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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 Química 
per la Universitat d'Alacant

OBJECTIUS GENERALS 

Branca de coneixement: Ciències 

 presencialEnsenyament:

 240 ECTSNombre de crèdits:

Nombre de places: 70

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

L'objectiu fonamental del títol és formar professionals de perfil cientificotecnològic, amb un coneixement global en les àrees 
relacionades amb la Química que els capacite per a la seua integració en el mercat laboral i/o la continuació de la seua formació 
en estudis de màster. Tot això amb la finalitat última de contribuir, juntament amb altres professionals, a aconseguir el màxim 
aprofitament dels recursos naturals, la mínima generació de contaminants i la valorització i gestió dels residus industrials 
impulsant, al seu torn, el compromís ètic dels futurs professionals amb els drets humans i la sostenibilitat del medi ambient. 
Els graduats i graduades en Química podran exercir la seua activitat en el sector productiu, departaments d'investigació i 
desenvolupament, com a docents en diferents nivells educatius, en l'àmbit de la gestió i en el dels negocis relacionats amb la 
química i altres àrees afins.
Es defineixen els següents objectius generals per al títol de grau en Química per la Universitat d'Alacant:

Proporcionar als alumnes una formació cientificotècnica d'acord amb les metodologies científiques actuals.
Inculcar en els estudiants un interès per l'aprenentatge de la Química que els permeta valorar les seues aplicacions en 
diferents contextos, i involucrar-los en l'experiència estimulant i satisfactòria d'aprendre i estudiar, de manera que 
coneguen les principals teories i tècniques experimentals més rellevants en l'actualitat per al desenvolupament de la labor 
professional d'un Químic.
Proporcionar als estudiants l'adquisició de coneixements químics, habilitats pràctiques i actituds necessàries per a les 
diverses modalitats de l'exercici professional.
Donar als estudiants una base sòlida i equilibrada de coneixements químics teòrics i pràctics. 
Desenvolupar en els estudiants l'habilitat per a aplicar els seus coneixements químics a l'adequada resolució de treballs 
cientificotècnics i problemes de la Química.
Desenvolupar en l'estudiant habilitats valuoses, tant en aspectes químics com no químics.
Proporcionar als estudiants una base de coneixements i habilitats que els permeten continuar els seus estudis en àrees 
especialitzades de Química o àrees multidisciplinàries. 
Generar en els estudiants la capacitat de valorar la importància de la Química en el context industrial, econòmic, 
mediambiental i social. 
Capacitar els egressats per a la seua integració en el mercat laboral en qualsevol dels àmbits relacionats amb les 
competències de la titulació. 
Aconseguir que els egressats manegen adequadament la bibliografia i bases de dades per a la recerca d'informació 
cientificotècnica, i que siguen capaços de registrar adequadament diaris de laboratori i d'elaborar informes tècnics o 
escrits senzills de caràcter científic.
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INFORMACIÓ GENERAL

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES 

COMPETÈNCIES

Comprensió de la llengua estrangera anglès, quant a l'àmbit científic.
Expressar-se correctament, tant en forma oral com escrita, en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat 
Valenciana.
Posseir 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. 

Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític. 
Demostrar capacitat de gestió i direcció eficaç i eficient: esperit emprenedor, iniciativa, creativitat, organització, 
planificació, control, presa de decisions i negociació.
Resoldre problemes de forma 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 forma autònoma.
Demostrar capacitat d'adaptar-se a noves situacions. 
Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient 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

Competències específiques de coneixement
Adquirir els fonaments de la terminologia química, nomenclatura, convenis i unitats.
Reconèixer la variació de les propietats característiques dels elements químics segons la taula periòdica.
Identificar les característiques dels diferents estats de la matèria i les teories emprades per a descriure'ls.
Conèixer els tipus principals de reacció química i les seues principals característiques associades.
Aplicar els principis i procediments utilitzats en l'anàlisi química, per a la determinació, identificació, i caracterització de 
compostos químics.
Conèixer els principis de la termodinàmica i les seues aplicacions en química.
Conèixer les lleis de la cinètica del canvi químic i les seues aplicacions, incloent la catàlisi i els mecanismes de reacció.
Estudiar els elements químics i els seus compostos, la seua distribució en la naturalesa, obtenció, estructura, reactivitat i 
aplicacions.
Reconèixer la naturalesa i comportament dels grups funcionals en molècules orgàniques. Conèixer les principals rutes de 
síntesis en química orgànica.
Deduir les propietats dels compostos orgànics, inorgànics i organometàl·lics.
Conèixer els principis de l'electroquímica i les seues aplicacions.
Relacionar el fonament de les tècniques analítiques (electroquímiques, òptiques,...) i les seues aplicacions.
Conèixer els principis de la mecànica quàntica i la seua aplicació en la descripció de l'estructura i propietats d'àtoms i 
molècules.
Adquirir les bases per a aplicar i avaluar la interacció radiació-matèria, els principis de la espectroscòpia i les principals 
tècniques d'investigació estructural.
Posseir coneixements sobre balanços de matèria i energia, transferència de matèria, operacions de separació, enginyeria 
de la reacció química i disseny de reactors.
Aplicar la metrologia als processos químics, incloent la gestió de qualitat.
Conèixer i aplicar els mètodes matemàtics i estadístics per a validar models a partir de dades experimentals i optimitzar 
processos químics.
Relacionar les propietats macroscòpiques amb les d'àtoms i molècules individuals, incloent macromolècules (naturals i 
sintètiques), polímers, col·loides i altres materials.
Identificar l'estructura i reactivitat de les principals classes de biomolècules i la química dels principals processos 
biològics.
Adquirir els coneixements necessaris per a dissenyar i executar projectes d'instal·lacions de processos de caràcter químic.
Conèixer i aplicar els conceptes fonamentals de la física.
Posseir coneixements bàsics de l'organització cel·lular, del procés evolutiu dels éssers vius i de l'organització dels 
ecosistemes.
Posseir coneixements bàsics dels materials i dels processos geològics i de cristal·lografia.

Competències específiques d'habilitat
Demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les àrees de la 
química.
Resoldre problemes qualitatius i quantitatius segons models prèviament desenvolupats.
Reconèixer i analitzar nous problemes i planejar estratègies per a solucionar-los.
Interpretar, avaluar i sintetitzar dades i informació química.
Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesura i experimentació.
Processar i computar dades, en relació amb informació química.
Manejar amb seguretat reactius, instruments i dispositius d'aplicació en química.
Dur a terme procediments estàndards de laboratoris implicats en treballs analítics i sintètics, en relació amb sistemes 
orgànics i inorgànics.
Utilitzar instrumentació química estàndard per a identificació, quantificació, separació i determinació estructural.
Monitoritzar mitjançant l'observació i mesura de les propietats químiques, successos o canvis, recopilant la informació 
adequada.
Planificar, dissenyar i executar investigacions pràctiques, valorant els resultats.
Interpretar les dades procedents d'observacions i mesures en el laboratori.
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Grau en Química 
per la Universitat d'Alacant

OBJECTIUS GENERALS 

Branca de coneixement: Ciències 

 presencialEnsenyament:

 240 ECTSNombre de crèdits:

 60Nombre de places:

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

L'objectiu fonamental del títol és formar professionals de perfil cientificotecnològic, amb un coneixement global en les àrees 
relacionades amb la Química que els capacite per a la seua integració en el mercat laboral i/o la continuació de la seua formació 
en estudis de màster. Tot això amb la finalitat última de contribuir, juntament amb altres professionals, a aconseguir el màxim 
aprofitament dels recursos naturals, la mínima generació de contaminants i la valorització i gestió dels residus industrials 
impulsant, al seu torn, el compromís ètic dels futurs professionals amb els drets humans i la sostenibilitat del medi ambient. 
Els graduats i graduades en Química podran exercir la seua activitat en el sector productiu, departaments d'investigació i 
desenvolupament, com a docents en diferents nivells educatius, en l'àmbit de la gestió i en el dels negocis relacionats amb la 
química i altres àrees afins.
Es defineixen els següents objectius generals per al títol de grau en Química per la Universitat d'Alacant:

Proporcionar als alumnes una formació cientificotècnica d'acord amb les metodologies científiques actuals.
Inculcar en els estudiants un interès per l'aprenentatge de la Química que els permeta valorar les seues aplicacions en 
diferents contextos, i involucrar-los en l'experiència estimulant i satisfactòria d'aprendre i estudiar, de manera que 
coneguen les principals teories i tècniques experimentals més rellevants en l'actualitat per al desenvolupament de la labor 
professional d'un Químic.
Proporcionar als estudiants l'adquisició de coneixements químics, habilitats pràctiques i actituds necessàries per a les 
diverses modalitats de l'exercici professional.
Donar als estudiants una base sòlida i equilibrada de coneixements químics teòrics i pràctics. 
Desenvolupar en els estudiants l'habilitat per a aplicar els seus coneixements químics a l'adequada resolució de treballs 
cientificotècnics i problemes de la Química.
Desenvolupar en l'estudiant habilitats valuoses, tant en aspectes químics com no químics.
Proporcionar als estudiants una base de coneixements i habilitats que els permeten continuar els seus estudis en àrees 
especialitzades de Química o àrees multidisciplinàries. 
Generar en els estudiants la capacitat de valorar la importància de la Química en el context industrial, econòmic, 
mediambiental i social. 
Capacitar els egressats per a la seua integració en el mercat laboral en qualsevol dels àmbits relacionats amb les 
competències de la titulació. 
Aconseguir que els egressats manegen adequadament la bibliografia i bases de dades per a la recerca d'informació 
cientificotècnica, i que siguen capaços de registrar adequadament diaris de laboratori i d'elaborar informes tècnics o 
escrits senzills de caràcter científic.
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INFORMACIÓ GENERAL

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES 

COMPETÈNCIES

Comprensió de la llengua estrangera anglès, quant a l'àmbit científic.
Expressar-se correctament, tant en forma oral com escrita, en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat 
Valenciana.
Posseir 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. 

Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític. 
Demostrar capacitat de gestió i direcció eficaç i eficient: esperit emprenedor, iniciativa, creativitat, organització, 
planificació, control, presa de decisions i negociació.
Resoldre problemes de forma 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 forma autònoma.
Demostrar capacitat d'adaptar-se a noves situacions. 
Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient 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

Competències específiques de coneixement
Adquirir els fonaments de la terminologia química, nomenclatura, convenis i unitats.
Reconèixer la variació de les propietats característiques dels elements químics segons la taula periòdica.
Identificar les característiques dels diferents estats de la matèria i les teories emprades per a descriure'ls.
Conèixer els tipus principals de reacció química i les seues principals característiques associades.
Aplicar els principis i procediments utilitzats en l'anàlisi química, per a la determinació, identificació, i caracterització de 
compostos químics.
Conèixer els principis de la termodinàmica i les seues aplicacions en química.
Conèixer les lleis de la cinètica del canvi químic i les seues aplicacions, incloent la catàlisi i els mecanismes de reacció.
Estudiar els elements químics i els seus compostos, la seua distribució en la naturalesa, obtenció, estructura, reactivitat i 
aplicacions.
Reconèixer la naturalesa i comportament dels grups funcionals en molècules orgàniques. Conèixer les principals rutes de 
síntesis en química orgànica.
Deduir les propietats dels compostos orgànics, inorgànics i organometàl·lics.
Conèixer els principis de l'electroquímica i les seues aplicacions.
Relacionar el fonament de les tècniques analítiques (electroquímiques, òptiques,...) i les seues aplicacions.
Conèixer els principis de la mecànica quàntica i la seua aplicació en la descripció de l'estructura i propietats d'àtoms i 
molècules.
Adquirir les bases per a aplicar i avaluar la interacció radiació-matèria, els principis de la espectroscòpia i les principals 
tècniques d'investigació estructural.
Posseir coneixements sobre balanços de matèria i energia, transferència de matèria, operacions de separació, enginyeria 
de la reacció química i disseny de reactors.
Aplicar la metrologia als processos químics, incloent la gestió de qualitat.
Conèixer i aplicar els mètodes matemàtics i estadístics per a validar models a partir de dades experimentals i optimitzar 
processos químics.
Relacionar les propietats macroscòpiques amb les d'àtoms i molècules individuals, incloent macromolècules (naturals i 
sintètiques), polímers, col·loides i altres materials.
Identificar l'estructura i reactivitat de les principals classes de biomolècules i la química dels principals processos 
biològics.
Adquirir els coneixements necessaris per a dissenyar i executar projectes d'instal·lacions de processos de caràcter químic.
Conèixer i aplicar els conceptes fonamentals de la física.
Posseir coneixements bàsics de l'organització cel·lular, del procés evolutiu dels éssers vius i de l'organització dels 
ecosistemes.
Posseir coneixements bàsics dels materials i dels processos geològics i de cristal·lografia.

Competències específiques d'habilitat
Demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les àrees de la 
química.
Resoldre problemes qualitatius i quantitatius segons models prèviament desenvolupats.
Reconèixer i analitzar nous problemes i planejar estratègies per a solucionar-los.
Interpretar, avaluar i sintetitzar dades i informació química.
Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesura i experimentació.
Processar i computar dades, en relació amb informació química.
Manejar amb seguretat reactius, instruments i dispositius d'aplicació en química.
Dur a terme procediments estàndards de laboratoris implicats en treballs analítics i sintètics, en relació amb sistemes 
orgànics i inorgànics.
Utilitzar instrumentació química estàndard per a identificació, quantificació, separació i determinació estructural.
Monitoritzar mitjançant l'observació i mesura de les propietats químiques, successos o canvis, recopilant la informació 
adequada.
Planificar, dissenyar i executar investigacions pràctiques, valorant els resultats.
Interpretar les dades procedents d'observacions i mesures en el laboratori.

En la Facultat de Ciències de la Universitat d'Alacant s'han dissenyat els graus amb un primer curs de caràcter bàsic i generalista. 
D'aquesta manera, els graus de Ciències (Biologia, Ciències del Mar, Geologia, Química i Física) comparteixen els continguts del 
primer semestre (assignatures de sis crèdits de Matemàtiques, Física, Química, Biologia i Geologia), i en el cas del grau en 
Química a més, es comparteixen vint-i-quatre crèdits en el segon semestre amb el grau en Geologia.
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Realitzar, presentar i defensar informes científics tant de forma escrita com oral davant una audiència.
Valorar els riscos en l'ús de substàncies químiques i procediments de laboratori, així com gestionar adequadament els residus 
que es generen .
Utilitzar correctament els mètodes inductiu i deductiu en l'àmbit de la química.
Reconèixer i valorar els processos químics en la vida diària.
Relacionar la química amb altres disciplines.
Adquirir la capacitat necessària per a dissenyar i executar projectes d'instal·lacions de processos de caràcter químic.

CONTINGUTS: MÒDULS DEL PLA D'ESTUDIS

El pla d'estudis es troba estructurat en quatre mòduls . 
El mòdul bàsic comprèn el primer curs, amb 60 crèdits dels quals 48 són bàsics de la branca de ciències  i està compost per 
les matèries: Matemàtiques, Física, Química, Biologia i Geologia. Al costat d'aquestes, s'ha dissenyat la matèria Operacions 
bàsiques de laboratori que es considera bàsica i d'interès transversal dins de la titulació, de 12 crèdits , l'objectiu de la qual 
és l'adquisició d'habilitats pràctiques de laboratori i de competències transversals com són les competències informàtiques 
i informacionals, les de comunicació oral i escrita, la lectura de documentació en anglès (competències transversals 
destacades com prioritàries en la Universitat d'Alacant), així com el treball en equip.
Les matèries descrites per al primer curs (mòdul bàsic) es concreten en un total de 10 assignatures de 6 crèdits cadascuna.
El mòdul fonamental, de caràcter obligatori, s'imparteix en segon i tercer curs (semestres 3, 4, 5 i 6). L'alumne cursa 27 
crèdits de cadascuna de les matèries de les quatre àrees fonamentals de la Química (Química Analítica, Química Física, 
Química Inorgànica, i Química Orgànica). Cada matèria s'estructura en tres assignatures de 6 crèdits i una de 9 crèdits en 
les quals s'imparteixen els continguts teòrics i pràctics de la matèria. Els crèdits de pràctiques de laboratori es distribueixen 
de diferent manera en cadascuna de les quatre matèries. 
Dins del tercer curs s'inclouen, a més, amb caràcter obligatori, les matèries Enginyeria Química i Bioquímica (cadascuna 
d'elles de 6 crèdits) en els semestres 5 i 6 respectivament. 
Aquestes dues matèries, juntament amb les matèries “Ciències de Materials” i “Projectes en Química”, obligatòria en quart 
curs (semestre 8), constitueixen el mòdul complementari, format per quatre matèries que complementen la formació del 
graduat o graduada en Química possibilitant l'adquisició de les competències necessàries per a exercir totes les atribucions 
professionals que els professionals de la química tenen regulades mitjançant els següents decrets: Decret de 2 de setembre 
de 1955 (Decret de Professionalitat); Decret 2.281/1963, de 10 d'agost, sobre regulació del Doctorat en Química Industrial i 
facultats dels llicenciats i Reial Decret 1.163/2002, de 8 de novembre, pel qual es creen i regulen les especialitats sanitàries 
per a químics, biòlegs i bioquímics. 
La inclusió de les pràctiques de laboratori dins de les pròpies assignatures permet una millor relació entre teoria i pràctica. A 
més, en algunes matèries com Química Analítica i Química Inorgànica es planteja la realització d'assignatures 
fonamentalment pràctiques en el semestre 6, amb les quals es pretén que l'alumne integre tots els procediments i 
coneixements que ha adquirit en aquestes matèries i els aplique a la resolució de problemes complexos i amb un major grau 
d'autonomia.
El mòdul avançat consta de la matèria “Optatives”, de 78 ECTS constituïda per una oferta de 13 assignatures optatives de 6 
crèdits cadascuna, inclosa l'assignatura optativa “Pràctiques externes”. L'alumne ha de triar un total de 5 assignatures 
d'entre les oferides. Es tracta majoritàriament d'assignatures de caràcter aplicat l'objectiu del qual és completar la 
formació dels futurs graduats i graduades, proporcionant una visió de la química des de diferents àmbits. L'oferta 
d'assignatures optatives és la següent: Anàlisi mediambiental; Anàlisi toxicològica; Biologia molecular i biotecnologia; 
Electroquímica i desenvolupament sostenible; Energia i medi ambient; Pràctiques externes; Química agrícola; Química 
computacional; Química i empresa; Química farmacèutica; Química orgànica industrial; Química verda. 
De les 13 assignatures oferides l'alumne ha de triar 5. L'assignatura “Pràctiques externes” pot ser cursada per l'estudiant en 
qualsevol dels dos semestres. L'adscripció de les assignatures als semestres 7 i 8 es realitzarà establint un procediment de 
rotació anual de les mateixes.
Per a la realització de pràctiques externes, que poden ser reconegudes per sis crèdits optatius, s'ha establit un marc de 
col·laboració entre la Universitat i les empreses i institucions col·laboradores mitjançant convenis específics que permeten 
oferir als alumnes la possibilitat de treballar en empreses i institucions públiques o privades de l'àmbit de la química, 
possibilitant un primer contacte amb el món laboral i potenciant l'empleabilitat.
El Treball de Fi de Grau, que constitueix la fase final del pla d'estudis, s'ha dissenyat amb un total de 18 ECTS. Aquest s'ha 
dividit en tres blocs de 6 ECTS, dos blocs que s'han denominat experimentals i un bloc de redacció. En els blocs 
experimentals l'alumne podrà realitzar diverses activitats: recerca d'informació, recollida i anàlisi de dades, investigació 
(en laboratori, computacional, en processos industrials, bibliogràfica,…), etc. Aquestes activitats podran realitzar-se en 
departaments, instituts d'investigació, empreses i institucions, en funció de les característiques de l'activitat científica 
plantejada.
En el pla d'estudis es proposa la realització de Pràctiques Externes optatives segons les següents modalitats:

1. Pràctiques no vinculades al Treball de Fi de Grau: les Pràctiques Externes, una vegada realitzades i aprovades,
podran ser reconegudes per 6 crèdits optatius.
2. Pràctiques Externes relacionades amb el Treball de Fi de Grau: es poden realitzar 6 crèdits optatius com a Pràctiques
Externes i continuar amb un o dues dels blocs experimentals del Treball de Fi de Grau amb un màxim de 18 ECTS.

