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Títols de grau 

TÍTOLS DE L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR

GRAU

4 ANYS

240 CRÈDITS

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

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

Apartat de correus 99. 03080 Alacant. 
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ARTS I HUMANITATS

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

CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES

■ Administració i Direcció d'Empreses 

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

Direcció d'Empreses (I ADE)2

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

CIÈNCIES

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

CIÈNCIES DE LA SALUT

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

ENGINYERIA I ARQUITECTURA

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

Telecomunicació 
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■ Enginyeria Informàtica 
■ Enginyeria Informàtica + Administració i 

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

Dos d'aquestes filologies.

Mestre en Educació Primaria i Humanitats.

Mestre en Educació Primaria i Filologia Catalana.

Matemàtiques i Física.

ADE i Economia.

ADE i Màrqueting.
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Programes organitzats per a simultanejar:

Dobles graus internacionals:
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Doble Grau Internacional amb la Northwestern State 

University (EEUU) (cal tindre superats 120 crèdits de 

ADE).

Doble Grau Internacional en Dret UA - UNIVALI 

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

Doble Grau Internacional: Programa Internacional 

UA / Universitat de Bamberg (Alemanya) (estar 

matriculat en tercer de grau).



Grau en Sociologia
per la Universitat d'Alacant

OBJECTIUS GENERALS

L'objectiu fonamental del títol és formar professionals amb el perfil de sociòleg, amb un coneixement global en les àrees 
relacionades amb el coneixement científic de les societats, i amb capacitat per a dirigir el desenvolupament de projectes 
d'investigació social, intervenció social, polítiques públiques i adaptar-se de manera eficient a un entorn de ràpida evolució.
Tot això amb la finalitat última de contribuir, juntament amb altres professionals, al millor coneixement de les societats i al 
seu benestar mitjançant l'elaboració de marcs explicatius dels fenòmens socials, l'anàlisi dels principals problemes, la 
formulació de propostes operatives d'intervenció social i la planificació i gestió de polítiques públiques.
Els graduats i graduades en Sociologia per la UA podran exercir funcions directives, d'assessorament i de gestió en el sector 
públic, en empreses del sector privat, en l'anomenat Tercer Sector i en departaments dedicats al disseny, direcció, control i 
anàlisi d'estudis d'opinió, consum, comunicació publicitària i com a consultors i tècnics d'estudis de qualitat; com a 
coordinadors de programes d'intervenció social, tècnics en problemes socials i gestors, planificadors i avaluadors de 
polítiques públiques en les administracions, associacions i organitzacions del sector terciari, consultories, instituts i 
gabinets d'investigació o entitats sense ànim de lucre.

www.ua.es
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INFORMACIÓ GENERAL

COMPETÈNCIES GENERALS COMUNES ALS TÍTOLS DE GRAU

COMPETÈNCIES

Regulades en el RD 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials: 
Comprendre i interpretar coneixements sobre les característiques de les societats, fonamentalment les contemporànies, i 
les teories utilitzades per a descriure-les.
Aplicar els coneixements anteriors a futures situacions professionals i desenvolupar competències relacionades amb 
l'elaboració i defensa d'arguments i resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants, primàries i secundàries, i relacionar-les amb les teories 
apropiades.
Ser capaç de transmetre informació, idees, problemes i possibles solucions a un públic tant especialitzat com no 
especialitzat.
Desenvolupar les habilitats d'aprenentatge necessàries perquè els estudiants puguen emprendre estudis posteriors amb 
un alt grau d'autonomia. 

Competències específiques de formació disciplinar (saber)
Anàlisi dels principals conceptes i generalitzacions sobre la societat humana i els seus processos.
Anàlisis dels principals trets del sistema històric modern (estructura) i de les transformacions i evolució de les societats 
contemporànies.
Coneixement i domini de la metodologia de les ciències socials, dels seus instruments estadístics, dels mètodes i tècniques 
bàsiques i avançades, quantitatives i qualitatives, d'investigació social.

Competències específiques de formació professional (saber fer)
Coneixement i habilitats per a plantejar i desenvolupar una investigació aplicada, i per a triar les tècniques d'investigació 
pertinents en cada cas.
Coneixement i habilitats per a la producció i anàlisi de dades quantitatives i qualitatives i per a la recerca d'informació 
secundària.
Capacitats en la planificació, disseny i execució de projectes d'intervenció social i polítiques públiques orientades al 
abordatge de problemes socials.

Competències específiques de formació personal (saber estar, ser)
Actitud crítica davant les doctrines (corrents principals, paradigmes dominants) i les pràctiques socials.
Assumpció dels valors democràtics i compromís amb el respecte als drets humans i la no discriminació per motius de sexe, 
classe, raça, ètnia, nació, edat, opinió o discapacitat.
Capacitat per a treballar en un equip de caràcter interdisciplinari.

COMPETÈNCIES I PRINCIPIS GENERALS COMUNS ALS TÍTOLS DE GRAU DE LA UA

Promoure el respecte als drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones.
Promoure el respecte i la promoció dels Drets Humans i els principis d'accessibilitat universal i disseny per a tots, de 
conformitat amb el que disposa la disposició final desena de la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d'igualtat d'oportunitats, 
no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
Promoure els valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.

CONTINGUTS: MÒDULS DEL PLA D'ESTUDIS
El pla d'estudis conté 60 crèdits de formació bàsica, oferits en la primera meitat del pla d'estudis. Complementen el pla d'estudis: 
138 crèdits de caràcter obligatori; 36 crèdits de caràcter optatiu, dels quals 12 són crèdits de pràctiques externes (amb caràcter 
optatiu); i 6 crèdits corresponents al Treball de Fi de Grau. 
El pla d'estudis per a l'obtenció del títol de graduat o graduada en Sociologia s'ha estructurat a l'entorn de dèsset matèries. 
Aquesta estructura global per matèries garanteix una major i millor coordinació, permet una organització més flexible i ofereix 
la possibilitat de donar resposta, amb major eficàcia, per a aconseguir els objectius de formació previstos. Es defineix matèria 
com la unitat acadèmica que inclou diverses assignatures coherents des del punt de vista disciplinar (teòric o metodològic). En 
aquest sentit, les assignatures poden ser concebudes de manera integrada.
Del conjunt de matèries que integren el pla d'estudis, setze arrepleguen assignatures amb els seus respectius continguts 
curriculars, mentre que una integra continguts de capacitació professional. Així, la matèria denominada Transferència integra 
les assignatures de pràctiques externes i el Treball de Fi de Grau. Prèviament a l'avaluació del treball de finalització de grau, 
l'estudiant ha d'acreditar les competències en un idioma estranger. Entre altres formes d'acreditació, en la Universitat d'Alacant 
es considera necessari superar com a mínim, el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les llengües modernes, que podrà 
ser elevat en el futur. L'objectiu últim d'aquesta matèria és posar en contacte l'estudiant amb el seu nínxol laboral i 
acompanyar-lo i ajudar-lo a comprendre i integrar els coneixements curriculars adquirits en un entorn professional.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Competències transversals de la Universitat d'Alacant
Competències en un idioma estranger.
Competències informàtiques i informacionals.
Competències en comunicació oral i escrita.

Competències transversals
Capacitat d'anàlisi i síntesi.
Capacitat d'organització i planificació.
Reconeixement de la diversitat i capacitació per a la interculturalitat.

Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques

 presencialEnsenyament:

 240 ECTSNombre de crèdits:

 60Nombre de places:

Llengües utilitzades: castellà, valencià i anglès (depenent de l'oferta de cada curs)
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MATÈRIA  DESCRIPCIÓ  

1. Història  Estudi dels fonaments de l'anàlisi històrica i els seus principals conceptes  

2. Ciència Política  Estudi dels fonaments de l'anàlisi política i els seus principals conceptes  

3. Antropologia  Estudi dels fonaments de l'anàlisi antropològica i els seus principals conceptes 

4. Economia  Estudi dels fonaments de l'anàlisi econòmica i els seus principals conceptes  

5. Psicologia Estudi dels fonaments de l'anàlisi psicològica i els seus principals conceptes  

6. Estadística  
Estudi i maneig dels conceptes i de les tècniques estadístiques aplicades al coneixement 
de la societat humana amb especial atenció a les tècniques de mostratge 

7. Sociologia  Estudi dels fonaments de l'anàlisi sociològica i els seus principals conceptes  

8. Teoria Sociològica  Estudi de la teoria sociològica i els seus principals enfocaments fins a l'actualitat. 

9. Població  
Estudi dels elements de la població amb especial atenció a l'anàlisi demogràfica i als 
temes poblacionals emergents  

10. Ecologia / Espai  
Estudi de les relacions entre la població, medi ambient i recursos amb especial atenció a 
l'ús, gestió i sostenibilitat de l'espai d'ús turístic  

11. Estructura Social  
Estudi bàsic de l'estructura social amb especial atenció a les desigualtats socials, culturals 
i de gènere  

