


PLA D'ESTUDIS
Directrius Generals Pròpies publicades en el BOE de 27-08-1992
Pla d'Estudis de la U. d'Alacant BOE de 17-10-1996 i 25-07-2000
Inici Nou Pla: Curs 1996-1997

OBJECTIUS FORMATIUS
La Llicenciatura d'Humanitats, llicenciatura “generalista” té com a immens e inesgotable objecte d'estudi el esser humà en 
les seues múltiples facetes, intel·lectual, social o artística, i per tant els següents objectius:

Formar professionals de la cultura versàtils i creatius, permanentment motivats per a nodrir-se de parcel·les del saber 
molt heterogènies i, d'aquesta manera, ampliar i enriquir de forma constant el seu bagatge de coneixements.
Formar individus experts en relacions interdisciplinàries, capaços de comprendre els diferents llenguatges de la cultura i 
especialment preparats per a enfrontar-se a un món informativament i culturalment cada vegada més complex.
Formar intel·lectuals que siguen també educadors, capaços de transmetre a la nostra societat sensibilitat i inquietud per 
conèixer, entendre i respectar al esser humà dins el seu univers cultural.

CONTINGUTS BÀSICS
Geografia Humana, Història, Història de l'Art, Història del Pensament Filosòfic i Científic, Llatí i Cultura Clàssica, Llengua 
Estrangera Moderna i la seua Literatura, Llengua i Literatura, Antropologia Social, Filosofia, Geografia Regional, Història 
Contemporània, Psicologia.

HORARIS
Horari de vesprada en tots els cursos.

TAXES ACADÈMIQUES (CURS 2008-2009)
Primer curs complet: 534 € aproximadament, incloses les taxes per obertura d'expedient, segur obligatori i targeta 
d'identificació universitària (T.I.U.). El preu per crèdit és de 8.41 €.

SELECTIVITAT: Totes les vies o opcions de BATXILLERAT LOGSE i COU tenen la mateixa preferència.
D'ALTRES: Titulats Universitaris i assimilats, Proves d'Accés per a Majors de 25 anys (vies preferents: totes)

REQUISITS D'ACCÉS A PRIMER CURS

Ordre de 10 de desembre de 1993 (BOE de 27 de desembre de 1993) per la qual es determinen les titulacions i els estudis del 
primer cicle i els complements de formació per a l'accés als ensenyaments conduents a l'obtenció del títol oficial de 
llicenciat en Humanitats.

Podran accedir al segon cicle dels estudis conduents a l'obtenció del títol oficial de Llicenciat en Humanitats els qui 
reunesquen els requisits següents: 
1.- Directament, sense complements de formació, els qui cursen el primer cicle d'aquests estudis.
2.- Els qui estiguen en possessió de qualsevol títol de primer cicle o els qui hagen superat el primer cicle de qualsevol carrera, 
que hauran de cursar, cas de no haver-ho fet abans: 32 crèdits distribuïts entre les següents matèries: Llatí i Cultura 
Clàssica; Llengua Estrangera Moderna i la seua Literatura; Llengua i Literatura; 12 crèdits entre Història i Història de l'Art.

REQUISITS D'ACCÉS A SEGON CICLE

TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA
Limit Admissió de places: 30
Preinscripció: finals de juny - primers de juliol
Publicació de resultats d'admissió i espera: mitjans 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. H
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Domini de coneixements amplis i variats de diferents matèries, com ara història, llengües clàssiques i modernes, literatures 
clàssiques i modernes, geografia, filosofia, antropologia, art, etc.
Capacitat per a sintetitzar, interpretar i relacionar adequadament informacions procedents de distintes àrees de 
coneixement, totes elles necessàries per a analitzar i comprendre el nostre món actual.
Capacitat per a aplicar la seua experiència a la gestió cultural i del patrimoni en ajuntaments, fundacions, museus, arxius, 
auditoris i, en general, a qualsevol empresa, organisme o institució relacionada amb la gestió i assessorament cultural.
Maneig de tècniques i mètodes que optimitzen la realització d'activitats culturals variades i que permeten la creació i 
dinamització d'altres noves ajustades a les demandes laborals i culturals que imposa la nostra societat.

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

Llicenciat en Antropologia Social i Cultural (Directe BOE 13-1-1993, 27-12-1993 i 28-02-2003)
Llicenciat en Ciències del Treball (Complements BOE 19-09-2000)
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 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 (Complements BOE 26-09-1991 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.

Docència en Ensenyament Secundari, Escoles d'Arts i Oficis, Escoles d'Adults, etc.
Agències especialitzades en turisme cultural.
Gestió i assessorament cultural a nivell empresarial i institucional.
Museologia i patrimoni.
Departaments de recursos humans i socials en l'àmbit empresarial.
Editorials.
Arxius, biblioteques i documentació.
Idiomes.

www.ua.es

TÍTOL OFICIAL 5 ANYS 301 CRÈDITS

LLICENCIAT EN HUMANITATS

INFORMACIÓ GENERAL

REQUISITS D'ACCÉS

CONEIXEMENTS I DESTRESES

CONTINUACIÓ A ALTRES ESTUDIS

EIXIDES PROFESSIONALS

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.
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PLA D'ESTUDIS
LLICENCIATURA EN HUMANITATS

CÀRREGA LECTIVA GLOBAL: 301 CRÈDITS
DISTRIBUCIÓ DE CRÈDITS

PRIMER CURS 7 TR-A + 1 TR-B + 1 TR-C + 4 OB

PRIMER CICLE

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

3245 GEOGRAFIA HUMANA TR-A 4 2 Q 

Geografia de la societat humana i les seues 
relacions amb el medi, introducció en l'estudi de la 
població de les activitats econòmiques i dels 
paisatges rurals i urbans. 

3246 PREHISTÒRIA GENERAL TR-A 3 1 Q 
Estudi dels principals processos socials i fets 
culturals des de la Prehistòria al Món Modern. 

3247 FONAMENTS D'ARQUEOLOGIA TR-A 3 1 Q 
Estudi dels principals processos socials i fets 
culturals des de la  Prehistòria al Món Modern. 

3248 
INTRODUCCIÓ A LA HISTÒRIA 
ANTIGA 

TR-A 3 1 Q 
Estudi dels principals processos socials i fets 
culturals des de la  Prehistòria al Món Modern. 

