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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 Treball Social
per la Universitat d'Alacant

OBJECTIUS GENERALS

Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques.

 presencialEnsenyament:

 240 ECTSNombre de crèdits:

 160Nombre de places:

Llengües utilitzades: castellà i valencià (depenent de l'oferta de cada curs)

L'objectiu del títol és formar professionals de la intervenció social en metodologies d'intervenció del Treball Social, amb una 
comprensió àmplia de les estructures i processos socials, el canvi social i del comportament humà, que els capaciten per a:

Intervenir en els contextos socials i institucionals en què viuen els individus, famílies, grups, organitzacions i comunitats, 
assistint, abordant conflictes, exercint tasques de mediació, ajuda, educació, defensa, animació i transformant aquests 
contextos, inclosos els políticosocials.
Participar en la formulació i avaluació de polítiques, serveis i iniciatives socials.
Contribuir a la ciutadania activa mitjançant l'empoderament  i la garantia dels drets humans i socials.
Treballar en la prevenció dels problemes socials.

Tot açò amb el fi de contribuir juntament amb altres professionals a:
la integració social de persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats,
La constitució d'una societat cohesionada i
el desenvolupament de la qualitat de vida i del benestar social.

La titulació ha de capacitar per a l'exercici professional com a treballador/a social i facultar per a la utilització i aplicació de 
la valoració diagnòstica, el pronòstic, el tractament i la resolució dels problemes socials, aplicant la metodologia específica 
de la intervenció social de cas, família, grup i comunitat, i capacitar per a planificar, programar, projectar, aplicar, coordinar i 
avaluar serveis i polítiques socials. Aquest pla d'estudis conduent al Grau de Treball Social ha de permetre l'adquisició dels 
coneixements i competències necessàries per a desenvolupar les següents funcions en l'exercici professional: funció 
d'informació i orientació, preventiva, assistencial, de planificació, docent, de promoció i inserció social, de mediació, de 
supervisió, d'avaluació, gerencial, d'investigació i de coordinació. 

www.ua.es

www.ua.es

INFORMACIÓ GENERAL

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DE LA UA

COMPETÈNCIES

Competències en un idioma estranger. D'acord amb la normativa esmentada, les competències d'idioma estranger es 
consideraran aconseguides acreditant el nivell necessari. 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 i es 
recomana el B2. El nivell mínim B1 es considera transitori i podrà modificar-se quan es considere oportú. El nivell s'ha 
d'acreditar prèviament a la matrícula del Treball de Fi de Grau.
Competències informàtiques i informacionals. Capacitat per a aplicar les tecnologies informàtiques i informacionals en 
l'exercici de l'activitat professional.
Competències en comunicació oral i escrita. Capacitat per a comunicar idees de forma oral i escrita de manera 
comprensible a persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions.  

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Establir relacions professionals a fi d'identificar la forma més adequada d'intervenció. 
Intervenir amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats per a ajudar-los a prendre decisions ben fonamentades 
sobre les seues necessitats, circumstàncies, riscos, opcions preferents i recursos.
Valorar les necessitats i opcions possibles per a orientar una estratègia d'intervenció.
Respondre a situacions de crisi valorant la urgència de les situacions, planificant i desenvolupant accions per a fer front a 
aquestes i revisant-ne els resultats. 
Interactuar amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats per a aconseguir canvis, per a promocionar-ne el 
desenvolupament i millorar-ne les condicions de vida per mitjà de la utilització dels mètodes i models de treball social, fent 
un seguiment amb regularitat dels canvis que es produeixen a fi de preparar la finalització de la intervenció. 
Preparar, produir, implementar i avaluar els plans d'intervenció amb les persones, famílies, grups, organitzacions i 
comunitats i els col·legues professionals, negociant el subministrament de serveis que han de ser emprats i revisant l'eficàcia 
dels plans d'intervenció amb les persones implicades, a fi d'adaptar-los a les necessitats i circumstàncies canviants. 
Donar suport al desenvolupament de xarxes per a plantar cara a les necessitats i treballar a favor dels resultats planificats 
examinant amb les persones les xarxes de suport a les quals puguen accedir i desenvolupar. 
Promoure el creixement, desenvolupament i independència de les persones identificant les oportunitats per a formar i crear 
grups, utilitzant la programació i les dinàmiques de grups per al creixement individual i l'enfortiment de les habilitats de 
relació interpersonal. 
Treballar amb els comportaments que representen un risc per a les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats 
identificant i avaluant les situacions i circumstàncies que configuren aquest comportament i elaborant estratègies de 
modificació dels mateixos. 
Analitzar i sistematitzar la informació que proporciona el treball quotidià com a suport per a revisar i millorar les estratègies 
professionals que han de donar resposta a les situacions socials emergents. 
Utilitzar la mediació com a estratègia d'intervenció destinada a la resolució alternativa de conflictes. 
Dissenyar, implementar i avaluar projectes d'intervenció social. 
Defensar a les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats i actuar en el seu nom si la situació ho requereix.
Preparar i participar en les reunions de presa de decisions a fi de defensar millor els interessos de les persones, famílies, grups, 
organitzacions i comunitats.
Establir i actuar per a la resolució de situacions de risc prèvia identificació i definició de la naturalesa d'aquest. 
Establir, minimitzar i gestionar el risc cap a un mateix i els col·legues a través de la planificació, revisió i seguiment d'accions 
per a limitar l'estrès i el risc. 
Administrar i ser responsable del propi treball assignant prioritats, complint les obligacions professionals i avaluant l'eficàcia 
del programa de treball. 
Contribuir a l'administració de recursos i serveis col·laborant amb els procediments implicats en l'obtenció, supervisant-ne 
l'eficàcia i assegurant-ne la qualitat. 
Gestionar, presentar i compartir històries i informes socials mantenint-los complets, fidels, accessibles i actualitzats com a 
garantia en la presa de decisions i valoracions professionals. 
Treballar de manera eficaç dins de sistemes, xarxes i equips interdisciplinaris i multiorganizacionals amb el propòsit de 
col·laborar en l'establiment de finalitats, objectius i temps de durada d'aquests, contribuint igualment a abordar de manera 
constructiva els possibles de desacords existents. 
Participar en la gestió i direcció d'entitats de benestar social. 
Investigar, analitzar, avaluar i utilitzar el coneixement actual de les millors pràctiques del treball social per a revisar i 
actualitzar els propis coneixements sobre els marcs de treball. 
Treballar dins d'estàndards acordats per a l'exercici del treball social i assegurar el propi desenvolupament professional 
utilitzant l'assertivitat professional per a justificar les pròpies decisions, reflexionant-hi críticament i utilitzant la supervisió 
com a mitjà de resposta a les necessitats de desenvolupament professional. 
Gestionar conflictes, dilemes i problemes ètics complexos identificant-los, dissenyant estratègies de superació i 
reflexionant-ne sobre els resultats.
Contribuir a la promoció de les millors pràctiques del treball social participant en el desenvolupament i anàlisi de les 
polítiques que s'implementen.

COMPETÈNCIES GENERALS DEL TÍTOL

Capacitat per a treballar i valorar de manera conjunta amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats les 
seues necessitats i circumstàncies.
Analitzar situacions-problema, planificar, desenvolupar, executar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb 
persones, famílies, grups, organitzacions, i comunitats i amb altres professionals.
Donar suport a les persones perquè siguen capaces de manifestar les seues necessitats, punts de vista i circumstàncies.
Actuar preventivament i en la resolució de les situacions de risc per a la ciutadania, per a un mateix i per als col·legues de 
professió.
Administrar i ser responsable, amb supervisió i suport, de la pròpia pràctica dins de l'organització.
Demostrar competència professional en l'exercici del treball social.
Capacitat per a contribuir al desenvolupament dels drets fonamentals, la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, els 
principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis 
d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

CONTINGUTS: MÒDULS DEL PLA D'ESTUDIS

El pla d'estudis està estructurat en cinc mòduls, en els quals s'integren les matèries bàsiques i obligatòries, les matèries 
optatives, les pràctiques externes obligatòries i el Treball de Fi de Grau. 