12. Canvi Social  Estudi de les transformacions i evolució de les societats contemporànies  

13. Cultura i Canvi 
Social  

Estudi dels fonaments dels fenòmens socioculturals com a clau de l'estructura i procés 
social i els seus principals conceptes  

14. Polítiques Públiques 
Coneixement de les polítiques públiques amb especial interès en el disseny i avaluació de 
polítiques públiques d'intervenció social i programació i execució de projectes 
d'intervenció social  

15. Metodologia i 
Tècniques Quantitatives 
d’Investigació Social  

Coneixement i domini de les ciències socials i de les seues tècniques bàsiques 
avançades quantitatives d'investigació social amb especial atenció a l'ús de programes 
d'anàlisis de dades 

16. Metodologia i 
Tècniques Qualitatives 
d’Investigació Social   

Coneixement i domini de les ciències socials i de les seues tècniques bàsiques 
avançades qualitatives d'investigació social amb especial atenció a l'ús de programes 
d'anàlisis de dades 

17. Transferència  Coneixement i desenvolupament d'actituds i pràctiques d'excel·lència professional  

 



Grau en Sociologia
per la Universitat d'Alacant

OBJECTIUS GENERALS

L'objectiu fonamental del títol és formar professionals amb el perfil de sociòleg, amb un coneixement global en les àrees 
relacionades amb el coneixement científic de les societats, i amb capacitat per a dirigir el desenvolupament de projectes 
d'investigació social, intervenció social, polítiques públiques i adaptar-se de manera eficient a un entorn de ràpida evolució.
Tot això amb la finalitat última de contribuir, juntament amb altres professionals, al millor coneixement de les societats i al 
seu benestar mitjançant l'elaboració de marcs explicatius dels fenòmens socials, l'anàlisi dels principals problemes, la 
formulació de propostes operatives d'intervenció social i la planificació i gestió de polítiques públiques.
Els graduats i graduades en Sociologia per la UA podran exercir funcions directives, d'assessorament i de gestió en el sector 
públic, en empreses del sector privat, en l'anomenat Tercer Sector i en departaments dedicats al disseny, direcció, control i 
anàlisi d'estudis d'opinió, consum, comunicació publicitària i com a consultors i tècnics d'estudis de qualitat; com a 
coordinadors de programes d'intervenció social, tècnics en problemes socials i gestors, planificadors i avaluadors de 
polítiques públiques en les administracions, associacions i organitzacions del sector terciari, consultories, instituts i 
gabinets d'investigació o entitats sense ànim de lucre.
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INFORMACIÓ GENERAL

COMPETÈNCIES GENERALS COMUNES ALS TÍTOLS DE GRAU

COMPETÈNCIES

Regulades en el RD 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials: 
Comprendre i interpretar coneixements sobre les característiques de les societats, fonamentalment les contemporànies, i 
les teories utilitzades per a descriure-les.
Aplicar els coneixements anteriors a futures situacions professionals i desenvolupar competències relacionades amb 
l'elaboració i defensa d'arguments i resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants, primàries i secundàries, i relacionar-les amb les teories 
apropiades.
Ser capaç de transmetre informació, idees, problemes i possibles solucions a un públic tant especialitzat com no 
especialitzat.
Desenvolupar les habilitats d'aprenentatge necessàries perquè els estudiants puguen emprendre estudis posteriors amb 
un alt grau d'autonomia. 

Competències específiques de formació disciplinar (saber)
Anàlisi dels principals conceptes i generalitzacions sobre la societat humana i els seus processos.
Anàlisis dels principals trets del sistema històric modern (estructura) i de les transformacions i evolució de les societats 
contemporànies.
Coneixement i domini de la metodologia de les ciències socials, dels seus instruments estadístics, dels mètodes i tècniques 
bàsiques i avançades, quantitatives i qualitatives, d'investigació social.

Competències específiques de formació professional (saber fer)
Coneixement i habilitats per a plantejar i desenvolupar una investigació aplicada, i per a triar les tècniques d'investigació 
pertinents en cada cas.
Coneixement i habilitats per a la producció i anàlisi de dades quantitatives i qualitatives i per a la recerca d'informació 
secundària.
Capacitats en la planificació, disseny i execució de projectes d'intervenció social i polítiques públiques orientades al 
abordatge de problemes socials.

Competències específiques de formació personal (saber estar, ser)
Actitud crítica davant les doctrines (corrents principals, paradigmes dominants) i les pràctiques socials.
Assumpció dels valors democràtics i compromís amb el respecte als drets humans i la no discriminació per motius de sexe, 
classe, raça, ètnia, nació, edat, opinió o discapacitat.
Capacitat per a treballar en un equip de caràcter interdisciplinari.

COMPETÈNCIES I PRINCIPIS GENERALS COMUNS ALS TÍTOLS DE GRAU DE LA UA

Promoure el respecte als drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones.
Promoure el respecte i la promoció dels Drets Humans i els principis d'accessibilitat universal i disseny per a tots, de 
conformitat amb el que disposa la disposició final desena de la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d'igualtat d'oportunitats, 
no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
Promoure els valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.

CONTINGUTS: MÒDULS DEL PLA D'ESTUDIS
El pla d'estudis conté 60 crèdits de formació bàsica, oferits en la primera meitat del pla d'estudis. Complementen el pla d'estudis: 
138 crèdits de caràcter obligatori; 36 crèdits de caràcter optatiu, dels quals 12 són crèdits de pràctiques externes (amb caràcter 
optatiu); i 6 crèdits corresponents al Treball de Fi de Grau. 
El pla d'estudis per a l'obtenció del títol de graduat o graduada en Sociologia s'ha estructurat a l'entorn de dèsset matèries. 
Aquesta estructura global per matèries garanteix una major i millor coordinació, permet una organització més flexible i ofereix 
la possibilitat de donar resposta, amb major eficàcia, per a aconseguir els objectius de formació previstos. Es defineix matèria 
com la unitat acadèmica que inclou diverses assignatures coherents des del punt de vista disciplinar (teòric o metodològic). En 
aquest sentit, les assignatures poden ser concebudes de manera integrada.
Del conjunt de matèries que integren el pla d'estudis, setze arrepleguen assignatures amb els seus respectius continguts 
curriculars, mentre que una integra continguts de capacitació professional. Així, la matèria denominada Transferència integra 
les assignatures de pràctiques externes i el Treball de Fi de Grau. Prèviament a l'avaluació del treball de finalització de grau, 
l'estudiant ha d'acreditar les competències en un idioma estranger. Entre altres formes d'acreditació, en la Universitat d'Alacant 
es considera necessari superar com a mínim, el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les llengües modernes, que podrà 
ser elevat en el futur. L'objectiu últim d'aquesta matèria és posar en contacte l'estudiant amb el seu nínxol laboral i 
acompanyar-lo i ajudar-lo a comprendre i integrar els coneixements curriculars adquirits en un entorn professional.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Competències transversals de la Universitat d'Alacant
Competències en un idioma estranger.
Competències informàtiques i informacionals.
Competències en comunicació oral i escrita.

Competències transversals
Capacitat d'anàlisi i síntesi.
Capacitat d'organització i planificació.
Reconeixement de la diversitat i capacitació per a la interculturalitat.

Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques

 presencialEnsenyament:

 240 ECTSNombre de crèdits:

 60Nombre de places:

Llengües utilitzades: castellà, valencià i anglès (depenent de l'oferta de cada curs)
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MATÈRIA  DESCRIPCIÓ  

1. Història  Estudi dels fonaments de l'anàlisi històrica i els seus principals conceptes  

2. Ciència Política  Estudi dels fonaments de l'anàlisi política i els seus principals conceptes  

3. Antropologia  Estudi dels fonaments de l'anàlisi antropològica i els seus principals conceptes 

4. Economia  Estudi dels fonaments de l'anàlisi econòmica i els seus principals conceptes  

5. Psicologia Estudi dels fonaments de l'anàlisi psicològica i els seus principals conceptes  

6. Estadística  
Estudi i maneig dels conceptes i de les tècniques estadístiques aplicades al coneixement 
de la societat humana amb especial atenció a les tècniques de mostratge 

7. Sociologia  Estudi dels fonaments de l'anàlisi sociològica i els seus principals conceptes  

8. Teoria Sociològica  Estudi de la teoria sociològica i els seus principals enfocaments fins a l'actualitat. 

9. Població  
Estudi dels elements de la població amb especial atenció a l'anàlisi demogràfica i als 
temes poblacionals emergents  

10. Ecologia / Espai  
Estudi de les relacions entre la població, medi ambient i recursos amb especial atenció a 
l'ús, gestió i sostenibilitat de l'espai d'ús turístic  

11. Estructura Social  
Estudi bàsic de l'estructura social amb especial atenció a les desigualtats socials, culturals 
i de gènere  

12. Canvi Social  Estudi de les transformacions i evolució de les societats contemporànies  

13. Cultura i Canvi 
Social  

Estudi dels fonaments dels fenòmens socioculturals com a clau de l'estructura i procés 
social i els seus principals conceptes  

14. Polítiques Públiques 
Coneixement de les polítiques públiques amb especial interès en el disseny i avaluació de 
polítiques públiques d'intervenció social i programació i execució de projectes 
d'intervenció social  

15. Metodologia i 
Tècniques Quantitatives 
d’Investigació Social  

Coneixement i domini de les ciències socials i de les seues tècniques bàsiques 
avançades quantitatives d'investigació social amb especial atenció a l'ús de programes 
d'anàlisis de dades 

16. Metodologia i 
Tècniques Qualitatives 
d’Investigació Social   

Coneixement i domini de les ciències socials i de les seues tècniques bàsiques 
avançades qualitatives d'investigació social amb especial atenció a l'ús de programes 
d'anàlisis de dades 

17. Transferència  Coneixement i desenvolupament d'actituds i pràctiques d'excel·lència professional  
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SOCIOLOGIA

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

REQUISITS D'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).
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.