3249 
HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I LA 
TÈCNICA 

TR-A 3 1 Q 
Estudi de les grans etapes de la reflexió sobre el 
món natural i social. 

3250 
LA CULTURA GREGA A 
TRAVÉS DELS TEXTOS I 

TR-A 2 1 Q Estudi de la cultura grega a través dels textos. 

3251 LLATÍ I CULTURA CLÀSSICA TR-A 4 2 Q 
Llengua llatina. Estudi de la cultura llatina a través 
dels textos. 

3252 LLENGUA ESPANYOLA TR-B 4 2 A 
Fomació bàsica en els aspectes descriptius i 
normatius de la llengua espanyola. 

3253 LLENGUA CATALANA TR-B 4 2 A 
Fomació bàsica en els aspectes descriptius i 
normatius de la llengua catalana. 

3254 
LLENGUA I LITERATURA 
ANGLESA I 

TR-C 3 3 A 

Formació bàsica en la descripció i l'ús de la 
llengua anglesa. Introducció a l'estudi històric i 
filològic de les pincipals etapes, moviments, autors 
i obres de la literatura anglesa. 

3255 
LLENGUA I LITERATURA 
FRANCESA I 

TR-C 3 3 A 

Formació bàsica en la descripció i l'ús de la 
llengua francesa. Introducció a l'estudi històric i 
filològic de les pincipals etapes, moviments, autors 
i obres de la literatura francesa. 

 

PRIMER CURS 7 TR-A + 1 TR-B + 1 TR-C + 4 OB (Cont.)

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

SEGON CURS 3 TR-A + 1 TR-B + 1 TR-C + 5 OB

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

3260 
HISTÒRIA MEDIEVAL 
UNIVERSAL 

TR-A 3 1 Q 
Estudi dels principals processos socials i fets 
culturals des de la  Prehistòria al Món Modern. 

3261 HISTÒRIA DE L'ART TR-A 6 2 A 
Estudi de les principals manifestacions artístiques 
al llarg de la història que es relacionen més 
directament amb el nostre present. 

3262 
INTRODUCCIÓ A LA 
FILOSOFIA 

TR-A 4 2 A 
Història de la Filosofia. Història de la ciència i de la 
tècnica. 

3263 LITERATURA ESPANYOLA TR-B 4 2 Q 
Estudi històric i filològic de les pincipals etapes, 
moviments, autors i altres de la literatura 
espanyola. 

3264 LITERATURA CATALANA TR-B 4 2 Q 
Estudi històric i filològic de les pincipals etapes, 
moviments, autors i altres de la literatura catalana. 

3265 
LLENGUA I LITERATURA 
ANGLESA II 

TR-C 5 4 A 
Ampliació dels objectius i continguts del curs 
anterior. 

3266 
LLENGUA I LITERATURA 
FRANCESA II 

TR-C 5 4 A 
Ampliació dels objectius i continguts del curs 
anterior. 

3267 GEOGRAFIA DE LA POBLACIÓ OB 2 1 Q 

Estudi de les relacions entre la població i l'espai. 
Distribució espacial. Creixement demogràfic i 
migracions. Estructura sociodemogràfica. 
Polítiques demogràfiques. Població i recursos. 

3268 ARQUEOLOGIA D'ESPANYA OB 3 3 Q 
Estudi dels principals documents i monuments 
arqueològics d'Espanya i de les societats que els 
van produir. 

3269 
HISTÒRIA DEL PENSAMENT 
ESTÈTIC-LITERARI 

OB 3 3 A 
Introducció a l'estudi de les idees i les doctrines 
literàries: retòriques, poètiques i crítiques. 

3270 GEOGRAFIA GENERAL FÍSICA OB 3 3 Q 
Estudi dels aspectes conceptuals de la Geografia 
Física amb especial atenció als que fan referència 
al relleu, el clima i la vegetació. 

3271 
LLENGUA I LITERATURA 
LLATINES 

OB 4 2 Q 
Ampliació de l'estudi de la cultura llatina a través 
dels textos. 

 

CICLE CURS 
Matèries 
Troncals 

Matèries 
Obligatòries 

Matèries 
Optatives 

Crèdits Lliure 
Configuració 

TOTALS 

1r 43 17 0 0 60 
2n 33 27 0 0 60 I CICLE 

3r 4 51 0 6 61 
Subtotals 80 95 0 6 181 

4t 23 24 6 7 60 
II CICLE 

5è 11 22,5 9 17,5 60 
Subtotals 34 46,5 15 24,5 120 
TOTALS 114 141.5 15 30.5 301 
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HUMANITATS

3256 GEOGRAFIA URBANA OB 3 2 Q 

Anàlisi dels paisatges urbans. Tipologia i evolució. 
Estructura funcional dels espais de la ciutat. 
Urbanització i desenvolupament. Característiques 
de les àrees metropolitanes. 

3257 
INTRODUCCIÓ A LA TEORIA 
DEL DRET I LA TEORIA DE LA 
JUSTÍCIA 

OB 2 1 Q 

Aproximació al fenomen jurídic des d'una triple 
perspectiva: estructural (teoria de la norma i dels 
sistemes jurídics), funcional (funcions socials del 
dret) i valorativa (valors jurídics: igualtat, llibertat, 
justícia, seguretat). Dret i concepcions de la 
justícia. 

3258 
LA CULTURA GREGA A 
TRAVÉS DELS TEXTOS II 

OB 2 1 Q L'estudi de la cultura grega a través dels textos. 

3259 
HISTÒRIA DE LES CIÈNCIES 
DEL LLENGUATGE I LES 
LLENGÜES NATURALS 

OB 3 3 A 
Introducció a l'estudi de les idees, els conceptes i 
la metodologia lingüística. 
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INTRODUCCIÓ A LA HISTÒRIA 
ANTIGA 

TR-A 3 1 Q 
Estudi dels principals processos socials i fets 
culturals des de la  Prehistòria al Món Modern. 

3249 
HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I LA 
TÈCNICA 

TR-A 3 1 Q 
Estudi de les grans etapes de la reflexió sobre el 
món natural i social. 

3250 
LA CULTURA GREGA A 
TRAVÉS DELS TEXTOS I 

TR-A 2 1 Q Estudi de la cultura grega a través dels textos. 

