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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 Relacions Laborals i Recursos Humans
per la Universitat d'Alacant

OBJECTIUS GENERALS

Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques

 presencialEnsenyament:

 240 ECTSNombre de crèdits:

 130Nombre de places:

Llengües utilitzades: castellà i valencià

El Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans per la Universitat d'Alacant persegueix els objectius següents:
1. Garantir l'adquisició dels coneixements necessaris per a comprendre la complexitat i el caràcter dinàmic i interrelacional
del treball, atenent de forma integrada a les seues perspectives jurídica, organitzativa, psicològica, sociològica, històrica i
econòmica.
2. Capacitar per a l'aplicació dels coneixements teòrics i pràctics adquirits en els seus diversos àmbits professionals
d'actuació.
3. Capacitar per a aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en els seus diferents àmbits d'actuació.
4. Capacitar per a l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques.
5. Capacitar per a l'accés a estudis de postgrau i a estudis posteriors d'especialització.
Totes aquestes competències s'han definit tenint en compte els drets fonamentals i d'igualtat d'oportunitats entre homes i
dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors propis
d'una cultura de pau i de valors democràtics.

www.ua.es

www.ua.es

INFORMACIÓ GENERAL

COMPETÈNCIES GENERALS DEL TÍTOL

COMPETÈNCIES

Capacitat per a analitzar críticament les decisions emanades dels agents econòmics i els que participen en les relacions 
laborals.
Capacitat per a interrelacionar les diferents disciplines que configuren les relacions laborals.
Capacitat per a apreciar el caràcter dinàmic i canviant de les relacions laborals en l'àmbit nacional i internacional.
Capacitat per a aplicar els coneixements a la pràctica.
Capacitat per a posar en relació els processos socials amb la dinàmica de les relacions laborals.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Capacitat per a desenvolupar projectes d'investigació en l'àmbit laboral.
Capacitat per a realitzar anàlisi i diagnòstics, donar suport i prendre decisions en matèria d'estructura organitzativa, 
organització del treball, estudis de mètodes i estudis de temps de treball.
Capacitat per a participar en l'elaboració i disseny d'estratègies organitzatives, desenvolupant l'estratègia de recursos 
humans de l'organització.
Capacitat per a aplicar tècniques i prendre decisions en matèria de gestió de recursos humans (política retributiva, de 
selecció…).
Capacitat per a dirigir grups de persones.
Capacitat per a complir funcions de representació, negociació i resolució extrajudicial de conflictes en diferents àmbits de 
les relacions laborals.
Capacitat per a assessorar a organitzacions sindicals i empresarials, i als seus afiliats.
Capacitat per a assessorar i/o gestionar en matèria d'ocupació, contractació laboral i condicions de treball.
Capacitat per a assessorar i realitzar tasques de gestió en l'àmbit de la Seguretat Social, l'assistència social i la protecció 
social complementària.
Capacitat per a la representació tècnica en l'àmbit administratiu i processal.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DE LA UA

Competències en un idioma estranger.
Competències informàtiques i informacionals.
Competències en comunicació oral i escrita.

Capacitat per a interpretar dades i indicadors socioeconòmics relatius al mercat de treball.
Capacitat per a aplicar tècniques quantitatives i qualitatives d'investigació social a l'àmbit laboral.
Capacitat per a elaborar, desenvolupar i avaluar plans de formació ocupacional i contínua en l'àmbit reglat i no reglat.
Capacitat per a la planificació, el disseny, i la gestió dels sistemes de prevenció de riscos laborals.
Capacitat per a aplicar les diferents tècniques d'avaluació i auditoria sociolaboral.
Capacitat de transmetre i comunicar-se per escrit i oralment usant la terminologia i les tècniques adequades.
Capacitat per a aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en diferents àmbits d'actuació.
Capacitat per a seleccionar i gestionar informació i documentació laboral.

CONTINGUTS: MÒDULS DEL PLA D'ESTUDIS
El Pla d'Estudis corresponent al Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans consta d'un total de 240 crèdits ECTS. Aquests 
240 ECTS es distribueixen en mòduls i assignatures, que contenen tota la formació bàsica, obligatòria, optativa i Treball de Fi de 
Grau que els alumnes han d'adquirir a fi d'obtenir la titulació.
Mòduls:
- Marc normatiu de les relacions laborals i de seguretat social (4 matèries-12 assignatures-72 crèdits).
- Organització del treball, direcció i gestió de recursos humans (2 matèries-6 assignatures-39 crèdits).
- Ciències socials per a les relacions laborals (4 matèries-7 assignatures-45 crèdits).
- Disciplines econòmiques per a les relacions laborals (2 matèries-3 assignatures-18 crèdits).
- Polítiques sociolaborals (2 matèries-4 assignatures-24 crèdits).
- Salut laboral i prevenció de riscos laborals (2 matèries-3 assignatures-18 crèdits).
- Elements jurídics bàsics per a les relacions laborals (5 matèries-8 assignatures-48 crèdits).
- Comptabilitat (6 crèdits).
- Pràctiques externes (6 crèdits).
- Treball de Fi de Grau (6 crèdits).
Els itineraris que es proposen per a cursar les matèries optatives, tots ells formats per quatre assignatures de 6 ECTS, són els 
següents:
-Itinerari 1: Assessoria d'empresa
-Itinerari 2: Gestió de recursos humans

REQUISITS D'ACCÉS

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

ACCÉS

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).
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ASSIGNATURA POND. ASSIGNATURA POND. ASSIGNATURA POND. 

ARTS ESCÈNIQUES 0.1 FÍSICA 0.1 HISTÒRIA DE L’ART 0.1 

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

CULTURA AUDIOVISUAL II 0.1 GEOGRAFIA 0.2 

DIBUIX TÈCNIC II 0.1 GEOLOGIA 0.1 

MATEMÀTIQUES APLICADES 
A LAS CIÈNCIES SOCIALS II 

0.2 

DISSENY 0.1 GREC II 0.1 MATEMÀTIQUES II 0.2 

ECONOMIA DE L’EMPRESA 0.2 HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA 0.2 QUÍMICA 0.1 
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3. FORMACIÓ PROFESSIONAL. Títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d'arts plàstiques i disseny o
tècnic esportiu superior: s'hi pot accedir des de qualsevol família professional.
Es pot millorar la nota d'admissió examinant-se, en les PAU, de quatre assignatures, com a màxim, que ponderen segons la taula
de ponderacions de l'apartat 1.
4. ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D'ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS
ESPANYA HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS. Cal acreditació d'accés expedida per la UNED. Poden reconèixer o
examinar-se d'assignatures en les proves de competències específiques (PCE) que organitza la UNED, per a millorar la nota
d'admissió fins a 14 punts, d'acord amb el sistema de ponderacions de la taula del punt 1.
5. ELS ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS, prèvia sol·licitud d'homologació del títol d'origen al títol
espanyol de batxillerat, poden examinar-se de sis assignatures, com a màxim, de les oferides en les proves de competències
específiques (PCE) de la UNED (almenys una assignatura troncal comuna).
Se'ls aplicarà la taula de ponderacions del punt 1, en cas que s'hagen examinat d'assignatures troncals de modalitat o d'opció i
les hagen superat.
6. ALTRES: titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: Ciències Socials i
Jurídiques), accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys
mitjançant prova.

TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA
Límit admissió de places: 1 0.
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. 
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PERFILS PROFESSIONALS DEL TÍTOL

El grau en  per la Universitat d'Alacant es planteja amb la finalitat de formar professionals 
polivalents que intervinguen en el món del treball, entès aquest no de manera aïllada com a activitat econòmica, sinó en relació 
directa amb les altres activitats i realitats socials.
Especialment, el títol capacita per exercir la professió de graduat social. 
No obstant això, aquest grau aporta altres possibilitats d'inserció laboral en els àmbits de l'assessorament en matèria laboral, 
sindical, de seguretat social, prevenció de riscos laborals, o de la gestió de documents relacionats amb tots aquests àmbits 
(contractes de treball, nòmines, prestacions de seguretat social, butlletins de cotització…), o negociant convenis col·lectius. Així 
mateix, poden exercir les seues funcions com a funcionaris o funcionàries o empleats o empleades de les administracions 
públiques, com a tècnics de gestió, subinspectors o subinspectores d'ocupació i seguretat social, tècnics o tècniques d'ocupació, 
professors o professores d'ensenyament secundari, principalment, en la branca de formació i orientació laboral, etc. El grau 
incorpora, a més, altres matèries i competències que permetrà desenvolupar treballs en diferents àrees: recursos humans, serveis 
de resolució extrajudicial de conflictes col·lectius, polítiques actives d'ocupació, jaciments d'ocupació, assessorament per a 
l'autoocupació, intermediació en el mercat de treball, auditories laborals, programes de cooperació i desenvolupament 
comunitari o planificació i gestió de recursos. En definitiva, la formació multidisciplinària que ofereix el grau en Relacions 
Laborals i Recursos Humans permetrà un accés molt fluid a diferents mercats de treball en els camps que hi són afins.

Professions per a les que capacita:
Graduat Social, sempre que es complisca el disposat en l'art. 2 dels Estatuts dels Col·legis de Graduats Socials, aprovats per RD 
1415/2006, de 1 de desembre.
Funcionari/empleat en l'administració pública (tècnics de gestió, subinspectors d'ocupació i seguretat social).
Professors d'Ensenyament Secundari (branca de Formació i orientació laboral).
Director/tècnic en recursos humans (resolució extrajudicial de conflictes de treball, polítiques actives d'ocupació, jaciments 
d'ocupació, auditoria laboral i planificació i gestió de recursos humans).

Relacions Laborals i Recursos Humans

Facultat de Dret 
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ctra. d'Alacant s/n 03690 Sant Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon: 965903573  Fax: 965909896
facu.dret@ua.es    derecho.ua.es/va/

CENTRE

ESTRUCTURA DEL PLA D'ESTUDIS
PER TIPUS DE MATÈRIA

DISTRIBUCIÓ PER CURSOS

RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS
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TIPUS DE MATÈRIA ECTS 
Formació bàsica (FB) 60 
Obligatòries (OB) 144 
Optatives (OP) 30 
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

28000 DRET CONSTITUCIONAL FB 6 28005 DRET ADMINISTRATIU FB 6 

28001 ELEMENTS DE DRET CIVIL FB 6 28006 ESTADÍSTICA FB 6 

28002 
Hª ECONÒMICA, POLÍTICA I SOCIAL 
DELS SEGLES XX I XXI 

FB 6 28007 
FONAMENTS DE DIRECCIÓ I GESTIÓ 
D'EMPRESA 

FB 6 

28003 INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA FB 6 28008 
INTRODUCCIÓ A LA CIÈNCIA 
POLÍTICA

FB 6 

28004 PSICOLOGIA DEL TREBALL I FB 6 28009 SOCIOLOGIA FB 6 

SEGON CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS

28010 DRET DE L'EMPRESA OB 6 28015 DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I OB 6 

28011 DRET DEL TREBALL I OB 6 28016 DRET DEL TREBALL II OB 6 

28012 DRET SINDICAL I OB 6 28017 DRET SINDICAL II OB 6 

28013 
ORGANITZACIÓ I MÈTODES DE
TREBALL

OB 6 28018 DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS I OB 6 

28014 
SISTEMES DE RELACIONS 
LABORALS

OB 6 28019 SALUT LABORAL  OB 6 

TERCER CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS

28020 DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II OB 6 28025 DRET SEGURETAT SOCIAL III OB 6 

28021 DRET DEL TREBALL III OB 6 28026 DRET TRIBUTARI OB 6 

28022 
DIRECCIÓ DE RECURSOS  
HUMANS II 

OB 6 28027 OCUPACIÓ PÚBLICA OB 6 

28023 OCUPACIÓ I CONTRACTACIÓ OB 6 28028 

PRINCIPIS DE PREVENCIÓ DE
RISCOS LABORALS I ACCIÓ SOCIAL 
DE L'EMPRESA

OB 6 

28024 
TREBALL I PROTECCIÓ SOCIAL DEL 
NO NACIONAL

OB 6 28029 PROCEDIMENT LABORAL I OB 6 

QUART CURS

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS

28030 AUDITORIA SOCIOLABORAL OB 9 28044 TREBALL DE FI DE GRAU 
(1)

OB 6 

28031 PROCEDIMENT LABORAL II OB 6 ASSIGNATURA OPTATIVA D'ITINERARI 
(2)

OP 6 

28032 PSICOLOGIA DEL TREBALL II OB 9 ASSIGNATURA OPTATIVA D'ITINERARI 
(2)

OP 6 

ASSIGNATURA OPTATIVA D'ITINERARI 
(2)

OP 6 ASSIGNATURA OPTATIVA FORA 

D'ITINERARI
(2) OP 6 

ASSIGNATURA OPTATIVA D'ITINERARI 
(2)

OP 6 
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3. FORMACIÓ PROFESSIONAL. Títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d'arts plàstiques i disseny o 
tècnic esportiu superior: s'hi pot accedir des de qualsevol família professional.
Es pot millorar la nota d'admissió examinant-se, en les PAU, de quatre assignatures, com a màxim, que ponderen segons la taula 
de ponderacions de l'apartat 1.
4. ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D'ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS 
ESPANYA HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS. Cal acreditació d'accés expedida per la UNED. Poden reconèixer o 
examinar-se d'assignatures en les proves de competències específiques (PCE) que organitza la UNED, per a millorar la nota 
d'admissió fins a 14 punts, d'acord amb el sistema de ponderacions de la taula del punt 1.
5. ELS ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS, prèvia sol·licitud d'homologació del títol d'origen al títol 
espanyol de batxillerat, poden examinar-se de sis assignatures, com a màxim, de les oferides en les proves de competències 
específiques (PCE) de la UNED (almenys una assignatura troncal comuna). 
Se'ls aplicarà la taula de ponderacions del punt 1, en cas que s'hagen examinat d'assignatures troncals de modalitat o d'opció i 
les hagen superat.
6. ALTRES: titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: Ciències Socials i 
Jurídiques), accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys 
mitjançant prova.

TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA
Límit admissió de places: 1 0.
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. 
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PERFILS PROFESSIONALS DEL TÍTOL

El grau en per la Universitat d'Alacant es planteja amb la finalitat de formar professionals 
polivalents que intervinguen en el món del treball, entès aquest no de manera aïllada com a activitat econòmica, sinó en relació 
directa amb les altres activitats i realitats socials.
Especialment, el títol capacita per exercir la professió de graduat social. 
No obstant això, aquest grau aporta altres possibilitats d'inserció laboral en els àmbits de l'assessorament en matèria laboral, 
sindical, de seguretat social, prevenció de riscos laborals, o de la gestió de documents relacionats amb tots aquests àmbits 
(contractes de treball, nòmines, prestacions de seguretat social, butlletins de cotització…), o negociant convenis col·lectius. Així 
mateix, poden exercir les seues funcions com a funcionaris o funcionàries o empleats o empleades de les administracions 
públiques, com a tècnics de gestió, subinspectors o subinspectores d'ocupació i seguretat social, tècnics o tècniques d'ocupació, 
professors o professores d'ensenyament secundari, principalment, en la branca de formació i orientació laboral, etc. El grau 
incorpora, a més, altres matèries i competències que permetrà desenvolupar treballs en diferents àrees: recursos humans, serveis 
de resolució extrajudicial de conflictes col·lectius, polítiques actives d'ocupació, jaciments d'ocupació, assessorament per a 
l'autoocupació, intermediació en el mercat de treball, auditories laborals, programes de cooperació i desenvolupament 
comunitari o planificació i gestió de recursos. En definitiva, la formació multidisciplinària que ofereix el grau en Relacions 
Laborals i Recursos Humans permetrà un accés molt fluid a diferents mercats de treball en els camps que hi són afins.

Professions per a les que capacita:
Graduat Social, sempre que es complisca el disposat en l'art. 2 dels Estatuts dels Col·legis de Graduats Socials, aprovats per RD 
1415/2006, de 1 de desembre.
Funcionari/empleat en l'administració pública (tècnics de gestió, subinspectors d'ocupació i seguretat social).
Professors d'Ensenyament Secundari (branca de Formació i orientació laboral).
Director/tècnic en recursos humans (resolució extrajudicial de conflictes de treball, polítiques actives d'ocupació, jaciments 
d'ocupació, auditoria laboral i planificació i gestió de recursos humans).

Relacions Laborals i Recursos Humans

Facultat de Dret 
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ctra. d'Alacant s/n 03690 Sant Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon: 965903573  Fax: 965909896
facu.dret@ua.es    derecho.ua.es/va/

CENTRE

ESTRUCTURA DEL PLA D'ESTUDIS
PER TIPUS DE MATÈRIA

DISTRIBUCIÓ PER CURSOS

RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS
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TIPUS DE MATÈRIA ECTS 
Formació bàsica (FB) 60 
Obligatòries (OB) 144 
Optatives (OP) 30 
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 

28000 DRET CONSTITUCIONAL FB 6 28005 DRET ADMINISTRATIU FB 6 

28001 ELEMENTS DE DRET CIVIL FB 6 28006 ESTADÍSTICA FB 6 

28002 
Hª ECONÒMICA, POLÍTICA I SOCIAL 
DELS SEGLES XX I XXI 

FB 6 28007 
FONAMENTS DE DIRECCIÓ I GESTIÓ 
D'EMPRESA 

FB 6 

28003 INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA FB 6 28008 
INTRODUCCIÓ A LA CIÈNCIA 
POLÍTICA 

FB 6 

28004 PSICOLOGIA DEL TREBALL I FB 6 28009 SOCIOLOGIA FB 6 

SEGON CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

28010 DRET DE L'EMPRESA OB 6 28015 DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I OB 6 

28011 DRET DEL TREBALL I OB 6 28016 DRET DEL TREBALL II OB 6 

28012 DRET SINDICAL I OB 6 28017 DRET SINDICAL II OB 6 

28013 
ORGANITZACIÓ I MÈTODES DE 
TREBALL 

OB 6 28018 DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS I OB 6 

28014 
SISTEMES DE RELACIONS 
LABORALS 

OB 6 28019 SALUT LABORAL  OB 6 

TERCER CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

28020 DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II OB 6 28025 DRET SEGURETAT SOCIAL III OB 6 

28021 DRET DEL TREBALL III OB 6 28026 DRET TRIBUTARI OB 6 

28022 
DIRECCIÓ DE RECURSOS  
HUMANS II 

OB 6 28027 OCUPACIÓ PÚBLICA OB 6 

28023 OCUPACIÓ I CONTRACTACIÓ OB 6 28028 

PRINCIPIS DE PREVENCIÓ DE 
RISCOS LABORALS I ACCIÓ SOCIAL 
DE L'EMPRESA 

OB 6 

28024 
TREBALL I PROTECCIÓ SOCIAL DEL 
NO NACIONAL 

OB 6 28029 PROCEDIMENT LABORAL I OB 6 

QUART CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

28030 AUDITORIA SOCIOLABORAL OB 9 28044 TREBALL DE FI DE GRAU OB 6 

28031 PROCEDIMENT LABORAL II OB 6 ASSIGNATURA OPTATIVA D'ITINERARI 
(1) OP 6 

28032 PSICOLOGIA DEL TREBALL II OB 9 ASSIGNATURA OPTATIVA D'ITINERARI 
(1) OP 6 

ASSIGNATURA OPTATIVA D'ITINERARI 
(1) OP 6 ASSIGNATURA OPTATIVA 

FORA D'ITINERARI
(1) OP 6 

ASSIGNATURA OPTATIVA D'ITINERARI 
(1) OP 6 



www.ua.es

(1)

 Les matèries optatives compten amb un total de 30 crèdits que es concreten en assignatures de sis crèdits, i s'ofereixen 
amb caràcter quadrimestral. Les matèries optatives s'ofereixen als alumnes en dos itineraris diferents: un, relatiu a 
l'assessoria d'empreses, i un altre referent a la gestió de recursos humans. D'aquesta manera, l'alumne haurà d'escollir 
entre cursar un itinerari o l'altre, però una vegada que n'haja escollit un, totes les assignatures que el comprenen són 
obligatòries per a l'estudiant. Els dos itineraris que es plantegen estan compostos per assignatures que de manera 
coherent presenten una orientació que permet a l'estudiant completar la seua formació. La menció de l'itinerari cursat en el 
suplement al títol s'obté quan se superen les quatre assignatures que el componen.

 

PLA D'ESTUDIS
GRAU EN RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS

RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS

PRIMER CURS - SEMESTRE 1 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS
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CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS SEMESTRE 

ITINERARI 1: ASSESSORIA D'EMPRESA 

28036 
ACTIVITAT ADMINISTRATIVA PER A LA CREACIÓ I FUNCIONAMENT 
D'EMPRESES  

OP 6 8 

28037 APLICACIÓ DEL DRET DEL TREBALL OP 6 8 

28038 DRET CONCURSAL DE L'EMPRESA OP 6 8 

28039 SISTEMA JURÍDIC TRIBUTARI OP 6 8 

ITINERARI 2: GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS 

28040 ECONOMIA LABORAL OP 6 8 

28041 GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS OP 6 8 

28042 
INTERVENCIÓ REGULADORA EN EL MERCAT DE TREBALL I POLÍTIQUES 
PÚBLIQUES DE BENESTAR 

OP 6 8 

28043 SISTEMES D'INFORMACIÓ PER A LA GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS OP 6 8 

FORA D'ITINERARI: 

28033 ESTADÍSTICA APLICADA A LES RELACIONS LABORALS OP 6 7 

24034 INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT OP 6 7 

28035 PRÀCTIQUES EXTERNES OP 6 7 

o una assignatura optativa de qualsevol dels altres dos itineraris no cursats per l'alumne. OP 6 7 

5 6

28000 DRET CONSTITUCIONAL FB 6 
Teoria de la constitució. Institucions bàsiques de l'estat.
Organització territorial de l'estat. Fonts del dret. Drets i 
llibertats. Institucions bàsiques de la Unió Europea. 