PERFILS PROFESSIONALS DEL TÍTOL

Dels cinc perfils professionals identificats en el Llibre Blanc de la subcomissió de Sociologia (intervenció social, investigació 
social, educació, polítiques públiques i organització del treball), el grau en Sociologia que proposa la UA se centra en tres 
d'aquests (intervenció social, polítiques públiques; i investigació social aplicada), per raons d'ajustament tant a l'entorn 
socioeconòmic, en el qual s'inscriu la titulació (sectors econòmics i branques d'activitat predominants, grandària de les 
empreses, necessitats d'informació), com per l'especialització preferent del personal acadèmic disponible.
- El perfil d'intervenció social pretén centrar-se en l'estudi d'antics i nous problemes socials, com les desigualtats i l'exclusió 
social, la pobresa, les arrels de la violència i la investigació sobre la pau, les diferències de gènere, els canvis en les famílies, els 
problemes de la joventut i de la població dependent, les noves formes de treball, l'impacte social de la crisi mediambiental, les 
polítiques socials i el futur de l'Estat del Benestar i els costos i oportunitats oberts per les migracions internacionals.
- El perfil de polítiques públiques pretén capacitar el graduat en sociologia com a especialista en el disseny, planificació, gestió i 
avaluació de projectes i programes públics referits al desenvolupament local i territorial, la cooperació internacional, la 
intervenció social, la gestió cultural o turística i altres polítiques públiques (ocupació, sanitat, urbanisme, medi ambient, gènere, 
participació ciutadana, etc.).
- Finalment, la investigació social aplicada és un dels camps més fecunds i demandats en l'ofici de sociòleg, centrat en el 
disseny, direcció, control i anàlisi d'enquestes electorals, d'opinió i consum, en el disseny i planificació d'estratègies i campanyes 
comercials, en el disseny, planificació i gestió d'estratègies i campanyes de comunicació, o en l'anàlisi dels sistemes de qualitat, 
tant mitjançant l'ocupació de tècniques quantitatives com qualitatives. 

Professions per a les quals capacita
Sociòleg: Investigació social aplicada, intervenció social i polítiques públiques.
Els estudis de sociologia, d'altra banda, resulten singularment adaptats als requeriments cognitius, personals i instrumentals 
d'altres professions com periodistes, publicistes, experts en relacions laborals, tècnics i gestors en cooperació al 
desenvolupament, treball social, ensenyament, investigació bàsica i aplicada, comercialització, gestió de personal, activitats 
sindicals i polítiques i organitzacions sense ànim de lucre.

CENTRE

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ctra. d'Alacant s/n 03690 - Sant Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon: 965903670/3671/ 3770 - Fax: 965909789
facu.economiques@ua.es    economicas.ua.es/va/

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.

Pel que fa al perfil recomanat per a accedir a aquests estudis, l'alumn  de nou ingrés haurà de tenir coneixements bàsics en 
ciències socials i en ciències humanes, així com una bona disposició per al raonament lògic.
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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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(1) Prèviament a l'avaluació del Treball de Fi de Grau, l'estudiant ha d'acreditar les competències en un idioma 
estranger. En la Universitat d'Alacant es considera necessari superar, com a mínim, el nivell B1 del Marc de 
Referència Europeu per a les llengües modernes, que podrà ser elevat en el futur.

(2) L'estudiant ha de cursar 36 crèdits d'optativitat. Podrà triar els 36 crèdits lliurement entre les assignatures 
oferides, o bé triar 24 crèdits entre les assignatures oferides i 12 crèdits optatius de pràctiques externes. Per a 
sol·licitar les pràctiques externes serà necessari haver superat com a mínim el 50% dels crèdits totals de grau.
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SOCIOLOGIA

Els estudiants podran obtenir reconeixement acadèmic en crèdits optatius per la participació en activitats 
universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació fins a un màxim de 
6 crèdits del total del pla d'estudis cursat.

5 6

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

 

PRIMER CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

23000 SOCIOLOGIA GENERAL I FB 6 23005 SOCIOLOGIA GENERAL II FB 6 

23001 
HISTÒRIA ECONÒMICA, POLÍTICA I 
SOCIAL CONTEMPORÀNIA 

FB 6 23006 
METODOLOGIA I FILOSOFIA DE LES 
CIÈNCIES SOCIALS 

FB 6 

23002 
INTRODUCCIÓ A LA CIÈNCIA 
POLÍTICA 

FB 6 23007 ANTROPOLOGIA SOCIAL FB 6 

23003 SOCIOESTADÍSTICA I FB 6 23008 SOCIOESTADÍSTICA II FB 6 

23004 
TÈCNIQUES D'ÚS I RECERCA 
D'INFORMACIÓ  

OB 6 23009 PRINCIPIS D'ECONOMIA FB 6 

SEGON CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

23014 PSICOLOGIA SOCIAL FB 6 23015 
TEORIA SOCIOLÒGICA 
CONTEMPORÀNIA 

OB 6 

23010 TEORIA SOCIOLÒGICA CLÀSSICA OB 6 23016 
CANVI SOCIAL I TENDÈNCIES DE 
FUTUR 

OB 6 

23011 ESTRUCTURA SOCIAL OB 6 23017 
TEORIA I PRÀCTICA DE LA TÈCNICA 
DE L'ENQUESTA 

OB 6 

23012 
PROCESSOS SOCIALS I: 
DESIGUALTAT I EXCLUSIÓ SOCIAL 

OB 6 23018 ANÀLISI DEMOGRÀFICA OB 6 

23013 TEORIA DE LA POBLACIÓ OB 6 23019 ESTUDIS DE GÈNERE OB 6 

TERCER CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

23020 SOCIOLOGIA DE LA COMUNICACIÓ OB 6 23025 
PROCESSOS SOCIALS II: 
SOCIOLOGIA DEL MEDI AMBIENT 

OB 6 

23021 ANÀLISI DE DADES I OB 6 23026 ANÀLISIS DE DADES II OB 6 

23022 TÈCNIQUES QUALITATIVES OB 6 23027 
ANÀLISIS D'INFORMACIÓ 
QUALITATIVA 

OB 6 

23023 SOCIOLOGIA POLÍTICA OB 6 23028 SOCIOLOGIA DEL TURISME OB 6 

23024 SOCIOLOGIA DE LA CULTURA OB 6 23029 SOCIOLOGIA ECONÒMICA OB 6 

QUART CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

23030 SOCIOLOGIA MATEMÀTICA OB 6 23033 TREBALL DE FI DE GRAU 
(1)

 OB 6 

23031 SOCIOLOGIA URBANA OB 6 

23032 SOCIOLOGIA DE LA FAMÍLIA  OB 6 

2 ASSIGNATURES OPTATIVES
(2) 

A TRIAR (DE 
6 ECTS) O PRÀCTIQUES EXTERNES (12 
ECTS) 

OP 12 

4 ASSIGNATURES OPTATIVES
(2) 

(DE 6 ECTS) 
O PRÀCTIQUES EXTERNES (12 CTS) + 2 
ASSIGNATURES OPTATIVES (DE 6 ECTS) 

OP 24 

 

OPTATIVES 

(12 assignatures de 6 ECTS + Pràctiques Externes de 12 ECTS) 

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS SEMESTRE 

23034 ESTRUCTURA SOCIAL D'ESPANYA OP 6 7 

23035 IDENTITAT I INTERCULTURALITAT OP 6 7 

23036 TEORIES I FORMES POLÍTIQUES OP 6 7 

23037 POLÍTIQUES SOCIALS I ESTAT DEL BENESTAR OP 6 7 

23040 
CIÈNCIA, TECNOLOGIA I SOCIETAT: COMPETÈNCIA INFORMACIONAL I GESTIÓ DEL 
CONEIXEMENT 

OP 6 7 

23038 DISSENY I PLANIFICACIÓ D'ESTRATÈGIES DE COMUNICACIÓ OP 6 8 

23039 SOCIOLOGIA ELECTORAL OP 6 8 

23041 SOCIOLOGIA DE LA DESVIACIÓ OP 6 8 

23042 SOCIOLOGIA DE LES MIGRACIONS OP 6 8 

23043 PLANIFICACIÓ DE LA INTERVENCIÓ SOCIAL OP 6 8 

23044 RECERCA APLICADA Al TURISME OP 6 8 

23045 GESTIÓ SOCIAL DEL MEDI AMBIENT OP 6 8 

23046 PRÀCTIQUES EXTERNES OP 12 7-8 
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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. En la Universitat d'Alacant es considera necessari superar, com a mínim, el nivell B1 del Marc de 
Referència Europeu per a les llengües modernes, que podrà ser elevat en el futur.

