


PLA D'ESTUDIS
Directrius Generals Pròpies publicades en el BOE de 20-11-1990
Pla d'Estudis de la U. d'Alacant BOE de 13-06-2000
Inici Nou Pla: Curs 2000-2001

OBJECTIUS FORMATIUS
Proporcionar una formació filològica de caràcter general i un coneixement adequat dels aspectes lingüístics, literaris i 
culturals inherents a la filologia àrab.
Formar especialistes en les diferents dimensions que els estudis filològics tenen avui en dia aplicades al coneixement del 
món àrab contemporani, el seu passat i el seu futur.
Son nombrosos els reptes i desafiaments que imposen els canvis en el món i que afecten a la nostra vida quotidiana el 
debat sobre el xoc de civilitzacions, les migracions laborals, els drets humans- per als quals el coneixement de la llengua, 
la història, la cultura i les dinàmiques socials i polítiques del món àrab són vitals a l'hora de facilitar el desenvolupament 
de relacions d'índole cultural, económica, política, etc.

CONTINGUTS BÀSICS
Llengua (espanyola o catalana), Llengua Àrab, Lingüística, Literatura Àrab, Segona Llengua i la seua Literatura, Teoria de la 
Literatura, Dialectologia Àrab, Gramàtica Àrab, Història de la Llengua Àrab, Història i Cultura Àraboislàmica, Islamologia.

HORARIS
Horari de matí majoritàriament en tots els cursos.

TAXES ACADÈMIQUES (CURS 2008-2009)
Primer curs complet: 683 € aproximadament, incloses les taxes per obertura d'expedient, segur obligatori i targeta 
d'identificació universitària (T.I.U.). El preu per crèdit és de 9.08 €.

SELECTIVITAT i BATXILLERAT LOGSE, via preferent: Humanitats.
COU i SELECTIVITAT, opció preferent: D 
FORMACIÓ PROFESSIONAL DE 2n GRAU: Administració Hostalera; Agències de Viatges; Hostesses de Congressos i 
Exposicions; Hoteleria; Secretària Bilingüe de Direcció; Secretariat; Secretariat Bilingüe i Comercial; Secretari Executiu 
de Direcció; Serveis a Bord d'Aviació; Serveis de Terra i Aviació.
MÒDULS PROFESSIONALS DE NIVELL III: Biblioteconomia, Arxivística i Documentació; Recepció; Secretariat Executiu 
Multilingüe.
CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR: Agències de Viatges; Allotjament; Animació Turística; Informació i 
Comercialització Turístiques; Interpretació de la Llengua de Signes; Restauració; Secretariat.
ALTRES: Titulats Universitaris i assimilats, Proves d'Accés per a Majors de 25 anys (via preferent: Humanitats).

REQUISITS D'ACCÉS A PRIMER CURS

Ordre d'11 de setembre de 1991 (BOE del 26 de setembre de 1991) que determina les titulacions i els estudis de primer cicle i 
els complements de formació per a l'accés als ensenyaments que permeten obtenir el títol oficial de llicenciat en Filologia 
Àrab.

Podran accedir al segon cicle els qui complesquen els requisits següents:
1. Els qui cursen el primer cicle d'aquests estudis.
2. Els qui hagen superat el primer cicle de qualsevol llicenciatura en Filologia i a més superen, si no ho han fet abans, els 
crèdits que s'especifiquen: 14 crèdits en Llengua Àrab; 12 crèdits en Literatura Àrab

REQUISITS D'ACCÉS A SEGON CICLE

TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA
Límit Admissió de places: 25
Preinscripció: finals de juny - primers de juliol
Publicació de resultats d'admissió i espera: mitjan de juliol
Matrícula: Els que resulten admesos després de la publicació dels resultats es matricularan en els terminis que 
s'establisquen  a través d'Internet. En primer curs és obligatori matricular-se de tots els crèdits assignats a primer. 
Si queden places vacants s'obrirà un segon termini al setembre.
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El Llicenciat en Filologia Àrab haurà adquirit les següents capacitats:
Nivell alt de llengua àrab i coneixements de segones llengües (anglès, francès, alemany, italià, turc, etc).
Capacitat d'adaptació a un lloc determinat i disposició per a l'adquisició de nous coneixements de forma ràpida i efectiva.
Capacitat de treball en equip.
Coneixement de tècniques oratòries.
Redacció de textos generals i de caràcter comercial, d'informes i de discursos institucionals.
Experiència en diferents països del món àrab.
Maneig de les noves tecnologies des de la llengua àrab mateixa, eines indispensables en les relacions comercials i polítiques 
amb els països del món àrab.
Accés a l'univers en àrab que ofereix Internet.
Ús de programari (software) en llengua àrab.

Els alumnes que hagen superat el primer cicle de Filologia Àrab podran accedir (directament o mitjançant complements de 
formació, segons s'indica) al 2n cicle dels següents estudis:

Qualsevol altra Filologia excepte l'Eslava (Complements BOE 26-9-1991)
Llicenciat en Antropologia Social i Cultural (Directament BOE 13-1-1993, 27-12-1993 i 28-02-2005)
Llicenciat en Comunicació Audiovisual (Complements BOE 12-6-1992)
Llicenciat en Documentació (Complements BOE 5-8-1993)
Llicenciat en Estudis d'Àsia Oriental (Complements BOE 29-03-2003)
Llicenciat en Història i Ciències de la Música (Complements BOE 28-09-1995 i 24-12-1999)
Llicenciat en Humanitats (Complements BOE 27-12-1993)
Llicenciat en Lingüística (Complements BOE 13-1-1993 i 27-03-2001)
Llicenciat en Periodisme (Complements BOE 12-6-1992)
Llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques (Complements BOE 12-6-1992)
Llicenciat en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada (Directament BOE 26-9-1991 i 17-09-1999)
Llicenciat en Traducció i Interpretació (Complements BOE 27-12-1993)

CENTRE

Una altra possibilitat, cada vegada més interessant, és cursar algun dels nous programes oficials de postgrau, conduents als 
títols de màster oficial, els quals estan configurats d'acord amb allò que s'ha establit per al desenrotllament de l'Espai Europeu 
d'Educació Superior. En la UA s'ofereixen els següents màsters oficials:

Biotecnologia i Biomedicina. Ciències de la Infermeria. Optometria Avançada i Ciències de la Visió. 
Anàlisi i Gestió d'Ecosistemes Mediterranis. Desenrotllament d'Aplicacions i Serveis Web. Gestió de l'Edificació. Gestió 
Sostenible i Tecnologies de l'Aigua. Nanociencia i Nanotecnologia Molecular. 
Arqueologia Professional: Ferramentes per a la Gestió Integral del Patrimoni Arqueològic. Assessorament Lingüístic i Cultural 
Literari: Aplicacions al Context Valencià. Anglès i Espanyol per a fins Específics i Empresarials. Ensenyament d'Espanyol i 
Anglès com a Segones Llengües Estrangeres. Estudis Literaris. Història i Identitats Hispàniques en el Mediterrani Occidental 
(s. XV-XIX). Investigació en Didàctica de les Ciències Experimentals. Traducció Institucional.
Comptabilitat i Finances. Dret Ambiental i de la Sostenibilitat. Desenrotllament Local i Innovació Territorial. Direcció i 
Planificació de Turisme. Economia Quantitativa. Márqueting i Investigació de Mercats.

Tradicionalment, l'ensenyament i la investigació han sigut les destinacions més habituals dels llicenciats en Filología Àrab. Tot i 
així, en els últims anys s'obrin unes altres opcions laborals com ara:

Departament de comerç exterior de les empreses en els departaments d'exportació i importació.
Empreses del sector turístic.
Organitzacions no governamentals a l'exterior i al nostre país.
Assessor lingüístic i corrector de textos.
Filòleg, lingüista, gramàtic.
Investigador en recursos, arxius i biblioteques.
Traductor intèrpret jurat- després d'aconseguir la titulació corresponent.
Mediació i interpretació en l'Administració i organismes públics.
Traducció tècnica, localització de programari (sofware) i pàgines web, disseny gràfic, maquetació, serveis preimpressió.

4 ANYS 300 CRÈDITS

CONEIXEMENTS I DESTRESES

CONTINUACIÓ A ALTRES ESTUDIS

EIXIDES PROFESSIONALS

INFORMACIÓ GENERAL

REQUISITS D'ACCÉS

LLICENCIAT EN FILOLOGIA ÀRAB
TÍTOL OFICIAL

Facultat de Filosofia i Lletres
Campus de Sant Vicent del Raspeig

Ctra. d'Alacant s/n 03690 Sant Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon: 965903448   Fax: 965903449

facu.lletres@ua.es   http://www.ua.es/va/centros/facu.lletres/index.html
Horaris de secretaria: Dilluns a divendres de 9 a 14 h. Dilluns i dijous de 15 a 17 h.

Juny de dilluns a divendres de 9 a 14 h. Juliol de 9 a 14 h. Agost tancat.