Mòdul A. El treball social: conceptes, mètodes, tècniques i aplicació (78 crèdits-13 assignatures). Es compon de 4 matèries: 
Fonaments del treball social. Mètodes, models i tècniques de treball social. Habilitats professionals del treball social. 
Investigació, diagnòstic i avaluació en treball social.
Mòdul B. El context institucional del treball social (36 crèdits–6 assignatures). Compost per 2 matèries: Serveis socials. 
Polítiques socials i treball social.
Mòdul C. Processos i problemes sobre els quals actua el treball social (66 crèdits–11 assignatures). Aquest mòdul està 
integrat per 3 matèries: Desenvolupament humà en el cicle vital i el medi social. Estructura, desigualtat i exclusió socials.  
Salut, dependència i vulnerabilitat social.
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Grau en Treball Social
per la Universitat d'Alacant

OBJECTIUS GENERALS

Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques.

 presencialEnsenyament:

 240 ECTSNombre de crèdits:

 160Nombre de places:

Llengües utilitzades: castellà i valencià (depenent de l'oferta de cada curs)

L'objectiu del títol és formar professionals de la intervenció social en metodologies d'intervenció del Treball Social, amb una 
comprensió àmplia de les estructures i processos socials, el canvi social i del comportament humà, que els capaciten per a:

Intervenir en els contextos socials i institucionals en què viuen els individus, famílies, grups, organitzacions i comunitats, 
assistint, abordant conflictes, exercint tasques de mediació, ajuda, educació, defensa, animació i transformant aquests 
contextos, inclosos els políticosocials.
Participar en la formulació i avaluació de polítiques, serveis i iniciatives socials.
Contribuir a la ciutadania activa mitjançant l'empoderament  i la garantia dels drets humans i socials.
Treballar en la prevenció dels problemes socials.

Tot açò amb el fi de contribuir juntament amb altres professionals a:
la integració social de persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats,
La constitució d'una societat cohesionada i
el desenvolupament de la qualitat de vida i del benestar social.

La titulació ha de capacitar per a l'exercici professional com a treballador/a social i facultar per a la utilització i aplicació de 
la valoració diagnòstica, el pronòstic, el tractament i la resolució dels problemes socials, aplicant la metodologia específica 
de la intervenció social de cas, família, grup i comunitat, i capacitar per a planificar, programar, projectar, aplicar, coordinar i 
avaluar serveis i polítiques socials. Aquest pla d'estudis conduent al Grau de Treball Social ha de permetre l'adquisició dels 
coneixements i competències necessàries per a desenvolupar les següents funcions en l'exercici professional: funció 
d'informació i orientació, preventiva, assistencial, de planificació, docent, de promoció i inserció social, de mediació, de 
supervisió, d'avaluació, gerencial, d'investigació i de coordinació. 

www.ua.es

www.ua.es

INFORMACIÓ GENERAL

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DE LA UA

COMPETÈNCIES

Competències en un idioma estranger. D'acord amb la normativa esmentada, les competències d'idioma estranger es 
consideraran aconseguides acreditant el nivell necessari. 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 i es 
recomana el B2. El nivell mínim B1 es considera transitori i podrà modificar-se quan es considere oportú. El nivell s'ha 
d'acreditar prèviament a la matrícula del Treball de Fi de Grau.
Competències informàtiques i informacionals. Capacitat per a aplicar les tecnologies informàtiques i informacionals en 
l'exercici de l'activitat professional.
Competències en comunicació oral i escrita. Capacitat per a comunicar idees de forma oral i escrita de manera 
comprensible a persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions.  

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Establir relacions professionals a fi d'identificar la forma més adequada d'intervenció. 
Intervenir amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats per a ajudar-los a prendre decisions ben fonamentades 
sobre les seues necessitats, circumstàncies, riscos, opcions preferents i recursos.
Valorar les necessitats i opcions possibles per a orientar una estratègia d'intervenció.
Respondre a situacions de crisi valorant la urgència de les situacions, planificant i desenvolupant accions per a fer front a 
aquestes i revisant-ne els resultats. 
Interactuar amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats per a aconseguir canvis, per a promocionar-ne el 
desenvolupament i millorar-ne les condicions de vida per mitjà de la utilització dels mètodes i models de treball social, fent 
un seguiment amb regularitat dels canvis que es produeixen a fi de preparar la finalització de la intervenció. 
Preparar, produir, implementar i avaluar els plans d'intervenció amb les persones, famílies, grups, organitzacions i 
comunitats i els col·legues professionals, negociant el subministrament de serveis que han de ser emprats i revisant l'eficàcia 
dels plans d'intervenció amb les persones implicades, a fi d'adaptar-los a les necessitats i circumstàncies canviants. 
Donar suport al desenvolupament de xarxes per a plantar cara a les necessitats i treballar a favor dels resultats planificats 
examinant amb les persones les xarxes de suport a les quals puguen accedir i desenvolupar. 
Promoure el creixement, desenvolupament i independència de les persones identificant les oportunitats per a formar i crear 
grups, utilitzant la programació i les dinàmiques de grups per al creixement individual i l'enfortiment de les habilitats de 
relació interpersonal. 
Treballar amb els comportaments que representen un risc per a les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats 
identificant i avaluant les situacions i circumstàncies que configuren aquest comportament i elaborant estratègies de 
modificació dels mateixos. 
Analitzar i sistematitzar la informació que proporciona el treball quotidià com a suport per a revisar i millorar les estratègies 
professionals que han de donar resposta a les situacions socials emergents. 
Utilitzar la mediació com a estratègia d'intervenció destinada a la resolució alternativa de conflictes. 
Dissenyar, implementar i avaluar projectes d'intervenció social. 
Defensar a les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats i actuar en el seu nom si la situació ho requereix.
Preparar i participar en les reunions de presa de decisions a fi de defensar millor els interessos de les persones, famílies, grups, 
organitzacions i comunitats.
Establir i actuar per a la resolució de situacions de risc prèvia identificació i definició de la naturalesa d'aquest. 
Establir, minimitzar i gestionar el risc cap a un mateix i els col·legues a través de la planificació, revisió i seguiment d'accions 
per a limitar l'estrès i el risc. 
Administrar i ser responsable del propi treball assignant prioritats, complint les obligacions professionals i avaluant l'eficàcia 
del programa de treball. 
Contribuir a l'administració de recursos i serveis col·laborant amb els procediments implicats en l'obtenció, supervisant-ne 
l'eficàcia i assegurant-ne la qualitat. 
Gestionar, presentar i compartir històries i informes socials mantenint-los complets, fidels, accessibles i actualitzats com a 
garantia en la presa de decisions i valoracions professionals. 
Treballar de manera eficaç dins de sistemes, xarxes i equips interdisciplinaris i multiorganizacionals amb el propòsit de 
col·laborar en l'establiment de finalitats, objectius i temps de durada d'aquests, contribuint igualment a abordar de manera 
constructiva els possibles de desacords existents. 
Participar en la gestió i direcció d'entitats de benestar social. 
Investigar, analitzar, avaluar i utilitzar el coneixement actual de les millors pràctiques del treball social per a revisar i 
actualitzar els propis coneixements sobre els marcs de treball. 
Treballar dins d'estàndards acordats per a l'exercici del treball social i assegurar el propi desenvolupament professional 
utilitzant l'assertivitat professional per a justificar les pròpies decisions, reflexionant-hi críticament i utilitzant la supervisió 
com a mitjà de resposta a les necessitats de desenvolupament professional. 
Gestionar conflictes, dilemes i problemes ètics complexos identificant-los, dissenyant estratègies de superació i 
reflexionant-ne sobre els resultats.
Contribuir a la promoció de les millors pràctiques del treball social participant en el desenvolupament i anàlisi de les 
polítiques que s'implementen.