L'alumne podrà realitzar fins a 12 crèdits de Pràctiques Externes lligades exclusivament als blocs experimentals del 
Treball de Fi de Grau. En aquest cas el suplement al títol especificarà que l'alumne ha realitzat part del Treball de Fi de 
Grau mitjançant Pràctiques Externes. 

 (bàsic, fonamental, complementari i avançat)

TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA 

Límit admissió de places: 60.
Preinscripció: mitjan juny - començament de juliol.
Publicació de resultats d'admissió i espera: mitjan juliol.
Matrícula: els que resulten admesos després de la publicació dels resultats es matricularan en els terminis que s'establisquen a 
través d'Internet. 

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

3 4

ASSIGNATURA PONDERACIONS 

BIOLOGIA 0.2 

FÍSICA 0.2 

GEOLOGIA 0.2 

MATEMÀTIQUES II 0.2 

QUÍMICA 0.2 
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Realitzar, presentar i defensar informes científics tant de forma escrita com oral davant una audiència.
Valorar els riscos en l'ús de substàncies químiques i procediments de laboratori, així com gestionar adequadament els residus 
que es generen .
Utilitzar correctament els mètodes inductiu i deductiu en l'àmbit de la química.
Reconèixer i valorar els processos químics en la vida diària.
Relacionar la química amb altres disciplines.
Adquirir la capacitat necessària per a dissenyar i executar projectes d'instal·lacions de processos de caràcter químic.

CONTINGUTS: MÒDULS DEL PLA D'ESTUDIS

El pla d'estudis es troba estructurat en quatre mòduls . 
El mòdul bàsic comprèn el primer curs, amb 60 crèdits dels quals 48 són bàsics de la branca de ciències  i està compost per 
les matèries: Matemàtiques, Física, Química, Biologia i Geologia. Al costat d'aquestes, s'ha dissenyat la matèria Operacions 
bàsiques de laboratori que es considera bàsica i d'interès transversal dins de la titulació, de 12 crèdits , l'objectiu de la qual 
és l'adquisició d'habilitats pràctiques de laboratori i de competències transversals com són les competències informàtiques 
i informacionals, les de comunicació oral i escrita, la lectura de documentació en anglès (competències transversals 
destacades com prioritàries en la Universitat d'Alacant), així com el treball en equip.
Les matèries descrites per al primer curs (mòdul bàsic) es concreten en un total de 10 assignatures de 6 crèdits cadascuna.
El mòdul fonamental, de caràcter obligatori, s'imparteix en segon i tercer curs (semestres 3, 4, 5 i 6). L'alumne cursa 27 
crèdits de cadascuna de les matèries de les quatre àrees fonamentals de la Química (Química Analítica, Química Física, 
Química Inorgànica, i Química Orgànica). Cada matèria s'estructura en tres assignatures de 6 crèdits i una de 9 crèdits en 
les quals s'imparteixen els continguts teòrics i pràctics de la matèria. Els crèdits de pràctiques de laboratori es distribueixen 
de diferent manera en cadascuna de les quatre matèries. 
Dins del tercer curs s'inclouen, a més, amb caràcter obligatori, les matèries Enginyeria Química i Bioquímica (cadascuna 
d'elles de 6 crèdits) en els semestres 5 i 6 respectivament. 
Aquestes dues matèries, juntament amb les matèries “Ciències de Materials” i “Projectes en Química”, obligatòria en quart 
curs (semestre 8), constitueixen el mòdul complementari, format per quatre matèries que complementen la formació del 
graduat o graduada en Química possibilitant l'adquisició de les competències necessàries per a exercir totes les atribucions 
professionals que els professionals de la química tenen regulades mitjançant els següents decrets: Decret de 2 de setembre 
de 1955 (Decret de Professionalitat); Decret 2.281/1963, de 10 d'agost, sobre regulació del Doctorat en Química Industrial i 
facultats dels llicenciats i Reial Decret 1.163/2002, de 8 de novembre, pel qual es creen i regulen les especialitats sanitàries 
per a químics, biòlegs i bioquímics. 
La inclusió de les pràctiques de laboratori dins de les pròpies assignatures permet una millor relació entre teoria i pràctica. A 
més, en algunes matèries com Química Analítica i Química Inorgànica es planteja la realització d'assignatures 
fonamentalment pràctiques en el semestre 6, amb les quals es pretén que l'alumne integre tots els procediments i 
coneixements que ha adquirit en aquestes matèries i els aplique a la resolució de problemes complexos i amb un major grau 
d'autonomia.
El mòdul avançat consta de la matèria “Optatives”, de 78 ECTS constituïda per una oferta de 13 assignatures optatives de 6 
crèdits cadascuna, inclosa l'assignatura optativa “Pràctiques externes”. L'alumne ha de triar un total de 5 assignatures 
d'entre les oferides. Es tracta majoritàriament d'assignatures de caràcter aplicat l'objectiu del qual és completar la 
formació dels futurs graduats i graduades, proporcionant una visió de la química des de diferents àmbits. L'oferta 
d'assignatures optatives és la següent: Anàlisi mediambiental; Anàlisi toxicològica; Biologia molecular i biotecnologia; 
Electroquímica i desenvolupament sostenible; Energia i medi ambient; Pràctiques externes; Química agrícola; Química 
computacional; Química i empresa; Química farmacèutica; Química orgànica industrial; Química verda. 
De les 13 assignatures oferides l'alumne ha de triar 5. L'assignatura “Pràctiques externes” pot ser cursada per l'estudiant en 
qualsevol dels dos semestres. L'adscripció de les assignatures als semestres 7 i 8 es realitzarà establint un procediment de 
rotació anual de les mateixes.
Per a la realització de pràctiques externes, que poden ser reconegudes per sis crèdits optatius, s'ha establit un marc de 
col·laboració entre la Universitat i les empreses i institucions col·laboradores mitjançant convenis específics que permeten 
oferir als alumnes la possibilitat de treballar en empreses i institucions públiques o privades de l'àmbit de la química, 
possibilitant un primer contacte amb el món laboral i potenciant l'empleabilitat.
El Treball de Fi de Grau, que constitueix la fase final del pla d'estudis, s'ha dissenyat amb un total de 18 ECTS. Aquest s'ha 
dividit en tres blocs de 6 ECTS, dos blocs que s'han denominat experimentals i un bloc de redacció. En els blocs 
experimentals l'alumne podrà realitzar diverses activitats: recerca d'informació, recollida i anàlisi de dades, investigació 
(en laboratori, computacional, en processos industrials, bibliogràfica,…), etc. Aquestes activitats podran realitzar-se en 
departaments, instituts d'investigació, empreses i institucions, en funció de les característiques de l'activitat científica 
plantejada.
En el pla d'estudis es proposa la realització de Pràctiques Externes optatives segons les següents modalitats:

1. Pràctiques no vinculades al Treball de Fi de Grau: les Pràctiques Externes, una vegada realitzades i aprovades, 
podran ser reconegudes per 6 crèdits optatius.
2. Pràctiques Externes relacionades amb el Treball de Fi de Grau: es poden realitzar 6 crèdits optatius com a Pràctiques 
Externes i continuar amb un o dues dels blocs experimentals del Treball de Fi de Grau amb un màxim de 18 ECTS.

L'alumne podrà realitzar fins a 12 crèdits de Pràctiques Externes lligades exclusivament als blocs experimentals del 
Treball de Fi de Grau. En aquest cas el suplement al títol especificarà que l'alumne ha realitzat part del Treball de Fi de 
Grau mitjançant Pràctiques Externes. 

 (bàsic, fonamental, complementari i avançat)

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

3 4

ASSIGNATURA PONDERACIONS 

BIOLOGIA 0.2 

FÍSICA 0.2 

GEOLOGIA 0.2 

MATEMÀTIQUES II 0.2 

QUÍMICA 0.2 
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PERFIL D'INGRÉS RECOMANAT
Es considera desitjable que els alumnes que pretenguen cursar estudis de grau en Química tinguen un perfil cientificotècnic, 
havent cursat almenys les matèries Matemàtiques II, Física i Química en segon de batxillerat, sent convenient que disposen de 
coneixements en les matèries Biologia i Geologia.
Entre les qualitats desitjables del futur estudiant de Química es pot destacar:

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

L'oferta d'ocupació per als graduats o graduades en Química és molt àmplia, i comprèn sectors que van des del de serveis a 
l'industrial, passant pel sector educatiu i la investigació. Per a cobrir aquesta demanda per part d'empreses i institucions, es 
considera necessari establir els següents perfils:

Perfil professional: el perfil professional del graduat o graduada pretén complir les necessitats de formació requerides per 
empreses del sector industrial i de serveis. En aquestes empreses, el graduat o graduada pot exercir una funció de “químic”, 
pròpiament dit, però també pot assumir tasques de direcció i gestió de temes relacionats amb la química.
Perfil docent i investigador: algunes de les eixides laborals dels egressats i egressades són les relacionades amb la 
docència. En el marc actual, el graduat o graduada ha de completar la seua formació amb la realització d'un màster en 
Educació per a poder desenvolupar labors docents en ensenyament secundari. No obstant això, el grau en Química ha de 
proporcionar les competències bàsiques per a realitzar aqueixes funcions. D'altra banda, cada vegada adquireix més 
importància l'acompliment de labors d'investigació en camps científics determinats, tant en centres públics (universitats, 
CSIC, OPIS, etc.) com en empreses que disposen de departaments d'investigació.