PLA D'ESTUDIS
Directrius Generals Pròpies publicades en el BOE de 20-11-1990
Pla d'Estudis de la U. d'Alacant BOE de 13-06-2000
Inici Nou Pla: Curs 2000-2001

OBJECTIUS FORMATIUS
Proporcionar una formació filològica de caràcter general i un coneixement adequat dels aspectes lingüístics, literaris i 
culturals inherents a la filologia àrab.
Formar especialistes en les diferents dimensions que els estudis filològics tenen avui en dia aplicades al coneixement del 
món àrab contemporani, el seu passat i el seu futur.
Son nombrosos els reptes i desafiaments que imposen els canvis en el món i que afecten a la nostra vida quotidiana el 
debat sobre el xoc de civilitzacions, les migracions laborals, els drets humans- per als quals el coneixement de la llengua, 
la història, la cultura i les dinàmiques socials i polítiques del món àrab són vitals a l'hora de facilitar el desenvolupament 
de relacions d'índole cultural, económica, política, etc.

CONTINGUTS BÀSICS
Llengua (espanyola o catalana), Llengua Àrab, Lingüística, Literatura Àrab, Segona Llengua i la seua Literatura, Teoria de la 
Literatura, Dialectologia Àrab, Gramàtica Àrab, Història de la Llengua Àrab, Història i Cultura Àraboislàmica, Islamologia.

HORARIS
Horari de matí majoritàriament en tots els cursos.

TAXES ACADÈMIQUES (CURS 2008-2009)
Primer curs complet: 683 € aproximadament, incloses les taxes per obertura d'expedient, segur obligatori i targeta 
d'identificació universitària (T.I.U.). El preu per crèdit és de 9.08 €.

SELECTIVITAT i BATXILLERAT LOGSE, via preferent: Humanitats.
COU i SELECTIVITAT, opció preferent: D 
FORMACIÓ PROFESSIONAL DE 2n GRAU: Administració Hostalera; Agències de Viatges; Hostesses de Congressos i 
Exposicions; Hoteleria; Secretària Bilingüe de Direcció; Secretariat; Secretariat Bilingüe i Comercial; Secretari Executiu 
de Direcció; Serveis a Bord d'Aviació; Serveis de Terra i Aviació.
MÒDULS PROFESSIONALS DE NIVELL III: Biblioteconomia, Arxivística i Documentació; Recepció; Secretariat Executiu 
Multilingüe.
CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR: Agències de Viatges; Allotjament; Animació Turística; Informació i 
Comercialització Turístiques; Interpretació de la Llengua de Signes; Restauració; Secretariat.
ALTRES: Titulats Universitaris i assimilats, Proves d'Accés per a Majors de 25 anys (via preferent: Humanitats).

REQUISITS D'ACCÉS A PRIMER CURS

Ordre d'11 de setembre de 1991 (BOE del 26 de setembre de 1991) que determina les titulacions i els estudis de primer cicle i 
els complements de formació per a l'accés als ensenyaments que permeten obtenir el títol oficial de llicenciat en Filologia 
Àrab.

Podran accedir al segon cicle els qui complesquen els requisits següents:
1. Els qui cursen el primer cicle d'aquests estudis.
2. Els qui hagen superat el primer cicle de qualsevol llicenciatura en Filologia i a més superen, si no ho han fet abans, els 
crèdits que s'especifiquen: 14 crèdits en Llengua Àrab; 12 crèdits en Literatura Àrab

REQUISITS D'ACCÉS A SEGON CICLE

TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA
Límit Admissió de places: 25
Preinscripció: finals de juny - primers de juliol
Publicació de resultats d'admissió i espera: mitjan de juliol
Matrícula: Els que resulten admesos després de la publicació dels resultats es matricularan en els terminis que 
s'establisquen  a través d'Internet. En primer curs és obligatori matricular-se de tots els crèdits assignats a primer. 
Si queden places vacants s'obrirà un segon termini al setembre.

FI
LO

LO
G

IA
 À

R
A

B

El Llicenciat en Filologia Àrab haurà adquirit les següents capacitats:
Nivell alt de llengua àrab i coneixements de segones llengües (anglès, francès, alemany, italià, turc, etc).
Capacitat d'adaptació a un lloc determinat i disposició per a l'adquisició de nous coneixements de forma ràpida i efectiva.
Capacitat de treball en equip.
Coneixement de tècniques oratòries.
Redacció de textos generals i de caràcter comercial, d'informes i de discursos institucionals.
Experiència en diferents països del món àrab.
Maneig de les noves tecnologies des de la llengua àrab mateixa, eines indispensables en les relacions comercials i polítiques 
amb els països del món àrab.
Accés a l'univers en àrab que ofereix Internet.
Ús de programari (software) en llengua àrab.

Els alumnes que hagen superat el primer cicle de Filologia Àrab podran accedir (directament o mitjançant complements de 
formació, segons s'indica) al 2n cicle dels següents estudis:

Qualsevol altra Filologia excepte l'Eslava (Complements BOE 26-9-1991)
Llicenciat en Antropologia Social i Cultural (Directament BOE 13-1-1993, 27-12-1993 i 28-02-2005)
Llicenciat en Comunicació Audiovisual (Complements BOE 12-6-1992)
Llicenciat en Documentació (Complements BOE 5-8-1993)
Llicenciat en Estudis d'Àsia Oriental (Complements BOE 29-03-2003)
Llicenciat en Història i Ciències de la Música (Complements BOE 28-09-1995 i 24-12-1999)
Llicenciat en Humanitats (Complements BOE 27-12-1993)
Llicenciat en Lingüística (Complements BOE 13-1-1993 i 27-03-2001)
Llicenciat en Periodisme (Complements BOE 12-6-1992)
Llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques (Complements BOE 12-6-1992)
Llicenciat en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada (Directament BOE 26-9-1991 i 17-09-1999)
Llicenciat en Traducció i Interpretació (Complements BOE 27-12-1993)

CENTRE

Una altra possibilitat, cada vegada més interessant, és cursar algun dels nous programes oficials de postgrau, conduents als 
títols de màster oficial, els quals estan configurats d'acord amb allò que s'ha establit per al desenrotllament de l'Espai Europeu 
d'Educació Superior. En la UA s'ofereixen els següents màsters oficials:

Biotecnologia i Biomedicina. Ciències de la Infermeria. Optometria Avançada i Ciències de la Visió. 
Anàlisi i Gestió d'Ecosistemes Mediterranis. Desenrotllament d'Aplicacions i Serveis Web. Gestió de l'Edificació. Gestió 
Sostenible i Tecnologies de l'Aigua. Nanociencia i Nanotecnologia Molecular. 
Arqueologia Professional: Ferramentes per a la Gestió Integral del Patrimoni Arqueològic. Assessorament Lingüístic i Cultural 
Literari: Aplicacions al Context Valencià. Anglès i Espanyol per a fins Específics i Empresarials. Ensenyament d'Espanyol i 
Anglès com a Segones Llengües Estrangeres. Estudis Literaris. Història i Identitats Hispàniques en el Mediterrani Occidental 
(s. XV-XIX). Investigació en Didàctica de les Ciències Experimentals. Traducció Institucional.
Comptabilitat i Finances. Dret Ambiental i de la Sostenibilitat. Desenrotllament Local i Innovació Territorial. Direcció i 
Planificació de Turisme. Economia Quantitativa. Márqueting i Investigació de Mercats.

Tradicionalment, l'ensenyament i la investigació han sigut les destinacions més habituals dels llicenciats en Filología Àrab. Tot i 
així, en els últims anys s'obrin unes altres opcions laborals com ara:

Departament de comerç exterior de les empreses en els departaments d'exportació i importació.
Empreses del sector turístic.
Organitzacions no governamentals a l'exterior i al nostre país.
Assessor lingüístic i corrector de textos.
Filòleg, lingüista, gramàtic.
Investigador en recursos, arxius i biblioteques.
Traductor intèrpret jurat- després d'aconseguir la titulació corresponent.
Mediació i interpretació en l'Administració i organismes públics.
Traducció tècnica, localització de programari (sofware) i pàgines web, disseny gràfic, maquetació, serveis preimpressió.

4 ANYS 300 CRÈDITS

CONEIXEMENTS I DESTRESES

CONTINUACIÓ A ALTRES ESTUDIS

EIXIDES PROFESSIONALS

INFORMACIÓ GENERAL

REQUISITS D'ACCÉS

LLICENCIAT EN FILOLOGIA ÀRAB
TÍTOL OFICIAL

Facultat de Filosofia i Lletres
Campus de Sant Vicent del Raspeig

Ctra. d'Alacant s/n 03690 Sant Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon: 965903448   Fax: 965903449

facu.lletres@ua.es   http://www.ua.es/va/centros/facu.lletres/index.html
Horaris de secretaria: Dilluns a divendres de 9 a 14 h. Dilluns i dijous de 15 a 17 h.

Juny de dilluns a divendres de 9 a 14 h. Juliol de 9 a 14 h. Agost tancat.