COMPETÈNCIES GENERALS DEL TÍTOL

Capacitat per a treballar i valorar de manera conjunta amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats les 
seues necessitats i circumstàncies.
Analitzar situacions-problema, planificar, desenvolupar, executar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb 
persones, famílies, grups, organitzacions, i comunitats i amb altres professionals.
Donar suport a les persones perquè siguen capaces de manifestar les seues necessitats, punts de vista i circumstàncies.
Actuar preventivament i en la resolució de les situacions de risc per a la ciutadania, per a un mateix i per als col·legues de 
professió.
Administrar i ser responsable, amb supervisió i suport, de la pròpia pràctica dins de l'organització.
Demostrar competència professional en l'exercici del treball social.
Capacitat per a contribuir al desenvolupament dels drets fonamentals, la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, els 
principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis 
d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

CONTINGUTS: MÒDULS DEL PLA D'ESTUDIS

El pla d'estudis està estructurat en cinc mòduls, en els quals s'integren les matèries bàsiques i obligatòries, les matèries 
optatives, les pràctiques externes obligatòries i el Treball de Fi de Grau. 

Mòdul A. El treball social: conceptes, mètodes, tècniques i aplicació (78 crèdits-13 assignatures). Es compon de 4 matèries: 
Fonaments del treball social. Mètodes, models i tècniques de treball social. Habilitats professionals del treball social. 
Investigació, diagnòstic i avaluació en treball social.
Mòdul B. El context institucional del treball social (36 crèdits–6 assignatures). Compost per 2 matèries: Serveis socials. 
Polítiques socials i treball social.
Mòdul C. Processos i problemes sobre els quals actua el treball social (66 crèdits–11 assignatures). Aquest mòdul està 
integrat per 3 matèries: Desenvolupament humà en el cicle vital i el medi social. Estructura, desigualtat i exclusió socials.  
Salut, dependència i vulnerabilitat social.
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www.ua.es

TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA
Límit admissió de places: 160.
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. 

www.ua.es

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).
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.

PERFIL D'INGRÉS RECOMANAT
Pel que fa al perfil recomanat per a accedir a aquests estudis, s´espera que els estudiants de nou ingrés mostren sensibilitat i 
motivació per a:

Contribuir a la integració social de persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats; a la constitució d'una societat 
cohesionada i al desenvolupament de la qualitat de vida i del benestar social.

Interès en la prevenció i resposta als problemes socials.
Contribuir a la ciutadania activa i la defensa i garantia dels drets humans i socials.

PERFILS PROFESSIONALS DEL TÍTOL

Les i els treballadors socials realitzen la seua activitat professional en diverses àrees professionals i àmbits d'acompliment, tant 
en organismes internacionals, administració pública, universitats, empresa privada (per compte aliè o exercici lliure de la 
professió) com en el marc del tercer sector (associacions, fundacions, federacions o altres organitzacions socials). 
Des de l'aprovació de la Constitució de 1978, i en la mesura en què es desenvolupa en normes jurídiques positives i en el seu 
corresponent entramat institucional, l'activitat professional es dirigeix cap a tota la ciutadania en estat de necessitat en el marc 
dels drets que li reconeix la Constitució i la resta de normatives jurídiques. Des d'aquest reconeixement de drets de tothom, la o 
el treballador social tracta de potenciar totes les virtualitats de la persona humana, de les famílies, dels grups, de les 
organitzacions i comunitats en què desenvolupa la seua vida, per a aconseguir el màxim de benestar social i qualitat de vida.
L'àmbit més habitual de la seua labor professional és el dels serveis socials personals, però també es troba en l'àmbit de la salut, 
l'educació, justícia, ocupació, urbanisme i habitatge, seguretat social, empresa, medi ambient, voluntariat, la cultura i el temps 
lliure.
Les diferents administracions públiques (central, autonòmica i local) són les màximes responsables, a l'estat espanyol i als 
països del nostre entorn, de garantir la prestació d'aquest tipus de serveis als ciutadans i a les seues comunitats. És, doncs, en 
aquestes administracions, especialment en l'administració local i autonómica, on més àmplia acollida troba aquest tipus de 
labor professional.
També la iniciativa privada sense ànim de lucre ofereix un ampli camp a les i els treballadors socials: les associacions 
d'autoajuda, les organitzacions no governamentals tenen un important paper a jugar i l'augmentaran en els pròxims anys.
Les i els treballadors socials també han estat presents en el sector mercantil; actualment i en el futur més proper, aquest sector 
es presenta com un altre dels jaciments d'ocupació per a la professió.
Finalment, les i els treballadors socials també exerceixen la seua activitat en l'exercici lliure de la professió.
En aquests àmbits d'acompliment, les i els treballadors socials realitzen intervencions professionals de forma coordinada i 
complementària amb altres agents, tant amb les pròpies persones afectades per problemes socials i les seues famílies, així com 
amb agents polítics (càrrecs polítics institucionals, representants polítics i sindicals, etc.), socials (voluntariat social, militants 
socials, etc.), professionals (psicològics, sociòlegs, educadors socials, etc.).

Professions per a les que capacita: treballador/a social.

Mòdul D. Eines legals, econòmiques i lingüístiques per al treball social (30 crèdits-5 assignatures). Està compost de 3 
matèries: dret, ciutadania i treball social. Gestió d'organitzacions. Eines lingüístiques per al treball social. 
Mòdul I. Pràctiques i Treball de Fi de Grau (54 crèdits-5 assignatures). Es compon de 2 matèries: 
E1. Pràctiques: pràctiques preprofessionals en institucions socials: nivell d'iniciació. Pràctiques preprofessionals en 
institucions socials: nivell bàsic. Pràctiques preprofessionals en institucions socials: nivell mitjà. Pràctiques preprofessionals 
en institucions socials: nivell de consolidació. 
E2. Treball de Fi de Grau: Continguts: elaboració i defensa pública d'un informe o projecte d'intervenció, que podrà derivar de 
les activitats desenvolupades en les pràctiques preprofessionals. Assignatura: Treball de Fi de Grau (6 ECTS, OB).

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/
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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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TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA
Límit admissió de places: 160.
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. 

www.ua.es

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).
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.

PERFIL D'INGRÉS RECOMANAT
Pel que fa al perfil recomanat per a accedir a aquests estudis, s´espera que els estudiants de nou ingrés mostren sensibilitat i 
motivació per a:

Contribuir a la integració social de persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats; a la constitució d'una societat 
cohesionada i al desenvolupament de la qualitat de vida i del benestar social.

Interès en la prevenció i resposta als problemes socials.
Contribuir a la ciutadania activa i la defensa i garantia dels drets humans i socials.