28001 ELEMENTS DE DRET CIVIL FB 6 

Aproximació a l'ordenament jurídic civil. El dret de la 
persona: persona física i persona jurídica. La relació 
obligatòria. Els contractes en particular. La propietat i els 
drets reals de garantia. 

28002 
HISTÒRIA ECONÒMICA, 
POLÍTICA I SOCIAL DELS 
SEGLES XX I XXI 

FB 6 

Els canvis econòmics, socials i polítics de les societats 
occidentals industrialitzades. Evolució del capitalisme 
occidental i d'altres sistemes socioeconòmics planificats. 
Factors institucionals i privats que han intervingut 
històricament en el mercat de treball i en les relacions 
laborals. La globalització i el seu impacte mundial. 

28003 INTRODUCCIÓ A 
L’ECONOMIA 

FB 6 
Conceptes bàsics de microeconomia i macroeconomia. 
Demanda, oferta, mercats. Macromagnituds, política 
monetària, política fiscal. 

28004 PSICOLOGIA DEL  
TREBALL I

FB 6 

El comportament en contextos laborals. Introducció a la 
psicologia del treball i de les organitzacions. Mètodes i 
tècniques. L'individu en el treball: característiques 
personals, cognició i percepció social. Motivació laboral. 
Actituds cap al treball. Satisfacció laboral. La interacció en 
contextos laborals: Grups, equips de treball i lideratge. 
Comunicació interpersonal i organitzacional. Poder i política 
en l'àmbit laboral. Benestar en contextos laborals. Estrès 
laboral, burnout i assetjament psicològic. 
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(1) Abans de l'avaluació del Treball de Fi de Grau, l'estudiant ha d'acreditar les competències en un idioma estranger. Entre altres 
maneres d'acreditar-ho, a la Universitat d'Alacant s'hi considera necessari superar com a mínim el nivell B1 del Marc de 
referència europeu per a les llengües modernes, que podrà ser elevat en el futur.

(2) Les matèries optatives compten amb un total de 30 crèdits que es concreten en assignatures de sis crèdits, i s'ofereixen amb 
caràcter quadrimestral. Les matèries optatives s'ofereixen als alumnes en dos itineraris diferents: un, relatiu a l'assessoria 
d'empreses, i un altre referent a la gestió de recursos humans. D'aquesta manera, l'alumne haurà d'escollir entre cursar un 
itinerari o l'altre, però una vegada que n'haja escollit un, totes les assignatures que el comprenen són obligatòries per a 
l'estudiant. Els dos itineraris que es plantegen estan compostos per assignatures que de manera coherent presenten una 
orientació que permet a l'estudiant completar la seua formació. La menció de l'itinerari cursat en el suplement al títol s'obté 
quan se superen les quatre assignatures que el componen.

 

PLA D'ESTUDIS
GRAU EN RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS

RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS

PRIMER CURS - SEMESTRE 1 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS
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CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS SEMESTRE 

ITINERARI 1: ASSESSORIA D'EMPRESA 

28036 
ACTIVITAT ADMINISTRATIVA PER A LA CREACIÓ I FUNCIONAMENT 
D'EMPRESES  

OP 6 8 

28037 APLICACIÓ DEL DRET DEL TREBALL OP 6 8 

28038 DRET CONCURSAL DE L'EMPRESA OP 6 8 

28039 SISTEMA JURÍDIC TRIBUTARI OP 6 8 

ITINERARI 2: GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS 

28040 ECONOMIA LABORAL OP 6 8 

28041 GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS OP 6 8 

28042 
INTERVENCIÓ REGULADORA EN EL MERCAT DE TREBALL I POLÍTIQUES 
PÚBLIQUES DE BENESTAR 

OP 6 8 

28043 SISTEMES D'INFORMACIÓ PER A LA GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS OP 6 8 

FORA D'ITINERARI: 

28033 ESTADÍSTICA APLICADA A LES RELACIONS LABORALS OP 6 7 

24034 INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT OP 6 7 

28035 PRÀCTIQUES EXTERNES OP 6 7 

o una assignatura optativa de qualsevol dels altres dos itineraris no cursats per l'alumne. OP 6 7 

 

5 6

28000 DRET CONSTITUCIONAL FB 6 
Teoria de la constitució. Institucions bàsiques de l'estat. 
Organització territorial de l'estat. Fonts del dret. Drets i 
llibertats. Institucions bàsiques de la Unió Europea. 

28001 ELEMENTS DE DRET CIVIL FB 6 

Aproximació a l'ordenament jurídic civil. El dret de la 
persona: persona física i persona jurídica. La relació 
obligatòria. Els contractes en particular. La propietat i els 
drets reals de garantia. 

28002 
HISTÒRIA ECONÒMICA, 
POLÍTICA I SOCIAL DELS 
SEGLES XX I XXI 

FB 6 

Els canvis econòmics, socials i polítics de les societats 
occidentals industrialitzades. Evolució del capitalisme 
occidental i d'altres sistemes socioeconòmics planificats. 
Factors institucionals i privats que han intervingut 
històricament en el mercat de treball i en les relacions 
laborals. La globalització i el seu impacte mundial. 

28003 INTRODUCCIÓ A 
L’ECONOMIA 

FB 6 
Conceptes bàsics de microeconomia i macroeconomia. 
Demanda, oferta, mercats. Macromagnituds, política 
monetària, política fiscal. 

28004 PSICOLOGIA DEL  
TREBALL I 

FB 6 

El comportament en contextos laborals. Introducció a la 
psicologia del treball i de les organitzacions. Mètodes i 
tècniques. L'individu en el treball: característiques 
personals, cognició i percepció social. Motivació laboral. 
Actituds cap al treball. Satisfacció laboral. La interacció en 
contextos laborals: Grups, equips de treball i lideratge. 
Comunicació interpersonal i organitzacional. Poder i política 
en l'àmbit laboral. Benestar en contextos laborals. Estrès 
laboral, burnout i assetjament psicològic. 
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RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS

PRIMER CURS - SEMESTRE 2 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

SEGON CURS - SEMESTRE 3 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

SEGON CURS - SEMESTRE 4 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS
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28005 DRET ADMINISTRATIU FB 6 

L'ordenament administratiu. Estructura, organització i règim 

jurídic bàsic de les Administracions Públiques. Posició de 
l'administrat. Actes administratius, procediment administratiu 
comú, reclamacions i recursos administratius. Tutela 
jurisdiccional contenciosa administrativa. 

28006 ESTADÍSTICA FB 6 

Introducció a l'Estadística. Representació i tabulació de 
dades. Estadística descriptiva unidimensional. Estadística 
descriptiva multidimensional. Nombres índex. Sèries 
temporals. 

28007 FONAMENTS DE DIRECCIÓ 
I GESTIÓ D'EMPRESA 

FB 6 

Enfocaments en la teoria de l'organització. L'empresari. 
L'empresa i l'entorn. El procés de direcció: planificació, 
organització, direcció i control. Direcció estratègica: anàlisi 
interna i de l'entorn. Tipus d'estratègies. Implementació i 
control estratègics. Presa de decisions.  