PLA D'ESTUDIS
LLICENCIATURA EN FILOLOGIA ÀRAB

CÀRREGA LECTIVA GLOBAL: 300 CRÈDITS
DISTRIBUCIÓ DE CRÈDITS

SEGON CURS 3 TR-A + 1 TR-B + 1 OB + 18 CrLC*

PRIMER CURS 3 TR-A + 1 TR-B + 1 TR-C + 1 OB

PRIMER CICLE

8501 LLENGUA ÀRAB I TR-A 8 4 A 
Formació bàsica en l'evolució i la descripció de la 
llengua àrab. Teoria i pràctica de l'àrab. 

8503 LITERATURA ÀRAB I TR-A 8 4 A 
Estudi històric i filològic de les etapes, els 
moviments, els autors i les obres principals de la 
literatura àrab. 

8806 LINGÜÍSTICA TR-A 7 5 A 
Bases teòriques generals per a l'estudi i la 
investigació de les llengües. 

8605 LLENGUA CATALANA TR-B 6 6 A 
Formació bàsica en els aspectes descriptius i 
normatius de la llengua catalana. 

8805 LLENGUA ESPANYOLA TR-B 6 6 A 
Formació bàsica en els aspectes descriptius i 
normatius de la llengua espanyola. 

Segona Llengua 

8601 LLENGUA CATALANA I TR-C 8 4 A 
Formació bàsica en la descripció de la llengua 
catalana. Teoria i pràctica del català (fonètica, 
fonologia i morfologia). 

8701 LLENGUA FRANCESA I TR-C 8 4 A 
Formació bàsica en la filologia francesa. Descripció 
de la llengua francesa. Teoria i pràctica del francès 
(morfologia). 

8801 LLENGUA ESPANYOLA I TR-C 8 4 A 
Formació bàsica en la descripció de la llengua 
espanyola. Teoria i pràctica de l'espanyol: 
composició, especialment fonètica i fonologia. 

8891 LLATÍ I TR-C 8 4 A Estudi de la llengua i la literatura llatines. 

8893 GREC I TR-C 8 4 A Estudi de la llengua grega. 

8901 LLENGUA ANGLESA I TR-C 8 4 A 
Formació bàsica en la descripció de la llengua 
anglesa. Teoria i pràctica de l'anglès (introducció a 
la morfologia anglesa). 

8505 ISLAMOLOGIA OB 8 4 A 
Estudi de l'Islam com a religió, en les seues 
creences i el seu desenvolupament. 

 

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

8502 LLENGUA ÀRAB II TR-A 8 4 A Teoria i pràctica de l'àrab. 

8504 LITERATURA ÀRAB II TR-A 8 4 A 
Estudi històric i filològic de les etapes, moviments, 
autors i obres principals de la literatura àrab. 

8807 TEORIA DE LA LITERATURA TR-A 8 4 A 
Conceptes bàsics i problemes fonamentals de la 
ciència literària. 

Literatura de la Segona Llengua 

8903 LITERATURA ANGLESA I TR-B 8 4 A 

Estudi històric i filològic de les etapes, els 
moviments, els autors i les obres principals de la 
literatura anglesa. Estudi i anàlisi de textos 
representatius del segle XX. 

8603 LITERATURA CATALANA I TR-B 8 4 A 

Estudi històric i filològic de les etapes, els 
moviments, els autors i les obres principals de la 
literatura catalana (introducció a la literatura 
medieval i moderna). 

8703 LITERATURA FRANCESA I TR-B 8 4 A 
Estudi històric i filològic de les etapes, els 
moviments, els autors i les obres principals de la 
literatura francesa (Edat Mitjana/segle XVI). 

8803 LITERATURA ESPANYOLA I TR-B 8 4 A 
Estudi històric i filològic de les etapes, els 
moviments, els autors i les obres principals de la 
literatura espanyola, especialment el segle XX. 

8896 GÈNERES LITERARIS GRECS TR-B 8 4 A Estudi dels textos literaris grecs. 

8895 GÈNERES LITERARIS LLATINS TR-B 8 4 A Estudi de la literatura llatina. 

8904 LITERATURA ANGLESA II TR-B 8 4 A 
Estudi històric i filològic de les etapes, els 
moviments, els autors i les obres principals de la 
literatura anglesa. 

8604 LITERATURA CATALANA II TR-B 8 4 A 

Estudi històric i filològic de les etapes, els 
moviments, els autors i les obres principals de la 
literatura catalana (introducció a la literatura 
contemporània). 

8704 LITERATURA FRANCESA II TR-B 8 4 A 
Estudi històric i filològic de les etapes, els 
moviments, els autors i les obres principals de la 
literatura francesa (segles XVII i XVIII). 

8804 LITERATURA ESPANYOLA II TR-B 8 4 A 

Estudi històric i filològic de les etapes, els 
moviments, els autors i les obres principals de la 
literatura espanyola, especialment dels segles XVIII i 
XIX. 

Ampliació de la 2a Llengua o Literatura, o de la 3a Llengua o de la 3a Literatura 

8801 LLENGUA ESPANYOLA I OB 8 4 A 
Formació bàsica en la descripció de la llengua 
espanyola. Teoria i pràctica de l'espanyol: 
composició, especialment fonètica i fonologia. 

8601 LLENGUA CATALANA I OB 8 4 A 
Formació bàsica en la descripció de la llengua 
catalana. Teoria i pràctica del català (fonètica, 
fonologia i morfologia). 

8701 LLENGUA FRANCESA I OB 8 4 A 
Formació bàsica en la filologia francesa. Descripció 
de la llengua francesa. Teoria i pràctica del francès 
(morfologia). 

8901 LLENGUA ANGLESA I OB 8 4 A 
Formació bàsica en la descripció de la llengua 
anglesa. Teoria i pràctica de l'anglès (introducció a 
la morfologia anglesa). 

8893 GREC I OB 8 4 A Estudi de la llengua grega. 

8891 LLATÍ I OB 8 4 A Estudi de la llengua i la literatura llatines. 

8802 LLENGUA ESPANYOLA II OB 8 4 A 
Formació bàsica en la descripció de la llengua 
espanyola. Teoria i pràctica de l'espanyol: 
composició, especialment morfologia i sintaxi. 

8602 LLENGUA CATALANA II OB 8 4 A 
Formació bàsica en la descripció de la llengua 
catalana. Teoria i pràctica del català (sintaxi, 
lexicologia i semàntica). 

8702 LLENGUA FRANCESA II OB 8 4 A 
Formació bàsica en la filologia francesa. Descripció 
de la llengua francesa. Teoria i pràctica del francès 
(fonètica). 

8902 LLENGUA ANGLESA II OB 8 4 A 
Formació bàsica en la descripció de la llengua 
anglesa. Teoria i pràctica de l'anglès (introducció a 
la sintaxi anglesa). 

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

CICLE CURS 
Matèries 
Troncals 

Matèries 
Obligatòries 

Matèries 
Optatives 

Crèdits Lliure 
Configuració 

TOTALS 

1r 60 12 0 0 72 
I CICLE 

2n 48 12 0 18 78 
Subtotals 108 24 0 18 150 

3r 36 12 24 6 78 
II CICLE 

4t 36 12 18 6 72 
Subtotals 72 24 42 12 150 
TOTALS 180 48 42 30 300 
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PLA D'ESTUDIS
LLICENCIATURA EN FILOLOGIA ÀRAB

CÀRREGA LECTIVA GLOBAL: 300 CRÈDITS
DISTRIBUCIÓ DE CRÈDITS

SEGON CURS 3 TR-A + 1 TR-B + 1 OB + 18 CrLC*

PRIMER CURS 3 TR-A + 1 TR-B + 1 TR-C + 1 OB

PRIMER CICLE

8501 LLENGUA ÀRAB I TR-A 8 4 A 
Formació bàsica en l'evolució i la descripció de la 
llengua àrab. Teoria i pràctica de l'àrab. 

8503 LITERATURA ÀRAB I TR-A 8 4 A 
Estudi històric i filològic de les etapes, els 
moviments, els autors i les obres principals de la 
literatura àrab. 

8806 LINGÜÍSTICA TR-A 7 5 A 
Bases teòriques generals per a l'estudi i la 
investigació de les llengües. 

8605 LLENGUA CATALANA TR-B 6 6 A 
Formació bàsica en els aspectes descriptius i 
normatius de la llengua catalana. 

8805 LLENGUA ESPANYOLA TR-B 6 6 A 
Formació bàsica en els aspectes descriptius i 
normatius de la llengua espanyola. 

Segona Llengua 

8601 LLENGUA CATALANA I TR-C 8 4 A 
Formació bàsica en la descripció de la llengua 
catalana. Teoria i pràctica del català (fonètica, 
fonologia i morfologia). 

8701 LLENGUA FRANCESA I TR-C 8 4 A 
Formació bàsica en la filologia francesa. Descripció 
de la llengua francesa. Teoria i pràctica del francès 
(morfologia). 

8801 LLENGUA ESPANYOLA I TR-C 8 4 A 
Formació bàsica en la descripció de la llengua 
espanyola. Teoria i pràctica de l'espanyol: 
composició, especialment fonètica i fonologia. 

