de demostrar l'adquisició de les competències associades al títol mitjançant la 
realització, presentació i defensa d'una memòria que arreplega un treball original de l'alumne.

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES DE GRAU

1 2



Grau en Matemàtiques 
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INFORMACIÓ GENERAL

COMPETÈNCIES
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Expressar-se correctament, tant oralment com per escrit, en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana.
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COMPETÈNCIES GENÈRIQUES ESPECÍFIQUES DE LA UA
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planificació, control, presa de decisions i negociació.
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riscos laborals.
Demostrar habilitat per a transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no 
especialitzat.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Comprendre i utilitzar el llenguatge matemàtic. Adquirir la capacitat per a enunciar proposicions en diferents camps de la 
matemàtica, per a construir demostracions i per a transmetre els coneixements matemàtics adquirits.
Conèixer demostracions rigoroses d'alguns teoremes clàssics en diferents àrees de la matemàtica.
Assimilar la definició d'un nou objecte matemàtic, en termes d'uns altres ja coneguts i ser capaç d'utilitzar aquest objecte 
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Resoldre problemes de matemàtiques, mitjançant habilitats de càlcul bàsic i altres tècniques, planificant-ne la resolució 
en funció de les eines de què es disposa i de les restriccions de temps i recursos.
Utilitzar aplicacions informàtiques d'anàlisi estadística, càlcul numèric i simbòlic, visualització gràfica, optimització o 
d'altres per a experimentar en matemàtiques i resoldre problemes.
Desenvolupar programes que resolguen problemes matemàtics utilitzant per a cada cas l'entorn computacional adequat.
Utilitzar eines de recerca de recursos bibliogràfics en matemàtiques.
Comunicar, tant per escrit com oralment, coneixements, procediments, resultats i idees matemàtiques.
Ser capaç de resoldre problemes d'àmbit acadèmic, tècnic, financer o social mitjançant mètodes matemàtics.
Saber treballar en equip, aportant models matemàtics adaptats a les necessitats col·lectives.
Conèixer i aplicar els conceptes fonamentals de la física.
Resoldre problemes qualitatius i quantitatius segons models desenvolupats prèviament.
Reconèixer i analitzar nous problemes i plantejar estratègies per a solucionar-los.
Realitzar, presentar i defensar informes científics tant de manera escrita com oral davant una audiència.
Desenvolupar la intuïció en física.
Conèixer l'aplicació de fonaments matemàtics en la resolució de problemes relacionats amb el camp de la química.

CONTINGUTS: MÒDULS DEL PLA D'ESTUDIS

El pla d'estudis s'estructura en tres mòduls (bàsic, fonamental, i avançat). El mòdul bàsic comprèn 8 assignatures del primer curs 
i dues assignatures de segon, amb 60 crèdits dels quals 36 són bàsics de la branca de ciències (BR) i està compost per les 
matèries: Matemàtiques, Física i Química. Al costat d'aquestes, s'han inclòs dues assignatures de la branca d'Enginyeria i 
Arquitectura: Programes de Càlcul Científic i Processament de Textos i Algorísmia i dues més de la branca de Ciències Socials i 
Jurídiques: Introducció a l'Estadística i Probabilitat.
Totes les assignatures són de 6 crèdits, incloent-hi el Treball de Fi de Grau.

L'optativitat consta de 36 crèdits d'entre la relació d'assignatures optatives.
L'alumne/a podrà fer 6 crèdits de Pràctiques Externes reconegudes per una assignatura optativa.

En el Treball de Fi de Grau l'alumne haurà de demostrar l'adquisició de les competències associades al títol mitjançant la 
realització, presentació i defensa d'una memòria que arreplega un treball original de l'alumne.
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TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA 
Límit admissió de places: 70
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. 

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), accés amb
acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys mitjançant prova.

REQUISITS D'ACCÉS

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

ACCÉS PERFIL D'INGRÉS RECOMANAT
Es considera desitjable que els alumnes que pretenguen cursar estudis de grau en Matemàtiques tinguen un perfil 
cientificotècnic, havent cursat almenys les matèries Matemàtiques II, Física i Química en segon de batxillerat.
Entre les qualitats desitjables del futur estudiant de Matemàtiques es pot destacar:

Capacitat de treball (constància, mètode i rigor).
Capacitat de raonament i anàlisi crítica.
Esperit científic.
Capacitat d'obtenir, interpretar i aplicar coneixements.
Habilitat en la resolució de problemes.
Capacitat de síntesi i abstracció. 
Formació complementària recomanable: anglès i informàtica a nivell d'usuari.

www.ua.esMATEMÀTIQUES

PERFILS PROFESSIONALS DEL TÍTOL
Perfils professionals del títol
El grau en Matemàtiques capacita l'estudiant per a la formulació matemàtica, anàlisi, resolució i tractament informàtic de 
problemes relacionats amb les ciències bàsiques, les ciències socials i de la vida, l'enginyeria, les finances i la consultoria, entre 
altres.
Els perfils professionals per als quals capacita el grau en Matemàtiques són: Docència universitària o investigació. Docència 
no universitària. Administració pública.  Empreses de banca, finances i assegurances. Consultories. Empreses d'informàtica i 
telecomunicacions. Indústria.

Facultat de Ciències 
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ctra. d'Alacant s/n 03690 Sant Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon: 965 90 3557  Fax: 965 90 3781  
facu.ciencies@ua.es    ciencias.ua.es/va/
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ASSIGNATURA PONDERACIONS 
BIOLOGIA 0.1 

FÍSICA 0.2 

GEOLOGIA 0.1 

MATEMÀTIQUES II 0.2 

QUÍMICA 0.1 
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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. 

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), accés amb 
acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys mitjançant prova.