28008 INTRODUCCIÓ A LA 
CIÈNCIA POLÍTICA 

FB 6 

Definició i característiques de la política. El poder polític i 
l'autoritat. El concepte de ciutadania. Sorgiment i 
desenvolupament de la disciplina de la ciència política i les 
seues escoles en els segles XX i XXI. L'Estat i la noció de 
sistema polític. Tipologies de sistemes polítics 
contemporanis. Ideologies polítiques. Els partits polítics. 
Introducció al mètode comparat en ciència política. 
L'enfocament de la cultura política. Anàlisi de sistemes 
polítics contemporanis. Teoria i praxi de les democràcies 
contemporànies. Participació política, cultura política i 
comportament electoral. El repte de la democràcia 
participativa.  

28009 SOCIOLOGIA FB 6 

Conceptes fonamentals de la sociologia com a ciència 
social. Les tradicions sociològiques. Mètodes i tècniques 
qualitatives i quantitatives d’investigació social. El sistema 
social. Actors socials, institucions i grups. Els processos 
socials. L'estudi de la població i les transformacions 
demogràfiques. La cultura i el procés de socialització. 
Estructura i canvi social. La desigualtat social. El treball com 
a fenomen social. 

 

28010 DRET DE L’EMPRESA OB 6 Introducció al dret de l'empresa. Introducció al dret de 
societats. Obligacions i contractes mercantils. 

28011 DRET DEL TREBALL I OB 6 
Aparició i evolució històrica del dret del treball. Les fonts del 
dret del treball. Els principis aplicatius del dret del treball. 
Relacions de treball objecte del dret del treball. 

28012 DRET SINDICAL I OB 6 
Fonts del dret sindical. Els drets de la llibertat sindical. La 
tutela de la llibertat sindical. Acció col·lectiva en l'empresa. 
Acció institucional.  

28013 ORGANITZACIÓ I 
MÈTODES DE TREBALL 

OB 6 

Disseny organitzatiu: models d'estructuració de les 
organitzacions, organigrames i manuals organitzatius. 
Disseny de llocs. Els subsistemes empresarials. Models 
d'organització del treball. Producció i productivitat. Factor 
humà en el sistema productiu. Disseny de plans d'incentius. 
Estudi del treball i de temps. Direcció: lideratge, motivació, 
comunicació i treball en equip. 

28014 SISTEMES DE RELACIONS 
LABORALS 

OB 6 
Teoria clàssica de les relacions laborals. Actors i models de 
relacions laborals. Influències recíproques entre l'entorn i el 
sistema de relacions laborals. 

 

28015 DRET DE LA SEGURETAT 
SOCIAL I 

OB 6 

Fonts del dret de la Seguretat Social. Estructura i 
composició del sistema de protecció social. Nivell contributiu 
i no contributiu de la protecció. Règim general i règims 
especials. Camp d'aplicació. Gestió i finançament. 

28016 DRET DEL TREBALL II OB 6 
La prestació de treball. Relacions excloses i relacions 
especials de treball. Contracte de treball. Contingut del 
contracte de treball. Drets i deures de les parts. 

28017 DRET SINDICAL II OB 6 Negociació col·lectiva. Vaga. Tancament patronal. Conflicte 
col·lectiu.  

28018 DIRECCIÓ DE RECURSOS 
HUMANS I 

OB 6 

La funció de recursos humans en l'empresa. L'entorn de la 
direcció de recursos humans. Els objectius de la funció de 
recursos humans. Els sistemes d'informació de recursos 
humans i les noves tecnologies de la informació. Flexibilitat 
laboral. Direcció estratègica de recursos humans. Anàlisi de 
llocs de treball i competències. Planificació de personal. 
Reclutament i selecció. Inducció i estratègies de 
desafectació.  

28019 SALUT LABORAL OB 6 

Determinants de la salut. Condicions de treball i danys en la 
salut d'origen laboral. Institucions i organismes relacionats 
amb la salut laboral dins i fora de l'empresa. Avaluació i 
prevenció de riscos laborals: accidents de treball. 
Contaminants químics, físics i biològics. Càrrega física i 
riscos psicosocials. Vigilància de la salut. 
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RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS

PRIMER CURS - SEMESTRE 2 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

SEGON CURS - SEMESTRE 3 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

SEGON CURS - SEMESTRE 4 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS
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28005 DRET ADMINISTRATIU FB 6 

L'ordenament administratiu. Estructura, organització i règim 

jurídic bàsic de les Administracions Públiques. Posició de 
l'administrat. Actes administratius, procediment administratiu 
comú, reclamacions i recursos administratius. Tutela 
jurisdiccional contenciosa administrativa. 

28006 ESTADÍSTICA FB 6 

Introducció a l'Estadística. Representació i tabulació de 
dades. Estadística descriptiva unidimensional. Estadística 
descriptiva multidimensional. Nombres índex. Sèries 
temporals. 

28007 FONAMENTS DE DIRECCIÓ 
I GESTIÓ D'EMPRESA 

FB 6 

Enfocaments en la teoria de l'organització. L'empresari. 
L'empresa i l'entorn. El procés de direcció: planificació, 
organització, direcció i control. Direcció estratègica: anàlisi 
interna i de l'entorn. Tipus d'estratègies. Implementació i 
control estratègics. Presa de decisions.  

28008 INTRODUCCIÓ A LA 
CIÈNCIA POLÍTICA 

FB 6 

Definició i característiques de la política. El poder polític i 
l'autoritat. El concepte de ciutadania. Sorgiment i 
desenvolupament de la disciplina de la ciència política i les 
seues escoles en els segles XX i XXI. L'Estat i la noció de 
sistema polític. Tipologies de sistemes polítics 
contemporanis. Ideologies polítiques. Els partits polítics. 
Introducció al mètode comparat en ciència política. 
L'enfocament de la cultura política. Anàlisi de sistemes 
polítics contemporanis. Teoria i praxi de les democràcies 
contemporànies. Participació política, cultura política i 
comportament electoral. El repte de la democràcia 
participativa.  

28009 SOCIOLOGIA FB 6 

Conceptes fonamentals de la sociologia com a ciència 
social. Les tradicions sociològiques. Mètodes i tècniques 
qualitatives i quantitatives d’investigació social. El sistema 
social. Actors socials, institucions i grups. Els processos 
socials. L'estudi de la població i les transformacions 
demogràfiques. La cultura i el procés de socialització. 
Estructura i canvi social. La desigualtat social. El treball com 
a fenomen social. 

 

28010 DRET DE L’EMPRESA OB 6 Introducció al dret de l'empresa. Introducció al dret de 
societats. Obligacions i contractes mercantils. 

28011 DRET DEL TREBALL I OB 6 
Aparició i evolució històrica del dret del treball. Les fonts del 
dret del treball. Els principis aplicatius del dret del treball. 
Relacions de treball objecte del dret del treball. 

28012 DRET SINDICAL I OB 6 
Fonts del dret sindical. Els drets de la llibertat sindical. La 
tutela de la llibertat sindical. Acció col·lectiva en l'empresa. 
Acció institucional.  

28013 ORGANITZACIÓ I 
MÈTODES DE TREBALL 

OB 6 

Disseny organitzatiu: models d'estructuració de les 
organitzacions, organigrames i manuals organitzatius. 
Disseny de llocs. Els subsistemes empresarials. Models 
d'organització del treball. Producció i productivitat. Factor 
humà en el sistema productiu. Disseny de plans d'incentius. 
Estudi del treball i de temps. Direcció: lideratge, motivació, 
comunicació i treball en equip. 