8891 LLATÍ I TR-C 8 4 A Estudi de la llengua i la literatura llatines. 

8893 GREC I TR-C 8 4 A Estudi de la llengua grega. 

8901 LLENGUA ANGLESA I TR-C 8 4 A 
Formació bàsica en la descripció de la llengua 
anglesa. Teoria i pràctica de l'anglès (introducció a 
la morfologia anglesa). 

8505 ISLAMOLOGIA OB 8 4 A 
Estudi de l'Islam com a religió, en les seues 
creences i el seu desenvolupament. 

 

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

8502 LLENGUA ÀRAB II TR-A 8 4 A Teoria i pràctica de l'àrab. 

8504 LITERATURA ÀRAB II TR-A 8 4 A 
Estudi històric i filològic de les etapes, moviments, 
autors i obres principals de la literatura àrab. 

8807 TEORIA DE LA LITERATURA TR-A 8 4 A 
Conceptes bàsics i problemes fonamentals de la 
ciència literària. 

Literatura de la Segona Llengua 

8903 LITERATURA ANGLESA I TR-B 8 4 A 

Estudi històric i filològic de les etapes, els 
moviments, els autors i les obres principals de la 
literatura anglesa. Estudi i anàlisi de textos 
representatius del segle XX. 

8603 LITERATURA CATALANA I TR-B 8 4 A 

Estudi històric i filològic de les etapes, els 
moviments, els autors i les obres principals de la 
literatura catalana (introducció a la literatura 
medieval i moderna). 

8703 LITERATURA FRANCESA I TR-B 8 4 A 
Estudi històric i filològic de les etapes, els 
moviments, els autors i les obres principals de la 
literatura francesa (Edat Mitjana/segle XVI). 

8803 LITERATURA ESPANYOLA I TR-B 8 4 A 
Estudi històric i filològic de les etapes, els 
moviments, els autors i les obres principals de la 
literatura espanyola, especialment el segle XX. 

8896 GÈNERES LITERARIS GRECS TR-B 8 4 A Estudi dels textos literaris grecs. 

8895 GÈNERES LITERARIS LLATINS TR-B 8 4 A Estudi de la literatura llatina. 

8904 LITERATURA ANGLESA II TR-B 8 4 A 
Estudi històric i filològic de les etapes, els 
moviments, els autors i les obres principals de la 
literatura anglesa. 

8604 LITERATURA CATALANA II TR-B 8 4 A 

Estudi històric i filològic de les etapes, els 
moviments, els autors i les obres principals de la 
literatura catalana (introducció a la literatura 
contemporània). 

8704 LITERATURA FRANCESA II TR-B 8 4 A 
Estudi històric i filològic de les etapes, els 
moviments, els autors i les obres principals de la 
literatura francesa (segles XVII i XVIII). 

8804 LITERATURA ESPANYOLA II TR-B 8 4 A 

Estudi històric i filològic de les etapes, els 
moviments, els autors i les obres principals de la 
literatura espanyola, especialment dels segles XVIII i 
XIX. 

Ampliació de la 2a Llengua o Literatura, o de la 3a Llengua o de la 3a Literatura 

8801 LLENGUA ESPANYOLA I OB 8 4 A 
Formació bàsica en la descripció de la llengua 
espanyola. Teoria i pràctica de l'espanyol: 
composició, especialment fonètica i fonologia. 

8601 LLENGUA CATALANA I OB 8 4 A 
Formació bàsica en la descripció de la llengua 
catalana. Teoria i pràctica del català (fonètica, 
fonologia i morfologia). 

8701 LLENGUA FRANCESA I OB 8 4 A 
Formació bàsica en la filologia francesa. Descripció 
de la llengua francesa. Teoria i pràctica del francès 
(morfologia). 

8901 LLENGUA ANGLESA I OB 8 4 A 
Formació bàsica en la descripció de la llengua 
anglesa. Teoria i pràctica de l'anglès (introducció a 
la morfologia anglesa). 

8893 GREC I OB 8 4 A Estudi de la llengua grega. 

8891 LLATÍ I OB 8 4 A Estudi de la llengua i la literatura llatines. 

8802 LLENGUA ESPANYOLA II OB 8 4 A 
Formació bàsica en la descripció de la llengua 
espanyola. Teoria i pràctica de l'espanyol: 
composició, especialment morfologia i sintaxi. 

8602 LLENGUA CATALANA II OB 8 4 A 
Formació bàsica en la descripció de la llengua 
catalana. Teoria i pràctica del català (sintaxi, 
lexicologia i semàntica). 

8702 LLENGUA FRANCESA II OB 8 4 A 
Formació bàsica en la filologia francesa. Descripció 
de la llengua francesa. Teoria i pràctica del francès 
(fonètica). 

8902 LLENGUA ANGLESA II OB 8 4 A 
Formació bàsica en la descripció de la llengua 
anglesa. Teoria i pràctica de l'anglès (introducció a 
la sintaxi anglesa). 

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

CICLE CURS 
Matèries 
Troncals 

Matèries 
Obligatòries 

Matèries 
Optatives 

Crèdits Lliure 
Configuració 

TOTALS 

1r 60 12 0 0 72 
I CICLE 

2n 48 12 0 18 78 
Subtotals 108 24 0 18 150 

3r 36 12 24 6 78 
II CICLE 

4t 36 12 18 6 72 
Subtotals 72 24 42 12 150 
TOTALS 180 48 42 30 300 
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TERCER CURS 5 TR + 1 OB + 24 CrOP** + 6 CrLC*SEGON CURS 3 TR-A + 1 TR-B + 1 OB + 18 CrLC* (Cont.)

SEGON CICLE

QUART CURS 4 TR +1 OB + 18 CrOP** + 6 CrLC*

* CrLC: crèdits d'assignatures de lliure configuració curricular. Podeu elegir aquestes assignatures d'entre les que figuren en el “Catàleg 
d'Assignatures de Lliure Configuració” que s'edita cada any, amb les limitacions que s'hi indiquen, entre les optatives del teu propi pla d'estudis 
i amb assignatures o activitats acadèmiques que no consten en els plans d'estudi de la UA i que hagen sigut aprovades amb aqueste fi en el 
Consell de Govern.

ATENCIÓ:
· Cal tenir en compte que caldrà cursar en segon curs l'assignatura de Literatura corresponent a l'assignatura que s'haja triat com a troncal C 
(segona llengua) en primer curs. Per exemple: si trieu en primer, com a troncal C, l'assignatura "Llengua Catalana I" haureu de cursar en segon 
almenys una de les següents: "Literatura Catalana I" o "Literatura Catalana II"
· Totes les matèries de Llengua (Àrab, Anglès o Francès) amb ordinal precisen haver cursat la d'ordinal inferior

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

8894 GREC II OB 8 4 A Ampliació de l'estudi de la llengua grega. 

8892 LLATÍ II OB 8 4 A 
Ampliació de l'estudi de la llengua i la literatura 
llatines. 

8803 LITERATURA ESPANYOLA I OB 8 4 A 
Estudi històric i filològic de les etapes, els 
moviments, els autors i les obres principals de la 
literatura espanyola, especialment el segle XX. 

8603 LITERATURA CATALANA I OB 8 4 A 

Estudi històric i filològic de les etapes, els 
moviments, els autors i les obres principals de la 
literatura catalana (introducció a la literatura 
medieval i moderna). 

8903 LITERATURA ANGLESA I OB 8 4 A 

Estudi històric i filològic de les etapes, els 
moviments, els autors i les obres principals de la 
literatura anglesa. Estudi i anàlisi de textos 
representatius del segle XX. 

8703 LITERATURA FRANCESA I OB 8 4 A 
Estudi històric i filològic de les etapes, els 
moviments, els autors i les obres principals de la 
literatura francesa (Edat Mitjana/segle XVI). 

8895 GÈNERES LITERARIS LLATINS OB 8 4 A Estudi de la literatura llatina. 

8896 GÈNERES LITERARIS GRECS OB 8 4 A Estudi dels textos literaris grecs. 

8604 LITERATURA CATALANA II OB 8 4 A 

Estudi històric i filològic de les etapes, els 
moviments, els autors i les obres principals de la 
literatura catalana (introducció a la literatura 
contemporània). 

8804 LITERATURA ESPANYOLA II OB 8 4 A 

Estudi històric i filològic de les etapes, els 
moviments, els autors i les obres principals de la 
literatura espanyola, especialment dels segles XVIII i 
XIX. 

8704 LITERATURA FRANCESA II OB 8 4 A 
Estudi històric i filològic de les etapes, els 
moviments, els autors i les obres principals de la 
literatura francesa (segles XVII i XVIII). 

8904 LITERATURA ANGLESA II OB 8 4 A 
Estudi històric i filològic de les etapes, els 
moviments, els autors i les obres principals de la 
literatura anglesa. 

Triar una assignatura distinta de les que s'hagen cursat en 1r curs com troncal C o en 2n curs com troncal B 

 

8506 GRAMÀTICA ÀRAB TR 9 3 A Descripció detallada i científica de la llengua àrab. 

8507 
GÈNERES LITERARIS ÀRABS 
CONTEMPORANIS 

TR 4 2 Q 

Estudi històric i filològic de les etapes, moviments, 
autors i obres principals de la literatura àrab, amb 
una incidència especial en la literatura 
araboespanyola. 