PERFILS PROFESSIONALS DEL TÍTOL

Facultat de Ciències 
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ctra. d'Alacant s/n 03690 Sant Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon: 965903557   Fax: 965903781   
facu.ciencies@ua.es    ciencias.ua.es/va/

CENTRE

5 6

TIPUS DE MATÈRIA CRÈDITS 
Formació bàsica (FB) 60 
Obligatòries (OB) 132 
Optatives (OP) 30 
Treball de Fi de Grau 18 
Total crèdits 240 

PRIMER CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS

26010 MATEMÀTIQUES I FB 6 26015 MATEMÀTIQUES II FB 6 

26011 FÍSICA I FB 6 26016 FÍSICA II FB 6 

26012 QUÍMICA I FB 6 26017 QUÍMICA II FB 6 

26013 BIOLOGIA FB 6 26018 
OPERACIONS BÀSIQUES DE 
LABORATORI I 

FB 6 

26014 GEOLOGIA FB 6 26019 
OPERACIONS BÀSIQUES DE 
LABORATORI II 

FB 6 

SEGON CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS

26020 QUÍMICA ORGÀNICA OB 9 26024 
QUÍMICA QUÀNTICA I 
ESPECTROSCÒPIA

OB 9 

26021 QUÍMICA INORGÀNICA OB 9 26025 
QUIMIOMETRIA I ANÀLISI 
INSTRUMENTAL

OB 9 

26022 TERMODINÀMICA QUÍMICA OB 6 26026 SÒLIDS INORGÀNICS OB 6 

26023 QUÍMICA ANALÍTICA OB 6 26027 ESTEREOQUÍMICA ORGÀNICA OB 6 

TERCER CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS

26030 
DETERMINACIÓ ESTRUCTURAL DE 
COMPOSTOS ORGÀNICS

OB 6 26032 CINÈTICA QUÍMICA OB 6 

26031 QUÍMICA INORGÀNICA AVANÇADA OB 6 26035 QUÍMICA ORGÀNICA AVANÇADA OB 6 

26033 TÈCNIQUES DE SEPARACIÓ OB 6 26036 
EXPERIMENTACIÓ QUÍMICA 
INORGÀNICA

OB 6 

26034 ENGINYERIA QUÍMICA OB 6 26038 
QUALITAT EN EL LABORATORI 
ANALÍTIC

OB 6 

26037 QUÍMICA FÍSICA AVANÇADA OB 6 26039 BIOQUÍMICA OB 6 

QUART CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS

26041 CIÈNCIA DE MATERIALS OB 6 26040 PROJECTES EN QUÍMICA OB 6 

26499 TREBALL DE FI DE GRAU (1)
OB 18 

OPTATIVITAT (2)
OP 24 

OPTATIVITAT (2)
OP 6 



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

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

L'oferta d'ocupació per als graduats o graduades en Química és molt àmplia, i comprèn sectors que van des del de serveis a 
l'industrial, passant pel sector educatiu i la investigació. Per a cobrir aquesta demanda per part d'empreses i institucions, es 
considera necessari establir els següents perfils:

Perfil professional: el perfil professional del graduat o graduada pretén complir les necessitats de formació requerides per 
empreses del sector industrial i de serveis. En aquestes empreses, el graduat o graduada pot exercir una funció de “químic”, 
pròpiament dit, però també pot assumir tasques de direcció i gestió de temes relacionats amb la química.
Perfil docent i investigador: algunes de les eixides laborals dels egressats i egressades són les relacionades amb la 
docència. En el marc actual, el graduat o graduada ha de completar la seua formació amb la realització d'un màster en 
Educació per a poder desenvolupar labors docents en ensenyament secundari. No obstant això, el grau en Química ha de 
proporcionar les competències bàsiques per a realitzar aqueixes funcions. D'altra banda, cada vegada adquireix més 
importància l'acompliment de labors d'investigació en camps científics determinats, tant en centres públics (universitats, 
CSIC, OPIS, etc.) com en empreses que disposen de departaments d'investigació.

PERFILS PROFESSIONALS DEL TÍTOL

Facultat de Ciències 
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ctra. d'Alacant s/n 03690 Sant Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon: 965903557   Fax: 965903781   
facu.ciencies@ua.es    ciencias.ua.es/va/

CENTRE

5 6

TIPUS DE MATÈRIA CRÈDITS 
Formació bàsica (FB) 60 
Obligatòries (OB) 132 
Optatives (OP) 30 
Treball de Fi de Grau 18 
Total crèdits 240 

PRIMER CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

26010 MATEMÀTIQUES I FB 6 26015 MATEMÀTIQUES II FB 6 

26011 FÍSICA I FB 6 26016 FÍSICA II FB 6 

26012 QUÍMICA I FB 6 26017 QUÍMICA II FB 6 

26013 BIOLOGIA FB 6 26018 
OPERACIONS BÀSIQUES DE 
LABORATORI I 

FB 6 

26014 GEOLOGIA FB 6 26019 
OPERACIONS BÀSIQUES DE 
LABORATORI II 

FB 6 

SEGON CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

26020 QUÍMICA ORGÀNICA OB 9 26024 
QUÍMICA QUÀNTICA I 
ESPECTROSCÒPIA 

OB 9 

26021 QUÍMICA INORGÀNICA OB 9 26025 
QUIMIOMETRIA I ANÀLISI 
INSTRUMENTAL 

OB 9 

26022 TERMODINÀMICA QUÍMICA OB 6 26026 SÒLIDS INORGÀNICS OB 6 

26023 QUÍMICA ANALÍTICA OB 6 26027 ESTEREOQUÍMICA ORGÀNICA OB 6 

TERCER CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

26030 
DETERMINACIÓ ESTRUCTURAL DE 
COMPOSTOS ORGÀNICS 

OB 6 26032 CINÈTICA QUÍMICA  OB 6 

26031 QUÍMICA INORGÀNICA AVANÇADA OB 6 26035 QUÍMICA ORGÀNICA AVANÇADA OB 6 

26033 TÈCNIQUES DE SEPARACIÓ OB 6 26036 
EXPERIMENTACIÓ QUÍMICA 
INORGÀNICA 

OB 6 

26034 ENGINYERIA QUÍMICA OB 6 26038 
QUALITAT EN EL LABORATORI 
ANALÍTIC 

OB 6 

26037 QUÍMICA FÍSICA AVANÇADA OB 6 26039 BIOQUÍMICA OB 6 

QUART CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

26041 CIÈNCIA DE MATERIALS OB 6 26040 PROJECTES EN QUÍMICA OB 6 

26499 TREBALL DE FI DE GRAU  OB 18 
OPTATIVITAT (1) OP 24 

OPTATIVITAT (1) OP 6 
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(1)
  Optativitat: de les 13 assignatures oferides l'alumne ha de triar 5.  L'assignatura “Pràctiques externes” pot 
ser cursada per l'estudiant en qualsevol dels dos semestres. L'adscripció de les assignatures als semestres 7 
i 8 es realitzarà establint un procediment de rotació anual de les mateixes.

PRIMER CURS - SEMESTRE 1 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

PRIMER CURS - SEMESTRE 2 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

CODI ASSIGNATURES OPTATIVES TIPUS ECTS 

26000 PRÀCTIQUES EXTERNES OP 6 

26042 ANÀLISI MEDIAMBIENTAL OP 6 

26043 ANÀLISI TOXICOLÒGIC I FORENSE OP 6 

26044 BIOLOGIA I BIOTECNOLOGIA MOLECULAR OP 6 

26045 ELECTROQUÍMICA I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE OP 6 

26046 ENERGIA I MEDI AMBIENT OP 6 

26047 QUÍMICA AGRÍCOLA OP 6 

26048 QUÍMICA COMPUTACIONAL OP 6 

26049 QUÍMICA DELS ALIMENTS OP 6 

26050 QUÍMICA FARMACÈUTICA OP 6 

26051 QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL OP 6 

26052 QUÍMICA VERDA OP 6 

26053 QUÍMICA I EMPRESA OP 6 

7 8

26010 MATEMÀTIQUES I FB 6 
Càlcul diferencial i integral. Àlgebra. Espais vectorials. 
Aplicacions lineals. Teoria de matrius. 

26011 FÍSICA I FB 6 

Magnituds escalars i vectorials. Càlcul vectorial. Cinemàtica 
i dinàmica del punt material. Treball i energia. Principis de 
conservació. Hidrostàtica i introducció a la dinàmica de 
fluids. L'oscil·lador harmònic. Moviment ondulatori. 
Fonaments de física de partícules. 

26012 QUÍMICA I FB 6 

Estequiometria. Concentració. Dissolucions. Fonaments de 
termodinàmica química i termoquímica. Fonaments 
d'equilibri químic: reaccions àcid-base, de complexació, 
precipitació, i redox. Fonaments de cinètica química. 
Principals grups funcionals orgànics. 

26013 BIOLOGIA FB 6 

Origen de la vida: condicions prebiòtiques i biomolècules. 
Protocèl·lules, cèl·lules procariotes i eucariotes. L'origen de 
les associacions cel·lulars i dels teixits. Diversificació i 
diferenciació cel·lular. Adquisició del mitjà intern: 
homeòstasi. Adaptacions funcionals d'organismes al medi. 
Interaccions dinàmiques entre organismes i el medi. 

26014 GEOLOGIA FB 6 

Materials geològics. Elements de cristal·lografia, 
mineralogia i petrologia. Estructura general i funcionament 
del planeta Terra. Història de la Terra. Els esdeveniments 
globals. Geologia i societat. 

26015 MATEMÀTIQUES II FB 6 
Funcions de diverses variables. Mètodes de resolució 
d'equacions diferencials. Resolució numèrica d'equacions 
no lineals. Anàlisi exploratòria dades experimentals. 

26016 FÍSICA II FB 6 

Camps escalars i vectorials. Concepte de camp de forces. 
Potencial i energia potencial. Camps conservatius. Camp 
gravitatori. Camp elèctric. Lleis de Maxwell. Ones 
electromagnètiques. Fonaments d'òptica. Reflexió, 
refracció, interferències i difracció. 

26017 QUÍMICA II FB 6 

Estructura atòmica. Química nuclear. Taula periòdica dels 
elements. Propietats periòdiques. L'enllaç químic: enllaç 
covalent, enllaç metàl·lic, enllaç iònic i enllaç de 
coordinació. Forces intermoleculars. Reactivitat dels 
compostos inorgànics: reaccions àcid-base i reaccions 
d'oxidació–reducció. Reactivitat dels compostos orgànics: 
substitució nucleòfila i electròfila; addició nucleòfila i 
electròfila; eliminació i transposició. 

26018 
OPERACIONS BÀSIQUES 
DE LABORATORI I 

FB 6 

Seguretat en el laboratori químic. Reactius. Residus. 
Maneig de material d'ús freqüent en el laboratori. 
Operacions bàsiques de laboratori: pesada, mesura de 
volums, densitats, temperatura, pH, etc. Preparació de 
dissolucions. Anàlisi d'errors en mesurades 
fisicoquímiques. Tractament de dades. Elaboració 
d'informes. Elaboració de taules i gràfiques. Ús d'eines 
informàtiques. Recerca i anàlisi d'informació fisicoquímica. 
Maneig de compilacions i bases de dades. 