28014 SISTEMES DE RELACIONS 
LABORALS 

OB 6 
Teoria clàssica de les relacions laborals. Actors i models de 
relacions laborals. Influències recíproques entre l'entorn i el 
sistema de relacions laborals. 

 

28015 DRET DE LA SEGURETAT 
SOCIAL I 

OB 6 

Fonts del dret de la Seguretat Social. Estructura i 
composició del sistema de protecció social. Nivell contributiu 
i no contributiu de la protecció. Règim general i règims 
especials. Camp d'aplicació. Gestió i finançament. 

28016 DRET DEL TREBALL II OB 6 
La prestació de treball. Relacions excloses i relacions 
especials de treball. Contracte de treball. Contingut del 
contracte de treball. Drets i deures de les parts. 

28017 DRET SINDICAL II OB 6 Negociació col·lectiva. Vaga. Tancament patronal. Conflicte 
col·lectiu.  

28018 DIRECCIÓ DE RECURSOS 
HUMANS I 

OB 6 

La funció de recursos humans en l'empresa. L'entorn de la 
direcció de recursos humans. Els objectius de la funció de 
recursos humans. Els sistemes d'informació de recursos 
humans i les noves tecnologies de la informació. Flexibilitat 
laboral. Direcció estratègica de recursos humans. Anàlisi de 
llocs de treball i competències. Planificació de personal. 
Reclutament i selecció. Inducció i estratègies de 
desafectació.  

28019 SALUT LABORAL OB 6 

Determinants de la salut. Condicions de treball i danys en la 
salut d'origen laboral. Institucions i organismes relacionats 
amb la salut laboral dins i fora de l'empresa. Avaluació i 
prevenció de riscos laborals: accidents de treball. 
Contaminants químics, físics i biològics. Càrrega física i 
riscos psicosocials. Vigilància de la salut. 
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QUART CURS - SEMESTRE 7 (FORMACIÓ OBLIGATÒRIA 24 ECTS + FORMACIÓ OPTATIVA  6 ECTS)(2)

RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS

TERCER CURS - SEMESTRE 5 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

TERCER CURS - SEMESTRE 6 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS
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28020 DRET DE LA SEGURETAT 
SOCIAL II 

OB 6 

Aspectes generals del sistema de protecció. La relació de 
seguretat social. Cotització i recaptació. Aspectes generals 
de l'acció protectora. Contingències protegides. Règim 
econòmic, garanties i responsabilitats en matèria de 
prestacions. 

28021 DRET DEL TREBALL III OB 6 
Fixació i modificació del contingut de la relació. Vicissituds 
de la relació laboral: interrupció, suspensió i extinció. 
Responsabilitat empresarial compartida. 

28022 DIRECCIÓ DE RECURSOS 
HUMANS II 

OB 6 

Pla de formació i de carrera. Formació ocupacional i 
contínua. Avaluació del personal. Estudi i valoració de llocs 
de treball. Disseny del sistema retributiu. Salari, beneficis 
extrasalarials i serveis als empleats. Direcció estratègica de 
recursos humans. Cultura, ètica i canvi. 

28023 OCUPACIÓ I 
CONTRACTACIÓ 

OB 6 
Tipus i modalitats de contracte de treball. Figures afins o 
limítrofes al contracte de treball. Incentius a la contractació. 
Serveis d'ocupació. La formació ocupacional i contínua. 

28024 TREBALL I PROTECCIÓN 
SOCIAL DEL NO NACIONAL 

OB 6 
Prestació de treball i protecció social de treballadors 
comunitaris. Prestació de treball i protecció social de 
treballadors no comunitaris.   

 

28025 DRET SEGURETAT  
SOCIAL III 

OB 6 Règim jurídic específic de les prestacions del Sistema de 
Seguretat Social. 

28026 DRET TRIBUTARI OB 6 

Concepte i fonts de dret tributari. Les categories tributàries. 
L'obligació tributària: fet imposable, subjectes, elements de 
quantificació i extinció. Procediments tributaris: gestió, 
inspecció, recaptació, potestat sancionadora i revisió d'actes 
en via administrativa. 

28027 OCUPACIÓ PÚBLICA OB 6 

Prestació de treball en l'administració pública. Protecció 
social de l'empleat públic. Negociació col·lectiva de 
l'empleat públic. Prevenció de riscos en l'administració 
pública.  

28028 

PRINCIPIS DE PREVENCIÓ 
DE RISCOS LABORALS I 
ACCIÓ SOCIAL DE 
L’EMPRESA 

OB 6 Marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.  

28029 PROCEDIMENT LABORAL I OB 6 Principis bàsics de dret processal. L'ordre jurisdiccional 
social. Principis del procés laboral. Procés ordinari. 

 

28030 AUDITORIA 
SOCIOLABORAL 

OB 9 

Mètodes i tècniques en l'auditoria del sistema de prevenció 
de riscos laborals; en auditoria de recursos humans; en 
auditoria de balanç social. Mètodes de mostreig estadístics 
aplicats a l'auditoria. Redacció d'informes. L'auditoria 
sociolaboral. Conceptes i objectius. Tipus d'auditories 
sociolaborals. El procés d'auditoria. Informes d'auditoria. 
Auditories de compliment, d'eficàcia i estratègica. L'auditoria 
de les pràctiques de recursos humans i organització. 

28031 PROCEDIMENT LABORAL II OB 6 Processos especials. L'adopció de mesures laborals en el 
procés de concurs. Solució extrajudicial de conflictes. 

28032 PSICOLOGIA DEL  
TREBALL II 

OB 9 

L'individu en el context laboral. Introducció, mètodes i temes 
principals. L'avaluació psicològica en l'àmbit de les relacions 
laborals. L'estudi i l'avaluació de la personalitat. Personalitat 
i adaptació en el treball. L'estudi de les emocions humanes i 
la seua aplicació a l'àmbit laboral. La qualitat de vida i el 
treball. El conflicte i la negociació des de la psicologia 
social. La gestió del conflicte. El procés de la negociació: 
naturalesa i característiques. Estratègies i tàctiques en el 
procés de negociació. Estils de negociació. Altres tècniques 
de resolució de conflictes: mediació i conciliació.  

ASSIGNATURES OPTATIVES FORA D'ITINERARI 

28033 
ESTADÍSTICA APLICADA A 
LES RELACIONS 
LABORALS 

OP 6 

Les fonts d'informació i les eines estadístiques per a l'anàlisi 
de la informació. El disseny de les tècniques de mostreig i 
l'anàlisi i presentació de dades. Les tècniques estadístiques 
aplicades en les relacions laborals. L'enquesta, models i 
funcions en les relacions laborals. 

28034 INTRODUCCIÓ A LA 
COMPTABILITAT 

OP 6 

Mètode comptable. Principis comptables. Introducció al 
PGC. Operacions de tràfic: despeses i ingressos, 
existències. Cicle comptable i tancament. Valoració d'actius 
i passius. 

28035 PRÀCTIQUES EXTERNES OP 6 Realització de pràctiques externes en empreses i 
institucions externes. 
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28020 DRET DE LA SEGURETAT 
SOCIAL II 

OB 6 

Aspectes generals del sistema de protecció. La relació de 
seguretat social. Cotització i recaptació. Aspectes generals 
de l'acció protectora. Contingències protegides. Règim 
econòmic, garanties i responsabilitats en matèria de 
prestacions. 