8508 
TEXTOS LITERARIS ÀRABS 
CONTEMPORANIS 

TR 4 2 Q 

Estudi històric i filològic de les etapes, moviments, 
autors i obres principals de la literatura àrab, amb 
una incidència especial en la literatura 
araboespanyola. 

8509 

HISTÒRIA DE LA CULTURA 
ARABOISLÀMICA: 
FONAMENTS I ÈPOCA 
MEDIEVAL 

TR 4 2 Q 
Aspectes religiosos, geogràfics, històrics, artístics i 
culturals del món araboislàmic. 

8510 
HISTÒRIA DE LA CULTURA 
ARABOISLÀMICA: ÈPOCA 
MODERNA I CONTEMPORÀNIA 

TR 4 2 Q 
Aspectes religiosos, geogràfics, històrics, artístics i 
culturals del món araboislàmic. 

8511 LLENGUA ÀRAB III OB 9 3 A Teoria i pràctica de la llengua àrab. 

 

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

8512 
LITERATURA ÀRAB MEDIEVAL: 
ORIENT 

TR 4 2 Q 

Estudi històric i filològic de les etapes, moviments, 
autors i obres principals de la literatura àrab, amb 
una incidència especial en la literatura 
araboespanyola. 

8513 
LITERATURA ÀRAB MEDIEVAL: 
AL ÀNDALUS 

TR 4 2 Q 

Estudi històric i filològic de les etapes, moviments, 
autors i obres principals  de la literatura àrab, amb 
una incidència especial en la literatura 
araboespanyola. 

8514 
HISTÒRIA DE LA LLENGUA 
ÀRAB 

TR 9 3 A Estudi diacrònic de la llengua àrab. 

8515 DIALECTOLOGIA ÀRAB TR 9 3 A 
Exposició introductòria al panorama dialectal de la 
llengua àrab. 

8516 LLENGUA ÀRAB IV OB 9 3 A Teoria i pràctica de la llengua àrab. 

 

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada
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** CrOP: assignatures optatives. Pel que fa a les assignatures optatives de segon cicle s'estableix una oferta per matèries (Llengua Àrab, 
Literatura Àrab, Cultura Araboislàmica, i altres disciplines auxiliars o complementàries de la Filologia Àrab), que la Universitat concretarà en 
cada curs acadèmic, d'acord amb les disponibilitats docents, les necessitats socials i la demanda dels estudiants. El següent llistat 
d'assignatures optatives inclou totes les aprovades en el pla d'estudis, però, com ja s'ha indicat, cada any s'ofereix un nombre d'elles, no totes.



TERCER CURS 5 TR + 1 OB + 24 CrOP** + 6 CrLC*SEGON CURS 3 TR-A + 1 TR-B + 1 OB + 18 CrLC* (Cont.)

SEGON CICLE

QUART CURS 4 TR +1 OB + 18 CrOP** + 6 CrLC*

* CrLC: crèdits d'assignatures de lliure configuració curricular. Podeu elegir aquestes assignatures d'entre les que figuren en el “Catàleg 
d'Assignatures de Lliure Configuració” que s'edita cada any, amb les limitacions que s'hi indiquen, entre les optatives del teu propi pla d'estudis 
i amb assignatures o activitats acadèmiques que no consten en els plans d'estudi de la UA i que hagen sigut aprovades amb aqueste fi en el 
Consell de Govern.

ATENCIÓ:
· Cal tenir en compte que caldrà cursar en segon curs l'assignatura de Literatura corresponent a l'assignatura que s'haja triat com a troncal C 
(segona llengua) en primer curs. Per exemple: si trieu en primer, com a troncal C, l'assignatura "Llengua Catalana I" haureu de cursar en segon 
almenys una de les següents: "Literatura Catalana I" o "Literatura Catalana II"
· Totes les matèries de Llengua (Àrab, Anglès o Francès) amb ordinal precisen haver cursat la d'ordinal inferior

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

8894 GREC II OB 8 4 A Ampliació de l'estudi de la llengua grega. 

8892 LLATÍ II OB 8 4 A 
Ampliació de l'estudi de la llengua i la literatura 
llatines. 

8803 LITERATURA ESPANYOLA I OB 8 4 A 
Estudi històric i filològic de les etapes, els 
moviments, els autors i les obres principals de la 
literatura espanyola, especialment el segle XX. 

8603 LITERATURA CATALANA I OB 8 4 A 

Estudi històric i filològic de les etapes, els 
moviments, els autors i les obres principals de la 
literatura catalana (introducció a la literatura 
medieval i moderna). 

8903 LITERATURA ANGLESA I OB 8 4 A 

Estudi històric i filològic de les etapes, els 
moviments, els autors i les obres principals de la 
literatura anglesa. Estudi i anàlisi de textos 
representatius del segle XX. 

8703 LITERATURA FRANCESA I OB 8 4 A 
Estudi històric i filològic de les etapes, els 
moviments, els autors i les obres principals de la 
literatura francesa (Edat Mitjana/segle XVI). 

8895 GÈNERES LITERARIS LLATINS OB 8 4 A Estudi de la literatura llatina. 

8896 GÈNERES LITERARIS GRECS OB 8 4 A Estudi dels textos literaris grecs. 

8604 LITERATURA CATALANA II OB 8 4 A 

Estudi històric i filològic de les etapes, els 
moviments, els autors i les obres principals de la 
literatura catalana (introducció a la literatura 
contemporània). 

8804 LITERATURA ESPANYOLA II OB 8 4 A 

Estudi històric i filològic de les etapes, els 
moviments, els autors i les obres principals de la 
literatura espanyola, especialment dels segles XVIII i 
XIX. 

8704 LITERATURA FRANCESA II OB 8 4 A 
Estudi històric i filològic de les etapes, els 
moviments, els autors i les obres principals de la 
literatura francesa (segles XVII i XVIII). 

8904 LITERATURA ANGLESA II OB 8 4 A 
Estudi històric i filològic de les etapes, els 
moviments, els autors i les obres principals de la 
literatura anglesa. 

Triar una assignatura distinta de les que s'hagen cursat en 1r curs com troncal C o en 2n curs com troncal B 

 

8506 GRAMÀTICA ÀRAB TR 9 3 A Descripció detallada i científica de la llengua àrab. 

8507 
GÈNERES LITERARIS ÀRABS 
CONTEMPORANIS 

TR 4 2 Q 

Estudi històric i filològic de les etapes, moviments, 
autors i obres principals de la literatura àrab, amb 
una incidència especial en la literatura 
araboespanyola. 

8508 
TEXTOS LITERARIS ÀRABS 
CONTEMPORANIS 

TR 4 2 Q 

Estudi històric i filològic de les etapes, moviments, 
autors i obres principals de la literatura àrab, amb 
una incidència especial en la literatura 
araboespanyola. 

8509 

HISTÒRIA DE LA CULTURA 
ARABOISLÀMICA: 
FONAMENTS I ÈPOCA 
MEDIEVAL 

TR 4 2 Q 
Aspectes religiosos, geogràfics, històrics, artístics i 
culturals del món araboislàmic. 

8510 
HISTÒRIA DE LA CULTURA 
ARABOISLÀMICA: ÈPOCA 
MODERNA I CONTEMPORÀNIA 

TR 4 2 Q 
Aspectes religiosos, geogràfics, històrics, artístics i 
culturals del món araboislàmic. 

8511 LLENGUA ÀRAB III OB 9 3 A Teoria i pràctica de la llengua àrab. 

 

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

8512 
LITERATURA ÀRAB MEDIEVAL: 
ORIENT 

TR 4 2 Q 

Estudi històric i filològic de les etapes, moviments, 
autors i obres principals de la literatura àrab, amb 
una incidència especial en la literatura 
araboespanyola. 

8513 
LITERATURA ÀRAB MEDIEVAL: 
AL ÀNDALUS 

TR 4 2 Q 

Estudi històric i filològic de les etapes, moviments, 
autors i obres principals  de la literatura àrab, amb 
una incidència especial en la literatura 
araboespanyola. 

8514 
HISTÒRIA DE LA LLENGUA 
ÀRAB 

TR 9 3 A Estudi diacrònic de la llengua àrab. 

8515 DIALECTOLOGIA ÀRAB TR 9 3 A 
Exposició introductòria al panorama dialectal de la 
llengua àrab. 

8516 LLENGUA ÀRAB IV OB 9 3 A Teoria i pràctica de la llengua àrab. 

 

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada
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** CrOP: assignatures optatives. Pel que fa a les assignatures optatives de segon cicle s'estableix una oferta per matèries (Llengua Àrab, 
Literatura Àrab, Cultura Araboislàmica, i altres disciplines auxiliars o complementàries de la Filologia Àrab), que la Universitat concretarà en 
cada curs acadèmic, d'acord amb les disponibilitats docents, les necessitats socials i la demanda dels estudiants. El següent llistat 
d'assignatures optatives inclou totes les aprovades en el pla d'estudis, però, com ja s'ha indicat, cada any s'ofereix un nombre d'elles, no totes.