REQUISITS D'ACCÉS

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

ACCÉS PERFIL D'INGRÉS RECOMANAT
Es considera desitjable que els alumnes que pretenguen cursar estudis de grau en Matemàtiques tinguen un perfil 
cientificotècnic, havent cursat almenys les matèries Matemàtiques II, Física i Química en segon de batxillerat.
Entre les qualitats desitjables del futur estudiant de Matemàtiques es pot destacar:

Capacitat de treball (constància, mètode i rigor).
Capacitat de raonament i anàlisi crítica.
Esperit científic.
Capacitat d'obtenir, interpretar i aplicar coneixements.
Habilitat en la resolució de problemes.
Capacitat de síntesi i abstracció. 
Formació complementària recomanable: anglès i informàtica a nivell d'usuari.

www.ua.esMATEMÀTIQUES

PERFILS PROFESSIONALS DEL TÍTOL
Perfils professionals del títol
El grau en Matemàtiques capacita l'estudiant per a la formulació matemàtica, anàlisi, resolució i tractament informàtic de 
problemes relacionats amb les ciències bàsiques, les ciències socials i de la vida, l'enginyeria, les finances i la consultoria, entre 
altres.
Els perfils professionals per als quals capacita el grau en Matemàtiques són: Docència universitària o investigació. Docència 
no universitària. Administració pública.  Empreses de banca, finances i assegurances. Consultories. Empreses d'informàtica i 
telecomunicacions. Indústria.

Facultat de Ciències 
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ctra. d'Alacant s/n 03690 Sant Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon: 965 90 3557  Fax: 965 90 3781  
facu.ciencies@ua.es    ciencias.ua.es/va/
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ESTRUCTURA DEL PLA D'ESTUDIS
PER TIPUS DE MATÈRIA

DISTRIBUCIÓ PER CURSOS
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(1) L'alumne haurà d'acreditar, prèviament a l'avaluació del Treball de Fi de Grau, coneixements d'un idioma 
estranger a nivell B1 mitjançant certificació acadèmica. 

(2)

 

L'optativitat està organitzada en 3 itineraris: Matemàtiques generals; Anàlisi de dades i àlgebra 
aplicada, i Matemàtiques aplicades a  les ciències socials. 
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MATEMÀTIQUES

CODI ASSIGNATURES OPTATIVES TIPUS ECTS
ITINERARI A: MATEMÀTIQUES GENERALS
25050 TEORIA DE LA MESURA OP 6 

25051 ANÀLISI CONVEX OP 6 

25052 TEORIA DE GRUPS OP 6 

25053 TOPOLOGIA ALGEBRAICA OP 6 

ITINERARI B: ANÀLISI DE DADES I ÀLGEBRA APLICADA 
25060 PROCESSOS ESTOCÀSTICS OP 6 

25061 TEORIA DE CODIS OP 6 

25062 ANÀLISIS DE DADES II OP 6 

25063 CRIPTOGRAFIA OP 6 

ITINERARI C: MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS
25070 SÈRIES TEMPORALS OP 6 

25071 TEORIA DE JOCS OP 6 

25072 DECISIONS COL·LECTIVES OP 6 

25073 ECONOMIA DE LA INFORMACIÓ I LA INCERTESA OP 6 

FORA D'ITINERARI
25000 PRÀCTIQUES EXTERNES I OP 6 

25001 PRÀCTIQUES EXTERNES II OP 6 

5 6

TIPUS DE MATÈRIA CRÈDITS 
Formació bàsica (FB) 60 
Obligatòries (OB) 138 
Optatives (OP) 36 
Treball de Fi de Grau 6 
Total crèdits 240 

PRIMER CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

25010 FÍSICA I FB 6 25017 INTRODUCCIÓ A L'ESTADÍSTICA FB 6 

25011 ÀLGEBRA LINEAL I FB 6 25018 QUÍMICA  FB 6 

25012 ANÀLISI D'UNA VARIABLE REAL I FB 6 25019 FÍSICA II FB 6 

25013 FONAMENTS MATEMÀTICS FB 6 25015 ANÀLISIS D'UNA VARIABLE REAL II OB 6 

2501. 
PROGRAMES DE CÀLCUL CIENTÍFIC 
I PROCESSAMENT DE TEXTOS 

FB 6 25016 ÀLGEBRA LINEAL II OB 6 

SEGON CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

25020 ALGORÍSMIA FB 6 25026 PROBABILITAT  FB 6 

25021 
ANÀLISI REAL DE DIVERSES 
VARIABLES I 

OB 6 25025 CÀLCUL NUMÈRIC I OB 6 

25022 TOPOLOGIA BÀSICA OB 6 25027 PROGRAMACIÓ LINEAL OB 6 

25023 GEOMETRIA LINEAL OB 6 25028 
ANÀLISI REAL DE DIVERSES 
VARIABLES II 

OB 6 

25024 MÈTODES ANALÍTICS PER A EDO OB 6 25029 CORBES I SUPERFÍCIES OB 6 

TERCER CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

25030 ANÀLISI DE VARIABLE COMPLEXA  OB 6 2503 INFERÈNCIA ESTADÍSTICA OB 6 

25031 TOPOLOGIA AVANÇADA OB 6 25036 TEORIA GLOBAL DE SUPERFÍCIES OB 6 

25032 MÈTODES QUALITATIUS PER A EDO OB 6 25037 ANÀLISI FUNCIONAL OB 6 

25033 OPTIMITZACIÓ I OB 6 25038 OPTIMITZACIÓ II OB 6 

25034 ESTRUCTURES ALGEBRAIQUES OB 6 25039 EQUACIONS ALGEBRAIQUES OB 6 

QUART CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

25040 CÀLCUL NUMÈRIC II OB 6 25499 TREBALL DE FI DE GRAU OB 6 

25041 
EQUACIONS EN DERIVADES 
PARCIALS 

OB 6 

25042 ANÀLISIS DE DADES I OB 6 

OPTATIVITAT
(1) OP 12 

OPTATIVITAT
(1) OP 24 



ESTRUCTURA DEL PLA D'ESTUDIS
PER TIPUS DE MATÈRIA

DISTRIBUCIÓ PER CURSOS
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MATEMÀTIQUES