PERFILS PROFESSIONALS DEL TÍTOL

Les i els treballadors socials realitzen la seua activitat professional en diverses àrees professionals i àmbits d'acompliment, tant 
en organismes internacionals, administració pública, universitats, empresa privada (per compte aliè o exercici lliure de la 
professió) com en el marc del tercer sector (associacions, fundacions, federacions o altres organitzacions socials). 
Des de l'aprovació de la Constitució de 1978, i en la mesura en què es desenvolupa en normes jurídiques positives i en el seu 
corresponent entramat institucional, l'activitat professional es dirigeix cap a tota la ciutadania en estat de necessitat en el marc 
dels drets que li reconeix la Constitució i la resta de normatives jurídiques. Des d'aquest reconeixement de drets de tothom, la o 
el treballador social tracta de potenciar totes les virtualitats de la persona humana, de les famílies, dels grups, de les 
organitzacions i comunitats en què desenvolupa la seua vida, per a aconseguir el màxim de benestar social i qualitat de vida.
L'àmbit més habitual de la seua labor professional és el dels serveis socials personals, però també es troba en l'àmbit de la salut, 
l'educació, justícia, ocupació, urbanisme i habitatge, seguretat social, empresa, medi ambient, voluntariat, la cultura i el temps 
lliure.
Les diferents administracions públiques (central, autonòmica i local) són les màximes responsables, a l'estat espanyol i als 
països del nostre entorn, de garantir la prestació d'aquest tipus de serveis als ciutadans i a les seues comunitats. És, doncs, en 
aquestes administracions, especialment en l'administració local i autonómica, on més àmplia acollida troba aquest tipus de 
labor professional.
També la iniciativa privada sense ànim de lucre ofereix un ampli camp a les i els treballadors socials: les associacions 
d'autoajuda, les organitzacions no governamentals tenen un important paper a jugar i l'augmentaran en els pròxims anys.
Les i els treballadors socials també han estat presents en el sector mercantil; actualment i en el futur més proper, aquest sector 
es presenta com un altre dels jaciments d'ocupació per a la professió.
Finalment, les i els treballadors socials també exerceixen la seua activitat en l'exercici lliure de la professió.
En aquests àmbits d'acompliment, les i els treballadors socials realitzen intervencions professionals de forma coordinada i 
complementària amb altres agents, tant amb les pròpies persones afectades per problemes socials i les seues famílies, així com 
amb agents polítics (càrrecs polítics institucionals, representants polítics i sindicals, etc.), socials (voluntariat social, militants 
socials, etc.), professionals (psicològics, sociòlegs, educadors socials, etc.).

Professions per a les que capacita: treballador/a social.

Mòdul D. Eines legals, econòmiques i lingüístiques per al treball social (30 crèdits-5 assignatures). Està compost de 3 
matèries: dret, ciutadania i treball social. Gestió d'organitzacions. Eines lingüístiques per al treball social. 
Mòdul I. Pràctiques i Treball de Fi de Grau (54 crèdits-5 assignatures). Es compon de 2 matèries: 
E1. Pràctiques: pràctiques preprofessionals en institucions socials: nivell d'iniciació. Pràctiques preprofessionals en 
institucions socials: nivell bàsic. Pràctiques preprofessionals en institucions socials: nivell mitjà. Pràctiques preprofessionals 
en institucions socials: nivell de consolidació. 
E2. Treball de Fi de Grau: Continguts: elaboració i defensa pública d'un informe o projecte d'intervenció, que podrà derivar de 
les activitats desenvolupades en les pràctiques preprofessionals. Assignatura: Treball de Fi de Grau (6 ECTS, OB).

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/
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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 



(1) Abans de l'avaluació del Treball de Fi de Grau, l'estudiant ha d'acreditar les competències en un idioma 
estranger. Entre altres formes d'acreditació, en la 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) Oferta d'assignatures optatives per semestre.
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ESTRUCTURA DEL PLA D'ESTUDIS
PER TIPUS DE MATÈRIA

DISTRIBUCIÓ PER CURSOS

TREBALL SOCIAL

TR
E
B
A

LL
 S

O
C
IA

L

5 6

TIPUS DE MATÈRIA ECTS 
Formació bàsica (FB) 60 
Obligatòries incloses 
Pràctiques externes (OB) 

156 

Optatives (OP) 18 
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 

19501 
FONAMENTS DE PSICOLOGIA PER 
AL TREBALL SOCIAL    

FB 6 19507 
PSICOLOGIA EVOLUTIVA PER AL 
TREBALL SOCIAL 

FB 6 

19502 ESTRUCTURA SOCIAL FB 6 19508 
TÈCNIQUES DE RECERCA SOCIAL 
PER AL TREBALL SOCIAL 

FB 6 

19503 
ANTROPOLOGIA APLICADA AL 
TREBALL SOCIAL 

FB 6 19509 
DRET DE FAMÍLIA I DRET DE LA 
SEGURETAT SOCIAL 

FB 6 

19504 FONAMENTS DE DRET PÚBLIC FB 6 19505 
INICIACIÓ A LES HABILITATS 
PROFESSIONALS 

OB 6 

19500 FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL OB 6 19506 
CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ DEL 
TREBALL SOCIAL 

OB 6 

SEGON CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

19512 
SOCIOLOGIA DE LES 
DESIGUALTATS 

FB 6 19519 PSICOLOGIA SOCIAL FB 6 

19514 
ECONOMIA PER AL TREBALL 
SOCIAL 

FB 6 19515 
MODELS I MÈTODES DEL TREBALL 
SOCIAL II   

OB 6 

19510 
MODELS I MÈTODES DEL TREBALL 
SOCIAL I   

OB 6 19516 HABILITATS PROFESSIONALS I OB 6 

19511 
TREBALL SOCIAL EN ELS SERVEIS 
SOCIALS GENERALS 

OB 6 19517 

TREBALL SOCIAL EN ELS SERVEIS 
SOCIALS ESPECÍFICS I 
ESPECIALITZATS 

OB 6 

19513 
SALUT PÚBLICA PER Al TREBALL 
SOCIAL 

OB 6 19518 
POLÍTIQUES SOCIALS I TREBALL 
SOCIAL 

OB 6 

TERCER CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

19520 
TREBALL SOCIAL AMB PERSONES I 
FAMÍLIES   

OB 6 19523 TREBALL SOCIAL AMB COMUNITATS OB 6 

19521 TREBALL SOCIAL AMB GRUPS  OB 6 19524 HABILITATS PROFESSIONALS II OB 6 

19522 PRÀCTIQUES EXTERNES I OB 12 19525 PRÀCTIQUES EXTERNES II OB 12 

ASSIGNATURA OPTATIVA
(2)

OP 6 ASSIGNATURA OPTATIVA
(2)

OP 6 

QUART CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

19526 HABILITATS PROFESSIONALS III OB 6 19529 
TREBALL SOCIAL AMB 
ORGANITZACIONS 

OB 6 

19527 
INTERVENCIÓ DEL TREBALL SOCIAL 
EN LES POLÍTIQUES SOCIALS 

OB 6 19530 

INICIACIÓ A LA INVESTIGACIÓ 
SOBRE LA PRÀCTICA DEL TREBALL 
SOCIAL 

OB 6 

19528 PRÀCTIQUES EXTERNES III OB 12 19531 PRÀCTIQUES EXTERNES IV OB 12 

ASSIGNATURA OPTATIVA
(2)

OP 6 19532 TREBALL DE FI DE GRAU (1)
OB 6 

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS SEMESTRE

19533 GEOGRAFIA SOCIAL OP 6 5 

19534 IDIOMA MODERN PER AL TREBALL SOCIAL (ANGLÈS) OP 6 5 

19535 IDIOMA MODERN PER AL TREBALL SOCIAL (FRANCÈS) OP 6 5 

19538 
TREBALL SOCIAL, SERVICIS SOCIALS I POLÍTICA SOCIAL 
INTERNACIONALS 

OP 6 6 

19539 ANÀLISI DE DADES PER AL TREBALL SOCIAL OP 6 6 

19536 TREBALL SOCIAL I PROBLEMES EMERGENTS OP 6 7 

19537 ANÀLISIS PSICOSOCIAL DE PROGRAMES I COL·LECTIUS D'INTERVENCIÓ OP 6 7 
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ESTRUCTURA DEL PLA D'ESTUDIS
PER TIPUS DE MATÈRIA