(2) L'estudiant ha de cursar 36 crèdits d'optativitat. Podrà triar els 36 crèdits lliurement entre les assignatures 
oferides, o bé triar 24 crèdits entre les assignatures oferides i 12 crèdits optatius de pràctiques externes. Per a 
sol·licitar les pràctiques externes serà necessari haver superat com a mínim el 50% dels crèdits totals de grau.
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23030 SOCIOLOGIA MATEMÀTICA OB 6 23033 TREBALL DE FI DE GRAU 
(1)

 OB 6 

23031 SOCIOLOGIA URBANA OB 6 

23032 SOCIOLOGIA DE LA FAMÍLIA  OB 6 

2 ASSIGNATURES OPTATIVES
(2) 

A TRIAR (DE 
6 ECTS) O PRÀCTIQUES EXTERNES (12 
ECTS) 

OP 12 

4 ASSIGNATURES OPTATIVES
(2) 

(DE 6 ECTS) 
O PRÀCTIQUES EXTERNES (12 CTS) + 2 
ASSIGNATURES OPTATIVES (DE 6 ECTS) 

OP 24 

 

OPTATIVES 

(12 assignatures de 6 ECTS + Pràctiques Externes de 12 ECTS) 

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS SEMESTRE 

23034 ESTRUCTURA SOCIAL D'ESPANYA OP 6 7 

23035 IDENTITAT I INTERCULTURALITAT OP 6 7 

23036 TEORIES I FORMES POLÍTIQUES OP 6 7 

23037 POLÍTIQUES SOCIALS I ESTAT DEL BENESTAR OP 6 7 

23040 
CIÈNCIA, TECNOLOGIA I SOCIETAT: COMPETÈNCIA INFORMACIONAL I GESTIÓ DEL 
CONEIXEMENT 

OP 6 7 

23038 DISSENY I PLANIFICACIÓ D'ESTRATÈGIES DE COMUNICACIÓ OP 6 8 

23039 SOCIOLOGIA ELECTORAL OP 6 8 

23041 SOCIOLOGIA DE LA DESVIACIÓ OP 6 8 

23042 SOCIOLOGIA DE LES MIGRACIONS OP 6 8 

23043 PLANIFICACIÓ DE LA INTERVENCIÓ SOCIAL OP 6 8 

23044 RECERCA APLICADA Al TURISME OP 6 8 

23045 GESTIÓ SOCIAL DEL MEDI AMBIENT OP 6 8 

23046 PRÀCTIQUES EXTERNES OP 12 7-8 
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23000 SOCIOLOGIA GENERAL I FB 6 

Conceptes fonamentals de la sociologia com a ciència 
social. Context històric i ideològic del sorgiment de la 
sociologia. La sociologia com a ciència teòrica. La 
sociologia com a ciència empírica. La societat com a 
sistema sociotemporal. 

23001 

HISTÒRIA ECONÒMICA, 
POLÍTICA I SOCIAL 
CONTEMPORÀNIA 

FB 6 

Conceptes històrics i econòmics bàsics. Fonts, mètodes i 
tècniques específiques de la història econòmica. Introducció 
a l'estudi de l'evolució econòmica de les societats 
contemporànies i dels moviments socials i polítics que les 
han configurat. Desenvolupament de les principals 
conjuntures per les quals ha travessat l'economia 
internacional durant el segle XX, a saber: el capitalisme 
liberal de principis segle, la crisi del període d'entreguerres, 
el període de creixement de 1950-1973 i, finalment, la crisi 
econòmica dels setanta i les transformacions polítiques i 
econòmiques que hi van tenir lloc com a conseqüència 
d’aquesta. Introducció a la història econòmica d'Espanya. 

23002 
INTRODUCCIÓ A LA 
CIÈNCIA POLÍTICA 

FB 6 

Introducció a les teories i praxis sobre el poder, l'autoritat, 
l'Estat i la ciutadania política. Formes d'organització política 
amb especial atenció als sistemes polítics. Partits i grups 
polítics. Els grups d'interès. La democràcia representativa i 
la democràcia participativa. Administració i política. 
Governament, polítiques públiques i gestió pública. Anàlisi 
de les transformacions i de l'evolució dels sistemes polítics 
contemporanis. Els moviments polítics i socials 
contemporanis. El capital social. 

23003 SOCIOESTADÍSTICA I FB 6 

Introducció a l'estadística: l'estadística en sociologia. Nivells 
de mesurament. Anàlisi estadística de distribucions. 
Mesures de tendència central i de dispersió. Anàlisi 
estadística bivariable. Test de significació. Teoria de la 
probabilitat. Teoria del mostreig. 

23004 
TÈCNIQUES D'ÚS I 
RECERCA D'INFORMACIÓ 

OB 6 

Elements de la investigació documental. Definició i 
classificació dels materials documentals. Fonts de 
referència: generals i especialitzades. Els cercadors i 
Internet. Localització i utilització de bases de dades 
especialitzades. Com citar i referenciar la bibliografia. 
Programes informàtics de gestió de cites i bibliografia. 
Avaluació i interpretació dels materials documentals. 
Materials documentals en un projecte d’investigació. 
Tècniques de lectura i documentació. L'ús de la 
documentació visual.  

 

23005 SOCIOLOGIA GENERAL II FB 6 
Actors i grups socials. L'estudi de les principals institucions. 
El sistema social. Les estructures socials. La desigualtat 
social. El poder. 

23006 

METODOLOGIA I 
FILOSOFIA DE LES 
CIÈNCIES SOCIALS 

FB 6 

Fonaments de filosofia de la ciència. El mètode científic en 
la investigació sociològica. Corrents epistemològics sobre 
les teories i el mètode científic. El disseny d'una investigació 
social. La lògica i l'ètica en la investigació sociològica. 

23007 ANTROPOLOGIA SOCIAL FB 6 

Exploració i anàlisi del coneixement de la diversitat social i 
cultural des d'una doble perspectiva sincrònica i diacrònica. 
Mètodes i tècniques etnogràfiques. Perspectives Etic i Emic. 
Conceptes: cultura, etnocentrisme, relativisme cultural, 
etnicitat, grups ètnics, castes, etc. Estratègies d'adaptació 
humana. Sistemes de família i parentiu. Rols sexuals i 
gènere. Diversitat de sistemes polítics. Pluralitat religiosa. 
Globalització i desenvolupament. 

23008 SOCIOESTADÍSTICA II FB 6 

Elements fonamentals en la teoria de la dada. Els models 
d'escalament i els procediments de validesa i fiabilitat. 
Introducció a l'estadística bayesiana. L'estadística 
exploratòria i la ocupació d’aquesta en sociologia. 

23009 PRINCIPIS D'ECONOMIA FB 6 
Lleis que regeixen la ciència econòmica. L'economia i les 
ciències socials. Fonaments d'economia política. Elements 
de microeconomia. Elements de macroeconomia. 

 



www.ua.es

www.ua.es

S
O

C
IO

LO
G

IA

PLA D´ESTUDIS
GRAU EN SOCIOLOGIA

SOCIOLOGIA

PRIMER CURS - SEMESTRE 1 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

PRIMER CURS - SEMESTRE 2 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

7 8

23000 SOCIOLOGIA GENERAL I FB 6 

Conceptes fonamentals de la sociologia com a ciència 
social. Context històric i ideològic del sorgiment de la 
sociologia. La sociologia com a ciència teòrica. La 
sociologia com a ciència empírica. La societat com a 
sistema sociotemporal. 

23001 

HISTÒRIA ECONÒMICA, 
POLÍTICA I SOCIAL 
CONTEMPORÀNIA 

FB 6 

Conceptes històrics i econòmics bàsics. Fonts, mètodes i 
tècniques específiques de la història econòmica. Introducció 
a l'estudi de l'evolució econòmica de les societats 
contemporànies i dels moviments socials i polítics que les 
han configurat. Desenvolupament de les principals 
conjuntures per les quals ha travessat l'economia 
internacional durant el segle XX, a saber: el capitalisme 
liberal de principis segle, la crisi del període d'entreguerres, 
el període de creixement de 1950-1973 i, finalment, la crisi 
econòmica dels setanta i les transformacions polítiques i 
econòmiques que hi van tenir lloc com a conseqüència 
d’aquesta. Introducció a la història econòmica d'Espanya. 