CODI ASSIGNATURES OPTATIVES TIPUS ECTS 

25050 TEORIA DE LA MESURA OP 6 

25051 ANÀLISI CONVEX OP 6 

25052 TEORIA DE GRUPS OP 6 

25053 TOPOLOGIA ALGEBRAICA OP 6 

25060 PROCESSOS ESTOCÀSTICS OP 6 

25061 TEORIA DE CODIS OP 6 

25062 ANÀLISIS DE DADES II OP 6 

25063 CRIPTOGRAFIA OP 6 

25070 SÈRIES TEMPORALS OP 6 

25071 TEORIA DE JOCS OP 6 

25000  PRÀCTIQUES EXTERNES OP 6 

5 6

TIPUS DE MATÈRIA CRÈDITS 
Formació bàsica (FB) 60 
Obligatòries (OB) 138 
Optatives (OP) 36 
Treball de Fi de Grau 6 
Total crèdits 240 

PRIMER CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS

25010 FÍSICA I FB 6 25017 INTRODUCCIÓ A L'ESTADÍSTICA FB 6 

25011 ÀLGEBRA LINEAL I FB 6 25018 QUÍMICA FB 6 

25012 ANÀLISI D'UNA VARIABLE REAL I FB 6 25019 FÍSICA II FB 6 

25013 FONAMENTS MATEMÀTICS FB 6 25015 ANÀLISIS D'UNA VARIABLE REAL II OB 6 

2501. 
PROGRAMES DE CÀLCUL CIENTÍFIC 
I PROCESSAMENT DE TEXTOS

FB 6 25016 ÀLGEBRA LINEAL II OB 6 

SEGON CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS

25020 ALGORÍSMIA FB 6 25026 PROBABILITAT FB 6 

25021 
ANÀLISI REAL DE DIVERSES 
VARIABLES I

OB 6 25025 CÀLCUL NUMÈRIC I OB 6 

25022 TOPOLOGIA BÀSICA OB 6 25027 PROGRAMACIÓ LINEAL OB 6 

25023 GEOMETRIA LINEAL OB 6 25028 
ANÀLISI REAL DE DIVERSES 
VARIABLES II 

OB 6 

25024 MÈTODES ANALÍTICS PER A EDO OB 6 25029 CORBES I SUPERFÍCIES OB 6 

TERCER CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS

25030 ANÀLISI DE VARIABLE COMPLEXA OB 6 2503 INFERÈNCIA ESTADÍSTICA OB 6 

25031 TOPOLOGIA AVANÇADA OB 6 25036 TEORIA GLOBAL DE SUPERFÍCIES OB 6 

25032 MÈTODES QUALITATIUS PER A EDO OB 6 25037 ANÀLISI FUNCIONAL OB 6 

25033 OPTIMITZACIÓ I OB 6 25038 OPTIMITZACIÓ II OB 6 

25034 ESTRUCTURES ALGEBRAIQUES OB 6 25039 EQUACIONS ALGEBRAIQUES OB 6 

QUART CURS

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS

25040 CÀLCUL NUMÈRIC II OB 6 25499 TREBALL DE FI DE GRAU
(1)

OB 6 

25041 
EQUACIONS EN DERIVADES 
PARCIALS 

OB 6 

25042 ANÀLISIS DE DADES I OB 6 

OPTATIVITAT
(2)

 OP 12 

OPTATIVITAT
(2)

 OP 24 

(1) L'optativitat consta de 36 crèdits d'entre la relació d'assignatures optatives.
L'alumne/a podrà fer 6 crèdits de Pràctiques Externes reconegudes per una assignatura optativa.



PLA D'ESTUDIS
GRAU EN MATEMÀTIQUES

PRIMER CURS - SEMESTRE 1 (30 ECTS)
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ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

7 8

25010 FÍSICA I FB 6 
Elements de mecànica Newtoniana. Oscil·lacions i 
fenòmens ondulatoris. Conceptes bàsics de mecànica de 
fluids. Introducció a la teoria de la relativitat. 

25011 ÀLGEBRA LINEAL I FB 6 
Sistemes d'equacions lineals. Matrius. Determinants. Espais 
vectorials. Aplicacions lineals. 

25012 
ANÀLISI D'UNA VARIABLE 
REAL I 

FB 6 

Introducció al nombre real. Successions numèriques. Límits 
de successions. Límits i continuïtat de funcions d'una 
variable real. Teoremes fonamentals de continuïtat. 
Diferenciació de funcions d'una variable real. Teoremes 
fonamentals del càlcul diferencial. Estudi local d'una funció. 

25013 FONAMENTS MATEMÀTICS FB 6 

Introducció a la lògica i al raonament matemàtic. Conjunts, 
correspondències i relacions binàries. Els nombres naturals. 
Inducció matemàtica Els nombres enters. Divisibilitat i 
nombres primers. Aritmètica modular. Nombres racionals i 
nombres reals. Nombres complexos. 

25014 

PROGRAMES DE CÀLCUL 
CIENTÍFIC I 
PROCESSAMENT DE 
TEXTOS 

FB 6 

Tècniques bàsiques dels programes de càlcul numèric, 
algebraic i estadístic. Càlculs numèrics i simbòlics. 
Funcions. Gràfics. Representació de dades. Manipulació de 
llistes. Programació amb funcions. Avaluació d'expressions. 
Presa de decisions. Recurrència. Iteració. Processament de 
textos (LaTeX). Presentacions audiovisuals amb LaTeX 
Beamer. Recerca d'informació bibliogràfica. 

25017 
INTRODUCCIÓ A 
L'ESTADÍSTICA 

FB 6 

Preparació i depuració de dades. Estadística descriptiva 
unidimensional. Estadística descriptiva multidimensional. 
Introducció al càlcul de probabilitats. Probabilitat 
condicionada. Teorema de Bayes i probabilitat total. 

25018 QUÍMICA FB 6 
Estructura atòmica i enllaç químic. Introducció a la 
termodinàmica química. Cinètica i equilibri químic. 
Equilibris iònics (redox) en dissolució. 

25019 FÍSICA II FB 6 

Elements d'electromagnetisme i òptica. Introducció als 
fenòmens quàntics. Estructura de la matèria: àtoms, 
molècules, sòlids. Estructura i processos nuclears. 
Partícules elementals. 

25015 
ANÀLISI D'UNA VARIABLE 
REAL II 

OB 6 

Introducció a la integral de Riemann. Propietats de la 
integral definida. Teoremes fonamentals del càlcul integral. 
Aplicacions geomètriques del càlcul integral. Mètodes 
generals d'integració. Sèries numèriques. 