26019 
OPERACIONS BÀSIQUES 
DE LABORATORI II 

FB 6 

Temes d'actualitat en química: experiments bàsics en el 
laboratori i visites a empreses. Història de la Química i el 
seu paper en la societat actual. Documentació científica: 
fonts bibliogràfiques, bases de dades. Presentacions orals i 
escrites: eines informàtiques per a la seua preparació. 
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(1) Prèviament a l'avaluació del Treball de Fi de Grau, l'estudiant ha d'acreditar les competències en un idioma 
estranger. Entre altres formes d'acreditació, en la UA es considera necessari superar com a mínim el nivell B1 
del Marc de referència europeu per a les llengües modernes, que podrà ser elevat en el futur.
En la Universitat d'Alacant s'entendrà que el nivell B1 en un idioma estranger està acreditat quan, entre altres 
alternatives, un alumne supere 12 ECTS del seu pla impartits i avaluats en aquest idioma.

(2) Optativitat: de les 13 assignatures oferides l'alumne ha de triar 5. L'assignatura “Pràctiques externes” pot 
ser cursada per l'estudiant en qualsevol dels dos semestres. L'adscripció de les assignatures als semestres 7 i 8 
es realitzarà establint un procediment de rotació anual de les mateixes.

PRIMER CURS - SEMESTRE 1 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

PRIMER CURS - SEMESTRE 2 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

CODI ASSIGNATURES OPTATIVES TIPUS ECTS 

26000 PRÀCTIQUES EXTERNES OP 6 

26042 ANÀLISI MEDIAMBIENTAL OP 6 

26043 ANÀLISI TOXICOLÒGIC I FORENSE OP 6 

26044 BIOLOGIA I BIOTECNOLOGIA MOLECULAR OP 6 

26045 ELECTROQUÍMICA I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE OP 6 

26046 ENERGIA I MEDI AMBIENT OP 6 

26047 QUÍMICA AGRÍCOLA OP 6 

26048 QUÍMICA COMPUTACIONAL OP 6 

26049 QUÍMICA DELS ALIMENTS OP 6 

26050 QUÍMICA FARMACÈUTICA OP 6 

26051 QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL OP 6 

26052 QUÍMICA VERDA OP 6 

26053 QUÍMICA I EMPRESA OP 6 

7 8

26010 MATEMÀTIQUES I FB 6 
Càlcul diferencial i integral. Àlgebra. Espais vectorials. 
Aplicacions lineals. Teoria de matrius. 

26011 FÍSICA I FB 6 

Magnituds escalars i vectorials. Càlcul vectorial. Cinemàtica 
i dinàmica del punt material. Treball i energia. Principis de 
conservació. Hidrostàtica i introducció a la dinàmica de 
fluids. L'oscil·lador harmònic. Moviment ondulatori. 
Fonaments de física de partícules. 

26012 QUÍMICA I FB 6 

Estequiometria. Concentració. Dissolucions. Fonaments de 
termodinàmica química i termoquímica. Fonaments 
d'equilibri químic: reaccions àcid-base, de complexació, 
precipitació, i redox. Fonaments de cinètica química. 
Principals grups funcionals orgànics. 

26013 BIOLOGIA FB 6 

Origen de la vida: condicions prebiòtiques i biomolècules. 
Protocèl·lules, cèl·lules procariotes i eucariotes. L'origen de 
les associacions cel·lulars i dels teixits. Diversificació i 
diferenciació cel·lular. Adquisició del mitjà intern: 
homeòstasi. Adaptacions funcionals d'organismes al medi. 
Interaccions dinàmiques entre organismes i el medi. 

26014 GEOLOGIA FB 6 

Materials geològics. Elements de cristal·lografia, 
mineralogia i petrologia. Estructura general i funcionament 
del planeta Terra. Història de la Terra. Els esdeveniments 
globals. Geologia i societat. 

26015 MATEMÀTIQUES II FB 6 
Funcions de diverses variables. Mètodes de resolució 
d'equacions diferencials. Resolució numèrica d'equacions 
no lineals. Anàlisi exploratòria dades experimentals. 

26016 FÍSICA II FB 6 

Camps escalars i vectorials. Concepte de camp de forces. 
Potencial i energia potencial. Camps conservatius. Camp 
gravitatori. Camp elèctric. Lleis de Maxwell. Ones 
electromagnètiques. Fonaments d'òptica. Reflexió, 
refracció, interferències i difracció. 

26017 QUÍMICA II FB 6 

Estructura atòmica. Química nuclear. Taula periòdica dels 
elements. Propietats periòdiques. L'enllaç químic: enllaç 
covalent, enllaç metàl·lic, enllaç iònic i enllaç de 
coordinació. Forces intermoleculars. Reactivitat dels 
compostos inorgànics: reaccions àcid-base i reaccions 
d'oxidació–reducció. Reactivitat dels compostos orgànics: 
substitució nucleòfila i electròfila; addició nucleòfila i 
electròfila; eliminació i transposició. 

26018 
OPERACIONS BÀSIQUES 
DE LABORATORI I 

FB 6 

Seguretat en el laboratori químic. Reactius. Residus. 
Maneig de material d'ús freqüent en el laboratori. 
Operacions bàsiques de laboratori: pesada, mesura de 
volums, densitats, temperatura, pH, etc. Preparació de 
dissolucions. Anàlisi d'errors en mesurades 
fisicoquímiques. Tractament de dades. Elaboració 
d'informes. Elaboració de taules i gràfiques. Ús d'eines 
informàtiques. Recerca i anàlisi d'informació fisicoquímica. 
Maneig de compilacions i bases de dades. 

26019 
OPERACIONS BÀSIQUES 
DE LABORATORI II 

FB 6 

Temes d'actualitat en química: experiments bàsics en el 
laboratori i visites a empreses. Història de la Química i el 
seu paper en la societat actual. Documentació científica: 
fonts bibliogràfiques, bases de dades. Presentacions orals i 
escrites: eines informàtiques per a la seua preparació. 
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26024 
QUÍMICA QUÀNTICA I 
ESPECTROSCÒPIA 

OB 9 

Fonaments de la mecànica quàntica. Aplicació de la 
mecànica quàntica a sistemes model. Moment angular. 
Àtoms hidrogenoides. Mètodes aproximats. Àtoms 
polielectrònics. Molècules diatòmiques. Molècules 
poliatòmiques. Simetria molecular. Interacció matèria-
radiació. Espectroscopía de microones. Espectroscòpia 
infraroja. Espectroscòpia Raman. Espectroscòpia 
electrònica. Espectroscòpia de ressonància magnètica 
nuclear. 

26025 
QUIMIOMETRIA I ANÀLISI
INSTRUMENTAL 

OB 9 

Introducció a la quimiometria. Calibratge univariable. 
Introducció a l'anàlisi multivariant. Presa de mostra. 
Tractament de mostra. Tècniques espectroscòpiques 
d'anàlisis (espectroscòpia atòmica i molecular). Tècniques
electroanalítiques (voltamperomètriques, potenciomètriques, 
amperomètriques i conductimètriques). Introducció als 
mètodes cinètics d'anàlisis. 

26026 SÒLIDS INORGÀNICS OB 6 

Enllaç en sòlids. Síntesi de sòlids inorgànics. Tècniques de 
caracterització de sòlids. Òxids de metalls de transició. 
Propietats elèctriques, magnètiques i òptiques. Defectes 
cristal·lins i no-estequiometria. Dissolucions sòlides. Altres 
sòlids inorgànics (hidrurs, carburs, nitrurs, sulfurs…). 

26027 
ESTEREOQUÍMICA 
ORGÀNICA 

OB 6 

Conformació en molècules orgàniques. Quiralitat en 
molècules amb centres estereogènics. Quiralitat en 
molècules que manquen de centres estereogènics. 
Estereoquímica al voltant d'enllaços amb rotació restringida. 
Mètodes i tècniques per a anàlisis i separació 
d'estereoisòmers. Estereoquímica en reaccions orgàniques 
de substitució. Reaccions estereoselectives i 
estereoespecífiques. Estereoquímica en reaccions 
orgàniques d'addició. Estereoquímica en reaccions 
orgàniques d'eliminació. Estereoquímica en reaccions 
orgàniques pericícliques (cicloadicions, transposicions 
sigmatròpiques). Estereoquímica en reaccions orgàniques
de ciclació. Pràctiques: ús de models moleculars per a 
desenvolupar els conceptes vistos en teoria.  

26020 QUÍMICA ORGÀNICA OB 9 

Alcans. Halogenurs d’alquil. Alquens. Alquins. Sistemes p 
deslocalitzats. Hidrocarburs aromàtics. Alcohols, fenols i 
èters. Aldehids i cetones. Àcids carboxílics. Compostos 
difuncionalitzats. Derivats dels àcids carboxílics. Compostos 
nitrogenats. Pràctiques: síntesi de compostos orgànics a 
través de mecanismes de reacció generals i purificació dels 
productes de reacció. 

26021 QUÍMICA INORGÀNICA OB 9 

Hidrogen i els seus compostos. Els gasos nobles i els seus 
compostos. Els halògens i els seus compostos. El grup de 
l'oxigen i els seus compostos. El grup del nitrogen i els seus 
compostos. El grup del carboni i els seus compostos. El 
grup del bor i els seus compostos. Metalls del bloc s i els 
seus compostos. Metalls del bloc d. Elements de transició i 
grup 12 i els seus compostos. Metalls del bloc f. 

26022 TERMODINÀMICA QUÍMICA OB 6 
Lleis de la termodinàmica. Magnituds termodinàmiques i 
equacions d'estat. Gasos reals. Equilibri químic. Equilibris 
de fases. Dissolucions. Termodinàmica. Electroquímica. 