23002 
INTRODUCCIÓ A LA 
CIÈNCIA POLÍTICA 

FB 6 

Introducció a les teories i praxis sobre el poder, l'autoritat, 
l'Estat i la ciutadania política. Formes d'organització política 
amb especial atenció als sistemes polítics. Partits i grups 
polítics. Els grups d'interès. La democràcia representativa i 
la democràcia participativa. Administració i política. 
Governament, polítiques públiques i gestió pública. Anàlisi 
de les transformacions i de l'evolució dels sistemes polítics 
contemporanis. Els moviments polítics i socials 
contemporanis. El capital social. 

23003 SOCIOESTADÍSTICA I FB 6 

Introducció a l'estadística: l'estadística en sociologia. Nivells 
de mesurament. Anàlisi estadística de distribucions. 
Mesures de tendència central i de dispersió. Anàlisi 
estadística bivariable. Test de significació. Teoria de la 
probabilitat. Teoria del mostreig. 

23004 
TÈCNIQUES D'ÚS I 
RECERCA D'INFORMACIÓ 

OB 6 

Elements de la investigació documental. Definició i 
classificació dels materials documentals. Fonts de 
referència: generals i especialitzades. Els cercadors i 
Internet. Localització i utilització de bases de dades 
especialitzades. Com citar i referenciar la bibliografia. 
Programes informàtics de gestió de cites i bibliografia. 
Avaluació i interpretació dels materials documentals. 
Materials documentals en un projecte d’investigació. 
Tècniques de lectura i documentació. L'ús de la 
documentació visual.  

 

23005 SOCIOLOGIA GENERAL II FB 6 
Actors i grups socials. L'estudi de les principals institucions. 
El sistema social. Les estructures socials. La desigualtat 
social. El poder. 

23006 

METODOLOGIA I 
FILOSOFIA DE LES 
CIÈNCIES SOCIALS 

FB 6 

Fonaments de filosofia de la ciència. El mètode científic en 
la investigació sociològica. Corrents epistemològics sobre 
les teories i el mètode científic. El disseny d'una investigació 
social. La lògica i l'ètica en la investigació sociològica. 

23007 ANTROPOLOGIA SOCIAL FB 6 

Exploració i anàlisi del coneixement de la diversitat social i 
cultural des d'una doble perspectiva sincrònica i diacrònica. 
Mètodes i tècniques etnogràfiques. Perspectives Etic i Emic. 
Conceptes: cultura, etnocentrisme, relativisme cultural, 
etnicitat, grups ètnics, castes, etc. Estratègies d'adaptació 
humana. Sistemes de família i parentiu. Rols sexuals i 
gènere. Diversitat de sistemes polítics. Pluralitat religiosa. 
Globalització i desenvolupament. 

23008 SOCIOESTADÍSTICA II FB 6 

Elements fonamentals en la teoria de la dada. Els models 
d'escalament i els procediments de validesa i fiabilitat. 
Introducció a l'estadística bayesiana. L'estadística 
exploratòria i la ocupació d’aquesta en sociologia. 

23009 PRINCIPIS D'ECONOMIA FB 6 
Lleis que regeixen la ciència econòmica. L'economia i les 
ciències socials. Fonaments d'economia política. Elements 
de microeconomia. Elements de macroeconomia. 
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23014 PSICOLOGIA SOCIAL FB 6 

Introducció a la psicologia social com a ciència de la 
interacció de persones, grups i col·lectius. Processos 
d'interacció social, socialització, explicació atributiva de 
conductes, estereotips, prejudicis i no confirmació 
d’aquests. Conductes d'interacció: obediència, prosocialitat, 
agressió i influència social.  

23010 
TEORIA SOCIOLÒGICA 
CLÀSSICA 

OB 6 

Context social en el qual s'origina la primera teoria 
sociològica. Els precursors del pensament sociològic. 
Context social en el qual la teoria sociològica 
s'institucionalitza. Els fundadors de la teoria sociològica. 
D'Europa a Estats Units. Autors, escoles i corrents del segle 
XIX.  

23011 ESTRUCTURA SOCIAL OB 6 

Coneixement dels components bàsics de la classe social, 
distribució de la riquesa i el poder i mobilitat social. Anàlisi 
dels principals trets del sistema històric modern i de les 
transformacions i evolució de les societats contemporànies. 

23012 

PROCESSOS SOCIALS I: 
DESIGUALTAT I EXCLUSIÓ 
SOCIAL 

OB 6 

Concepte, teories i mesurament de la desigualtat, la 
pobresa i l'exclusió social. Processos d'empobriment. 
Tendències en la desigualtat. Noves formes d'exclusió 
social. Polítiques redistributives, de reducció de la pobresa, 
d'inclusió i protecció social.  

23013 TEORIA DE LA POBLACIÓ OB 6 

La població des del paradigma de la globalització. Doctrines 
i teories clàssiques de la població. Teories modernes de la 
població. Teories explicatives entorn dels processos 
demogràfics. Polítiques de població.  

 

23015 
TEORIA SOCIOLÒGICA 
CONTEMPORÀNIA 

OB 6 

La teoria sociològica en les societats democràtiques i 
complexes del segle XX: els acadèmics i professionals de la 
sociologia. Autors, escoles i corrents en la primera part del 
segle XX. Autors, escoles i corrents de la segona part del 
segle XX.  

23016 
CANVI SOCIAL I 
TENDÈNCIES DE FUTUR 

OB 6 

Introducció als conceptes fonamentals: els problemes 
metodològics i les variants discursives en l'estudi del canvi 
social, amb especial atenció a la sociologia històrica i a les 
teories generals i especials del canvi social. Introducció en 
la teoria i pràctica dels estudis de futur.  

23017 
TEORIA I PRÀCTICA DE LA 
TÈCNICA DE L'ENQUESTA 

OB 6 

Justificació epistemològica metodològica i tècnica de 
l'enquesta. L'enquesta en comparació amb altres tècniques 
d’investigació social. Fases de la investigació social 
mitjançant enquesta. Disseny i redacció de qüestionaris. 
Modalitats d'aplicació del qüestionari. Organització del 
treball de camp. Prova de l'instrument de recollida 
d'informació. Prevenció de la no resposta i altres errors de 
mesurament. Limitacions i condicionants de l'aplicació de la 
tècnica.  

23018 ANÀLISI DEMOGRÀFICA OB 6 

La demografia, ciència de la població. La població com a 
estructura i moviment. Els indicadors demogràfics: 
operacionalització de conceptes demogràfics. Mesurament 
dels fenòmens demogràfics (nupcialitat, fecunditat, 
mortalitat i migracions). Mesurament de l'estructura 
demogràfica. Projeccions demogràfiques.  

23019 ESTUDIS DE GÈNERE OB 6 

Concepte de gènere. Teories feministes. Desigualtats de 
gènere: drets humans, ciutadania, mercat de treball, 
educació, salut, violència, llibertat i identitat. Masculinitats. 
Polítiques d'igualtat de gènere.  

 

23025 

PROCESSOS SOCIALS II: 
SOCIOLOGIA DEL MEDI 
AMBIENT 

OB 6 

Estudi de les relacions entre societat i medi ambient, amb 
especial referència a la incidència dels sistemes socials i 
estils de vida en la crisi mediambiental i els efectes 
corresponents. Estudi de les causes i efectes socials de la 
crisi socioambiental, així com els seus significats a partir 
dels desenvolupaments teòrics i metodològics propis de la 
sociologia.  

23026 ANÀLISI DE DADES II OB 6 

Coneixement i aplicació de les tècniques d’investigació 
social a l'anàlisi quantitativa de dades primàries i 
secundàries. Investigació a partir de la utilització de 
tècniques d'anàlisi multivariable, amb programes d'anàlisi 
estadística aplicades en ciències socials. 

23027 
ANÀLISI D'INFORMACIÓ 
QUALITATIVA 

OB 6 

Concepte d'anàlisi qualitativa. Estils d'anàlisis qualitatives. 
Anàlisi de discurs i contingut. Anàlisi d'informació 
documental i audiovisual. Publicació de resultats de l'anàlisi 
qualitativa. Triangulació analítica. 

23028 SOCIOLOGIA DEL TURISME OB 6 

Estudi dels comportaments, decisions, eleccions i 
representacions dels grups socials que participen en el 
sistema turístic i dels impactes generats, en les societats 
receptores, pel desenvolupament turístic en l’àmbit social, 
cultural, econòmic i urbà, així com el paper actiu del turisme 
en la mobilitat i el desenvolupament de nous estils de vida.  

23029 SOCIOLOGIA ECONÒMICA OB 6 

Les formes d'organització de l'activitat econòmica. La 
configuració de la racionalitat econòmica: autors i 
plantejaments. Estat, societat, mercat. Models de 
desenvolupament econòmic i social. La nova sociologia 
econòmica. El treball com a relació social. Paradigmes en la 
sociologia del treball. Treball i canvis socials. La 
reorganització productiva. Els debats sobre la quantitat i la 
qualitat del treball. El futur del treball.  