28021 DRET DEL TREBALL III OB 6 
Fixació i modificació del contingut de la relació. Vicissituds 
de la relació laboral: interrupció, suspensió i extinció. 
Responsabilitat empresarial compartida. 

28022 DIRECCIÓ DE RECURSOS 
HUMANS II 

OB 6 

Pla de formació i de carrera. Formació ocupacional i 
contínua. Avaluació del personal. Estudi i valoració de llocs 
de treball. Disseny del sistema retributiu. Salari, beneficis 
extrasalarials i serveis als empleats. Direcció estratègica de 
recursos humans. Cultura, ètica i canvi. 

28023 OCUPACIÓ I 
CONTRACTACIÓ 

OB 6 
Tipus i modalitats de contracte de treball. Figures afins o 
limítrofes al contracte de treball. Incentius a la contractació. 
Serveis d'ocupació. La formació ocupacional i contínua. 

28024 TREBALL I PROTECCIÓN 
SOCIAL DEL NO NACIONAL 

OB 6 
Prestació de treball i protecció social de treballadors 
comunitaris. Prestació de treball i protecció social de 
treballadors no comunitaris.   

 

28025 DRET SEGURETAT  
SOCIAL III 

OB 6 Règim jurídic específic de les prestacions del Sistema de 
Seguretat Social. 

28026 DRET TRIBUTARI OB 6 

Concepte i fonts de dret tributari. Les categories tributàries. 
L'obligació tributària: fet imposable, subjectes, elements de 
quantificació i extinció. Procediments tributaris: gestió, 
inspecció, recaptació, potestat sancionadora i revisió d'actes 
en via administrativa. 

28027 OCUPACIÓ PÚBLICA OB 6 

Prestació de treball en l'administració pública. Protecció 
social de l'empleat públic. Negociació col·lectiva de 
l'empleat públic. Prevenció de riscos en l'administració 
pública.  

28028 

PRINCIPIS DE PREVENCIÓ 
DE RISCOS LABORALS I 
ACCIÓ SOCIAL DE 
L’EMPRESA 

OB 6 Marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.  

28029 PROCEDIMENT LABORAL I OB 6 Principis bàsics de dret processal. L'ordre jurisdiccional 
social. Principis del procés laboral. Procés ordinari. 

 

28030 AUDITORIA 
SOCIOLABORAL 

OB 9 

Mètodes i tècniques en l'auditoria del sistema de prevenció 
de riscos laborals; en auditoria de recursos humans; en 
auditoria de balanç social. Mètodes de mostreig estadístics 
aplicats a l'auditoria. Redacció d'informes. L'auditoria 
sociolaboral. Conceptes i objectius. Tipus d'auditories 
sociolaborals. El procés d'auditoria. Informes d'auditoria. 
Auditories de compliment, d'eficàcia i estratègica. L'auditoria 
de les pràctiques de recursos humans i organització. 

28031 PROCEDIMENT LABORAL II OB 6 Processos especials. L'adopció de mesures laborals en el 
procés de concurs. Solució extrajudicial de conflictes. 

28032 PSICOLOGIA DEL  
TREBALL II 

OB 9 

L'individu en el context laboral. Introducció, mètodes i temes 
principals. L'avaluació psicològica en l'àmbit de les relacions 
laborals. L'estudi i l'avaluació de la personalitat. Personalitat 
i adaptació en el treball. L'estudi de les emocions humanes i 
la seua aplicació a l'àmbit laboral. La qualitat de vida i el 
treball. El conflicte i la negociació des de la psicologia 
social. La gestió del conflicte. El procés de la negociació: 
naturalesa i característiques. Estratègies i tàctiques en el 
procés de negociació. Estils de negociació. Altres tècniques 
de resolució de conflictes: mediació i conciliació.  

ASSIGNATURES OPTATIVES FORA D'ITINERARI 

28033 
ESTADÍSTICA APLICADA A 
LES RELACIONS 
LABORALS 

OP 6 

Les fonts d'informació i les eines estadístiques per a l'anàlisi 
de la informació. El disseny de les tècniques de mostreig i 
l'anàlisi i presentació de dades. Les tècniques estadístiques 
aplicades en les relacions laborals. L'enquesta, models i 
funcions en les relacions laborals. 

28034 INTRODUCCIÓ A LA 
COMPTABILITAT 

OP 6 

Mètode comptable. Principis comptables. Introducció al 
PGC. Operacions de tràfic: despeses i ingressos, 
existències. Cicle comptable i tancament. Valoració d'actius 
i passius. 

28035 PRÀCTIQUES EXTERNES OP 6 Realització de pràctiques externes en empreses i 
institucions externes. 
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QUART CURS - SEMESTRE 8 (FORMACIÓ OBLIGATÒRIA 6 ECTS + FORMACIÓ OPTATIVA  24 ECTS)(2)

RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS

PROGRAMES INTERNACIONALS DE MOBILITAT

Programes de Mobilitat Erasmus+ d'estudiants amb finalitats d'estudi: el Programa d'Aprenentatge Permanent Erasmus 
està promogut per la Unió Europea, amb la finalitat d'incentivar els intercanvis d'estudiants entre els països membres.
Programa de Mobilitat no Europea: per mitjà d'aquest programa, els estudiants de la UA poden fer una part dels estudis en 
universitats no europees amb les quals la UA té subscrits convenis d'intercanvi d'estudiants. Aquest intercanvi es farà amb 
l'objectiu de reconeixement acadèmic i d'aprofitament, com també d'adequació al perfil curricular.

PROGRAMES NACIONALS DE MOBILITAT

Programa de Mobilitat Nacional SICUE: permet als estudiants fer una part dels estudis en una altra universitat espanyola 
diferent de la pròpia, amb garanties de reconeixement acadèmic i d'aprofitament, com també d'adequació al perfil 
curricular.
Programa DRAC: té com a objectiu la mobilitat d'estudiants entre les institucions que integren la XARXA VIVES 
D'UNIVERSITATS. Inclou diferents convocatòries d'ajudes (DRAC-Hivern, DRAC-Formació Avançada i DRAC- Estiu).

PREREQUISITS

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS
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28044 TREBALL DE FI DE GRAU OB 6 
El treball podrà consistir, en els termes que establisca la 
Junta de Facultat, en un treball d’investigació o en treballs 
associats al títol. 

ITINERARI 1: ASSESSORIA D'EMPRESA 

28036 

ACTIVITAT 
ADMINISTRATIVA PER A LA 
CREACIÓ I 
FUNCIONAMENT 
D'EMPRESES 

OP 6 Autoritzacions i llicències. Subvencions i ajudes. Infraccions, 
sancions i procediment sancionador. 

28037 APLICACIÓ DEL DRET DEL 
TREBALL 

OP 6 Fonts del dret del treball. Selecció de la norma laboral 
aplicable. Interpretació de la norma laboral.   

28038 DRET CONCURSAL DE 
L'EMPRESA 

OP 6 

Insolvència patrimonial i concurs; declaració del concurs i 
òrgans; efectes de la declaració del concurs sobre el deutor, 
sobre els crèdits dels creditors i sobre els contractes; 
determinació de la massa activa i passiva; les solucions al 
concurs: el conveni i la liquidació; la qualificació, conclusió i 
reobertura del concurs. 