ASSIGNATURES OPTATIVES (Cont.)ASSIGNATURES OPTATIVES

CRÈDITS PER EQUIVALÈNCIA:
L'alumne podrà cursar un màxim de 30 crèdits per equivalència (convalidables per crèdits optatius o de lliure configuració curricular) d'entre les següents 
opcions:

· Pràctiques preprofessionals: La Facultat de Filosofia i Lletres oferirà cada curs les pràctiques preprofessionals en empreses i organismes públics i privats 
amb els qui existisquen convenis de pràctiques, que els alumnes podran realitzar sota la tutorització del professor corresponent.    
· Estades en altres universitats en el marc del Programes Sòcrates. La Facultat de Filosofia i Lletres respectarà íntegrament, en la mesura en què li afecten, 
els acords bilaterals subscrits per la Universitat d'Alacant en el marc del Programa Sòcrates. En conseqüència, la Facultat reconeixerà la quantia i caràcter 
en crèdits per equivalència de les assignatures cursades pels alumnes becaris durant la seua estada en les distintes universitats comunitàries amb les que 
existisquen acords d'intercanvi. D'altra banda, les decisions sobre l'equivalència i homologació de les assignatures cursades per altres equivalents 
corresponents al Pla d'Estudis de Filologia Àrab, serà competència del Consell de Departament de Filologies Integrades, o del departament corresponent a 
què està assignada la docència de l'assignatura.
· Estada acadèmica en una Universitat d'un país de parla àrab: d'acord amb la recomanació de l'Ordre Ministerial en el sentit que "l'acreditació per 
l'estudiant d'una estada acadèmica en una Universitat d'un país de parla àrab puga ser computada com a mèrit acadèmic susceptible de ser valorat en 
crèdits", tindrà la consideració d'un màxim de deu crèdits la realització amb bon aprofitament d'un o diversos cursos de llengua, literatura o de cultura (per 
exemple, durant l'estiu) en una Universitat d'un país de parla àrab, amb una duració total efectiva no inferior a 100 hores, sempre que s'acredite de forma 
fefaent, i que a priori el pla o programa de treball haja sigut aprovat per la Direcció del Departament. 

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

GRUP B 

8539 LLENGUA C (III): ÀRAB OP 3 3 A 
Estudi de la llengua àrab orientat a la traducció, 
amb una insistència especial en els aspectes 
contrastius i comunicatius. 

8540 LLENGUA C (IV): ÀRAB OP 3 3 Q 
Estudi de la llengua àrab orientat a la traducció, 
amb una insistència especial en els aspectes 
contrastius i comunicatius. 

8541 
TRADUCCIÓ GENERAL C-A/A-
C (I). LLENGUA C: ÀRAB 

OP 6 6 A 

Traducció àrab-llengua materna i llengua materna-
àrab de textos no especialitzats. Procediments 
bàsics de traducció i estil en la llengua activa de 
treball. 

8542 
LITERATURA COMPARADA: 
TEORIA I PRÀCTICA 

OP 2 4 Q 

Problemes teòrics i epistemològics del 
comparatisme general i, especificament, de la 
literatura comparada. Els grans aspectes de les 
relacions entre les literatures, així com entre les 
literatures i les arts, en el marc de la història del 
pensament i de la ciència de la cultura. 

8543 
TEORIA I PRÀCTICA DEL 
COMENTARI DE TEXTO 

OP 2 4 Q 
Estudi teòric i exercicis pràctics de comentari de 
textos poètics, narratius, dramàtics, assatgístics, 
científics i estàndards. 

8544 
ASPECTES LINGÜÍSTICS I 
CULTURALS DE LES 
LITERATURES FRANCÒFONES 

OP 3 3 Q 
Aspectes culturals dels països francòfons. Estudi 
lingüístic literari dels textos procedents dels països 
francòfons. 

8545 LLATÍ VULGAR I OP 4 2 Q 
Introducció al llatí vulgar a partir de textos i 
documents llatí-vulgars, amb especial atenció a la 
seua evolució cap a les llengües romanços. 

8546 
GEOGRAFIA DE LES 
MIGRACIONS 

OP 4 2 Q 
La mobilitat de la població. Factors de rebuig en 
l'origen i atracció en la destinació. La variable de la 
distància. Conseqüències de l'èxode. 

Qualsevol altra assignatura troncal, obligatòria o optativa de segon cicle oferida en la resta de les llicenciatures en 
Filologia de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
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8517 
LITERATURA GEOGRÀFICA 
ÀRAB 

OP 4 2 Q 

Evolució i anàlisi de la literatura geogràfica àrab 
com una geografia humana i científica. Estudi dels 
diversos gèneres i els exemples més notables 
d'aquesta literatura. 

8518 CIVILITZACIÓ DE AL ÀNDALUS OP 4 2 Q 

Estudi de Al Àndalus en una doble vessant: 
coneixement de l'evolució dels esdeveniments 
essencials pel que fa a la civilització i traducció i 
comentari dels textos històrics més rellevants que 
contribueixen a configurar aquest marc de 
civilització. 

8519 
CIVILITZACIÓ MATERIAL 
ISLÀMICA 

OP 4 2 Q 

Premisses metodològiques, petjades i estudi dels 
exemples més rellevants de la producció material 
islàmica. Coneixement de la ciutat musulmana 
tradicional i contemporània. 

8520 
RELACIONS ENTRE LA 
LITERATURA ÀRAB I LES 
LITERATURES HISPÀNIQUES I 

OP 4 2 Q 
Estudi dels fenòmens intertextuals literaris i 
històrics entre la literatura àrab i les literatures 
hispàniques (Edat Mitjana). 

8521 
RELACIONS ENTRE LA 
LITERATURA ÀRAB I LES 
LITERATURES HISPÀNIQUES II 

OP 4 2 Q 
Estudi dels fenòmens intertextuals literaris i 
històrics entre la literatura àrab i les literatures 
hispàniques (edats Moderna i Contemporània). 

8522 MÍSTICA MUSULMANA OP 4 2 Q Introducció històrica, lèxica, religiosa i cultural. 

8523 
LITERATURA DE MUDÈJARS I 
MORISCOS 

OP 4 2 Q 
Història i anàlisi de les manifestacions literàries de 
mudèjars i moriscos en àrab i castellà amb 
caràcters àrabs. 

8524 ÀRAB COL LOQUIAL OP 4 2 A 
Formació bàsica en els aspectes descriptius de la 
llengua àrab en les diferents realitzacions 
dialectals d'aquesta. 

8525 TEXTOS ISLÀMICS OP 4 2 Q 
Estudi de la naturalesa i les manifestacions de la 
cultura islàmica a través de textos d'èpoques i 
països diversos. 

8526 PENSAMENT ISLÀMIC OP 4 2 Q 
Introducció a les diverses vessants de pensaments 
en la història de l'Islam. 

8527 
RELACIONS DE L'ISLAM AMB 
JUEUS I CRISTIANS 

OP 4 2 Q 
Plantejament ideològic i desenvolupament històric 
de les relacions entre les societats islàmiques, 
cristianes i jueves. 

8528 
MINORIES EN LES SOCIETATS 
ISLÀMIQUES 

OP 4 2 Q 
Estudi de la visió i l'actuació de les societats 
musulmanes amb respecte de les minories, tant 
islàmiques com no islàmiques. 

8529 INSTITUCIONS ISLÀMIQUES OP 4 2 Q 
Introducció a les institucions d'índole diversa que 
deriven dels postulats islàmics. 

8530 
SOCIOLOGIA DEL MÓN 
MUSULMÀ 

OP 4 2 Q 
Estudi de les característiques fonamentals de les 
societats islàmiques en l'actualitat. 

8531 
ESTUDIS MONOGRÀFICS DE 
LITERATURA ÀRAB I 

OP 4 2 Q 
Estudi particular d'alguns dels autors i les obres 
principals de la literatura àrab. 

8532 
ESTUDIS MONOGRÀFICS DE 
LITERATURA ÀRAB II 

OP 4 2 Q 
Estudi particular d'alguns dels autors i les obres 
principals de la literatura àrab. 

8533 
PRIMERA LLENGUA ISLÀMICA 
NO ÀRAB 

OP 4 2 Q 
Introducció teòrica i pràctica a alguna de les 
llengües dels països musulmans, llevat de l'àrab. 

8534 
SEGONA LLENGUA ISLÀMICA 
NO ÀRAB 

OP 4 2 Q 
Introducció teòrica i pràctica d'alguna de les 
llengües dels països musulmans, llevat de l'àrab. 

8535 
TERCERA LLENGUA ISLÀMICA 
NO ÀRAB 

OP 4 2 Q 
Introducció teòrica i pràctica d'alguna de les 
llengües dels països musulmans, llevat de l'àrab. 