25016 ÀLGEBRA LINEAL II OB 6 
Valors i vectors propis. Forma de Jordan. Espais 
euclidians. Espais hermètics. Formes bilineals i 
quadràtiques. 
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ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

7 8

25010 FÍSICA I FB 6 
Elements de mecànica Newtoniana. Oscil·lacions i 
fenòmens ondulatoris. Conceptes bàsics de mecànica de 
fluids. Introducció a la teoria de la relativitat. 

25011 ÀLGEBRA LINEAL I FB 6 
Sistemes d'equacions lineals. Matrius. Determinants. Espais 
vectorials. Aplicacions lineals. 

25012 
ANÀLISI D'UNA VARIABLE 
REAL I 

FB 6 

Introducció al nombre real. Successions numèriques. Límits 
de successions. Límits i continuïtat de funcions d'una 
variable real. Teoremes fonamentals de continuïtat. 
Diferenciació de funcions d'una variable real. Teoremes 
fonamentals del càlcul diferencial. Estudi local d'una funció. 

25013 FONAMENTS MATEMÀTICS FB 6 

Introducció a la lògica i al raonament matemàtic. Conjunts, 
correspondències i relacions binàries. Els nombres naturals. 
Inducció matemàtica Els nombres enters. Divisibilitat i 
nombres primers. Aritmètica modular. Nombres racionals i 
nombres reals. Nombres complexos. 

25014 

PROGRAMES DE CÀLCUL 
CIENTÍFIC I 
PROCESSAMENT DE 
TEXTOS 

FB 6 

Tècniques bàsiques dels programes de càlcul numèric, 
algebraic i estadístic. Càlculs numèrics i simbòlics. 
Funcions. Gràfics. Representació de dades. Manipulació de 
llistes. Programació amb funcions. Avaluació d'expressions. 
Presa de decisions. Recurrència. Iteració. Processament de 
textos (LaTeX). Presentacions audiovisuals amb LaTeX 
Beamer. Recerca d'informació bibliogràfica. 

25017 
INTRODUCCIÓ A 
L'ESTADÍSTICA 

FB 6 

Preparació i depuració de dades. Estadística descriptiva 
unidimensional. Estadística descriptiva multidimensional. 
Introducció al càlcul de probabilitats. Probabilitat 
condicionada. Teorema de Bayes i probabilitat total. 

25018 QUÍMICA FB 6 
Estructura atòmica i enllaç químic. Introducció a la 
termodinàmica química. Cinètica i equilibri químic. 
Equilibris iònics (redox) en dissolució. 

25019 FÍSICA II FB 6 

Elements d'electromagnetisme i òptica. Introducció als 
fenòmens quàntics. Estructura de la matèria: àtoms, 
molècules, sòlids. Estructura i processos nuclears. 
Partícules elementals. 

25015 
ANÀLISI D'UNA VARIABLE 
REAL II 

OB 6 

Introducció a la integral de Riemann. Propietats de la 
integral definida. Teoremes fonamentals del càlcul integral. 
Aplicacions geomètriques del càlcul integral. Mètodes 
generals d'integració. Sèries numèriques. 

25016 ÀLGEBRA LINEAL II OB 6 
Valors i vectors propis. Forma de Jordan. Espais 
euclidians. Espais hermètics. Formes bilineals i 
quadràtiques. 
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TERCER CURS - SEMESTRE 5 (30 ECTS)

TERCER CURS - SEMESTRE 6 (30 ECTS)

SEGON CURS - SEMESTRE 3 (30 ECTS)

SEGON CURS - SEMESTRE 4 (30 ECTS)
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ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

9 10

25026 PROBABILITAT FB 6 

Variables aleatòries discretes i les seues distribucions de 
probabilitat. Variables aleatòries contínues i les seues 
distribucions de probabilitat. Vectors aleatoris i les seues 
distribucions de probabilitat. Funcions de variables 
aleatòries. Distribucions mostrals i teorema central del límit. 

25025 CÀLCUL NUMÈRIC I OB 6 

Errors en el càlcul numèric. Resolució numèrica d'equacions 
no lineals. Interpolació i aproximació de funcions. Derivació i 
integració numèrica. Resolució numèrica de sistemes 
lineals. 

25027 PROGRAMACIÓ LINEAL OB 6 

Models de programació lineal. Sistemes d'inequacions i 
poliedres. Dualitat i anàlisi de sensibilitat. La geometria del 
mètode símplex. Programació lineal entera. Mètodes 
numèrics. 

25028 
ANÀLISI REAL DE 
DIVERSES VARIABLES II 

OB 6 
Integrals de línia. Integració múltiple. Integrals de superfície. 
Teorema de Gauss i de Stokes. 

25029 CORBES I SUPERFÍCIES OB 6 

Teoria local de corbes en l'espai. Superfícies regulars i 
aplicacions diferenciables entre superfícies. El plànol 
tangent i la diferencial d'una aplicació diferenciable. La 
primera forma fonamental. Geometria de l'aplicació de 
Gauss; la segona forma fonamental; curvatura normal d'una 
corba en una superfície, curvatura de Gauss i curvatura 
mitjana. Isometries. Teorema “Egregium” de Gauss. 

25020 ALGORÍSMIA FB 6 

Conceptes bàsics d'algorísmia. Complexitat algorítmica. 
Programació recursiva. Divideix i venceràs. Estratègies 
voraces. Programació dinàmica. Optimització i exploració de 
grafs. Simulació computacional. 

25021 
ANÀLISI REAL DE 
DIVERSES VARIABLES I 

OB 6 

Continuïtat i diferenciabilitat de funcions de diverses 
variables. Teoremes de la funció implícita i inversa. Fórmula 
de Taylor de diverses variables. Optimització: extrems 
lliures i condicionats. 

25022 TOPOLOGIA BÀSICA OB 6 

Espais topològics. Conceptes bàsics i exemples. Bases i 
entorns. Topologia d'espais mètrics. Punts especials en 
espais topològics. Aplicacions contínues. Homeomorfismes. 
Subespais topològics. Topologia producte. Axiomes de 
numerabilitat i separació. Introducció als espais topològics 
connexos i compactes. Espais mètrics complets. 