28039 SISTEMA JURÍDIC 
TRIBUTARI 

OP 6 

Impostos sobre la renda: Impost sobre la renda de les 
persones físiques. Especial referència a la tributació dels 
salaris i pensions. Impost sobre Societats. Impost sobre la 
renda de no residents. Impostos sobre el patrimoni: Impost 
sobre el patrimoni. Impost sobre transmissions patrimonials 
i actes jurídics documentats. Impost sobre successions i 
Donacions. Impostos sobre el consum: impost sobre el valor 
afegit.  

ITINERARI 2: GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS 

28040 ECONOMIA LABORAL OP 6 

El funcionament dels mercats de treball en els segles XIX i 
XX. Treball, ocupació i atur: conceptes i indicadors. Factors 
determinants de la demanda i l'oferta de treball. La 
determinació dels salaris i l'estructura salarial. El paper de 
l'estat i dels sindicats. La segmentació dels mercats de 
treball. Elements microeconòmics, macroeconòmics i 
estructurals de l’atur. Els sistemes laborals territorials. El 
mercat de treball a Espanya: estructura i evolució. 

28041 GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ 
DELS RISCOS LABORALS 

OP 6 

Gestió de la prevenció de riscos laborals. Deures i 
responsabilitats empresarials i del treballador en matèria de 
prevenció. Organització dels sistemes de prevenció en 
l'empresa. 

28042 

INTERVENCIÓ 
REGULADORA DEL 
MERCAT DE TREBALL I 
POLÍTIQUES PÚBLIQUES 
DE BENESTAR 

OP 6 Anàlisi de les institucions que regulen el mercat del treball. 
Anàlisi històrica de les polítiques públiques de benestar. 

28043 
SISTEMES D'INFORMACIÓ 
PER A LA GESTIÓ DELS 
RECURSOS HUMANS 

OP 6 

Concepte de sistemes d'informació. Estratègies 
d'implantació del sistema d'informació de recursos humans 
com a element per a la gestió del personal. 
Desenvolupament de les TIC en les polítiques de recursos 
humans. Maneig d'aplicacions informàtiques per a la gestió 
de recursos humans. 

 

PER A CURSAR AQUESTA ASSIGNATURA CAL  

28044 TREBALL DE FI DE GRAU 

Per a cursar el Treball de Fi de Grau, l'alumnat ha de complir els 
requisits establits en la Normativa de permanència i continuació 
d'estudis per als estudiants matriculats en títols de grau de la 
Universitat d'Alacant vigent. 
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RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS

PROGRAMES INTERNACIONALS DE MOBILITAT

Programes de Mobilitat Erasmus+ d'estudiants amb finalitats d'estudi: el Programa d'Aprenentatge Permanent Erasmus 
està promogut per la Unió Europea, amb la finalitat d'incentivar els intercanvis d'estudiants entre els països membres.
Programa de Mobilitat no Europea: per mitjà d'aquest programa, els estudiants de la UA poden fer una part dels estudis en 
universitats no europees amb les quals la UA té subscrits convenis d'intercanvi d'estudiants. Aquest intercanvi es farà amb 
l'objectiu de reconeixement acadèmic i d'aprofitament, com també d'adequació al perfil curricular.

PROGRAMES NACIONALS DE MOBILITAT
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diferent de la pròpia, amb garanties de reconeixement acadèmic i d'aprofitament, com també d'adequació al perfil 
curricular.
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D'UNIVERSITATS. Inclou diferents convocatòries d'ajudes (DRAC-Hivern, DRAC-Formació Avançada i DRAC- Estiu).
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28044 TREBALL DE FI DE GRAU OB 6 
El treball podrà consistir, en els termes que establisca la 
Junta de Facultat, en un treball d’investigació o en treballs 
associats al títol. 

ITINERARI 1: ASSESSORIA D'EMPRESA 

28036 

ACTIVITAT 
ADMINISTRATIVA PER A LA 
CREACIÓ I 
FUNCIONAMENT 
D'EMPRESES 

OP 6 Autoritzacions i llicències. Subvencions i ajudes. Infraccions, 
sancions i procediment sancionador. 

28037 APLICACIÓ DEL DRET DEL 
TREBALL 

OP 6 Fonts del dret del treball. Selecció de la norma laboral 
aplicable. Interpretació de la norma laboral.   

28038 DRET CONCURSAL DE 
L'EMPRESA 

OP 6 

Insolvència patrimonial i concurs; declaració del concurs i 
òrgans; efectes de la declaració del concurs sobre el deutor, 
sobre els crèdits dels creditors i sobre els contractes; 
determinació de la massa activa i passiva; les solucions al 
concurs: el conveni i la liquidació; la qualificació, conclusió i 
reobertura del concurs. 

28039 SISTEMA JURÍDIC 
TRIBUTARI 

OP 6 
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persones físiques. Especial referència a la tributació dels 
salaris i pensions. Impost sobre Societats. Impost sobre la 
renda de no residents. Impostos sobre el patrimoni: Impost 
sobre el patrimoni. Impost sobre transmissions patrimonials 
i actes jurídics documentats. Impost sobre successions i 
Donacions. Impostos sobre el consum: impost sobre el valor 
afegit.  

ITINERARI 2: GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS 
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REGULADORA DEL 
MERCAT DE TREBALL I 
POLÍTIQUES PÚBLIQUES 
DE BENESTAR 

OP 6 Anàlisi de les institucions que regulen el mercat del treball. 
Anàlisi històrica de les polítiques públiques de benestar. 

28043 
SISTEMES D'INFORMACIÓ 
PER A LA GESTIÓ DELS 
RECURSOS HUMANS 

OP 6 

Concepte de sistemes d'informació. Estratègies 
d'implantació del sistema d'informació de recursos humans 
com a element per a la gestió del personal. 
Desenvolupament de les TIC en les polítiques de recursos 
humans. Maneig d'aplicacions informàtiques per a la gestió 
de recursos humans. 

 

PER A CURSAR AQUESTA ASSIGNATURA CAL  

28044 TREBALL DE FI DE GRAU 

Per a cursar el Treball de Fi de Grau, l'alumnat ha de complir els 
requisits establits en la Normativa de permanència i continuació 
d'estudis per als estudiants matriculats en títols de grau de la 
Universitat d'Alacant vigent. 
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MOBILITAT I INTERNACIONALITZACIÓ
Idiomes (anglès, francès, alemany, italià, xinès, japonès, rus, àrab...) / Beques 
d'idiomes / Períodes d'estudis en l'estranger: àmbit europeu (Erasmus +) i no 
europeu / Estades lingüístiques a l'estiu / Estudis en altres universitats espanyoles 
(Sicue–Drac) / Cooperació al desenvolupament.

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

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

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

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

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

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

TÍTOLS DE L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR

GRAU

4 ANYS

240 CRÈDITS

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

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

Apartat de correus 99. 03080 Alacant. 
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ARTS I HUMANITATS

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

CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES

■ Administració i Direcció d'Empreses 

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

Direcció d'Empreses (I ADE)2

■ Gastronomia i Arts Culinàries
■ Geografia i Ordenació del Territori 
■ Gestió i Administració Pública 
■ Màrqueting  
■ Mestre en Educació Infantil 
■ Mestre en Educació Primària    
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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:
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9

Doble Grau Internacional amb la Northwestern State 

University (EEUU) (cal tindre superats 120 crèdits de 

ADE).

Doble Grau Internacional en Dret UA - UNIVALI 

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

Doble Grau Internacional: Programa Internacional 

UA / Universitat de Bamberg (Alemanya) (estar 

matriculat en tercer de grau).
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