DISTRIBUCIÓ PER CURSOS

TREBALL SOCIAL
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5 6

TIPUS DE MATÈRIA ECTS 
Formació bàsica (FB) 60 
Obligatòries incloses 
Pràctiques externes (OB) 

156 

Optatives (OP) 18 
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

19501 
FONAMENTS DE PSICOLOGIA PER 
AL TREBALL SOCIAL

FB 6 19507 
PSICOLOGIA EVOLUTIVA PER AL 
TREBALL SOCIAL 

FB 6 

19502 ESTRUCTURA SOCIAL FB 6 19508 
TÈCNIQUES DE RECERCA SOCIAL 
PER AL TREBALL SOCIAL 

FB 6 

19503 
ANTROPOLOGIA APLICADA AL 
TREBALL SOCIAL 

FB 6 19509 
DRET DE FAMÍLIA I DRET DE LA 
SEGURETAT SOCIAL 

FB 6 

19504 FONAMENTS DE DRET PÚBLIC FB 6 19505 
INICIACIÓ A LES HABILITATS
PROFESSIONALS

OB 6 

19500 FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL OB 6 19506 
CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ DEL 
TREBALL SOCIAL 

OB 6 

SEGON CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS

19512 
SOCIOLOGIA DE LES 
DESIGUALTATS 

FB 6 19519 PSICOLOGIA SOCIAL FB 6 

19514 
ECONOMIA PER AL TREBALL
SOCIAL

FB 6 19515 
MODELS I MÈTODES DEL TREBALL 
SOCIAL II   

OB 6 

19510 
MODELS I MÈTODES DEL TREBALL 
SOCIAL I

OB 6 19516 HABILITATS PROFESSIONALS I OB 6 

19511 
TREBALL SOCIAL EN ELS SERVEIS 
SOCIALS GENERALS

OB 6 19517 

TREBALL SOCIAL EN ELS SERVEIS 
SOCIALS ESPECÍFICS I 
ESPECIALITZATS 

OB 6 

19513 
SALUT PÚBLICA PER Al TREBALL 
SOCIAL

OB 6 19518 
POLÍTIQUES SOCIALS I TREBALL 
SOCIAL

OB 6 

TERCER CURS 

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS

19520 
TREBALL SOCIAL AMB PERSONES I 
FAMÍLIES

OB 6 19523 TREBALL SOCIAL AMB COMUNITATS OB 6 

19521 TREBALL SOCIAL AMB GRUPS  OB 6 19524 HABILITATS PROFESSIONALS II OB 6 

19522 PRÀCTIQUES EXTERNES I OB 12 19525 PRÀCTIQUES EXTERNES II OB 12 

ASSIGNATURA OPTATIVA
(2)

OP 6 ASSIGNATURA OPTATIVA
(2)

OP 6 

QUART CURS

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

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS

19526 HABILITATS PROFESSIONALS III OB 6 19529 
TREBALL SOCIAL AMB 
ORGANITZACIONS

OB 6 

19527 
INTERVENCIÓ DEL TREBALL SOCIAL 
EN LES POLÍTIQUES SOCIALS 

OB 6 19530 

INICIACIÓ A LA INVESTIGACIÓ
SOBRE LA PRÀCTICA DEL TREBALL 
SOCIAL

OB 6 

19528 PRÀCTIQUES EXTERNES III OB 12 19531 PRÀCTIQUES EXTERNES IV OB 12 

ASSIGNATURA OPTATIVA
(2)

OP 6 19532 TREBALL DE FI DE GRAU
(1)

OB 6 

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS SEMESTRE 

19533 GEOGRAFIA SOCIAL OP 6 5 

19534 IDIOMA MODERN PER AL TREBALL SOCIAL (ANGLÈS) OP 6 5 

19535 IDIOMA MODERN PER AL TREBALL SOCIAL (FRANCÈS) OP 6 5 

19538 
TREBALL SOCIAL, SERVICIS SOCIALS I POLÍTICA SOCIAL 
INTERNACIONALS 

OP 6 6 

19539 ANÀLISI DE DADES PER AL TREBALL SOCIAL OP 6 6 

19536 TREBALL SOCIAL I PROBLEMES EMERGENTS OP 6 7 

19537 ANÀLISIS PSICOSOCIAL DE PROGRAMES I COL·LECTIUS D'INTERVENCIÓ OP 6 7 

(1) Prèviament a l'avaluació del Treball Fi de Grau, el/la 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. 

(2) L'estudiant ha de cursar 18 crèdits d'optativitat. Podrà triar lliurement els 18 crèdits entre les assignatures oferides.
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.

OPTATIVES
(7 assignatures de 6 ECTS)
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19501 

FONAMENTS DE 
PSICOLOGIA PER AL 
TREBALL SOCIAL 

FB 6 

Principis teòrics generals dels processos psicològics bàsics: 
atenció, sensopercepció, estats de consciència, 
aprenentatge, memòria, llenguatge, pensament, motivació, 
emoció, personalitat, estrès i afrontament. Introducció a la 
psicopatologia: psicopatologia i processos psicològics. 

19502 ESTRUCTURA SOCIAL FB 6 
Processos de formació, desenvolupament i evolució de 
famílies, grups, organitzacions i comunitats, així com les 
seues manifestacions i tendències de futur. 

19503 
ANTROPOLOGIA APLICADA 
AL TREBALL SOCIAL 

FB 6 

Actituds, comportaments i valors del món occidental 
modern. Anàlisi dels fonaments de les relacions socials, 
que es consideren essencials en el món actual. El capital 
social, els grups ètnics, les desigualtats, les migracions, els 
nous grups urbans, el gènere i el desenvolupament de les 
identitats culturals. 

19504 
FONAMENTS DE DRET 
PÚBLIC 

FB 6 

Fonament dels drets humans. El règim jurídic de les 
administracions públiques, marc legal i procedimental de 
l'exercici dels drets i de les obligacions dels ciutadans. La 
reacció penal enfront dels conflictes més greus: les penes i 
les mesures de seguretat. 

19500 
FONAMENTS DEL TREBALL 
SOCIAL 

OB 6 
Història del treball social. Conceptes. Epistemologia. Ètica i 
deontologia professional. Competències professionals. 

19507 
PSICOLOGIA EVOLUTIVA 
PER AL TREBALL SOCIAL 

FB 6 
Processos evolutius i del desenvolupament de la conducta 
en el mitjà social al llarg del cicle vital. 

19508 

TÈCNIQUES 
D’INVESTIGACIÓ SOCIAL 
PER AL TREBALL SOCIAL 

FB 6 
Epistemologia de les ciències socials i la recerca social: 
procés d’investigació i tècniques d’investigació social de 
naturalesa quantitativa i qualitativa. 

19509 
DRET DE FAMÍLIA I DRET 
DE LA SEGURETAT SOCIAL 

FB 6 

La regulació específica del dret de la persona i la família en 
les situacions de conflicte i especialment necessitades de 
protecció jurídica. Sistema espanyol de la Seguretat Social: 
camp d'aplicació, acció protectora, règim jurídic de la 
dependència i de la lluita contra l'exclusió social. 