3251 LLATÍ I CULTURA CLÀSSICA TR-A 4 2 Q 
Llengua llatina. Estudi de la cultura llatina a través 
dels textos. 

3252 LLENGUA ESPANYOLA TR-B 4 2 A 
Fomació bàsica en els aspectes descriptius i 
normatius de la llengua espanyola. 

3253 LLENGUA CATALANA TR-B 4 2 A 
Fomació bàsica en els aspectes descriptius i 
normatius de la llengua catalana. 

3254 
LLENGUA I LITERATURA 
ANGLESA I 

TR-C 3 3 A 

Formació bàsica en la descripció i l'ús de la 
llengua anglesa. Introducció a l'estudi històric i 
filològic de les pincipals etapes, moviments, autors 
i obres de la literatura anglesa. 

3255 
LLENGUA I LITERATURA 
FRANCESA I 

TR-C 3 3 A 

Formació bàsica en la descripció i l'ús de la 
llengua francesa. Introducció a l'estudi històric i 
filològic de les pincipals etapes, moviments, autors 
i obres de la literatura francesa. 

 

PRIMER CURS 7 TR-A + 1 TR-B + 1 TR-C + 4 OB (Cont.)

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

SEGON CURS 3 TR-A + 1 TR-B + 1 TR-C + 5 OB

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

3260 
HISTÒRIA MEDIEVAL 
UNIVERSAL 

TR-A 3 1 Q 
Estudi dels principals processos socials i fets 
culturals des de la  Prehistòria al Món Modern. 

3261 HISTÒRIA DE L'ART TR-A 6 2 A 
Estudi de les principals manifestacions artístiques 
al llarg de la història que es relacionen més 
directament amb el nostre present. 

3262 
INTRODUCCIÓ A LA 
FILOSOFIA 

TR-A 4 2 A 
Història de la Filosofia. Història de la ciència i de la 
tècnica. 

3263 LITERATURA ESPANYOLA TR-B 4 2 Q 
Estudi històric i filològic de les pincipals etapes, 
moviments, autors i altres de la literatura 
espanyola. 

3264 LITERATURA CATALANA TR-B 4 2 Q 
Estudi històric i filològic de les pincipals etapes, 
moviments, autors i altres de la literatura catalana. 

3265 
LLENGUA I LITERATURA 
ANGLESA II 

TR-C 5 4 A 
Ampliació dels objectius i continguts del curs 
anterior. 

3266 
LLENGUA I LITERATURA 
FRANCESA II 

TR-C 5 4 A 
Ampliació dels objectius i continguts del curs 
anterior. 

3267 GEOGRAFIA DE LA POBLACIÓ OB 2 1 Q 

Estudi de les relacions entre la població i l'espai. 
Distribució espacial. Creixement demogràfic i 
migracions. Estructura sociodemogràfica. 
Polítiques demogràfiques. Població i recursos. 

3268 ARQUEOLOGIA D'ESPANYA OB 3 3 Q 
Estudi dels principals documents i monuments 
arqueològics d'Espanya i de les societats que els 
van produir. 

3269 
HISTÒRIA DEL PENSAMENT 
ESTÈTIC-LITERARI 

OB 3 3 A 
Introducció a l'estudi de les idees i les doctrines 
literàries: retòriques, poètiques i crítiques. 

3270 GEOGRAFIA GENERAL FÍSICA OB 3 3 Q 
Estudi dels aspectes conceptuals de la Geografia 
Física amb especial atenció als que fan referència 
al relleu, el clima i la vegetació. 

3271 
LLENGUA I LITERATURA 
LLATINES 

OB 4 2 Q 
Ampliació de l'estudi de la cultura llatina a través 
dels textos. 

 

CICLE CURS 
Matèries 
Troncals 

Matèries 
Obligatòries 

Matèries 
Optatives 

Crèdits Lliure 
Configuració 

TOTALS 

1r 43 17 0 0 60 
2n 33 27 0 0 60 I CICLE 

3r 4 51 0 6 61 
Subtotals 80 95 0 6 181 

4t 23 24 6 7 60 
II CICLE 

5è 11 22,5 9 17,5 60 
Subtotals 34 46,5 15 24,5 120 
TOTALS 114 141.5 15 30.5 301 
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3256 GEOGRAFIA URBANA OB 3 2 Q 

Anàlisi dels paisatges urbans. Tipologia i evolució. 
Estructura funcional dels espais de la ciutat. 
Urbanització i desenvolupament. Característiques 
de les àrees metropolitanes. 

3257 
INTRODUCCIÓ A LA TEORIA 
DEL DRET I LA TEORIA DE LA 
JUSTÍCIA 

OB 2 1 Q 

Aproximació al fenomen jurídic des d'una triple 
perspectiva: estructural (teoria de la norma i dels 
sistemes jurídics), funcional (funcions socials del 
dret) i valorativa (valors jurídics: igualtat, llibertat, 
justícia, seguretat). Dret i concepcions de la 
justícia. 

3258 
LA CULTURA GREGA A 
TRAVÉS DELS TEXTOS II 

OB 2 1 Q L'estudi de la cultura grega a través dels textos. 

3259 
HISTÒRIA DE LES CIÈNCIES 
DEL LLENGUATGE I LES 
LLENGÜES NATURALS 

OB 3 3 A 
Introducció a l'estudi de les idees, els conceptes i 
la metodologia lingüística. 

 



TERCER CURS 1 TR + 10 OB + 6 CrLC*

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

3272 
HISTÒRIA MODERNA 
UNIVERSAL 

TR 3 1 Q 
Estudi dels principals processos socials i fets 
culturals del Món Modern. 

3273 
CULTURA GREGA A TRAVÉS 
DELS TEXTOS III 

OB 3 1,5 Q 
Ampliació de l'estudi de la cultura grega a través 
dels textos. 

3274 
PREHISTÒRIA DE LA 
PENÍNSULA IBÈRICA 

OB 4,5 1,5 Q 
Estudi específic de les etapes culturals 
esdevingudes a la Península Ibèrica des dels 
orígens fins a les societats amb escriptura. 

3275 
LÒGICA I TEORIA DE 
L'ARGUMENTACIÓ 

OB 3 1,5 Q 
Història del pensament. Estudi de les formes 
d'argumentació tant formal com no formal. 

3276 
EL PENSAMENT FILOSÒFIC 
ESPANYOL 

OB 2 1 Q 
Estudi històric i sistemàtic d'algun pensador 
espanyol de rellevància: Unamuno, Ortega, Zubiri. 