25023 GEOMETRIA LINEAL OB 6 

Varietats lineals: incidència i paral·lelisme; posicions 
relatives. Geometria afí. Còniques i quàdriques afins. 
Espais afins euclidians. Teorema espectral. Classificació 
d'isometries. Grup dels moviments. 

25024 
MÈTODES ANALÍTICS PER 
A EDO 

OB 6 

Mètodes elementals d'integració d'EDOs. Teoremes 
fonamentals de la Teoria d'EDOs  sobre existència i unicitat 
de solucions. EDOs lineals d'ordre. Sistemes d'equacions 
d'EDOs lineals. Resolució d'EDOs  mitjançant 
desenvolupaments en sèrie. 

25030 
ANÀLISI DE VARIABLE 
COMPLEXA 

OB 6 

El plànol complex: definicions bàsiques i topologia. 
Funcions holomorfes: diferenciabilitat real i les equacions de 
CauchyRiemann. La funció exponencial: les funcions 
elementals. Funcions harmòniques. Integració sobre 
camins: teorema de Cauchy per a triangles. Sèries de 
potències: fórmula integral de Cauchy per al cercle, 
equivalència entre funcions holomorfes i analítiques.  
Logaritmes i arguments: l'índex d'un punt respecte a una 
corba tancada. Teorema global de Cauchy. Singularitats. 
Teoria de residus: aplicacions al càlcul d'integrals reals. 
Teorema de l'aplicació oberta. Transformacions conformes. 
Introducció a la factorització de funcions analítiques. 

25031 TOPOLOGIA AVANÇADA OB 6 
Espais topològics connexos i compactes. Producte finit 
d'espais topològics. Identificacions i espais quocient. 
Classificació de superfícies compactes. 

25032 
MÈTODES QUALITATIUS 
PER A EDO 

OB 6 
Introducció als sistemes dinàmics. Teoria d'estabilitat. 
Mètode de Liapunov. Teoria de bifurcacions. 

25033 OPTIMITZACIÓ I OB 6 

Introducció i motivació. Elements sobre funcions convexes. 
Condicions d'optimitat per a problemes d'optimització 
convexa. Condicions d'optimitat per a problemes amb 
restriccions o sense. Qualificació de restriccions. Dualitat 
lagrangiana. Teoremes del minimax. Programació 
quadràtica. Anàlisi de sensibilitat sota pertorbacions. 
Optimització convexa. Mètodes de subgradient. 

25034 
ESTRUCTURES 
ALGEBRAIQUES 

OB 6 

Grups. Subgrups. Homomorfismes. Grups simètric i alternat.
Accions de grup. Teoria de Sylow. Anells, subanells. Ideals. 
Homomorfismes. Divisibilitat en anells. Anells de polinomis. 
Factorització. 

25035 INFERÈNCIA ESTADÍSTICA OB 6 
Mostreig aleatori. Estadístics i distribució en el mostreig.
Estimació puntual. Estimació confidencial. Contrast 
d'hipòtesi. 

25036 
TEORIA GLOBAL DE 
SUPERFÍCIES 

OB 6 

Camps de vectors; orientabilitat. Rigidesa de l'esfera. 
Derivada covariant al llarg d'una corba continguda en una 
superfície. Transport paral·lel i geodèsiques. Curvatura 
geodèsica. Superfícies completes; Teorema d'HopfRinow . 
Teorema de GaussBonnet. 

25037 ANÀLISI FUNCIONAL OB 6 

Prerequisits algebraics, espais mètrics i integració 
Lebesgue. Espais normats. Espais de Banach. Espais amb 
producte interior, espais de Hilbert. Operadors lineals. 
Operadors compactes. Aplicacions a les equacions 
diferencials i integrals. 

25038 OPTIMITZACIÓ II OB 6 
Introducció als algorismes iteratius. Taxes de convergència. 
Mètodes per a problemes d'optimització sense restriccions. 
Mètodes per a problemes amb restriccions. 

25039 
EQUACIONS 
ALGEBRAIQUES

OB 6 

Irreductibilitat de polinomis. Mòduls. Mòduls lliures. Mòduls 
de tipus finit sobre dominis d'ideals principals. Extensions 
de cossos. Cossos d'escissió de polinomis. Extensions de 
Galois. Teorema fonamental de l'Àlgebra. Grups resolubles i 
resolubilitat d'equacions per radicals. 
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25026 PROBABILITAT FB 6 

Variables aleatòries discretes i les seues distribucions de 
probabilitat. Variables aleatòries contínues i les seues 
distribucions de probabilitat. Vectors aleatoris i les seues 
distribucions de probabilitat. Funcions de variables 
aleatòries. Distribucions mostrals i teorema central del límit. 

25025 CÀLCUL NUMÈRIC I OB 6 

Errors en el càlcul numèric. Resolució numèrica d'equacions 
no lineals. Interpolació i aproximació de funcions. Derivació i 
integració numèrica. Resolució numèrica de sistemes 
lineals. 

25027 PROGRAMACIÓ LINEAL OB 6 

Models de programació lineal. Sistemes d'inequacions i 
poliedres. Dualitat i anàlisi de sensibilitat. La geometria del 
mètode símplex. Programació lineal entera. Mètodes 
numèrics. 

25028 
ANÀLISI REAL DE 
DIVERSES VARIABLES II 

OB 6 
Integrals de línia. Integració múltiple. Integrals de superfície. 
Teorema de Gauss i de Stokes. 

25029 CORBES I SUPERFÍCIES OB 6 

Teoria local de corbes en l'espai. Superfícies regulars i 
aplicacions diferenciables entre superfícies. El plànol 
tangent i la diferencial d'una aplicació diferenciable. La 
primera forma fonamental. Geometria de l'aplicació de 
Gauss; la segona forma fonamental; curvatura normal d'una 
corba en una superfície, curvatura de Gauss i curvatura 
mitjana. Isometries. Teorema “Egregium” de Gauss. 