19505 

INICIACIÓ A LES 
HABILITATS 
PROFESSIONALS 

OB 6 

Tècniques i habilitats del treball social per al coneixement i 
anàlisi de necessitats i problemes socials objectiu de la 
seua intervenció. Interaccions del treball social amb usuaris 
i altres professions. 

19506 

CONTEXTOS 
D'INTERVENCIÓ DEL 
TREBALL SOCIAL 

OB 6 
Subsistemes de benestar social en els quals intervé el 
treball social: conceptes i principis d'actuació. Rols del 
treball social en els diferents contextos d'intervenció. 

19512 
SOCIOLOGIA DE LES 
DESIGUALTATS 

FB 6 
Desequilibris socioestructurals, discriminació, opressió, 
injustícies socials, polítiques i econòmiques que impacten 
en les relacions humanes i generen situacions de malestar. 

19514 
ECONOMIA PER AL
TREBALL SOCIAL 

FB 6 

Conceptes. Economia de les administracions públiques. 
Economia social i tercer sector. Instruments per a la gestió 
econòmica de programes i serveis de benestar 
(pressupostos, comptabilitat, etc.).

19510 
MODELS I MÈTODES DEL 
TREBALL SOCIAL I 

OB 6 
Models i mètodes d'intervenció en treball social. Tècniques, 
habilitats i procés d'intervenció del treball social des dels 
diferents models. 

19511 

TREBALL SOCIAL EN ELS 
SERVEIS SOCIALS 
GENERALS 

OB 6 
Estructura i organització territorial i competencial del 
sistema públic de serveis socials. Els serveis socials 
generals. Intervenció  del treball social en aquests serveis. 

19513 
SALUT PÚBLICA PER AL
TREBALL SOCIAL 

OB 6 

Binomi salut-malaltia. Determinants i desigualtats socials en 
salut. Epidemiologia de les malalties cròniques i 
trasmissibles, i dels seus principals factors de risc. 
Organització sanitària. Promoció i educació per a la salut. 

19519 PSICOLOGIA SOCIAL FB 6 

Procés de socialització en els àmbits familiar, escolar i 
grupal. Processos d'atribució i interacció: Percepció 
interpersonal, autoconcepte, identitat, prejudicis, 
estereotips, actituds, conducta agressiva i prosocial, rols, 
lideratge i dinàmica de grups. La psicologia comunitària com 
a perspectiva d'intervenció  social. 

19515 
MODELS I MÈTODES DEL 
TREBALL SOCIAL II 

OB 6 
Aprofundiment en un model d'intervenció del Treball Social. 
Tècniques, habilitats i procés d'intervenció del Treball 
Social. 

19516 
HABILITATS 
PROFESSIONALS I 

OB 6 

Inici del procés d'intervenció professional. Aplicació de les 
tècniques i habilitats del treball social per a l'establiment de 
la relació d'ajuda. Els suports documentals bàsics del treball 
social i la seua aplicació. 

19517 

TREBALL SOCIAL EN ELS 
SERVEIS SOCIALS 
ESPECÍFICS I 
ESPECIALITZATS 

OB 6 
Els serveis socials específics i especialitzats. Intervenció del 
treball social en aquests serveis. 

19518 
POLÍTIQUES SOCIALS I 
TREBALL SOCIAL 

OB 6 
Conceptes. Origen, desenvolupament i evolució de l'estat
de benestar. Models i tendències actuals en polítiques 
socials. Relació entre el treball social i les polítiques socials. 
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19501 

FONAMENTS DE 
PSICOLOGIA PER AL 
TREBALL SOCIAL 

FB 6 

Principis teòrics generals dels processos psicològics bàsics: 
atenció, sensopercepció, estats de consciència, 
aprenentatge, memòria, llenguatge, pensament, motivació, 
emoció, personalitat, estrès i afrontament. Introducció a la 
psicopatologia: psicopatologia i processos psicològics. 

19502 ESTRUCTURA SOCIAL FB 6 
Processos de formació, desenvolupament i evolució de 
famílies, grups, organitzacions i comunitats, així com les 
seues manifestacions i tendències de futur. 

19503 
ANTROPOLOGIA APLICADA 
AL TREBALL SOCIAL 

FB 6 

Actituds, comportaments i valors del món occidental 
modern. Anàlisi dels fonaments de les relacions socials, 
que es consideren essencials en el món actual. El capital 
social, els grups ètnics, les desigualtats, les migracions, els 
nous grups urbans, el gènere i el desenvolupament de les 
identitats culturals. 

19504 
FONAMENTS DE DRET 
PÚBLIC 

FB 6 

Fonament dels drets humans. El règim jurídic de les 
administracions públiques, marc legal i procedimental de 
l'exercici dels drets i de les obligacions dels ciutadans. La 
reacció penal enfront dels conflictes més greus: les penes i 
les mesures de seguretat. 

19500 
FONAMENTS DEL TREBALL 
SOCIAL 

OB 6 
Història del treball social. Conceptes. Epistemologia. Ètica i 
deontologia professional. Competències professionals. 

19507 
PSICOLOGIA EVOLUTIVA 
PER AL TREBALL SOCIAL 

FB 6 
Processos evolutius i del desenvolupament de la conducta 
en el mitjà social al llarg del cicle vital.

19508 

TÈCNIQUES 
D’INVESTIGACIÓ SOCIAL 
PER AL TREBALL SOCIAL 

FB 6 
Epistemologia de les ciències socials i la recerca social: 
procés d’investigació i tècniques d’investigació social de 
naturalesa quantitativa i qualitativa. 

19509 
DRET DE FAMÍLIA I DRET 
DE LA SEGURETAT SOCIAL 

FB 6 

La regulació específica del dret de la persona i la família en 
les situacions de conflicte i especialment necessitades de 
protecció jurídica. Sistema espanyol de la Seguretat Social: 
camp d'aplicació, acció protectora, règim jurídic de la 
dependència i de la lluita contra l'exclusió social. 

19505 

INICIACIÓ A LES 
HABILITATS 
PROFESSIONALS 

OB 6 

Tècniques i habilitats del treball social per al coneixement i 
anàlisi de necessitats i problemes socials objectiu de la 
seua intervenció. Interaccions del treball social amb usuaris 
i altres professions. 

19506 

CONTEXTOS 
D'INTERVENCIÓ DEL 
TREBALL SOCIAL 

OB 6 
Subsistemes de benestar social en els quals intervé el 
treball social: conceptes i principis d'actuació. Rols del 
treball social en els diferents contextos d'intervenció. 

19512 
SOCIOLOGIA DE LES 
DESIGUALTATS 

FB 6 
Desequilibris socioestructurals, discriminació, opressió, 
injustícies socials, polítiques i econòmiques que impacten 
en les relacions humanes i generen situacions de malestar. 

19514 
ECONOMIA PER AL 
TREBALL SOCIAL 

FB 6 

Conceptes. Economia de les administracions públiques. 
Economia social i tercer sector. Instruments per a la gestió 
econòmica de programes i serveis de benestar 
(pressupostos, comptabilitat, etc.). 

19510 
MODELS I MÈTODES DEL 
TREBALL SOCIAL I 

OB 6 
Models i mètodes d'intervenció en treball social. Tècniques, 
habilitats i procés d'intervenció del treball social des dels 
diferents models. 

19511 

TREBALL SOCIAL EN ELS 
SERVEIS SOCIALS 
GENERALS 

OB 6 
Estructura i organització territorial i competencial del 
sistema públic de  serveis socials. Els serveis socials 
generals. Intervenció  del treball social en aquests serveis. 