3277 
ESTUDIS D'ART 
CONTEMPORANI 

OB 6 3 A 
Aprofundiment en els moviments artístics des del 
Neoclassicisme fins al món actual. 

3278 
COMENTARI DE TEXTOS 
LINGÜÍSTICS HISPÀNICS 

OB 2,5 2 Q 
Metodologia i pràctica del comentari de textos 
lingüístics. 

3279 
COMENTARI DE TEXTOS 
LITERARIS HISPÀNICS 

OB 2,5 2 Q 
Metodologia i pràctica del comentari de textos 
literaris. 

3280 
SOCIOLINGÜÍSTICA 
CATALANA 

OB 2,5 2 Q 

Introducció a l'estudi de les interaccions entre la 
llengua catalana i el medi social, amb atenció 
particularitzada a l'àmbit valencià: varietats de la 
llengua, identitat lingüística dels grups socials, 
actituds davant la llengua, bilingüisme, diglòssia, 
etc. 

3281 
LITERATURA CATALANA 
COMPARADA 

OB 2,5 2 Q 

Introducció a l'estudi comparatista d'alguns 
exponents paradigmàtics de la literatura catalana, 
en relació amb els principals moviments, 
tendències estètiques i autors o obres d'altres 
literatures europees. 

3282 CIVILITZACIÓ ÀRAB OB 3 3 Q 
Estudi de les principals característiques 
sincròniques i diacròniques de la civilització àrab 
(s. XVII-XX). 
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TERCER CURS 1 TR + 10 OB + 6 CrLC*

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

3272 
HISTÒRIA MODERNA 
UNIVERSAL 

TR 3 1 Q 
Estudi dels principals processos socials i fets 
culturals del Món Modern. 

3273 
CULTURA GREGA A TRAVÉS 
DELS TEXTOS III 

OB 3 1,5 Q 
Ampliació de l'estudi de la cultura grega a través 
dels textos. 

3274 
PREHISTÒRIA DE LA 
PENÍNSULA IBÈRICA 

OB 4,5 1,5 Q 
Estudi específic de les etapes culturals 
esdevingudes a la Península Ibèrica des dels 
orígens fins a les societats amb escriptura. 

3275 
LÒGICA I TEORIA DE 
L'ARGUMENTACIÓ 

OB 3 1,5 Q 
Història del pensament. Estudi de les formes 
d'argumentació tant formal com no formal. 

3276 
EL PENSAMENT FILOSÒFIC 
ESPANYOL 

OB 2 1 Q 
Estudi històric i sistemàtic d'algun pensador 
espanyol de rellevància: Unamuno, Ortega, Zubiri. 

3277 
ESTUDIS D'ART 
CONTEMPORANI 

OB 6 3 A 
Aprofundiment en els moviments artístics des del 
Neoclassicisme fins al món actual. 

3278 
COMENTARI DE TEXTOS 
LINGÜÍSTICS HISPÀNICS 

OB 2,5 2 Q 
Metodologia i pràctica del comentari de textos 
lingüístics. 

3279 
COMENTARI DE TEXTOS 
LITERARIS HISPÀNICS 

OB 2,5 2 Q 
Metodologia i pràctica del comentari de textos 
literaris. 

3280 
SOCIOLINGÜÍSTICA 
CATALANA 

OB 2,5 2 Q 

Introducció a l'estudi de les interaccions entre la 
llengua catalana i el medi social, amb atenció 
particularitzada a l'àmbit valencià: varietats de la 
llengua, identitat lingüística dels grups socials, 
actituds davant la llengua, bilingüisme, diglòssia, 
etc. 

3281 
LITERATURA CATALANA 
COMPARADA 

OB 2,5 2 Q 

Introducció a l'estudi comparatista d'alguns 
exponents paradigmàtics de la literatura catalana, 
en relació amb els principals moviments, 
tendències estètiques i autors o obres d'altres 
literatures europees. 

3282 CIVILITZACIÓ ÀRAB OB 3 3 Q 
Estudi de les principals característiques 
sincròniques i diacròniques de la civilització àrab 
(s. XVII-XX). 
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SEGON CICLE

QUART CURS 5 TR + 4 OB + 6 CrOP** + 7 CrLC*

CINQUÉ CURS 2 TR + 5 OB + 9 CrOP** + 17,5 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.

** CrOP: Assignatures Optatives. Pel que fa a les assignatures optatives de segon cicle, s'estableix una oferta, 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

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

6866 GEOGRAFIA REGIONAL TR 3 1 Q 
Regionalització del món, amb especial referència a 
la geografia regional d'Espanya. 

6867 
INTRODUCCIÓ A 
L'ANTROPOLOGIA SOCIAL 

TR 4 2 Q 

Introducció a l'antropologia social. Anàlisi de la 
variabilitat i de l'evolució cultural en els àmbits del 
parentiu, l'economia, la política, la religió i les 
representacions simbòliques. 

6868 FILOSOFIA TR 4 2 Q 
Problemes filosòfics de la modernitat i els seus 
supòsits històrics. Filosofia de la ciència. Ètica i 
filosofia política i del dret. 

6869 PSICOLOGIA BÀSICA TR 2 1 Q 

Fonaments de la personalitat. Teoria i sistemes 
freudians i postfreudians. Cognició i interacció 
social. Tendències contemporànies en les 
tècniques motivacionals. 

6870 
FONAMENTS DE LA 
PERSONALITAT 

TR 3 1 Q 

Fonaments de la personalitat. Teoria i sistemes 
freudianes i postfreudians. Cognició i interacció 
social. Tendències contemporànies en les 
tècniques motivacionals. 

6871 
HISTÒRIA ANTIGA DE LA 
PENÍNSULA IBÈRICA 

OB 3 3 Q 
Aprofundiment en l'estudi de la Península Ibèrica 
en l'Antiguitat. 

6872 
HISTÒRIA MEDIEVAL 
D'ESPANYA 

OB 3 3 Q Aprofundiment en l'Espanya dels segles V-XV. 

6873 
HISTÒRIA MODERNA 
D'ESPANYA 

OB 3 3 Q Aprofundiment dels segles XV-XVIII. 

6874 
HISTÒRIA DE L'EUROPA 
CONTEMPORÀNIA 

OB 4,5 1,5 Q 
Estudi del procés històric europeu, especialment 
des de 1870 fins a finals de la Segona Guerra 
Mundial. 

 

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

6875 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA TR 6 2 A 
Estudi dels principals processos socials i fets 
culturals que es relacionen més directament amb 
la configuració del món actual. 