 

23020 
SOCIOLOGIA DE LA 
COMUNICACIÓ 

OB 6 
Opinió pública. Audiència de mitjans. Contingut de mitjans. 
Efectes sobre les persones, la societat, la cultura. 

23021 ANÀLISI DE DADES I OB 6 

Anàlisi de fonts secundàries quantitatives. Elaboració de 
matrius amb fonts secundàries, validesa i fiabilitat dels 
mesuraments des d'una perspectiva sociològica. Preparació 
de dades per a l'anàlisi amb fonts primàries. Depuració, 
validació, anonimat, categorització i tractament de la no 
resposta. Principals fonts d'error en els mesuraments.  

23022 TÈCNIQUES QUALITATIVES OB 6 

Models mixtos d’investigació social: integració de la 
perspectiva qualitativa i quantitativa. Mètodes i tècniques 
qualitatives d’investigació social: l'observació, l'entrevista, el 
grup de discussió. Documents. Dades audiovisuals. Noves 
tecnologies i producció d'informació qualitativa. 

23023 SOCIOLOGIA POLÍTICA OB 6 

Estudi transdisciplinari del sistema polític en relació amb el 
sistema social, de la societat política, del poder i de les 
claus socioculturals relacionades amb el món del polític. 
Anàlisi dels sistemes democràtics i la seua diferenciació de 
les diverses facetes de l'autoritarisme i del totalitarisme. 
Estudi de la distribució del poder entre els diversos grups 
socials. 

23024 
SOCIOLOGIA DE LA 
CULTURA 

OB 6 

Conceptes fonamentals de la sociologia de la cultura com a 
ciència social. Context històric i ideològic del sorgiment de 
la sociologia de la cultura. La sociologia de la cultura com a 
saber teòric. La sociologia de la cultura com a ciència 
empírica. La societat com a sistema sociotemporal i cultural. 
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23014 PSICOLOGIA SOCIAL FB 6 

Introducció a la psicologia social com a ciència de la 
interacció de persones, grups i col·lectius. Processos 
d'interacció social, socialització, explicació atributiva de 
conductes, estereotips, prejudicis i no confirmació 
d’aquests. Conductes d'interacció: obediència, prosocialitat, 
agressió i influència social.  

23010 
TEORIA SOCIOLÒGICA 
CLÀSSICA 

OB 6 

Context social en el qual s'origina la primera teoria 
sociològica. Els precursors del pensament sociològic. 
Context social en el qual la teoria sociològica 
s'institucionalitza. Els fundadors de la teoria sociològica. 
D'Europa a Estats Units. Autors, escoles i corrents del segle 
XIX.  

23011 ESTRUCTURA SOCIAL OB 6 

Coneixement dels components bàsics de la classe social, 
distribució de la riquesa i el poder i mobilitat social. Anàlisi 
dels principals trets del sistema històric modern i de les 
transformacions i evolució de les societats contemporànies. 

23012 

PROCESSOS SOCIALS I: 
DESIGUALTAT I EXCLUSIÓ 
SOCIAL 

OB 6 

Concepte, teories i mesurament de la desigualtat, la 
pobresa i l'exclusió social. Processos d'empobriment. 
Tendències en la desigualtat. Noves formes d'exclusió 
social. Polítiques redistributives, de reducció de la pobresa, 
d'inclusió i protecció social.  

23013 TEORIA DE LA POBLACIÓ OB 6 

La població des del paradigma de la globalització. Doctrines 
i teories clàssiques de la població. Teories modernes de la 
població. Teories explicatives entorn dels processos 
demogràfics. Polítiques de població.  

 

23015 
TEORIA SOCIOLÒGICA 
CONTEMPORÀNIA 

OB 6 

La teoria sociològica en les societats democràtiques i 
complexes del segle XX: els acadèmics i professionals de la 
sociologia. Autors, escoles i corrents en la primera part del 
segle XX. Autors, escoles i corrents de la segona part del 
segle XX.  

23016 
CANVI SOCIAL I 
TENDÈNCIES DE FUTUR 

OB 6 

Introducció als conceptes fonamentals: els problemes 
metodològics i les variants discursives en l'estudi del canvi 
social, amb especial atenció a la sociologia històrica i a les 
teories generals i especials del canvi social. Introducció en 
la teoria i pràctica dels estudis de futur.  

23017 
TEORIA I PRÀCTICA DE LA 
TÈCNICA DE L'ENQUESTA 

OB 6 

Justificació epistemològica metodològica i tècnica de 
l'enquesta. L'enquesta en comparació amb altres tècniques 
d’investigació social. Fases de la investigació social 
mitjançant enquesta. Disseny i redacció de qüestionaris. 
Modalitats d'aplicació del qüestionari. Organització del 
treball de camp. Prova de l'instrument de recollida 
d'informació. Prevenció de la no resposta i altres errors de 
mesurament. Limitacions i condicionants de l'aplicació de la 
tècnica.  

23018 ANÀLISI DEMOGRÀFICA OB 6 

La demografia, ciència de la població. La població com a 
estructura i moviment. Els indicadors demogràfics: 
operacionalització de conceptes demogràfics. Mesurament 
dels fenòmens demogràfics (nupcialitat, fecunditat, 
mortalitat i migracions). Mesurament de l'estructura 
demogràfica. Projeccions demogràfiques.  

23019 ESTUDIS DE GÈNERE OB 6 

Concepte de gènere. Teories feministes. Desigualtats de 
gènere: drets humans, ciutadania, mercat de treball, 
educació, salut, violència, llibertat i identitat. Masculinitats. 
Polítiques d'igualtat de gènere.  

 

23025 

PROCESSOS SOCIALS II: 
SOCIOLOGIA DEL MEDI 
AMBIENT 

OB 6 

Estudi de les relacions entre societat i medi ambient, amb 
especial referència a la incidència dels sistemes socials i 
estils de vida en la crisi mediambiental i els efectes 
corresponents. Estudi de les causes i efectes socials de la 
crisi socioambiental, així com els seus significats a partir 
dels desenvolupaments teòrics i metodològics propis de la 
sociologia.  

23026 ANÀLISI DE DADES II OB 6 

Coneixement i aplicació de les tècniques d’investigació 
social a l'anàlisi quantitativa de dades primàries i 
secundàries. Investigació a partir de la utilització de 
tècniques d'anàlisi multivariable, amb programes d'anàlisi 
estadística aplicades en ciències socials. 

23027 
ANÀLISI D'INFORMACIÓ 
QUALITATIVA 

OB 6 

Concepte d'anàlisi qualitativa. Estils d'anàlisis qualitatives. 
Anàlisi de discurs i contingut. Anàlisi d'informació 
documental i audiovisual. Publicació de resultats de l'anàlisi 
qualitativa. Triangulació analítica. 

23028 SOCIOLOGIA DEL TURISME OB 6 

Estudi dels comportaments, decisions, eleccions i 
representacions dels grups socials que participen en el 
sistema turístic i dels impactes generats, en les societats 
receptores, pel desenvolupament turístic en l’àmbit social, 
cultural, econòmic i urbà, així com el paper actiu del turisme 
en la mobilitat i el desenvolupament de nous estils de vida.  

23029 SOCIOLOGIA ECONÒMICA OB 6 

Les formes d'organització de l'activitat econòmica. La 
configuració de la racionalitat econòmica: autors i 
plantejaments. Estat, societat, mercat. Models de 
desenvolupament econòmic i social. La nova sociologia 
econòmica. El treball com a relació social. Paradigmes en la 
sociologia del treball. Treball i canvis socials. La 
reorganització productiva. Els debats sobre la quantitat i la 
qualitat del treball. El futur del treball.  

 

23020 
SOCIOLOGIA DE LA 
COMUNICACIÓ 

OB 6 
Opinió pública. Audiència de mitjans. Contingut de mitjans. 
Efectes sobre les persones, la societat, la cultura. 

23021 ANÀLISI DE DADES I OB 6 

Anàlisi de fonts secundàries quantitatives. Elaboració de 
matrius amb fonts secundàries, validesa i fiabilitat dels 
mesuraments des d'una perspectiva sociològica. Preparació 
de dades per a l'anàlisi amb fonts primàries. Depuració, 
validació, anonimat, categorització i tractament de la no 
resposta. Principals fonts d'error en els mesuraments.  

23022 TÈCNIQUES QUALITATIVES OB 6 

Models mixtos d’investigació social: integració de la 
perspectiva qualitativa i quantitativa. Mètodes i tècniques 
qualitatives d’investigació social: l'observació, l'entrevista, el 
grup de discussió. Documents. Dades audiovisuals. Noves 
tecnologies i producció d'informació qualitativa. 