8536 CULTURA IRANIANA OP 4 2 Q 
Aspectes religiosos, històrics, geogràfics i culturals 
de la civilització de l'Iran. 

8537 CULTURA TURCA OP 4 2 Q 
Aspectes religiosos, històrics, geogràfics i culturals 
de la civilització de Turquia. 

8538 
HISTORIOGRAFIA 
ANDALUSINA 

OP 4 2 Q 
Estudi, traducció i comentari dels exemples i els 
autors principals de la producció historiogràfica de 
Al Àndalus. 

 



ASSIGNATURES OPTATIVES (Cont.)ASSIGNATURES OPTATIVES

CRÈDITS PER EQUIVALÈNCIA:
L'alumne podrà cursar un màxim de 30 crèdits per equivalència (convalidables per crèdits optatius o de lliure configuració curricular) d'entre les següents 
opcions:

· Pràctiques preprofessionals: La Facultat de Filosofia i Lletres oferirà cada curs les pràctiques preprofessionals en empreses i organismes públics i privats 
amb els qui existisquen convenis de pràctiques, que els alumnes podran realitzar sota la tutorització del professor corresponent.    
· Estades en altres universitats en el marc del Programes Sòcrates. La Facultat de Filosofia i Lletres respectarà íntegrament, en la mesura en què li afecten, 
els acords bilaterals subscrits per la Universitat d'Alacant en el marc del Programa Sòcrates. En conseqüència, la Facultat reconeixerà la quantia i caràcter 
en crèdits per equivalència de les assignatures cursades pels alumnes becaris durant la seua estada en les distintes universitats comunitàries amb les que 
existisquen acords d'intercanvi. D'altra banda, les decisions sobre l'equivalència i homologació de les assignatures cursades per altres equivalents 
corresponents al Pla d'Estudis de Filologia Àrab, serà competència del Consell de Departament de Filologies Integrades, o del departament corresponent a 
què està assignada la docència de l'assignatura.
· Estada acadèmica en una Universitat d'un país de parla àrab: d'acord amb la recomanació de l'Ordre Ministerial en el sentit que "l'acreditació per 
l'estudiant d'una estada acadèmica en una Universitat d'un país de parla àrab puga ser computada com a mèrit acadèmic susceptible de ser valorat en 
crèdits", tindrà la consideració d'un màxim de deu crèdits la realització amb bon aprofitament d'un o diversos cursos de llengua, literatura o de cultura (per 
exemple, durant l'estiu) en una Universitat d'un país de parla àrab, amb una duració total efectiva no inferior a 100 hores, sempre que s'acredite de forma 
fefaent, i que a priori el pla o programa de treball haja sigut aprovat per la Direcció del Departament. 

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

GRUP B 

8539 LLENGUA C (III): ÀRAB OP 3 3 A 
Estudi de la llengua àrab orientat a la traducció, 
amb una insistència especial en els aspectes 
contrastius i comunicatius. 

8540 LLENGUA C (IV): ÀRAB OP 3 3 Q 
Estudi de la llengua àrab orientat a la traducció, 
amb una insistència especial en els aspectes 
contrastius i comunicatius. 

8541 
TRADUCCIÓ GENERAL C-A/A-
C (I). LLENGUA C: ÀRAB 

OP 6 6 A 

Traducció àrab-llengua materna i llengua materna-
àrab de textos no especialitzats. Procediments 
bàsics de traducció i estil en la llengua activa de 
treball. 

8542 
LITERATURA COMPARADA: 
TEORIA I PRÀCTICA 

OP 2 4 Q 

Problemes teòrics i epistemològics del 
comparatisme general i, especificament, de la 
literatura comparada. Els grans aspectes de les 
relacions entre les literatures, així com entre les 
literatures i les arts, en el marc de la història del 
pensament i de la ciència de la cultura. 

8543 
TEORIA I PRÀCTICA DEL 
COMENTARI DE TEXTO 

OP 2 4 Q 
Estudi teòric i exercicis pràctics de comentari de 
textos poètics, narratius, dramàtics, assatgístics, 
científics i estàndards. 

8544 
ASPECTES LINGÜÍSTICS I 
CULTURALS DE LES 
LITERATURES FRANCÒFONES 

OP 3 3 Q 
Aspectes culturals dels països francòfons. Estudi 
lingüístic literari dels textos procedents dels països 
francòfons. 

8545 LLATÍ VULGAR I OP 4 2 Q 
Introducció al llatí vulgar a partir de textos i 
documents llatí-vulgars, amb especial atenció a la 
seua evolució cap a les llengües romanços. 

8546 
GEOGRAFIA DE LES 
MIGRACIONS 

OP 4 2 Q 
La mobilitat de la població. Factors de rebuig en 
l'origen i atracció en la destinació. La variable de la 
distància. Conseqüències de l'èxode. 

Qualsevol altra assignatura troncal, obligatòria o optativa de segon cicle oferida en la resta de les llicenciatures en 
Filologia de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
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8517 
LITERATURA GEOGRÀFICA 
ÀRAB 

OP 4 2 Q 

Evolució i anàlisi de la literatura geogràfica àrab 
com una geografia humana i científica. Estudi dels 
diversos gèneres i els exemples més notables 
d'aquesta literatura. 

8518 CIVILITZACIÓ DE AL ÀNDALUS OP 4 2 Q 

Estudi de Al Àndalus en una doble vessant: 
coneixement de l'evolució dels esdeveniments 
essencials pel que fa a la civilització i traducció i 
comentari dels textos històrics més rellevants que 
contribueixen a configurar aquest marc de 
civilització. 

8519 
CIVILITZACIÓ MATERIAL 
ISLÀMICA 

OP 4 2 Q 

Premisses metodològiques, petjades i estudi dels 
exemples més rellevants de la producció material 
islàmica. Coneixement de la ciutat musulmana 
tradicional i contemporània. 

8520 
RELACIONS ENTRE LA 
LITERATURA ÀRAB I LES 
LITERATURES HISPÀNIQUES I 

OP 4 2 Q 
Estudi dels fenòmens intertextuals literaris i 
històrics entre la literatura àrab i les literatures 
hispàniques (Edat Mitjana). 

8521 
RELACIONS ENTRE LA 
LITERATURA ÀRAB I LES 
LITERATURES HISPÀNIQUES II 

OP 4 2 Q 
Estudi dels fenòmens intertextuals literaris i 
històrics entre la literatura àrab i les literatures 
hispàniques (edats Moderna i Contemporània). 

8522 MÍSTICA MUSULMANA OP 4 2 Q Introducció històrica, lèxica, religiosa i cultural. 

8523 
LITERATURA DE MUDÈJARS I 
MORISCOS 

OP 4 2 Q 
Història i anàlisi de les manifestacions literàries de 
mudèjars i moriscos en àrab i castellà amb 
caràcters àrabs. 

8524 ÀRAB COL LOQUIAL OP 4 2 A 
Formació bàsica en els aspectes descriptius de la 
llengua àrab en les diferents realitzacions 
dialectals d'aquesta. 

8525 TEXTOS ISLÀMICS OP 4 2 Q 
Estudi de la naturalesa i les manifestacions de la 
cultura islàmica a través de textos d'èpoques i 
països diversos. 

8526 PENSAMENT ISLÀMIC OP 4 2 Q 
Introducció a les diverses vessants de pensaments 
en la història de l'Islam. 

8527 
RELACIONS DE L'ISLAM AMB 
JUEUS I CRISTIANS 

OP 4 2 Q 
Plantejament ideològic i desenvolupament històric 
de les relacions entre les societats islàmiques, 
cristianes i jueves. 

8528 
MINORIES EN LES SOCIETATS 
ISLÀMIQUES 

OP 4 2 Q 
Estudi de la visió i l'actuació de les societats 
musulmanes amb respecte de les minories, tant 
islàmiques com no islàmiques. 

8529 INSTITUCIONS ISLÀMIQUES OP 4 2 Q 
Introducció a les institucions d'índole diversa que 
deriven dels postulats islàmics. 

8530 
SOCIOLOGIA DEL MÓN 
MUSULMÀ 

OP 4 2 Q 
Estudi de les característiques fonamentals de les 
societats islàmiques en l'actualitat. 

8531 
ESTUDIS MONOGRÀFICS DE 
LITERATURA ÀRAB I 

OP 4 2 Q 
Estudi particular d'alguns dels autors i les obres 
principals de la literatura àrab. 

8532 
ESTUDIS MONOGRÀFICS DE 
LITERATURA ÀRAB II 

OP 4 2 Q 
Estudi particular d'alguns dels autors i les obres 
principals de la literatura àrab. 

8533 
PRIMERA LLENGUA ISLÀMICA 
NO ÀRAB 

OP 4 2 Q 
Introducció teòrica i pràctica a alguna de les 
llengües dels països musulmans, llevat de l'àrab. 

8534 
SEGONA LLENGUA ISLÀMICA 
NO ÀRAB 

OP 4 2 Q 
Introducció teòrica i pràctica d'alguna de les 
llengües dels països musulmans, llevat de l'àrab. 

8535 
TERCERA LLENGUA ISLÀMICA 
NO ÀRAB 

OP 4 2 Q 
Introducció teòrica i pràctica d'alguna de les 
llengües dels països musulmans, llevat de l'àrab. 