6876 
FILOSOFIA DEL DRET I 
L'ESTAT 

TR 2 1 Q 
Problemes filosòfics de la modernitat i els seus 
supòsits històrics. Filosofia de la ciència. Ètica i 
filosofia política i del dret. 

6877 
ESPAIS I SOCIETATS EN LA 
UNIÓ EUROPEA 

OB 3 1,5 Q 
Estudi dels factors de diferenciació regional de 
l'espai de la Unió Europea i del seus processos 
d'organització territorial. 

6878 
ANTROPOLOGIA SOCIAL DELS 
POBLES D'ESPANYA 

OB 4 2 Q 
Anàlisi de la variabilitat de creacions i 
manifestacions socials i culturals dels diversos 
pobles d'Espanya. 

6879 TEORIA DEL CONEIXEMENT OB 2 1 Q 
Els problemes que ha ocasionat el pensament 
modern i les seues arrels antigues i medievals. 

6880 
ESTRUCTURA DE LES 
TEORIES CIENTÍFIQUES 

OB 3 1,5 Q 
Filosofia de la ciència. Estudi de les teories 
científiques, dinàmica i l'estructura. 

6881 HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL OB 3 1,5 Q 

Estudi dels principals processos socials, polítics i 
fets culturals que han tingut lloc en el món a partir 
de 1945, amb especial referència a la història de la 
Unió Europea. 

 

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

6882 
PRODUCCIÓ I RECUPERACIÓ 
DE LA INFORMACIÓ 
CIENTÍFICA 

OP 4 2 Q 

a) La construcció social de la ciència. 
b) Evolució de les formes de comunicació 
científica i dels sistemes de recuperació de la 
informació científica. 
c) La institucionalització de la documentació 
científica. 
d) Metodologia del treball científic. 
e) Estratègies de recuperació de la informació 
científica. 

6883 
TEORIA DE LA FI DE LA 
HISTÒRIA I PROBL. 
GLOBALITZACIÓ 

OP 4 2 Q 

La teoria del "fi de la història" proa de la filosofia 
de la història hegeliana però ha cobrat actualitat 
en certes interpretacions actuals que han suscitat 
polèmiques interessants a nivell mundial. 
Íntimament relacionat amb aquesta qüestió és el 
tema de la globalització i els problemes que des 
d'aquesta perspectiva es contemplen entre les 
quals la naturalesa i l'abast de la democràcia a 
nivell cosmopolita preocupa diversos autors. 

6884 
HISTÒRIA I CULTURA DE LA 
CIVILITZACIÓ ANGLESA 

OP 4 2 Q 
Anàlisi de les aportacions culturals i polítiques 
anglosaxones   (segles XVI-XVIII) 
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SEGON CICLE

QUART CURS 5 TR + 4 OB + 6 CrOP** + 7 CrLC*

CINQUÉ CURS 2 TR + 5 OB + 9 CrOP** + 17,5 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.

** CrOP: Assignatures Optatives. Pel que fa a les assignatures optatives de segon cicle, s'estableix una oferta, 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

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

6866 GEOGRAFIA REGIONAL TR 3 1 Q 
Regionalització del món, amb especial referència a 
la geografia regional d'Espanya. 

6867 
INTRODUCCIÓ A 
L'ANTROPOLOGIA SOCIAL 

TR 4 2 Q 

Introducció a l'antropologia social. Anàlisi de la 
variabilitat i de l'evolució cultural en els àmbits del 
parentiu, l'economia, la política, la religió i les 
representacions simbòliques. 

6868 FILOSOFIA TR 4 2 Q 
Problemes filosòfics de la modernitat i els seus 
supòsits històrics. Filosofia de la ciència. Ètica i 
filosofia política i del dret. 

6869 PSICOLOGIA BÀSICA TR 2 1 Q 

Fonaments de la personalitat. Teoria i sistemes 
freudians i postfreudians. Cognició i interacció 
social. Tendències contemporànies en les 
tècniques motivacionals. 

6870 
FONAMENTS DE LA 
PERSONALITAT 

TR 3 1 Q 

Fonaments de la personalitat. Teoria i sistemes 
freudianes i postfreudians. Cognició i interacció 
social. Tendències contemporànies en les 
tècniques motivacionals. 

6871 
HISTÒRIA ANTIGA DE LA 
PENÍNSULA IBÈRICA 

OB 3 3 Q 
Aprofundiment en l'estudi de la Península Ibèrica 
en l'Antiguitat. 

6872 
HISTÒRIA MEDIEVAL 
D'ESPANYA 

OB 3 3 Q Aprofundiment en l'Espanya dels segles V-XV. 

6873 
HISTÒRIA MODERNA 
D'ESPANYA 

OB 3 3 Q Aprofundiment dels segles XV-XVIII. 

6874 
HISTÒRIA DE L'EUROPA 
CONTEMPORÀNIA 

OB 4,5 1,5 Q 
Estudi del procés històric europeu, especialment 
des de 1870 fins a finals de la Segona Guerra 
Mundial. 

 

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

6875 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA TR 6 2 A 
Estudi dels principals processos socials i fets 
culturals que es relacionen més directament amb 
la configuració del món actual. 

6876 
FILOSOFIA DEL DRET I 
L'ESTAT 

TR 2 1 Q 
Problemes filosòfics de la modernitat i els seus 
supòsits històrics. Filosofia de la ciència. Ètica i 
filosofia política i del dret. 

6877 
ESPAIS I SOCIETATS EN LA 
UNIÓ EUROPEA 

OB 3 1,5 Q 
Estudi dels factors de diferenciació regional de 
l'espai de la Unió Europea i del seus processos 
d'organització territorial. 

6878 
ANTROPOLOGIA SOCIAL DELS 
POBLES D'ESPANYA 

OB 4 2 Q 
Anàlisi de la variabilitat de creacions i 
manifestacions socials i culturals dels diversos 
pobles d'Espanya. 

6879 TEORIA DEL CONEIXEMENT OB 2 1 Q 
Els problemes que ha ocasionat el pensament 
modern i les seues arrels antigues i medievals. 

6880 
ESTRUCTURA DE LES 
TEORIES CIENTÍFIQUES 

OB 3 1,5 Q 
Filosofia de la ciència. Estudi de les teories 
científiques, dinàmica i l'estructura. 