19513 
SALUT PÚBLICA PER AL 
TREBALL SOCIAL 

OB 6 

Binomi salut-malaltia. Determinants i desigualtats socials en 
salut. Epidemiologia de les malalties cròniques i 
trasmissibles, i dels seus principals factors de risc. 
Organització sanitària. Promoció i educació per a la salut. 

19519 PSICOLOGIA SOCIAL FB 6 

Procés de socialització en els àmbits familiar, escolar i 
grupal. Processos d'atribució i interacció: Percepció 
interpersonal, autoconcepte, identitat, prejudicis, 
estereotips, actituds, conducta agressiva i prosocial, rols, 
lideratge i dinàmica de grups. La psicologia comunitària com 
a perspectiva d'intervenció  social. 

19515 
MODELS I MÈTODES DEL 
TREBALL SOCIAL II 

OB 6 
Aprofundiment en un model d'intervenció del Treball Social. 
Tècniques, habilitats i procés d'intervenció del Treball 
Social. 

19516 
HABILITATS 
PROFESSIONALS I 

OB 6 

Inici del procés d'intervenció professional. Aplicació de les 
tècniques i habilitats del treball social per a l'establiment de 
la relació d'ajuda. Els suports documentals bàsics del treball 
social i la seua aplicació. 

19517 

TREBALL SOCIAL EN ELS 
SERVEIS SOCIALS 
ESPECÍFICS I 
ESPECIALITZATS 

OB 6 
Els serveis socials específics i especialitzats. Intervenció del 
treball social en aquests serveis. 

19518 
POLÍTIQUES SOCIALS I 
TREBALL SOCIAL 

OB 6 
Conceptes. Origen, desenvolupament i evolució de l'estat 
de benestar. Models i tendències actuals en polítiques 
socials. Relació entre el treball social i les polítiques socials. 
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19520 
TREBALL SOCIAL AMB 
PERSONES I FAMÍLIES 

OB 6 
Fonaments per al treball social amb persones i famílies. 
Mètodes, procés d'intervenció, tècniques i habilitats del 
treball social amb persones i famílies. 

19521 
TREBALL SOCIAL AMB 
GRUPS 

OB 6 
Fonaments per al treball social amb grups. Mètodes, procés 
d'intervenció, tècniques i habilitats del treball social amb 
grups. 

19522 PRÀCTIQUES EXTERNES I OB 12 
Pràctiques preprofessionals en institucions socials: nivell 
d'iniciació. 

19533 GEOGRAFIA SOCIAL OP 6 

L'estudi de la geografia social: fonts, escales i representació 
cartogràfica. Diferències territorials de les estructures 
sociodemogràfiques de la població: edat, sexe, instrucció, 
activitat laboral, classificacions socioprofessionals, 
migracions, mobilitat espacial, etc. Factors i conseqüències 
de les estructures sociodemogràfiques segons territoris i 
grau de desenvolupament. Geografia de la pobresa i 
l'exclusió social i geografia de gènere. 

19534 

IDIOMA MODERN PER AL 
TREBALL SOCIAL 
(ANGLÈS) 

(Serà necessari acreditar 
com a mínim un nivell A2 del 
Marc de Referència Europeu 
per a les Llengües Modernes) 

OP 6 

Formació en un idioma modern (anglès) per a finalitats 
professionals del treball social. Vocabulari i terminologia 
específica per al treball social. Estratègies de comunicació 
oral (telèfon, entrevistes, reunions, presentacions orals, etc.) 
i escrita (lectura comprensiva de bibliografia i textos 
especialitzats, redacció de notes, cartes, resums, informes, 
etc.) per al seu exercici professional amb els ciutadans, les 
institucions i altres professionals. 

19535 

IDIOMA MODERN PER AL 
TREBALL SOCIAL 
(FRANCÈS) 

(Serà necessari acreditar 
com a mínim un nivell A2 del 
Marc de Referència Europeu 
per a les Llengües Modernes) 

OP 6 

Formació en un idioma modern (francès) per a finalitats 
professionals del treball social. Vocabulari i terminologia 
específica per al treball social. Estratègies de comunicació 
oral (telèfon, entrevistes, reunions, presentacions orals, etc.) 
i escrita (lectura comprensiva de bibliografia i textos 
especialitzats, redacció de notes, cartes, resums, informes, 
etc.) per al seu exercici professional amb els ciutadans, les 
institucions i altres professionals. 

19523 
TREBALL SOCIAL AMB 
COMUNITATS 

OB 6 
Fonaments per al treball social amb comunitats. Mètodes, 
procés d'intervenció, tècniques i habilitats del treball social 
amb comunitats.

19524 
HABILITATS 
PROFESSIONALS II 

OB 6 

Disseny i desenvolupament del procés d'intervenció 
professional. Aplicació de tècniques i habilitats del treball 
social. Ús avançat dels suports documentals bàsics del 
treball social. 

19525 PRÀCTIQUES EXTERNES II OB 12 
Pràctiques preprofessionals en institucions socials: nivell 
bàsic. 

A TRIAR UNA ASSIGNATURA D'ENTRE LES SEGÜENTS (12 ECTS DE LES OPTATIVES DE TERCER CURS) 

19538 

TREBALL SOCIAL, 
SERVICIS SOCIALS I 
POLÍTICA SOCIAL 
INTERNACIONALS 

OP 6 
Treball social, polítiques socials i serveis socials des d'una 
perspectiva internacional. 

19539 
ANÀLISI DE DADES PER AL 
TREBALL SOCIAL 

OP 6 

Aprofundiment i especialització en la metodologia 
d’investigació bàsica. Mètodes d'anàlisis en metodologies
qualitatives i quantitatives. Anàlisi de dades secundàries i 
explotació de fonts estadístiques pròpies del treball social. 
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19520 
TREBALL SOCIAL AMB 
PERSONES I FAMÍLIES 

OB 6 
Fonaments per al treball social amb persones i famílies. 
Mètodes, procés d'intervenció, tècniques i habilitats del 
treball social amb persones i famílies. 

19521 
TREBALL SOCIAL AMB 
GRUPS 

OB 6 
Fonaments per al treball social amb grups. Mètodes, procés 
d'intervenció, tècniques i habilitats del treball social amb 
grups. 

19522 PRÀCTIQUES EXTERNES I OB 12 
Pràctiques preprofessionals en institucions socials: nivell 
d'iniciació. 

CAL TRIAR UNA ASSIGNATURA ENTRE LES SEGÜENTS (12 ECTS DE LES OPTATIVES DE TERCER CURS) 

19533 GEOGRAFIA SOCIAL OP 6 

L'estudi de la geografia social: fonts, escales i representació 
cartogràfica. Diferències territorials de les estructures 
sociodemogràfiques de la població: edat, sexe, instrucció, 
activitat laboral, classificacions socioprofessionals, 
migracions, mobilitat espacial, etc. Factors i conseqüències 
de les estructures sociodemogràfiques segons territoris i 
grau de desenvolupament. Geografia de la pobresa i 
l'exclusió social i geografia de gènere. 

19534 

IDIOMA MODERN PER AL 
TREBALL SOCIAL 
(ANGLÈS) 

(Serà necessari acreditar 
com a mínim un nivell A2 del 
Marc de Referència Europeu 
per a les Llengües Modernes) 

OP 6 

Formació en un idioma modern (anglès) per a finalitats 
professionals del treball social. Vocabulari i terminologia
específica per al treball social. Estratègies de comunicació 
oral (telèfon, entrevistes, reunions, presentacions orals, etc.) 
i escrita (lectura comprensiva de bibliografia i textos 
especialitzats, redacció de notes, cartes, resums, informes, 
etc.) per al seu exercici professional amb els ciutadans, les 
institucions i altres professionals. 