25020 ALGORÍSMIA FB 6 

Conceptes bàsics d'algorísmia. Complexitat algorítmica. 
Programació recursiva. Divideix i venceràs. Estratègies 
voraces. Programació dinàmica. Optimització i exploració de 
grafs. Simulació computacional. 

25021 
ANÀLISI REAL DE 
DIVERSES VARIABLES I 

OB 6 

Continuïtat i diferenciabilitat de funcions de diverses 
variables. Teoremes de la funció implícita i inversa. Fórmula 
de Taylor de diverses variables. Optimització: extrems 
lliures i condicionats. 

25022 TOPOLOGIA BÀSICA OB 6 

Espais topològics. Conceptes bàsics i exemples. Bases i 
entorns. Topologia d'espais mètrics. Punts especials en 
espais topològics. Aplicacions contínues. Homeomorfismes. 
Subespais topològics. Topologia producte. Axiomes de 
numerabilitat i separació. Introducció als espais topològics 
connexos i compactes. Espais mètrics complets. 

25023 GEOMETRIA LINEAL OB 6 

Varietats lineals: incidència i paral·lelisme; posicions 
relatives. Geometria afí. Còniques i quàdriques afins. 
Espais afins euclidians. Teorema espectral. Classificació 
d'isometries. Grup dels moviments. 

25024 
MÈTODES ANALÍTICS PER 
A EDO 

OB 6 

Mètodes elementals d'integració d'EDOs. Teoremes 
fonamentals de la Teoria d'EDOs  sobre existència i unicitat 
de solucions. EDOs lineals d'ordre. Sistemes d'equacions 
d'EDOs lineals. Resolució d'EDOs mitjançant
desenvolupaments en sèrie. 

25030 
ANÀLISI DE VARIABLE 
COMPLEXA 

OB 6 

El plànol complex: definicions bàsiques i topologia. 
Funcions holomorfes: diferenciabilitat real i les equacions de 
CauchyRiemann. La funció exponencial: les funcions 
elementals. Funcions harmòniques. Integració sobre 
camins: teorema de Cauchy per a triangles. Sèries de 
potències: fórmula integral de Cauchy per al cercle, 
equivalència entre funcions holomorfes i analítiques.  
Logaritmes i arguments: l'índex d'un punt respecte a una 
corba tancada. Teorema global de Cauchy. Singularitats. 
Teoria de residus: aplicacions al càlcul d'integrals reals. 
Teorema de l'aplicació oberta. Transformacions conformes. 
Introducció a la factorització de funcions analítiques. 

25031 TOPOLOGIA AVANÇADA OB 6 
Espais topològics connexos i compactes. Producte finit 
d'espais topològics. Identificacions i espais quocient. 
Classificació de superfícies compactes. 

25032 
MÈTODES QUALITATIUS 
PER A EDO 

OB 6 
Introducció als sistemes dinàmics. Teoria d'estabilitat. 
Mètode de Liapunov. Teoria de bifurcacions. 

25033 OPTIMITZACIÓ I OB 6 

Introducció i motivació. Elements sobre funcions convexes. 
Condicions d'optimitat per a problemes d'optimització 
convexa. Condicions d'optimitat per a problemes amb 
restriccions o sense. Qualificació de restriccions. Dualitat 
lagrangiana. Teoremes del minimax. Programació 
quadràtica. Anàlisi de sensibilitat sota pertorbacions. 
Optimització convexa. Mètodes de subgradient. 

25034 
ESTRUCTURES 
ALGEBRAIQUES 

OB 6 

Grups. Subgrups. Homomorfismes. Grups simètric i alternat. 
Accions de grup. Teoria de Sylow. Anells, subanells. Ideals. 
Homomorfismes. Divisibilitat en anells. Anells de polinomis. 
Factorització. 

25035 INFERÈNCIA ESTADÍSTICA OB 6 
Mostreig aleatori. Estadístics i distribució en el mostreig. 
Estimació puntual. Estimació confidencial. Contrast 
d'hipòtesi. 

25036 
TEORIA GLOBAL DE 
SUPERFÍCIES 

OB 6 

Camps de vectors; orientabilitat. Rigidesa de l'esfera. 
Derivada covariant al llarg d'una corba continguda en una 
superfície.  Transport paral·lel i geodèsiques. Curvatura 
geodèsica. Superfícies completes; Teorema d'HopfRinow . 
Teorema de GaussBonnet. 

25037 ANÀLISI FUNCIONAL OB 6 

Prerequisits algebraics, espais mètrics i integració 
Lebesgue. Espais normats. Espais de Banach. Espais amb 
producte interior, espais de Hilbert. Operadors lineals. 
Operadors compactes. Aplicacions a les equacions 
diferencials i integrals. 

25038 OPTIMITZACIÓ II OB 6 
Introducció als algorismes iteratius. Taxes de convergència. 
Mètodes per a problemes d'optimització sense restriccions. 
Mètodes per a problemes amb restriccions. 

25039 
EQUACIONS 
ALGEBRAIQUES 

OB 6 

Irreductibilitat de polinomis. Mòduls. Mòduls lliures. Mòduls 
de tipus finit sobre dominis d'ideals principals. Extensions 
de cossos. Cossos d'escissió de polinomis. Extensions de 
Galois. Teorema fonamental de l'Àlgebra. Grups resolubles i 
resolubilitat d'equacions per radicals. 
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QUART CURS - SEMESTRE 7 (FORMACIÓ OBLIGATÒRIA  18 ECTS + FORMACIÓ OPTATIVA 12 ECTS)

QUART CURS - SEMESTRE 8 (FORMACIÓ OBLIGATÒRIA  6 ECTS + FORMACIÓ OPTATIVA  24 ECTS)(2)

PROGRAMES INTERNACIONALS DE MOBILITAT

Programes de Mobilitat Erasmus+ d'estudiants amb finalitats d'estudi: 
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 cursar una part dels 
estudis en Universitats no europees amb les quals la UA haja subscrit convenis d'intercanvi d'estudiants. Aquest intercanvi 
es farà amb l'objectiu de reconeixement acadèmic i d'aprofitament, 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 (DRACHivern, DRACFormació Avançada i DRAC Estiu).

el Programa d'Aprenentatge Permanent 
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ITINERARI C: MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS

25070 SÈRIES TEMPORALS OP 6 

Nocions bàsiques de processos estocàstics. Processos 
estacionaris. Funcions d’autocovariància i autocorrelació i la
seua estimació. Models AR, MA i ARMA. Propietats. 
Predicció i estimació amb models ARMA. Identificació de 
models ARMA. Processos no estacionaris. Models ARIMA. 