6881 HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL OB 3 1,5 Q 

Estudi dels principals processos socials, polítics i 
fets culturals que han tingut lloc en el món a partir 
de 1945, amb especial referència a la història de la 
Unió Europea. 

 

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

6882 
PRODUCCIÓ I RECUPERACIÓ 
DE LA INFORMACIÓ 
CIENTÍFICA 

OP 4 2 Q 

a) La construcció social de la ciència. 
b) Evolució de les formes de comunicació 
científica i dels sistemes de recuperació de la 
informació científica. 
c) La institucionalització de la documentació 
científica. 
d) Metodologia del treball científic. 
e) Estratègies de recuperació de la informació 
científica. 

6883 
TEORIA DE LA FI DE LA 
HISTÒRIA I PROBL. 
GLOBALITZACIÓ 

OP 4 2 Q 

La teoria del "fi de la història" proa de la filosofia 
de la història hegeliana però ha cobrat actualitat 
en certes interpretacions actuals que han suscitat 
polèmiques interessants a nivell mundial. 
Íntimament relacionat amb aquesta qüestió és el 
tema de la globalització i els problemes que des 
d'aquesta perspectiva es contemplen entre les 
quals la naturalesa i l'abast de la democràcia a 
nivell cosmopolita preocupa diversos autors. 

6884 
HISTÒRIA I CULTURA DE LA 
CIVILITZACIÓ ANGLESA 

OP 4 2 Q 
Anàlisi de les aportacions culturals i polítiques 
anglosaxones   (segles XVI-XVIII) 
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ASSIGNATURES OPTATIVES  (Cont.)

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

ASSIGNATURES OPTATIVES (Cont.)

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

6885 
CARTOGRAFIA I 
FOTOINTERPRETACIÓ 

OP 4 2 Q 

Estudi de les tècniques cartogràfiques destinades 
a l'anàlisi de mapes (topogràfics, geològics, etc.) i 
fotografies aèries per a la correcta interpretació del 
Territori. 

6886 
INTRODUCCIÓ A LA UNIÓ 
EUROPEA 

OP 4 2 A 
Estudi dels trets bàsics del procés d'integració 
comunitària i del desenvolupament de les 
institucions de la Unió Europea. 

6887 
GEOGRAFIA DE LA SALUT I EL 
BENESTAR 

OP 4 2 A 

Distribució geogràfica de les malalties, els nivells 
de salut, les infraestructures i els serveis de salut. 
Variables per a l'estudi de les desigualtats de 
caràcter sanitari i salut a escales diferents. Les 
desigualtats sanitàries i de salut entre els països 
desenvolupats i els països en desenvolupament. 
Conceptes de benestar i pobresa. Variables per a 
l'estudi de les desigualtats relacionades amb 
l'habitatge, l'alimentació, l'educació i el progrés 
econòmic a escales diferents. El benestar i la 
pobresa com a indicadors de les desigualtats entre 
els països desenvolupats i els països en 
desenvolupament. 

6888 
LITERATURA CATALANA 
ACTUAL 

OP 4 2 Q 

Aproximació creativa a la literatura catalana actual. 
Anàlisi de textos pertanyents a autors dels anys 70 
als 90, especialment centrats en la narrativa i 
l'assaig Aprenentatge, a partir de l'anàlisi 
d'aquests textos, de les tècniques d'escriptura 
narrativa. Introducció a la creació narrativa. 

6889 
LA LITERATURA EN EL 
CINEMA ESPANYOL 

OP 4 2 Q 

Estudi de la presència de la literatura i el teatre 
espanyol en la història del cinema espanyol a 
través dels autors, els temes, els gèneres, les 
adaptacions, els actors, etc. 

6890 
HISTÒRIA DE LA LLENGUA 
ESPANYOLA 

OP 4 2 Q 
Anàlisi dels condicionants històrics i socials 
determinants de l'evolució diacrònica de la llengua 
espanyola. 

6891 
LA LLENGUA EN ELS TEXTOS 
ANGLESOS 

OP 4 2 Q 

Estudi detallat de les estratègies textuals i 
pragmàtiques en els textos de llengua anglesa, 
amb una insistència especial en els distints nivells 
de llengua. S'hi utilitzaran materials autèntics 
presos de la literatura (narrativa, text, poesia), la 
publicitat, els còmics, les cançons, etc., en llengua 
anglesa. 

6892 
LITERATURA FRANCESA I 
CINEMA 

OP 3 3 Q 
Anàlisi de la literatura francesa en relació amb el 
cinema francés. 

7620 
INTRODUCCIÓ AL PAÍS 
VALENCIÀ CONTEMPORANI 

OP 3 1,5 Q 
Estudi dels principals processos socials i fets 
culturals relacionats més directament amb la 
configuració del  País Valencià actual. 

7621 
RELAXACIÓ I AUTOCONTROL 
EMOCIONAL 

OP 2 2,5 Q 

Pràctica de diverses tècniques de relaxació i 
autocontrol. Identificació de l'ansietat, estrés i 
emocions negatives. Increment de la satisfacció 
personal i millora de la qualitat de vida. 

 

7622 
COMPORTAMENT SEXUAL 
HUMÀ 

OP 2 2,5 Q 
Anàlisi i comprensió del comportament sexual 
humà en el seu triple vessant de ser sexuat/ada, 
viure sexualitzat/ada i expressar-se eròtic/a. 

7623 CRÍTICA LITERÀRIA OP 4 2 Q 

Descripció i explicació dels conceptes bàsics i els 
problemes fonamentals de la crítica literària en el 
marc de la ciència de la literatura i presentació 
teòrica dels corrents crític-literaris més importants. 

7624 GÈNERES LITERARIS OP 4 2 Q 

Aproximació teòrica i pràctica a les modalitats 
d'expressió del discurs literari, tant des d'un punt 
de vista històric com des d'una perspectiva 
sistemàtica. 

7625 LITERATURA COMPARADA OP 4 2 Q 

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

7626 POÈTICA I RETÒRICA OP 4 2 Q 

Presentació històrica i sistemàtica de la poètica i la 
retòrica des dels orígens fins a les disciplines del 
discurs actuals, amb un interés especial pels 
aspectes teòrics i pràctics dels processos de 
producció i interpretació del discurs oral i escrit. 

7627 
SEMIÒTICA LITERÀRIA I 
SEMIÒTICA DE LA CULTURA 

OP 4 2 Q 

Descripció i explicació dels signes que 
constitueixen el text literari i estudi de la pràctica 
de l'escriptura artística en el marc dels processos 
culturals. 