26023 QUÍMICA ANALÍTICA OB 6 
Química analítica. Procés analític. Equilibris en dissolució. 
Mètodes clàssics d'anàlisi qualitativa i quantitativa (mètodes 
gravimètrics i volumètrics). 
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26024 
QUÍMICA QUÀNTICA I 
ESPECTROSCÒPIA 

OB 9 

Fonaments de la mecànica quàntica. Aplicació de la 
mecànica quàntica a sistemes model. Moment angular. 
Àtoms hidrogenoides. Mètodes aproximats. Àtoms 
polielectrònics. Molècules diatòmiques. Molècules 
poliatòmiques. Simetria molecular. Interacció matèria-
radiació. Espectroscopía de microones. Espectroscòpia 
infraroja. Espectroscòpia Raman. Espectroscòpia 
electrònica. Espectroscòpia de ressonància magnètica 
nuclear. 

26025 
QUIMIOMETRIA I ANÀLISI 
INSTRUMENTAL 

OB 9 

Introducció a la quimiometria. Calibratge univariable. 
Introducció a l'anàlisi multivariant. Presa de mostra. 
Tractament de mostra. Tècniques espectroscòpiques 
d'anàlisis (espectroscòpia atòmica i molecular). Tècniques 
electroanalítiques (voltamperomètriques, potenciomètriques, 
amperomètriques i conductimètriques). Introducció als 
mètodes cinètics d'anàlisis. 

26026 SÒLIDS INORGÀNICS OB 6 

Enllaç en sòlids. Síntesi de sòlids inorgànics. Tècniques de 
caracterització de sòlids. Òxids de metalls de transició. 
Propietats elèctriques, magnètiques i òptiques. Defectes 
cristal·lins i no-estequiometria. Dissolucions sòlides. Altres 
sòlids inorgànics (hidrurs, carburs, nitrurs, sulfurs…). 

26027 
ESTEREOQUÍMICA 
ORGÀNICA 

OB 6 

Conformació en molècules orgàniques. Quiralitat en 
molècules amb centres estereogènics. Quiralitat en 
molècules que manquen de centres estereogènics. 
Estereoquímica al voltant d'enllaços amb rotació restringida. 
Mètodes i tècniques per a anàlisis i separació 
d'estereoisòmers. Estereoquímica en reaccions orgàniques 
de substitució. Reaccions estereoselectives i 
estereoespecífiques. Estereoquímica en reaccions 
orgàniques d'addició. Estereoquímica en reaccions 
orgàniques d'eliminació. Estereoquímica en reaccions 
orgàniques pericícliques (cicloadicions, transposicions 
sigmatròpiques). Estereoquímica en reaccions orgàniques 
de ciclació. Pràctiques: ús de models moleculars per a 
desenvolupar els conceptes vistos en teoria.  

26020 QUÍMICA ORGÀNICA OB 9 

Alcans. Halogenurs d’alquil. Alquens. Alquins. Sistemes p 
deslocalitzats. Hidrocarburs aromàtics. Alcohols, fenols i 
èters. Aldehids i cetones. Àcids carboxílics. Compostos 
difuncionalitzats. Derivats dels àcids carboxílics. Compostos 
nitrogenats. Pràctiques: síntesi de compostos orgànics a 
través de mecanismes de reacció generals i purificació dels 
productes de reacció. 

26021 QUÍMICA INORGÀNICA OB 9 

Hidrogen i els seus compostos. Els gasos nobles i els seus 
compostos. Els halògens i els seus compostos. El grup de 
l'oxigen i els seus compostos. El grup del nitrogen i els seus 
compostos. El grup del carboni i els seus compostos. El 
grup del bor i els seus compostos. Metalls del bloc s i els 
seus compostos. Metalls del bloc d. Elements de transició i 
grup 12 i els seus compostos. Metalls del bloc f. 

26022 TERMODINÀMICA QUÍMICA OB 6 
Lleis de la termodinàmica. Magnituds termodinàmiques i 
equacions d'estat. Gasos reals. Equilibri químic. Equilibris 
de fases. Dissolucions. Termodinàmica. Electroquímica. 

26023 QUÍMICA ANALÍTICA OB 6 
Química analítica. Procés analític. Equilibris en dissolució. 
Mètodes clàssics d'anàlisi qualitativa i quantitativa (mètodes 
gravimètrics i volumètrics). 
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26030 

DETERMINACIÓ 
ESTRUCTURAL DE 
COMPOSTOS ORGÀNICS 

OB 6 

Espectroscòpia Infraroja: generalitats, absorcions 
característiques dels grups funcionals. Espectrometria de 
masses: fonaments i espectres característics de les 
molècules orgàniques. Ressonància magnètica nuclear 
(RMN): fonaments. Desplaçament químic en RMN. 
Acoblament en RMN. Introducció a la RMN bidimensional. 
Pràctiques: interpretació d'espectres, preparació de 
mostres, maneig d'aparells i processaments de fids. 

26031 
QUÍMICA INORGÀNICA 
AVANÇADA 

OB 6 

Química de la coordinació. Constitució, geometria i enllaç 
en els compostos de coordinació. Cinètica i mecanismes de 
les reaccions de complexos. Química Organometàl·lica de 
metalls d. Enllaç, compostos i reaccions. Catàlisi 
homogènia. Química bioinorgànica. Transport d’ions i 
d'oxigen. Transferència d'electrons. Processos catalítics. 

26033 
TÈCNIQUES DE 
SEPARACIÓ 

OB 6 

Tècniques de separació no cromatogràfiques (extracció, 
preconcentració, electroforesi capil·lar, etc.). Tècniques de 
separació cromatogràfiques (cromatografia de líquids d'alta 
resolució i cromatografia de gasos). 

26034 ENGINYERIA QUÍMICA OB 6 

Procés químic i indústria química. Balanç de matèria i 
energia. Mecanismes de transport. Transport molecular i 
convectiu. Operacions unitàries: circulació de fluids, 
transmissió de calor i transferència de matèria. Disseny de 
reactors químics. Laboratori sobre propietats 
termodinàmiques i de transport, circulació de fluids, 
transmissió de calor, transferència de matèria i cinètica 
química aplicada. Iniciació al maneig de programes de 
simulació de processos. 

26037 
QUÍMICA FÍSICA 
AVANÇADA 

OB 6 

Conceptes de termodinàmica estadística. Teoria 
cineticomolecular dels gasos. Fenòmens de transport. 
Fenòmens de superfície. Interfase electrificada. 
Macromolècules i col·loides. 

26032 CINÈTICA QUÍMICA OB 6 

Cinètica formal. Mecanismes senzills. Mecanismes 
complexos. Teories de les velocitats de reacció. Reaccions 
unimoleculars. Catàlisi homogènia. Cinètica i catàlisis 
heterogènies. Cinètica de processos electrodics. Cinètica de 
processos fotoquímics. 

26035 
QUÍMICA ORGÀNICA 
AVANÇADA 

OB 6 

Intermedis de reacció: carbocations, carbens, nitrens, 
radicals lliures (estructura, preparació i reactivitat). 
Fotoquímica: principis i reaccions. Reaccions d'oxidació.  
Reaccions de reducció. La química dels productes naturals. 
Hidrats de carboni. Productes naturals derivats de l'acetat: 
la via de l'acetilpolimalonat . Terpens. Esteroides. 
Compostos derivats de l'àcid sikímic. Aminoàcids.
Polipèptids i proteïnes. Àcids nucleics. Alcaloides. 
Pràctiques: síntesi de compostos orgànics i caracterització
completa per mètodes espectroscòpics (IR, 1H RMN, 13C 
RMN, MS). 

26036 
EXPERIMENTACIÓ EN 
QUÍMICA INORGÀNICA 

OB 6 

Tècniques i mètodes de síntesis avançats de compostos 
inorgànics: (i) sol-gel; (ii) coprecipitació; (iii) síntesi 
electrolítica; (iv) intercalació; (v) síntesi plantilla; (vi) 
deposició pel·lícules fines. Tècniques i mètodes de 
caracterització de compostos inorgànics: (i) conductivitat 
elèctrica; (ii) susceptibilitat magnètica; (iii) anàlisi tèrmica; 
(iv) espectroscòpia infraroja i ultraviolada visible; (iv) 
difracció raigs X. 

26038 
QUALITAT EN EL 
LABORATORI ANALÍTIC 

OB 6 

Referències normatives en sistemes de qualitat. Documents
en sistemes de qualitat. Organització i infraestructures dels 
laboratoris analítics. Qualitat en els laboratoris analítics. 
Referències analítiques i exercicis d'intercomparació. 
Auditories i acreditació de laboratoris. Anàlisi de mostres 
reals: mediambientals, industrials, clíniques, alimentàries, 
etc. 

26039 BIOQUÍMICA OB 6 

Estructura i funció de les proteïnes. Enzims. Estructura i 
funció de carbohidrats i lípids. Biomembranes. Estructura i 
funció d'àcids nucleics. Bioenergètica i metabolisme 
intermediari. Continguts pràctics. Separació de biomolècules 
per mètodes electroforètics i cromatogràfics. Detecció de
reaccions enzimàtiques i determinació de l'activitat enzimàtica. 
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26030 

DETERMINACIÓ 
ESTRUCTURAL DE 
COMPOSTOS ORGÀNICS 

OB 6 

Espectroscòpia Infraroja: generalitats, absorcions 
característiques dels grups funcionals. Espectrometria de 
masses: fonaments i espectres característics de les 
molècules orgàniques. Ressonància magnètica nuclear 
(RMN): fonaments. Desplaçament químic en RMN. 
Acoblament en RMN. Introducció a la RMN bidimensional. 
Pràctiques: interpretació d'espectres, preparació de 
mostres, maneig d'aparells i processaments de fids. 

26031 
QUÍMICA INORGÀNICA 
AVANÇADA 

OB 6 

Química de la coordinació. Constitució, geometria i enllaç 
en els compostos de coordinació. Cinètica i mecanismes de 
les reaccions de complexos. Química Organometàl·lica de 
metalls d. Enllaç, compostos i reaccions. Catàlisi 
homogènia. Química bioinorgànica. Transport d’ions i 
d'oxigen. Transferència d'electrons. Processos catalítics. 

26033 
TÈCNIQUES DE 
SEPARACIÓ 

OB 6 

Tècniques de separació no cromatogràfiques (extracció, 
preconcentració, electroforesi capil·lar, etc.). Tècniques de 
separació cromatogràfiques (cromatografia de líquids d'alta 
resolució i cromatografia de gasos). 