25071 TEORIA DE JOCS OP 6 
Descripció formal de jocs: jocs en forma estratègica i jocs 
en forma extensiva. Nocions d'equilibri en jocs. Jocs 
cooperatius. Aplicacions. 

25072 DECISIONS COL·LECTIVES OP 6 
Elecció individual versus Elecció col·lectiva. Sistemes de 
votació. Agregació de preferències individuals. Regles 
d'assignació i repartiment. Aplicacions. 

25073 

TEORIA DE LA 
INFORMACIÓ I LA 
INCERTESA

OP 6 

Decisió sota certitud i sota incertesa. Loteries. Utilitat 
esperada. Actituds davant del risc. Introducció al risc moral i 
selecció adversa. Senyalització. Equilibri amb informació
asimètrica. 

OPTATIVES FORA D'ITINERARI
25000 PRÀCTIQUES EXTERNES I OP 6 

25001 PRÀCTIQUES EXTERNES II OP 6 

Els continguts seran diferents depenent de l'empresa o 
institució i del tipus de treball que s’hi durà a terme. 

25040 CÀLCUL NUMÈRIC II OB 6 
Mètodes numèrics per a la resolució d'EDO. Mètodes de 
predicció i correcció. Problemes de valor inicial. Problemes 
de contorn. 

25041 
EQUACIONS EN 
DERIVADES PARCIALS 

OB 6 

Teoria de SturmLiouville i desenvolupaments generals de 
Fourier. Equacions diferencials en derivades parcials lineals 
de primer ordre. Equacions diferencials en derivades 
parcials lineals de segon ordre. Equacions fonamentals de 
la física matemàtica. 

25042 ANÀLISI DE DADES I OB 6 

Introducció a l'anàlisi de dades. Anàlisi de components 
principals. Anàlisi de correspondències. Escales 
multidimensionals. Anàlisi de conglomerats. Regressió lineal 
multivariant. Anàlisi de la variància. Anàlisi discriminant. 

OPTATIVES 

25050 TEORIA DE LA MESURA OP 6 

Classes de conjunts. Espais mesurables. Mesura i mesura 
exterior. Espais de mesura. Mesura de LebesgueStieltjes. 
Mesura de Lebesgue en R. Funcions mesurables. Integració 
Lebesgue. Funcions integrables i integrals. Els teoremes de 
Fubini. Mesura de Lebesgue en Rn. Els espais de 
Lebesgue. 

25051 ANÀLISI CONVEXA OP 6 
Conjunts convexos. Funcions reals esteses. Semicontinuïtat 
i convexitat. Cons asimptòtics. Separació. Subgradients. 

25052 TEORIA DE GRUPS OP 6 
Accions de grups sobre conjunts. Representacions de grups 
finits. Tècniques de construcció de grups finits. Resolubilitat 
de grups finits. 

25053 TOPOLOGIA ALGEBRAICA OP 6 

Homotopia d'aplicacions contínues. El grup fonamental. 
Iniciació als espais recobridors. Teorema de VanKampen. 
Nusos. Invariants i diagrames de Reidemeister. Grup 
fonamental d'un nus. 

25060 
PROCESSOS 
ESTOCÀSTICS 

OP 6 
Cadenes de Markov en temps discret. Processos de 
Poisson. Cadenes de Markov en temps continu. 

25061 TEORIA DE CODIS OP 6 

Introducció a la teoria de codis. Codis lineals. Codis 
d'Hamming, de Golay i de ReedMuller. Polinomis amb 
coeficients en un cos finit. Codis cíclics. Codis BCH i de 
ReedSolomon. Codis convolucionals. Algorisme de Viterbi. 
Aplicacions de la teoria de codis. 

25062 ANÀLISI DE DADES II OP 6 
Distribucions multivariants. Inferència amb dades 
multivariants. Anàlisi multivariant de la variància. Models 
lineals generalitzats Anàlisi de la correlació canònica. 

25063 CRIPTOGRAFIA OP 6 

Introducció a la criptografia. Criptografia clàssica. Xifrat en 
flux amb clau secreta. Seqüències pseudoaleatòries. 
Generadors lineals i no lineals. Encriptació en bloc amb clau 
secreta. DES, AES... Tests de primeritat i algorismes de 
factorització. Logaritme discret. Criptografia de clau pública. 
RSA, ElGamal... Signatura digital. Funcions hash. Protocols 
criptogràfics. DiffieHellman, compartició de secrets... 

25499 TREBALL DE FI DE GRAU OB 6 

Els continguts seran diferents depenent del tipus de treball 
que s’hi durà a terme, i versaran sobre alguna de les 
matèries impartides en el títol. Resum (anglès). Introducció. 
Objectius. Material i mètodes. Resultats. Conclusions 
(anglès). Referències bibliogràfiques. 
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PROGRAMES INTERNACIONALS DE MOBILITAT

Programes de Mobilitat Erasmus+ d'estudiants amb finalitats d'estudi: 
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 cursar una part dels 
estudis en Universitats no europees amb les quals la UA haja subscrit convenis d'intercanvi d'estudiants. Aquest intercanvi 
es farà amb l'objectiu de reconeixement acadèmic i d'aprofitament, 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 (DRACHivern, DRACFormació Avançada i DRAC Estiu).

el Programa d'Aprenentatge Permanent 
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 OPTATIVES 

25070 SÈRIES TEMPORALS OP 6 

Nocions bàsiques de processos estocàstics. Processos 
estacionaris. Funcions d’autocovariància i autocorrelació i la 
seua estimació. Models AR, MA i ARMA. Propietats. 
Predicció i estimació amb models ARMA. Identificació de 
models ARMA. Processos no estacionaris. Models ARIMA. 