7629 

LITERATURA FRANCESA EN 
RELACIÓ AMB LES ALTRES 
MANIFESTACIONS 
ARTÍSTIQUES 

OP 3 3 Q 
Anàlisi de la literatura francesa en relació amb les 
seues principals manifestacions coetànies (pintura, 
escriptura, arquitectura, cinema, etc.). 

7633 
LLENGUA I LITERATURA 
LLATINES I 

OP 3 3 Q 
Aprofundiment en l'estudi de les diverses etapes 
de la història de la llengua i la literatura llatines. 

7634 
HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA 
DEL DRET I DE L'ESTAT 

OP 3 1,5 Q 
Perspectiva històrica de la filosofia política i 
jurídica. 

7635 
LA MITOLOGIA GREGA. BASES 
FILOLÒGIQUES 

OP 4 2 Q 
Anàlisi i comparació de les diverses fonts literàries 
que ens han transmés el patrimoni complex de la 
Mitologia Grega. 

7636 
LA GRÈCIA DEL II MIL·LENNI. 
BASES FILOLÒGIQUES I 

OP 4 2 Q 

Aproximació al món grec del II Mil·lenni AC a 
través de l'estudi dels textos en el seu doble 
vessant, formal i interpretatiu. Amb una atenció 
especial als aspectes socials i culturals de la 
civilització micènica. 

7638 
GEOGRAFIA DEL TURISME, 
L'OCI I LA RECREACIÓ 

OP 4 2 Q 

Oferta i demanda d'aquestes activitats en relació 
amb el territori. Efectes i conflictes. Tipologia dels 
espais turístics. Producció i ordenació dels espais 
turístics i recreatius. 

7639 
CARTOGRAFIA I 
FOTOINTERPRETACIÓ 

OP 2 4 Q 

Estudi de les tècniques cartogràfiques destinades 
a l'anàlisi de mapes (topogràfics, geològics, etc.) i 
fotografies aèries per a la interpretació correcta del 
territori. 
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6885 
CARTOGRAFIA I 
FOTOINTERPRETACIÓ 

OP 4 2 Q 

Estudi de les tècniques cartogràfiques destinades 
a l'anàlisi de mapes (topogràfics, geològics, etc.) i 
fotografies aèries per a la correcta interpretació del 
Territori. 

6886 
INTRODUCCIÓ A LA UNIÓ 
EUROPEA 

OP 4 2 A 
Estudi dels trets bàsics del procés d'integració 
comunitària i del desenvolupament de les 
institucions de la Unió Europea. 

6887 
GEOGRAFIA DE LA SALUT I EL 
BENESTAR 

OP 4 2 A 

Distribució geogràfica de les malalties, els nivells 
de salut, les infraestructures i els serveis de salut. 
Variables per a l'estudi de les desigualtats de 
caràcter sanitari i salut a escales diferents. Les 
desigualtats sanitàries i de salut entre els països 
desenvolupats i els països en desenvolupament. 
Conceptes de benestar i pobresa. Variables per a 
l'estudi de les desigualtats relacionades amb 
l'habitatge, l'alimentació, l'educació i el progrés 
econòmic a escales diferents. El benestar i la 
pobresa com a indicadors de les desigualtats entre 
els països desenvolupats i els països en 
desenvolupament. 

6888 
LITERATURA CATALANA 
ACTUAL 

OP 4 2 Q 

Aproximació creativa a la literatura catalana actual. 
Anàlisi de textos pertanyents a autors dels anys 70 
als 90, especialment centrats en la narrativa i 
l'assaig Aprenentatge, a partir de l'anàlisi 
d'aquests textos, de les tècniques d'escriptura 
narrativa. Introducció a la creació narrativa. 

6889 
LA LITERATURA EN EL 
CINEMA ESPANYOL 

OP 4 2 Q 

Estudi de la presència de la literatura i el teatre 
espanyol en la història del cinema espanyol a 
través dels autors, els temes, els gèneres, les 
adaptacions, els actors, etc. 

6890 
HISTÒRIA DE LA LLENGUA 
ESPANYOLA 

OP 4 2 Q 
Anàlisi dels condicionants històrics i socials 
determinants de l'evolució diacrònica de la llengua 
espanyola. 

6891 
LA LLENGUA EN ELS TEXTOS 
ANGLESOS 

OP 4 2 Q 

Estudi detallat de les estratègies textuals i 
pragmàtiques en els textos de llengua anglesa, 
amb una insistència especial en els distints nivells 
de llengua. S'hi utilitzaran materials autèntics 
presos de la literatura (narrativa, text, poesia), la 
publicitat, els còmics, les cançons, etc., en llengua 
anglesa. 

6892 
LITERATURA FRANCESA I 
CINEMA 

OP 3 3 Q 
Anàlisi de la literatura francesa en relació amb el 
cinema francés. 

7620 
INTRODUCCIÓ AL PAÍS 
VALENCIÀ CONTEMPORANI 

OP 3 1,5 Q 
Estudi dels principals processos socials i fets 
culturals relacionats més directament amb la 
configuració del  País Valencià actual. 

7621 
RELAXACIÓ I AUTOCONTROL 
EMOCIONAL 

OP 2 2,5 Q 

Pràctica de diverses tècniques de relaxació i 
autocontrol. Identificació de l'ansietat, estrés i 
emocions negatives. Increment de la satisfacció 
personal i millora de la qualitat de vida. 

 

7622 
COMPORTAMENT SEXUAL 
HUMÀ 

OP 2 2,5 Q 
Anàlisi i comprensió del comportament sexual 
humà en el seu triple vessant de ser sexuat/ada, 
viure sexualitzat/ada i expressar-se eròtic/a. 

7623 CRÍTICA LITERÀRIA OP 4 2 Q 

Descripció i explicació dels conceptes bàsics i els 
problemes fonamentals de la crítica literària en el 
marc de la ciència de la literatura i presentació 
teòrica dels corrents crític-literaris més importants. 

7624 GÈNERES LITERARIS OP 4 2 Q 

Aproximació teòrica i pràctica a les modalitats 
d'expressió del discurs literari, tant des d'un punt 
de vista històric com des d'una perspectiva 
sistemàtica. 