26034 ENGINYERIA QUÍMICA OB 6 

Procés químic i indústria química. Balanç de matèria i 
energia. Mecanismes de transport. Transport molecular i 
convectiu. Operacions unitàries: circulació de fluids, 
transmissió de calor i transferència de matèria. Disseny de 
reactors químics. Laboratori sobre propietats 
termodinàmiques i de transport, circulació de fluids, 
transmissió de calor, transferència de matèria i cinètica 
química aplicada. Iniciació al maneig de programes de 
simulació de processos.

26037 
QUÍMICA FÍSICA 
AVANÇADA 

OB 6 

Conceptes de termodinàmica estadística. Teoria 
cineticomolecular dels gasos. Fenòmens de transport. 
Fenòmens de superfície. Interfase electrificada. 
Macromolècules i col·loides. 

26032 CINÈTICA QUÍMICA OB 6 

Cinètica formal. Mecanismes senzills. Mecanismes 
complexos. Teories de les velocitats de reacció. Reaccions 
unimoleculars. Catàlisi homogènia. Cinètica i catàlisis 
heterogènies. Cinètica de processos electrodics. Cinètica de 
processos fotoquímics. 

26035 
QUÍMICA ORGÀNICA 
AVANÇADA 

OB 6 

Intermedis de reacció: carbocations, carbens, nitrens, 
radicals lliures (estructura, preparació i reactivitat). 
Fotoquímica: principis i reaccions. Reaccions d'oxidació.  
Reaccions de reducció. La química dels productes naturals. 
Hidrats de carboni. Productes naturals derivats de l'acetat: 
la via de l'acetilpolimalonat . Terpens. Esteroides. 
Compostos derivats de l'àcid sikímic. Aminoàcids. 
Polipèptids i proteïnes. Àcids nucleics. Alcaloides. 
Pràctiques: síntesi de compostos orgànics i caracterització 
completa per mètodes espectroscòpics (IR, 1H RMN, 13C 
RMN, MS). 

26036 
EXPERIMENTACIÓ EN 
QUÍMICA INORGÀNICA 

OB 6 

Tècniques i mètodes de síntesis avançats de compostos 
inorgànics: (i) sol-gel; (ii) coprecipitació; (iii) síntesi 
electrolítica; (iv) intercalació; (v) síntesi plantilla; (vi) 
deposició pel·lícules fines. Tècniques i mètodes de 
caracterització de compostos inorgànics: (i) conductivitat 
elèctrica; (ii) susceptibilitat magnètica; (iii) anàlisi tèrmica; 
(iv) espectroscòpia infraroja i ultraviolada visible; (iv) 
difracció raigs X. 

26038 
QUALITAT EN EL 
LABORATORI ANALÍTIC 

OB 6 

Referències normatives en sistemes de qualitat. Documents 
en sistemes de qualitat. Organització i infraestructures dels 
laboratoris analítics. Qualitat en els laboratoris analítics. 
Referències analítiques i exercicis d'intercomparació. 
Auditories i acreditació de laboratoris. Anàlisi de mostres 
reals: mediambientals, industrials, clíniques, alimentàries, 
etc. 

26039 BIOQUÍMICA OB 6 

Estructura i funció de les proteïnes. Enzims. Estructura i 
funció de carbohidrats i lípids. Biomembranes. Estructura i 
funció d'àcids nucleics. Bioenergètica i metabolisme 
intermediari. Continguts pràctics. Separació de biomolècules 
per mètodes electroforètics i cromatogràfics. Detecció de 
reaccions enzimàtiques i determinació de l'activitat enzimàtica. 
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26041 CIÈNCIA DE MATERIALS OB 6 
Propietats dels materials. Metalls i aliatges. Materials 
ceràmics. Materials polimèrics. Materials compostos. Nous 
materials (nanomaterials, biomaterials, etc.). 

26000 PRÀCTIQUES EXTERNES OP 6 
Els continguts seran diferents depenent de l'empresa o 
institució i del tipus de treball a desenvolupar en les 
mateixes.  

26042 ANÀLISI MEDIAMBIENTAL OP 6 

Conceptes i unitats en contaminació mediambiental. 
Tècniques instrumentals d'anàlisis. Aplicacions a mostres 
d'aigües, residus sòlids i gasos. Mètodes i normatives legals 
aplicades a l'anàlisi de mostres reals mediambientals. 

26043 
ANÀLISI TOXICOLÒGIC I 
FORENSE 

OP 6 

Etapes de l'anàlisi toxicològic i forense. Implicacions legals. 
Tècniques d'anàlisi qualitativa (anàlisi enzimàtica i 
inmunoassaig). Tècniques instrumentals d'ús freqüent. 
Anàlisi toxicològic. Anàlisi forense. Mètodes i normatives 
legals aplicades a l'anàlisi de mostres reals. 

26044 

BIOLOGIA I 
BIOTECNOLOGIA 
MOLECULAR 

OP 6 

Genomes, cromosomes i gens: organització estructural i 
funcional. Projectes genoma. ADN: informació genètica, 
recombinació i mutació. Replicació i reparació de l'ADN. 
Característiques diferencials de procariotes i eucariotes. 
Transcripció del ADN. Regulació de l'expressió gènica. 
Models procariotes i eucariotes. Traducció, síntesi i 
processament de proteïnes. Tecnologia del ADN 
recombinant. Integració i regulació hormonal del 
metabolisme energètic. Recepció i interpretació d'informació 
extracel·lular. Continguts pràctics: selecció de bacteris 
transformats genèticament. Seqüenciació d'inserits en 
plasmidis. Sobreexpressió de proteïnes recombinants. 

26045 

ELECTROQUÍMICA I 
DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE 

OP 6 

Conceptes fonamentals d'electroquímica i electrocatàlisis. 
Tipus de reactors electroquímics. Membranes i separadors. 
Processos electroquímics industrials. Disseny de processos 
electroquímics. Tractament electroquímic d'aigües residuals. 
Emmagatzematge i generació electroquímica d'energia. 
Corrosió. Electroquímica de semiconductors. 
Fotoelectroquímica i fotocatàlisi.  

26046 ENERGIA I MEDIAMBIENT OP 6 

Conceptes bàsics d'energia. Interconversió de formes 
d'energia. Eficiència. Fonts d'energia no renovables. Fonts 
d'energia renovables. Producció d'hidrogen i ús com a 
vector energètic. Efectes de la producció i utilització de 
l'energia sobre el medi ambient. Sistemes de control de la 
contaminació en fonts fixes i mòbils. 

26047 QUÍMICA AGRÍCOLA OP 6 

Química agrícola. Concepte i evolució. Concepte. 
Antecedents. Factors externs. El sòl agrícola. Constituents 
inorgànics del sòl, propietats. Matèria orgànica del sòl, 
funcions. Aigua del sòl, estat energètic, pH. Composició de 
l'aigua del sòl. Aire del sòl, composició i propietats. Sistema 
sòl-planta. Elements essencials. Criteris d'esenciabilitat. 
Presa de nutrients pel vegetal. Funcions dels nutrients. 
Productes milloradors del desenvolupament vegetal. 
Concepte. Tipus. Eficàcia. Productes fitosanitaris. 
Concepte. Classificació. Riscos ambientals de la seua 
utilització. Retenció en sòl: intercanvi iònic i adsorció. 

26048 
QUÍMICA 
COMPUTACIONAL 

OP 6 

Mecànica molecular. Mètodes semiempírics. Mètodes 
d'Hartree-Fock  i post-HF. Mètodes del funcional de la 
densitat. Aplicació a l'obtenció de propietats moleculars: 
optimització de geometries, propietats elèctriques i 
magnètiques, càlcul teòric d'espectres (IR, Raman, UV-VIS, 
RMN,…), barreres rotacionals, estats de transició,…. 
Mètodes de simulació mecanoestadística: Monte Carlo i 
dinàmica molecular.  

26049 QUÍMICA DELS ALIMENTS OP 6 
Característiques químiques i propietats dels aliments. 
Alteracions dels aliments. Factors de qualitat. 
Transformacions postcollita. Conservació. Envasat. 

26050 QUÍMICA FARMACÈUTICA OP 6 

Conceptes bàsics de química farmacèutica. Evolució dels 
mètodes de recerca i descobriment de fàrmacs. Dianes 
biològiques: receptors i interacció amb els fàrmacs. 
Metabolisme de fàrmacs. Profàrmacs i les seues 
aplicacions. Optimització d'un prototip: correlació entre 
estructura química i activitat biològica. Fàrmacs que 
interfereixen la transmissió nerviosa. Fàrmacs que modulen 
l'activitat dels canals iònics i les bombes iòniques. Fàrmacs 
que actuen sobre enzims. Fàrmacs relacionats amb 
hormones i metabòlits secundaris. Fàrmacs que actuen 
sobre els àcids nucleics. Pràctiques: realitzar la síntesi de 
compostos amb activitat farmacològica. 

26051 
QUÍMICA ORGÀNICA 
INDUSTRIAL 

OP 6 

Productes orgànics d'importància industrial i comercial: 
preparació i ocupació. Escalat de reaccions orgàniques. 
Equips i infraestructures típiques de les plantes industrials 
destinades a la preparació de compostos orgànics. 
Eliminació de residus en processos orgànics industrials. 
Processos orgànics respectuosos amb el medi ambient. 
Pràctiques: funcionament d'una planta pilot i 
desenvolupament de síntesis orgàniques a gran escala 
(multigrau). 

26052 QUÍMICA VERDA OP 6 

Principis i conceptes de química verda. Residus: producció, 
problemes i prevenció. Catàlisi i química verda. Dissolvents 
verds. Recursos renovables. Tecnologies verdes.  
Processos verds. 

26053 QUÍMICA I EMPRESA OP 6 

Sistemes de gestió de la qualitat. Aplicació de la normativa 
vigent. Sistemes de gestió mediambiental. Aspectes legals i 
aplicació de la Normativa vigent. Gestió de la prevenció de 
riscos laborals. Àmbit jurídic. Gestió integrada de la Qualitat, 
medi ambient i prevenció de riscos laborals. Objectius, 
avantatges i dificultats. Gestió i planificació de la producció. 
Gestió i control de costos. 
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26041 CIÈNCIA DE MATERIALS OB 6 
Propietats dels materials. Metalls i aliatges. Materials 
ceràmics. Materials polimèrics. Materials compostos. Nous 
materials (nanomaterials, biomaterials, etc.). 