23023 SOCIOLOGIA POLÍTICA OB 6 

Estudi transdisciplinari del sistema polític en relació amb el 
sistema social, de la societat política, del poder i de les 
claus socioculturals relacionades amb el món del polític. 
Anàlisi dels sistemes democràtics i la seua diferenciació de 
les diverses facetes de l'autoritarisme i del totalitarisme. 
Estudi de la distribució del poder entre els diversos grups 
socials. 

23024 
SOCIOLOGIA DE LA 
CULTURA 

OB 6 

Conceptes fonamentals de la sociologia de la cultura com a 
ciència social. Context històric i ideològic del sorgiment de 
la sociologia de la cultura. La sociologia de la cultura com a 
saber teòric. La sociologia de la cultura com a ciència 
empírica. La societat com a sistema sociotemporal i cultural. 

 



www.ua.es

www.ua.es

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

S
O

C
IO

LO
G

IA

SOCIOLOGIA

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

11 12

QUART CURS - SEMESTRE 7 (FORMACIÓ OBLIGATÒRIA 18 ECTS + FORMACIÓ OPTATIVA  12 ECTS)(2)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

23034 
ESTRUCTURA SOCIAL 
D'ESPANYA 

OP 6 

Coneixement dels components bàsics de la classe social, 
distribució de la riquesa i el poder i mobilitat social. Anàlisi 
dels principals trets del sistema històric modern i de les 
transformacions i evolució de les societats contemporànies. 
Aplicació al cas espanyol contemporani. Anàlisi de 
l'estructura social d'Espanya. Estudi de la població: la seua 
evolució i distribució. Institucions bàsiques. El treball. Les 
classes socials. Els processos de desigualtat social. 

23035 
IDENTITAT I 
INTERCULTURALITAT 

OP 6 

La cultura com a concepte, estructura, procés, praxi i 
creativitat. Dues tradicions sociològiques en la interrelació 
entre l'estructura social i cultural. La identitat en la 
conformació de la cultura individual o societària. La cultura 
com a motor de la identitat individual. La identitat individual i 
la creació cultural. Les identitats col·lectives o de la 
seguretat al risc: religions, nacions i fonamentalismes. 
L'evolució de la identitat. Models culturals d'integració de la 
diferència: assimilacionisme, multiculturalisme i 
interculturalisme. La interculturalitat com a construcció de 
les societats complexes i globals. 

23036 
TEORIA I FORMES 
POLÍTIQUES 

OP 6 

Comprensió de les formes bàsiques de la teoria i de la 
realitat política contemporània. La comprensió, l'abast, 
l'actualitat i la utilitat de l'obra dels principals pensadors 
polítics de la democràcia. Les teories del gènere, 
postcolonials i del desenvolupament polític. 
Desenvolupament de la capacitat d'anàlisi per a valorar i 
aplicar els ensenyaments i aportacions de les teories 
polítiques contemporànies a la cultura i la realitat política 
actual. 

23037 
POLÍTIQUES SOCIALS I 
ESTAT DEL BENESTAR 

OP 6 
Teories sobre polítiques socials i estat del benestar. Anàlisi 
crítica dels diferents models. Fonts secundàries per a 
l'anàlisi comparada a la UE i al món. Projectes d'intervenció. 

23040 

CIÈNCIA, TECNOLOGIA I 
SOCIETAT: COMPETÈNCIA 
INFORMACIONAL I GESTIÓ 
DEL CONEIXEMENT 

OP 6 

Enfocament multidisciplinari per a l'anàlisi i investigació de 
les interrelacions entre ciència, tecnologia i societat. 
Perspectives teòriques i orientacions metodològiques. 
Construcció social i avaluació de les tecnologies. 

 

23030 SOCIOLOGIA MATEMÀTICA OB 6 

Comprensió de l'estructura lògica subjacent al modelatge de 
processos i estructures socials. El modelatge i la seua 
fonamentació empiríca. Programes per al modelatge 
d'estructures explicatives i processos estocàstics. 
Especificació i ajust de models estructurals de covariàncies. 
Identificació i ajust de processos estocàstics (mètodes 
ARIMA i Markov). 

23031 SOCIOLOGIA URBANA OB 6 

Què és la sociologia urbana? Problemes socials urbans. 
Transformacions en les estructures socials urbanes. 
Equipaments urbans. Espai social i polarització. Pobresa 
urbana. Moviments socials urbans. Els nous megaprojectes 
urbans. Planificació urbana i territorial: la participació del 
sociòleg en el disseny, gestió i avaluació d’aquesta. 

23032 
SOCIOLOGIA DE LA 
FAMÍLIA 

OB 6 

La família com a institució social. Aproximació a l'estudi de 
la família (estructures en la família). Les famílies en 
l'Espanya contemporània: situació, dinàmiques i valors. 
Transició de les famílies en la societat actual. Canvis en la 
construcció social de la infància i la vellesa. Conflictes i 
canvis en la família actual. Transformacions. Estratègies de 
treball i formació ocupacional. 

 

23033 TREBALL DE FI DE GRAU OB 6 

Elecció de l'objecte del treball de finalització grau. 
Documentació bibliogràfica: estat de l'art i marc teòric. 
Disseny d'un projecte d’investigació. Disseny metodològic 
(qualitatiu i quantitatiu) de la investigació. Selecció de la 
tècnica (qualitativa i/o quantitativa) que s’hi aplicarà per a 
l'obtenció de dades. Treball de camp. Elaboració de 
l'informe final o memòria. Presentació i defensa pública del 
Treball de Fi de Grau. 

23038 

DISSENY I PLANIFICACIÓ 
D'ESTRATÈGIES DE 
COMUNICACIÓ 

OP 6 

Anàlisi, establiment i desenvolupament de les estratègies de 
comunicació en les institucions i empreses públiques i 
privades. Coneixement dels processos comunicatius i les 
tècniques i eines específiques d’aquests.  

23039 SOCIOLOGIA ELECTORAL OP 6 

Coneixement dels elements fonamentals en els processos 
electorals. La investigació social dels comportaments 
electorals. El disseny d'instruments de mesurament i 
diagnòstic. Anàlisi i elaboració d'informes preelectorals i 
postelectorals. L'assessoria electoral. Disseny i elaboració 
d'estratègies i campanyes. 

23041 
SOCIOLOGIA DE LA 
DESVIACIÓ 

OP 6 

Concepte de desviació social. Tipus de desviació social. 
Estudi de la desviació social des d'una perspectiva 
sociològica, des dels seus orígens. Interpretacions 
sociològiques teòriques sobre la desviació social. La 
desviació social en les societats contemporànies. 

23042 
SOCIOLOGIA DE LES 
MIGRACIONS 

OP 6 

Teories de les migracions. Anàlisi crítica dels diferents 
models. Fonts secundàries. El fet migratori a la UE. 
Migracions econòmiques i migracions forçades. Projectes 
d'investigació i intervenció. 

23043 
PLANIFICACIÓ DE LA 
INTERVENCIÓ SOCIAL 

OP 6 

Les metes de la intervenció social. Nivells d'intervenció. El 
diagnòstic social en la intervenció. Disseny de la intervenció 
social. Interdisciplinarietat, intersectorialitat, sostenibilitat i 
participació. L'avaluació.  

23044 
INVESTIGACIÓ APLICADA 
AL TURISME 

OP 6 

Explotació i anàlisi de dades secundàries aplicades al 
sector turístic. Elaboració d'eines per a la recollida 
d'informació sobre el sistema turístic. Disseny de projectes 
d’investigació i desenvolupament turístic. 

23045 
GESTIÓ SOCIAL DEL MEDI 
AMBIENT 

OP 6 

Anàlisi i gestió de problemes ambientals a escala local. 
Estudi científic dels principals temes socioambientals: aigua, 
transport, residus sòlids urbans, energia, espais naturals 
protegits, habitatge i urbanisme sostenible. Anàlisi del 
caràcter antròpic i social dels problemes ambientals 
(producció i distribució social del risc, política i medi 
ambient, significats culturals i locals dels problemes, 
socioambientals, etc.). Metodologies de gestió vinculades 
amb els esquemes participatius proporcionats per les 
agendes locals 21. Altres mètodes i tècniques proporcionats 
per la sociologia ambiental.  

 

23046 

PRÀCTIQUES EXTERNES 
(es poden cursar en 7è i 8è 
semestre) 

OP 12 

Activitats específiques de la competència professional de la 
sociologia. Aspectes formals i informals de la pràctica 
sociològica. Habilitats i estratègies per a la incorporació dels 
coneixements teòrics i metodològics en la praxi sociològica. 
Criteris deontològics de la disciplina. Habilitats socials. 
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23034 
ESTRUCTURA SOCIAL 
D'ESPANYA 

OP 6 

Coneixement dels components bàsics de la classe social, 
distribució de la riquesa i el poder i mobilitat social. Anàlisi 
dels principals trets del sistema històric modern i de les 
transformacions i evolució de les societats contemporànies. 
Aplicació al cas espanyol contemporani. Anàlisi de 
l'estructura social d'Espanya. Estudi de la població: la seua 
evolució i distribució. Institucions bàsiques. El treball. Les 
classes socials. Els processos de desigualtat social. 