19535 

IDIOMA MODERN PER AL
TREBALL SOCIAL 
(FRANCÈS) 

(Serà necessari acreditar 
com a mínim un nivell A2 del 
Marc de Referència Europeu 
per a les Llengües Modernes) 

OP 6 

Formació en un idioma modern (francès) per a finalitats
professionals del treball social. Vocabulari i terminologia
específica per al treball social. Estratègies de comunicació 
oral (telèfon, entrevistes, reunions, presentacions orals, etc.) 
i escrita (lectura comprensiva de bibliografia i textos 
especialitzats, redacció de notes, cartes, resums, informes, 
etc.) per al seu exercici professional amb els ciutadans, les 
institucions i altres professionals. 

19523 
TREBALL SOCIAL AMB 
COMUNITATS 

OB 6 
Fonaments per al treball social amb comunitats. Mètodes, 
procés d'intervenció, tècniques i habilitats del treball social 
amb comunitats. 

19524 
HABILITATS 
PROFESSIONALS II 

OB 6 

Disseny i desenvolupament del procés d'intervenció 
professional. Aplicació de tècniques i habilitats del treball 
social. Ús avançat dels suports documentals bàsics del 
treball social. 

19525 PRÀCTIQUES EXTERNES II OB 12 
Pràctiques preprofessionals en institucions socials: nivell 
bàsic. 

19538 

TREBALL SOCIAL, 
SERVICIS SOCIALS I 
POLÍTICA SOCIAL 
INTERNACIONALS 

OP 6 
Treball social, polítiques socials i serveis socials des d'una 
perspectiva internacional. 

19539 
ANÀLISI DE DADES PER AL 
TREBALL SOCIAL 

OP 6 

Aprofundiment i especialització en la metodologia 
d’investigació bàsica. Mètodes d'anàlisis en metodologies 
qualitatives i quantitatives. Anàlisi de dades secundàries i 
explotació de fonts estadístiques pròpies del treball social. 
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PREREQUISITS

QUART CURS - SEMESTRE 7 (FORMACIÓ OBLIGATÒRIA 24 ECTS + FORMACIÓ OPTATIVA 6 ECTS )(2)

QUART CURS - SEMESTRE 8 (30 ECTS)

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 la Xina i els EUA.

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 VIUS 
D'UNIVERSITATS. Inclou diferents convocatòries d'ajudes (DRAC-Hivern, DRAC-Formació Avançada i DRAC- Estiu).
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ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

11 12

19526 
HABILITATS 
PROFESSIONALS III 

OB 6 
Desenvolupament i avaluació del procés d'intervenció 
professional. Aplicació de tècniques i habilitats del treball 
social. 

19527 

INTERVENCIÓ DEL 
TREBALL SOCIAL EN LES 
POLÍTIQUES SOCIALS 

OB 6 
Polítiques socials a Espanya: característiques, anàlisis i 
interrelacions entre actors. Intervenció del treball social en 
el disseny i avaluació de polítiques socials. 

19528 PRÀCTIQUES EXTERNES III OB 12 
Pràctiques preprofessionals en institucions socials: nivell 
mitjà. 

19536 
TREBALL SOCIAL I 
PROBLEMES EMERGENTS 

OP 6 
Treball social en situacions de vulnerabilitat i exclusió social, 
amb especial referència a la intervenció del treball social en 
situacions de dependència. 

19537 

ANÀLISI PSICOSOCIAL DE 
PROGRAMES I 
COL·LECTIUS 
D'INTERVENCIÓ 

OP 6 

Programes de canvi d'actituds, de suport social, 
d'acolliment, de resolució de conflictes i mediació, amb 
especial incidència en: persones amb discapacitat, infància 
en risc social, drogoaddicció, joves infractors, persones 
majors. 

19529 
TREBALL SOCIAL AMB 
ORGANITZACIONS 

OB 6 
Fonaments per al treball social amb organitzacions. 
Mètodes, procés d'intervenció, tècniques i habilitats del 
treball social amb organitzacions. 

19530 

INICIACIÓ A LA 
INVESTIGACIÓ SOBRE LA 
PRÀCTICA DEL TREBALL 
SOCIAL 

OB 6 
Anàlisi sistemàtica de la pràctica professional. Anàlisi i 
resolució de dilemes ètics professionals. 

19531 
PRÀCTIQUES EXTERNES 
IV 

OB 12 
Pràctiques preprofessionals en institucions socials: nivell de 
consolidació. 

19532 TREBALL DE FI DE GRAU OB 6 
Elaboració i defensa pública d'un informe o projecte 
d'intervenció, que podrà derivar de les activitats 
desenvolupades en les pràctiques preprofessionals. 

PER A CURSAR/SUPERAR AQUESTA ASSIGNATURA CAL SUPERAR PRÈVIAMENT 

19516 HABILITATS PROFESSIONALS I 19505 INICIACIÓ A LES HABILITATS PROFESSIONALS

19510 MODELS I MÈTODES DEL TREBALL SOCIAL I 

19515 MODELS I MÈTODES DEL TREBALL SOCIAL II 19522 PRÀCTIQUES EXTERNES I 

19516 HABILITATS PROFESSIONALS I 

19524 HABILITATS PROFESSIONALS II 19516 HABILITATS PROFESSIONALS I 

19525 PRÀCTIQUES EXTERNES II 19522 PRÀCTIQUES EXTERNES I 

19526 HABILITATS PROFESSIONALS III 19524 HABILITATS PROFESSIONALS II 

19525 PRÀCTIQUES EXTERNES II
19528 PRÀCTIQUES EXTERNES III 

19524 HABILITATS PROFESSIONALS II 

19528 PRÀCTIQUES EXTERNES III 
19531 PRÀCTIQUES EXTERNES IV

19526 HABILITATS PROFESSIONALS III 

19534 

19535 

IDIOMA MODERN PER Al 
TREBALL SOCIAL (ANGLÈS O 
FRANCÈS) 

Acreditar com a mínim un nivell A2 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes 
(MERC) de l'idioma a cursar, encara que es recomana el nivell B1. 

19532 TREBALL DE FI 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) de l'idioma a cursar, 
encara que es recomana el nivell B2.

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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19536 
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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.

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

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

TÍTOLS DE L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR

GRAU

4 ANYS

240 CRÈDITS

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

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

Apartat de correus 99. 03080 Alacant. 
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ARTS I HUMANITATS

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

CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES

■ Administració i Direcció d'Empreses 

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

Direcció d'Empreses (I ADE)2

■ Gastronomia i Arts Culinàries
■ Geografia i Ordenació del Territori 
■ Gestió i Administració Pública 
■ Màrqueting  
■ Mestre en Educació Infantil 
■ Mestre en Educació Primària    
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1 9

1

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

CIÈNCIES

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

CIÈNCIES DE LA SALUT

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

ENGINYERIA I ARQUITECTURA

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

Telecomunicació 

4

4

■ Enginyeria Informàtica 
■ Enginyeria Informàtica + Administració i 

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

Dos d'aquestes filologies.

Mestre en Educació Primaria i Humanitats.

Mestre en Educació Primaria i Filologia Catalana.

Matemàtiques i Física.

ADE i Economia.

ADE i Màrqueting.
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Programes organitzats per a simultanejar:

Dobles graus internacionals:

7

8

9

Doble Grau Internacional amb la Northwestern State 

University (EEUU) (cal tindre superats 120 crèdits de 

ADE).

Doble Grau Internacional en Dret UA - UNIVALI 

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

Doble Grau Internacional: Programa Internacional 

UA / Universitat de Bamberg (Alemanya) (estar 

matriculat en tercer de grau).
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