26000 PRÀCTIQUES EXTERNES OP 6 
Els continguts seran diferents depenent de l'empresa o 
institució i del tipus de treball a desenvolupar en les 
mateixes.  

26042 ANÀLISI MEDIAMBIENTAL OP 6 

Conceptes i unitats en contaminació mediambiental.
Tècniques instrumentals d'anàlisis. Aplicacions a mostres 
d'aigües, residus sòlids i gasos. Mètodes i normatives legals 
aplicades a l'anàlisi de mostres reals mediambientals.

26043 
ANÀLISI TOXICOLÒGIC I 
FORENSE 

OP 6 

Etapes de l'anàlisi toxicològic i forense. Implicacions legals. 
Tècniques d'anàlisi qualitativa (anàlisi enzimàtica i 
inmunoassaig). Tècniques instrumentals d'ús freqüent. 
Anàlisi toxicològic. Anàlisi forense. Mètodes i normatives 
legals aplicades a l'anàlisi de mostres reals. 

26044 

BIOLOGIA I 
BIOTECNOLOGIA 
MOLECULAR 

OP 6 

Genomes, cromosomes i gens: organització estructural i 
funcional. Projectes genoma. ADN: informació genètica, 
recombinació i mutació. Replicació i reparació de l'ADN. 
Característiques diferencials de procariotes i eucariotes. 
Transcripció del ADN. Regulació de l'expressió gènica. 
Models procariotes i eucariotes. Traducció, síntesi i 
processament de proteïnes. Tecnologia del ADN 
recombinant. Integració i regulació hormonal del 
metabolisme energètic. Recepció i interpretació d'informació 
extracel·lular. Continguts pràctics: selecció de bacteris 
transformats genèticament. Seqüenciació d'inserits en 
plasmidis. Sobreexpressió de proteïnes recombinants. 

26045 

ELECTROQUÍMICA I 
DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE 

OP 6 

Conceptes fonamentals d'electroquímica i electrocatàlisis. 
Tipus de reactors electroquímics. Membranes i separadors. 
Processos electroquímics industrials. Disseny de processos 
electroquímics. Tractament electroquímic d'aigües residuals. 
Emmagatzematge i generació electroquímica d'energia. 
Corrosió. Electroquímica de semiconductors. 
Fotoelectroquímica i fotocatàlisi. 

26046 ENERGIA I MEDIAMBIENT OP 6 

Conceptes bàsics d'energia. Interconversió de formes 
d'energia. Eficiència. Fonts d'energia no renovables. Fonts 
d'energia renovables. Producció d'hidrogen i ús com a 
vector energètic. Efectes de la producció i utilització de 
l'energia sobre el medi ambient. Sistemes de control de la 
contaminació en fonts fixes i mòbils. 

26047 QUÍMICA AGRÍCOLA OP 6 

Química agrícola. Concepte i evolució. Concepte. 
Antecedents. Factors externs. El sòl agrícola. Constituents 
inorgànics del sòl, propietats. Matèria orgànica del sòl, 
funcions. Aigua del sòl, estat energètic, pH. Composició de 
l'aigua del sòl. Aire del sòl, composició i propietats. Sistema 
sòl-planta. Elements essencials. Criteris d'esenciabilitat. 
Presa de nutrients pel vegetal. Funcions dels nutrients. 
Productes milloradors del desenvolupament vegetal.
Concepte. Tipus. Eficàcia. Productes fitosanitaris. 
Concepte. Classificació. Riscos ambientals de la seua 
utilització. Retenció en sòl: intercanvi iònic i adsorció. 

26048 
QUÍMICA 
COMPUTACIONAL 

OP 6 

Mecànica molecular. Mètodes semiempírics. Mètodes 
d'Hartree-Fock i post-HF. Mètodes del funcional de la 
densitat. Aplicació a l'obtenció de propietats moleculars: 
optimització de geometries, propietats elèctriques i 
magnètiques, càlcul teòric d'espectres (IR, Raman, UV-VIS, 
RMN,…), barreres rotacionals, estats de transició,…. 
Mètodes de simulació mecanoestadística: Monte Carlo i 
dinàmica molecular.  

26049 QUÍMICA DELS ALIMENTS OP 6 
Característiques químiques i propietats dels aliments. 
Alteracions dels aliments. Factors de qualitat. 
Transformacions postcollita. Conservació. Envasat. 

26050 QUÍMICA FARMACÈUTICA OP 6 

Conceptes bàsics de química farmacèutica. Evolució dels 
mètodes de recerca i descobriment de fàrmacs. Dianes 
biològiques: receptors i interacció amb els fàrmacs. 
Metabolisme de fàrmacs. Profàrmacs i les seues 
aplicacions. Optimització d'un prototip: correlació entre 
estructura química i activitat biològica. Fàrmacs que 
interfereixen la transmissió nerviosa. Fàrmacs que modulen 
l'activitat dels canals iònics i les bombes iòniques. Fàrmacs 
que actuen sobre enzims. Fàrmacs relacionats amb 
hormones i metabòlits secundaris. Fàrmacs que actuen 
sobre els àcids nucleics. Pràctiques: realitzar la síntesi de 
compostos amb activitat farmacològica. 

26051 
QUÍMICA ORGÀNICA 
INDUSTRIAL 

OP 6 

Productes orgànics d'importància industrial i comercial: 
preparació i ocupació. Escalat de reaccions orgàniques. 
Equips i infraestructures típiques de les plantes industrials 
destinades a la preparació de compostos orgànics. 
Eliminació de residus en processos orgànics industrials. 
Processos orgànics respectuosos amb el medi ambient. 
Pràctiques: funcionament d'una planta pilot i 
desenvolupament de síntesis orgàniques a gran escala 
(multigrau). 

26052 QUÍMICA VERDA OP 6 

Principis i conceptes de química verda. Residus: producció, 
problemes i prevenció. Catàlisi i química verda. Dissolvents 
verds. Recursos renovables. Tecnologies verdes.  
Processos verds. 

26053 QUÍMICA I EMPRESA OP 6 

Sistemes de gestió de la qualitat. Aplicació de la normativa 
vigent. Sistemes de gestió mediambiental. Aspectes legals i 
aplicació de la Normativa vigent. Gestió de la prevenció de 
riscos laborals. Àmbit jurídic. Gestió integrada de la Qualitat, 
medi ambient i prevenció de riscos laborals. Objectius, 
avantatges i dificultats. Gestió i planificació de la producció. 
Gestió i control de costos. 
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QUART CURS - SEMESTRE 8 (FORMACIÓ OBLIGATÒRIA  24 ECTS + FORMACIÓ OPTATIVA  6 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 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).

el Programa d'Aprenentatge Permanent 
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U
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www.ua.esQUÍMICA

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

15 16

26040 PROJECTES EN QUÍMICA OB 6 

Metodologia i organització de redacció de projectes 
processos químics. Diagrames de flux de processos 
químics. Disseny bàsic de processos químics. Disposició en 
planta. Programació i control de projectes. Estimació de 
costos i pressupostos. Avaluació econòmica. Sistemes de 
gestió de la qualitat i del medi ambient. Gestió de projectes i 
informes, aplicant la metodologia adequada i la legislació, 
reglamentació i normalització de l'àmbit dels processos 
químics. Presentació del desenvolupament complet d'un 
projecte de l'àmbit dels processos químics. Ús de 
programes informàtics per a elaboració de diagrames de 
flux, pressupostos i programació de projectes tals com
VISIO, Microsoft Project, Arquimedes o similars. 

26499 TREBALL DE FI DE GRAU OB 18 
Els continguts seran diferents depenent de la temàtica 
escollida per a la realització del treball de final de grau.  
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MOBILITAT I INTERNACIONALITZACIÓ
Idiomes (anglès, francès, alemany, italià, xinès, japonès, rus, àrab...) / Beques 
d'idiomes / Períodes d'estudis en l'estranger: àmbit europeu (Erasmus +) i no 
europeu / Estades lingüístiques a l'estiu / Estudis en altres universitats espanyoles 
(Sicue–Drac) / Cooperació al desenvolupament.

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

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

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

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

SUPORT I INFORMACIÓ A L'ESTUDIANT
Servei d'Informació / CSE (Centre de Suport a l'Estudiant) / Secretaries dels Centres / 
Guia d'Estudiants / Sessions d'acolliment per a estudiants de nou ingrés / Programa 
d'Acció Tutorial.
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DOCÈNCIA I INNOVACIÓ EDUCATIVA
Materials, tutories i debats en línia / Sessions docents / Autoavaluació en línia / 
Noves tecnologies aplicades a l'ensenyament-aprenentatge / Biblioteques 
especialitzades / Sales d'estudi 24 hores / Préstec, reserves d'ordinadors i de sales en 
línia / Processos d'adaptació als criteris de l'Espai Europeu d'Educació Superior: 
titulacions, continguts, metodologies ensenyament-aprenentatge...

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

TÍTOLS DE L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR

GRAU

4 ANYS

240 CRÈDITS

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

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

Apartat de correus 99. 03080 Alacant. 
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ARTS I HUMANITATS

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

CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES

■ Administració i Direcció d'Empreses 

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

Direcció d'Empreses (I ADE)2

■ Gastronomia i Arts Culinàries
■ Geografia i Ordenació del Territori 
■ Gestió i Administració Pública 
■ Màrqueting  
■ Mestre en Educació Infantil 
■ Mestre en Educació Primària    
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1

1 9

1

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

CIÈNCIES

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

CIÈNCIES DE LA SALUT

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

ENGINYERIA I ARQUITECTURA

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

Telecomunicació 

4

4

■ Enginyeria Informàtica 
■ Enginyeria Informàtica + Administració i 

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

Dos d'aquestes filologies.

Mestre en Educació Primaria i Humanitats.

Mestre en Educació Primaria i Filologia Catalana.

Matemàtiques i Física.

ADE i Economia.

ADE i Màrqueting.
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Programes organitzats per a simultanejar:

Dobles graus internacionals:

7

8

9

Doble Grau Internacional amb la Northwestern State 

University (EEUU) (cal tindre superats 120 crèdits de 

ADE).

Doble Grau Internacional en Dret UA - UNIVALI 

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

Doble Grau Internacional: Programa Internacional 

UA / Universitat de Bamberg (Alemanya) (estar 

matriculat en tercer de grau).
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