25071 TEORIA DE JOCS OP 6 
Descripció formal de jocs: jocs en forma estratègica i jocs 
en forma extensiva. Nocions d'equilibri en jocs. Jocs 
cooperatius.  Aplicacions. 

25000 PRÀCTIQUES EXTERNES  OP 6 
Els continguts seran diferents depenent de l'empresa o 
institució i del tipus de treball que s’hi durà a terme. 

25040 CÀLCUL NUMÈRIC II OB 6 
Mètodes numèrics per a la resolució d'EDO. Mètodes de 
predicció i correcció. Problemes de valor inicial. Problemes 
de contorn. 

25041 
EQUACIONS EN 
DERIVADES PARCIALS 

OB 6 

Teoria de SturmLiouville i desenvolupaments generals de 
Fourier. Equacions diferencials en derivades parcials lineals 
de primer ordre. Equacions diferencials en derivades 
parcials lineals de segon ordre. Equacions fonamentals de 
la física matemàtica. 

25042 ANÀLISI DE DADES I OB 6 

Introducció a l'anàlisi de dades. Anàlisi de components 
principals. Anàlisi de correspondències. Escales 
multidimensionals. Anàlisi de conglomerats. Regressió lineal 
multivariant. Anàlisi de la variància. Anàlisi discriminant. 

ITINERARI A: MATEMÀTIQUES GENERALS

25050 TEORIA DE LA MESURA OP 6 

Classes de conjunts. Espais mesurables. Mesura i mesura 
exterior. Espais de mesura. Mesura de LebesgueStieltjes. 
Mesura de Lebesgue en R. Funcions mesurables. Integració 
Lebesgue. Funcions integrables i integrals. Els teoremes de 
Fubini. Mesura de Lebesgue en Rn. Els espais de 
Lebesgue. 

25051 ANÀLISI CONVEXA OP 6 
Conjunts convexos. Funcions reals esteses. Semicontinuïtat 
i convexitat. Cons asimptòtics. Separació. Subgradients. 

25052 TEORIA DE GRUPS OP 6 
Accions de grups sobre conjunts. Representacions de grups 
finits. Tècniques de construcció de grups finits. Resolubilitat 
de grups finits. 

25053 TOPOLOGIA ALGEBRAICA OP 6 

Homotopia d'aplicacions contínues. El grup fonamental. 
Iniciació als espais recobridors. Teorema de VanKampen. 
Nusos. Invariants i diagrames de Reidemeister. Grup 
fonamental d'un nus.

ITINERARI B: ANÀLISI DE DADES I ÀLGEBRA APLICADA 

25060 
PROCESSOS 
ESTOCÀSTICS 

OP 6 
Cadenes de Markov en temps discret. Processos de 
Poisson. Cadenes de Markov en temps continu. 

25061 TEORIA DE CODIS OP 6 

Introducció a la teoria de codis. Codis lineals. Codis 
d'Hamming, de Golay i de ReedMuller. Polinomis amb 
coeficients en un cos finit. Codis cíclics. Codis BCH i de 
ReedSolomon. Codis convolucionals. Algorisme de Viterbi. 
Aplicacions de la teoria de codis. 

25062 ANÀLISI DE DADES II OP 6 
Distribucions multivariants. Inferència amb dades 
multivariants. Anàlisi multivariant de la variància. Models 
lineals generalitzats Anàlisi de la correlació canònica. 

25063 CRIPTOGRAFIA OP 6 

Introducció a la criptografia. Criptografia clàssica. Xifrat en 
flux amb clau secreta. Seqüències pseudoaleatòries. 
Generadors lineals i no lineals. Encriptació en bloc amb clau 
secreta. DES, AES... Tests de primeritat i algorismes de 
factorització. Logaritme discret. Criptografia de clau pública. 
RSA, ElGamal... Signatura digital. Funcions hash. Protocols 
criptogràfics. DiffieHellman, compartició de secrets... 

25499 TREBALL DE FI DE GRAU OB 6 

Els continguts seran diferents depenent del tipus de treball 
que s’hi durà a terme, i versaran sobre alguna de les 
matèries impartides en el títol. Resum (anglès). Introducció. 
Objectius. Material i mètodes. Resultats. Conclusions 
(anglès). Referències bibliogràfiques. 
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MOBILITAT I INTERNACIONALITZACIÓ
Idiomes (anglès, francès, alemany, italià, xinès, japonès, rus, àrab...) / Beques 
d'idiomes / Períodes d'estudis en l'estranger: àmbit europeu (Erasmus +) i no 
europeu / Estades lingüístiques a l'estiu / Estudis en altres universitats espanyoles 
(Sicue–Drac) / Cooperació al desenvolupament.

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

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

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

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

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

w
w

w
.u

a
.e

s

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

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

TÍTOLS DE L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR

GRAU

4 ANYS

240 CRÈDITS

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

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

Apartat de correus 99. 03080 Alacant. 
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ARTS I HUMANITATS

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

CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES

■ Administració i Direcció d'Empreses 

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

Direcció d'Empreses (I ADE)2

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

1 9

1

1 9

1

1 3 9
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8
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8
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■ Publicitat i Relacions Públiques 
■ Relacions Internacionals
■ Relacions Laborals i Recursos Humans 
■ Sociologia 
■ Treball Social 
■ Turisme 
■ Turisme + ADE (TADE)

CIÈNCIES

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

CIÈNCIES DE LA SALUT

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

ENGINYERIA I ARQUITECTURA

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

Telecomunicació 

4

4

■ Enginyeria Informàtica 
■ Enginyeria Informàtica + Administració i 

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

Dos d'aquestes filologies.

Mestre en Educació Primaria i Humanitats.

Mestre en Educació Primaria i Filologia Catalana.

Matemàtiques i Física.

ADE i Economia.

ADE i Màrqueting.
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6

Programes organitzats per a simultanejar:

Dobles graus internacionals:

7

8

9

Doble Grau Internacional amb la Northwestern State 

University (EEUU) (cal tindre superats 120 crèdits de 

ADE).

Doble Grau Internacional en Dret UA - UNIVALI 

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

Doble Grau Internacional: Programa Internacional 

UA / Universitat de Bamberg (Alemanya) (estar 

matriculat en tercer de grau).
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