8536 CULTURA IRANIANA OP 4 2 Q 
Aspectes religiosos, històrics, geogràfics i culturals 
de la civilització de l'Iran. 

8537 CULTURA TURCA OP 4 2 Q 
Aspectes religiosos, històrics, geogràfics i culturals 
de la civilització de Turquia. 

8538 
HISTORIOGRAFIA 
ANDALUSINA 

OP 4 2 Q 
Estudi, traducció i comentari dels exemples i els 
autors principals de la producció historiogràfica de 
Al Àndalus. 

 



MENCIÓ COMPLEMENTÀRIA:
L'alumne podrà optar per una titulació específica o per una titulació amb menció complementària.
A) Per a optar a la titulació especifica, llicenciat en Filologia Àrab haurà de cursar, a més dels crèdits troncals i obligatoris, un mínim de 18 
optatius triats necessàriament del grup A i 24 crèdits optatius triats del grup B, del grup A o d'ambdós.
B) Per a optar a una titulació amb menció complementària haurà de cursar, a més dels crèdits específics de Filologia Àrab (troncals, obligatoris 
i 18 optatius del grup A), un mínim de 81 crèdits específics de la titulació complementària o menció triada, entre els quals caldrà incloure 
necessàriament els següents:

DOBLE TITULACIÓ EN LES FILOLOGIES

Els alumnes matriculats en qualsevol Filologia, poden obtindre dues Titulacions de Filologies. Per a això han de cursar, en la primera Filologia, 
com a optatives i lliure elecció les obligatòries, troncals i complements de formació pertanyents a l'altra Filologia, i, una vegada finalitzada la 
primer Filologia han de realitzar l'accés al segon cicle de la segona Filologia en què caldrà cursar les assignatures pertanyents al segon cicle 
d'aquesta segona Titulació que no s'hagueren cursat en la primera Titulació.

Llengua Francesa III: 12 crèdits 
Tres assignatures a triar entre 
·Literatura Francesa del segle XIX (Poesia i Teatre): 6 crèdits 
·Literatura Francesa del segle XIX (Narrativa): 6 crèdits 

·Literatura Francesa del segle XX (Poesia i Teatre): 6 crèdits 
·Literatura Francesa del segle XX (Narrativa): 6 crèdits 

MENCIÓ DE  FILOLOGIA FRANCESA 

·Història, Arts i Pensament de França, Edat Mitjana del segle XVIII: 6 crèdits 
·Història, Arts i Pensament de França del segle XIX-XX: 6 crèdits 
Llengua Anglesa III: 8 crèdits 
Literatura Anglesa I: 12 crèdits 
Literatura Anglesa II: 12 crèdits 

MENCIÓ DE FILOLOGIA ANGLESA 

Literatura Anglesa III: 10 crèdits 
Llengua Catalana I: 12 crèdits 
Llengua Catalana II: 12 crèdits 
Literatura Catalana I: 12 crèdits 
Literatura Catalana II: 12 crèdits 
Sintaxi Catalana I: 6 crèdits 
Semàntica i Lexicologia Catalanes: 6 crèdits 
Literatura Catalana Medieval II: 6 crèdits 

MENCIÓ DE  FILOLOGIA CATALANA 

Literatura Catalana Contemporània II: 6 crèdits 
Llatí I: 12 crèdits 
Llatí II: 12 crèdits 
Li teratura Llatina I: 6 crèdits 
Literatura Llatina II: 6 crèdits 
Llatí Vulgar I: 6 crèdits 
Llatí Vulgar II: 6 crèdits 
Grec I: 12 crèdits 

MENCIÓ DE  FILOLOGIA CLÀSSICA 

Grec II: 12 crèdits 
Llengua Espanyola I: 12 crèdits 
Llengua Espanyola II: 12 crèdits 
Literatura Espanyola I: 12 crèdits 
Literatura Espanyola II: 12 crèdits 
Introducció a la Literatura Hispanoamericana: 6 crèdits 
Literatura Espanyola del Barroc: 6 crèdits 

MENCIÓ DE  FILOLOGIA HISPÀNICA 

Gramàtica Espanyola: 12 crèdits 

 

Materials, tutories i debats on-line / Sessions docents / Autoavaluació on-
line / Noves tecnologies aplicades a l'ensenyament-aprenentatge / 
Biblioteques especialitzades / Sales d'estudi 24 hores / Préstec, reserves 
d'ordinadors i de sales on-line / Processos d'adaptació als criteris de l’Espai 
Europeu d'Educació Superior: titulacions, continguts, metodologies 
ensenyament-aprenentatge… 

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)

OIA (Oficina d'Informació a l'Alumnat) / CSE (Centre de Suport a l'Estudiant) 
/ Secretaries dels Centres / Agendes / Guia de l'Alumne / Sessions d'acollida 
per a alumnes de nou ingrés / Programa d'Acció Tutorial 

Pràctiques curriculars i extracurriculares / Borsa d'ocupació / Gabinet 
d'Iniciatives per a l'Ocupació (GIPO) / Formació i orientació laboral / Centre 
de creació d'empreses / Observatori d'ocupació / Pràctiques per a estudiantes 
i titulats en empreses d'Europa (programa AITANA) 

Idiomes (anglès, francès, alemany, italià, xinès, japonès...) / Períodes 
d'estudis en l'estranger (Sócrates-Erasmus) / Estades lingüístiques a l'estiu / 
Estudis en altres universitats espanyoles (Sicue-Sèneca) / Cooperació al 
Desenvolupament 

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

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

Col·legi Major / Residències Universitàries / Habitatges per a llogar i 
compartir / Cafeteries i menjadors amb preus especials / Transport 
Universitari
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Materials, tutories i debats on-line / Sessions docents / Autoavaluació on-
line / Noves tecnologies aplicades a l'ensenyament-aprenentatge / 
Biblioteques especialitzades / Sales d'estudi 24 hores / Préstec, reserves
d'ordinadors i de sales on-line / Processos d'adaptació als criteris de l’Espai
Europeu d'Educació Superior: titulacions, continguts, metodologies 
ensenyament-aprenentatge…

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)

OIA (Oficina d'Informació a l'Alumnat) / CSE (Centre de Suport a l'Estudiant) 
/ Secretaries dels Centres / Agendes / Guia de l'Alumne / Sessions d'acollida 
per a alumnes de nou ingrés / Programa d'Acció Tutorial 

Pràctiques curriculars i extracurriculares / Borsa d'ocupació / Gabinet 
d'Iniciatives per a l'Ocupació (GIPO) / Formació i orientació laboral / Centre 
de creació d'empreses / Observatori d'ocupació / Pràctiques per a estudiantes 
i titulats en empreses d'Europa (programa AITANA) 

Idiomes (anglès, francès, alemany, italià, xinès, japonès...) / Períodes
d'estudis en l'estranger (Sócrates-Erasmus) / Estades lingüístiques a l'estiu / 
Estudis en altres universitats espanyoles (Sicue-Sèneca) / Cooperació al 
Desenvolupament

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

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

Col·legi Major / Residències Universitàries / Habitatges per a llogar i 
compartir / Cafeteries i menjadors amb preus especials / Transport 
Universitari



ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES
ARQUITECTE
ARQUITECTE TÈCNIC
BIOLOGIA
CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE L'ESPORT (2n cicle)
CIÈNCIES DEL MAR (2n cicle)
CIÈNCIES DEL TREBALL (2n cicle)
CIÈNCIES EMPRESARIALS
CRIMINOLOGIA (2n cicle)
DRET
ECONOMIA
INFERMERIA
FILOLOGIA ÀRAB
FILOLOGIA CATALANA
FILOLOGIA FRANCESA
FILOLOGIA HISPÀNICA
FILOLOGIA ANGLESA
GEOGRAFIA
GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
HISTÒRIA
HUMANITATS
ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS (2n cicle)
ENGINYER EN INFORMÀTICA
ENGINYER GEÒLEG
ENGINYER QUÍMIC
ENGINYER TÈCNIC D'OBRES PÚBLIQUES
ENG. TÈC. TELECOMUNICACIONS: ESPECIALITAT SO I IMATGE
ENG. TÈCNIC EN INFORMÀTICA DE GESTIÓ
ENG. TÈCNIC EN INFORMÀTICA DE SISTEMES
MESTRE: ESPECIALITAT EN EDUCACIÓ FÍSICA
MESTRE: ESPECIALITAT EN EDUCACIÓ INFANTIL
MESTRE: ESPECIALITAT EN EDUCACIÓ MUSICAL
MESTRE: ESPECIALITAT EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA
MESTRE: ESPECIALITAT EN LLENGUA ESTRANGERA
MATEMÀTIQUES
NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA
ÒPTICA I OPTOMETRIA
PSICOPEDAGOGIA (2n cicle)
PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
QUÍMICA
RELACIONS LABORALS
SOCIOLOGIA
TREBALL SOCIAL
TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
TURISME
DRET+ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES (DOBLE TITULACIÓ)

DETECTIU PRIVAT
ESTUDIS IMMOBILIARIS
SEGURETAT PÚBLICA