23035 
IDENTITAT I 
INTERCULTURALITAT 

OP 6 

La cultura com a concepte, estructura, procés, praxi i 
creativitat. Dues tradicions sociològiques en la interrelació 
entre l'estructura social i cultural. La identitat en la 
conformació de la cultura individual o societària. La cultura 
com a motor de la identitat individual. La identitat individual i 
la creació cultural. Les identitats col·lectives o de la 
seguretat al risc: religions, nacions i fonamentalismes. 
L'evolució de la identitat. Models culturals d'integració de la 
diferència: assimilacionisme, multiculturalisme i 
interculturalisme. La interculturalitat com a construcció de 
les societats complexes i globals. 

23036 
TEORIA I FORMES 
POLÍTIQUES 

OP 6 

Comprensió de les formes bàsiques de la teoria i de la 
realitat política contemporània. La comprensió, l'abast, 
l'actualitat i la utilitat de l'obra dels principals pensadors 
polítics de la democràcia. Les teories del gènere, 
postcolonials i del desenvolupament polític. 
Desenvolupament de la capacitat d'anàlisi per a valorar i 
aplicar els ensenyaments i aportacions de les teories 
polítiques contemporànies a la cultura i la realitat política 
actual. 

23037 
POLÍTIQUES SOCIALS I 
ESTAT DEL BENESTAR 

OP 6 
Teories sobre polítiques socials i estat del benestar. Anàlisi 
crítica dels diferents models. Fonts secundàries per a 
l'anàlisi comparada a la UE i al món. Projectes d'intervenció. 

23040 

CIÈNCIA, TECNOLOGIA I 
SOCIETAT: COMPETÈNCIA 
INFORMACIONAL I GESTIÓ 
DEL CONEIXEMENT 

OP 6 

Enfocament multidisciplinari per a l'anàlisi i investigació de 
les interrelacions entre ciència, tecnologia i societat. 
Perspectives teòriques i orientacions metodològiques. 
Construcció social i avaluació de les tecnologies. 

 

23030 SOCIOLOGIA MATEMÀTICA OB 6 

Comprensió de l'estructura lògica subjacent al modelatge de 
processos i estructures socials. El modelatge i la seua 
fonamentació empiríca. Programes per al modelatge 
d'estructures explicatives i processos estocàstics. 
Especificació i ajust de models estructurals de covariàncies. 
Identificació i ajust de processos estocàstics (mètodes 
ARIMA i Markov). 

23031 SOCIOLOGIA URBANA OB 6 

Què és la sociologia urbana? Problemes socials urbans. 
Transformacions en les estructures socials urbanes. 
Equipaments urbans. Espai social i polarització. Pobresa 
urbana. Moviments socials urbans. Els nous megaprojectes 
urbans. Planificació urbana i territorial: la participació del 
sociòleg en el disseny, gestió i avaluació d’aquesta. 

23032 
SOCIOLOGIA DE LA 
FAMÍLIA 

OB 6 

La família com a institució social. Aproximació a l'estudi de 
la família (estructures en la família). Les famílies en 
l'Espanya contemporània: situació, dinàmiques i valors. 
Transició de les famílies en la societat actual. Canvis en la 
construcció social de la infància i la vellesa. Conflictes i 
canvis en la família actual. Transformacions. Estratègies de 
treball i formació ocupacional. 

 

23033 TREBALL DE FI DE GRAU OB 6 

Elecció de l'objecte del treball de finalització grau. 
Documentació bibliogràfica: estat de l'art i marc teòric. 
Disseny d'un projecte d’investigació. Disseny metodològic 
(qualitatiu i quantitatiu) de la investigació. Selecció de la 
tècnica (qualitativa i/o quantitativa) que s’hi aplicarà per a 
l'obtenció de dades. Treball de camp. Elaboració de 
l'informe final o memòria. Presentació i defensa pública del 
Treball de Fi de Grau. 

23038 

DISSENY I PLANIFICACIÓ 
D'ESTRATÈGIES DE 
COMUNICACIÓ 

OP 6 

Anàlisi, establiment i desenvolupament de les estratègies de 
comunicació en les institucions i empreses públiques i 
privades. Coneixement dels processos comunicatius i les 
tècniques i eines específiques d’aquests.  

23039 SOCIOLOGIA ELECTORAL OP 6 

Coneixement dels elements fonamentals en els processos 
electorals. La investigació social dels comportaments 
electorals. El disseny d'instruments de mesurament i 
diagnòstic. Anàlisi i elaboració d'informes preelectorals i 
postelectorals. L'assessoria electoral. Disseny i elaboració 
d'estratègies i campanyes. 

23041 
SOCIOLOGIA DE LA 
DESVIACIÓ 

OP 6 

Concepte de desviació social. Tipus de desviació social. 
Estudi de la desviació social des d'una perspectiva 
sociològica, des dels seus orígens. Interpretacions 
sociològiques teòriques sobre la desviació social. La 
desviació social en les societats contemporànies. 

23042 
SOCIOLOGIA DE LES 
MIGRACIONS 

OP 6 

Teories de les migracions. Anàlisi crítica dels diferents 
models. Fonts secundàries. El fet migratori a la UE. 
Migracions econòmiques i migracions forçades. Projectes 
d'investigació i intervenció. 

23043 
PLANIFICACIÓ DE LA 
INTERVENCIÓ SOCIAL 

OP 6 

Les metes de la intervenció social. Nivells d'intervenció. El 
diagnòstic social en la intervenció. Disseny de la intervenció 
social. Interdisciplinarietat, intersectorialitat, sostenibilitat i 
participació. L'avaluació.  

23044 
INVESTIGACIÓ APLICADA 
AL TURISME 

OP 6 

Explotació i anàlisi de dades secundàries aplicades al 
sector turístic. Elaboració d'eines per a la recollida 
d'informació sobre el sistema turístic. Disseny de projectes 
d’investigació i desenvolupament turístic. 

23045 
GESTIÓ SOCIAL DEL MEDI 
AMBIENT 

OP 6 

Anàlisi i gestió de problemes ambientals a escala local. 
Estudi científic dels principals temes socioambientals: aigua, 
transport, residus sòlids urbans, energia, espais naturals 
protegits, habitatge i urbanisme sostenible. Anàlisi del 
caràcter antròpic i social dels problemes ambientals 
(producció i distribució social del risc, política i medi 
ambient, significats culturals i locals dels problemes, 
socioambientals, etc.). Metodologies de gestió vinculades 
amb els esquemes participatius proporcionats per les 
agendes locals 21. Altres mètodes i tècniques proporcionats 
per la sociologia ambiental.  

 

23046 

PRÀCTIQUES EXTERNES 
(es poden cursar en 7è i 8è 
semestre) 

OP 12 

Activitats específiques de la competència professional de la 
sociologia. Aspectes formals i informals de la pràctica 
sociològica. Habilitats i estratègies per a la incorporació dels 
coneixements teòrics i metodològics en la praxi sociològica. 
Criteris deontològics de la disciplina. Habilitats socials. 

 



PREREQUISITS

PROGRAMES INTERNACIONALS DE MOBILITAT

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

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 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).

SOCIOLOGIA
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PER A CURSAR AQUESTA ASSIGNATURA CAL QUE  

23046 PRÀCTIQUES EXTERNES Haver superat, almenys, el 50% dels crèdits de grau 

Prèviament a l'avaluació del Treball de Fi de Grau, l'alumnat ha d'acreditar, com a mínim,  
un nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les llengües modernes (MERC). 

23033 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. 

 

MOBILITAT I INTERNACIONALITZACIÓ
Idiomes (anglès, francès, alemany, italià, xinès, japonès, rus, àrab...) / Beques 
d'idiomes / Períodes d'estudis en l'estranger: àmbit europeu (Erasmus +) i no 
europeu / Estades lingüístiques a l'estiu / Estudis en altres universitats espanyoles 
(Sicue–Drac) / Cooperació al desenvolupament.

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

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

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

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

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

w
w

w
.u

a
.e

s

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

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



PREREQUISITS

PROGRAMES INTERNACIONALS DE MOBILITAT

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

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 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).
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PER A CURSAR AQUESTA ASSIGNATURA CAL QUE  

23046 PRÀCTIQUES EXTERNES Haver superat, almenys, el 50% dels crèdits de grau 

Prèviament a l'avaluació del Treball de Fi de Grau, l'alumnat ha d'acreditar, com a mínim,  
un nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les llengües modernes (MERC). 

23033 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. 

 

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.



ua
.e

s

So
ci

ol
og

ia

ua
.e

s

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:

7
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Doble Grau Internacional amb la Northwestern State 

University (EEUU) (cal tindre superats 120 crèdits de 

ADE).

Doble Grau Internacional en Dret UA - UNIVALI 

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

Doble Grau Internacional: Programa Internacional 

UA / Universitat de Bamberg (Alemanya) (estar 

matriculat en tercer de grau).
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