7625 LITERATURA COMPARADA OP 4 2 Q 

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

7626 POÈTICA I RETÒRICA OP 4 2 Q 

Presentació històrica i sistemàtica de la poètica i la 
retòrica des dels orígens fins a les disciplines del 
discurs actuals, amb un interés especial pels 
aspectes teòrics i pràctics dels processos de 
producció i interpretació del discurs oral i escrit. 

7627 
SEMIÒTICA LITERÀRIA I 
SEMIÒTICA DE LA CULTURA 

OP 4 2 Q 

Descripció i explicació dels signes que 
constitueixen el text literari i estudi de la pràctica 
de l'escriptura artística en el marc dels processos 
culturals. 

7629 

LITERATURA FRANCESA EN 
RELACIÓ AMB LES ALTRES 
MANIFESTACIONS 
ARTÍSTIQUES 

OP 3 3 Q 
Anàlisi de la literatura francesa en relació amb les 
seues principals manifestacions coetànies (pintura, 
escriptura, arquitectura, cinema, etc.). 

7633 
LLENGUA I LITERATURA 
LLATINES I 

OP 3 3 Q 
Aprofundiment en l'estudi de les diverses etapes 
de la història de la llengua i la literatura llatines. 

7634 
HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA 
DEL DRET I DE L'ESTAT 

OP 3 1,5 Q 
Perspectiva històrica de la filosofia política i 
jurídica. 

7635 
LA MITOLOGIA GREGA. BASES 
FILOLÒGIQUES 

OP 4 2 Q 
Anàlisi i comparació de les diverses fonts literàries 
que ens han transmés el patrimoni complex de la 
Mitologia Grega. 

7636 
LA GRÈCIA DEL II MIL·LENNI. 
BASES FILOLÒGIQUES I 

OP 4 2 Q 

Aproximació al món grec del II Mil·lenni AC a 
través de l'estudi dels textos en el seu doble 
vessant, formal i interpretatiu. Amb una atenció 
especial als aspectes socials i culturals de la 
civilització micènica. 

7638 
GEOGRAFIA DEL TURISME, 
L'OCI I LA RECREACIÓ 

OP 4 2 Q 

Oferta i demanda d'aquestes activitats en relació 
amb el territori. Efectes i conflictes. Tipologia dels 
espais turístics. Producció i ordenació dels espais 
turístics i recreatius. 

7639 
CARTOGRAFIA I 
FOTOINTERPRETACIÓ 

OP 2 4 Q 

Estudi de les tècniques cartogràfiques destinades 
a l'anàlisi de mapes (topogràfics, geològics, etc.) i 
fotografies aèries per a la interpretació correcta del 
territori. 
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7640 
INTRODUCCIÓ A LA 
LITERATURA ROMÀNICA I 

OP 3 1,5 Q 

Iniciació a l'estudi historicoliterari dels exponents 
representatius de les lletres neollatines de l'Europa 
Medieval, amb una atenció especial a la 
repercussió d'aquests en les literatures de la 
Península Ibèrica. 

7641 
INTRODUCCIÓ A LA 
LITERATURA ROMÀNICA II 

OP 3 1,5 Q 

Continuació de l'estudi històric-literari dels 
exponents representatius de les lletres neollatines 
de l'Europa Medieval amb una atenció especial a 
la repercussió d'aquests en les literatures de la 
Península Ibèrica. 

7642 TALLER DE NARRATIVA OP 3 3 Q 

Iniciació a la creació de textos narratius a partir de 
l'estudi de les tècniques narratives aplicades a 
l'anàlisi de textos de la literatura catalana actual, 
com també de traduccions d'alguns dels autors 
més significatius de la literatura occidental 
contemporània. A partir d'aquests estudis i 
aquestes anàlisis, es faran exercicis constants 
d'escriptura, a fi que al final del curs l'alumne/a 
puga escriure una narració. 

7643 
HISTÒRIA DE LA LLENGUA 
CATALANA 

OP 4 2 Q 

Introducció als esdeveniments politicosocials que 
possibiliten l'aparició, el desenvolupament, la 
decadència i la recuperació de la llengua catalana 
al llarg de la seua història. 

7644 
L'ESGLÉSIA EN L'EDAT 
MITJANA 

OP 4 2 Q 
Anàlisi de l'evolució històrica de l'església, secular 
i regular, en els segles medievals i la ubicació 
particular d'aquesta en la societat. 

7645 
PODER I INSTITUCIONS EN 
L'ESPANYA MEDIEVAL 

OP 4 2 Q 
Estudi de les formes de poder (local, reial i 
senyorial) en els Estats Peninsulars, en la 
trajectòria d'aquests cap a l'Estat Modern. 

7646 
HISTÒRIA D'AMÈRICA EN 
L'ÈPOCA COLONIAL 

OP 4 2 Q 
Història de l'evolució política, econòmica i social 
del Continent Americà des del Descobriment fins a 
l'Emancipació. 

7647 LLENGUATGE I PENSAMENT OP 4 2 Q 
Estudi dels models històrics principals que van 
analitzar les relacions entre el pensament i el 
llenguatge. El cognitivisme actual. 

7648 ANÀLISI DEL DISCURS OP 4 2 Q 
Fonaments teòrics i metodològics de lingüística 
textual i anàlisi del discurs. 

7650 ESTUDIS D'ART MEDIEVAL OP 4 2 Q 
Estudi bàsic de l'Art Medieval a fi de conéixer el 
desenvolupament dels períodes posteriors. 

7651 
LA PINTURA VALENCIANA 
DELS SEGLES XVIII-XX 

OP 4 2 Q 

Estudi i presentació de l'activitat pictòrica al País 
Valencià des de finals del segle XVIII fins al segle 
XX. Des de Vicent López fins a Sorolla, els Pinazo, 
Sala, com també Eusebi Sempere i els manifestos 
més avantguardistes. 

7652 
HISTÒRIA DE L'ART DEL PAÍS 
VALENCIÀ 

OP 4 2 Q 
Estudi de la història de l'Art Medieval, Modern i 
Contemporani del País Valencià. 

 

7653 
LA DONA, OBJECTE I 
SUBJECTE DE LA HISTÒRIA 
DE L'ART 

OP 4 2 Q 

El tema de la presència indiscutible de la dona en 
la història de la humanitat ha fet que la seua figura 
estiga considerada en totes i cadascuna de les 
disciplines humanístiques. La importància de la 
iconografia en l'actualitat i ,concretament, de la 
imatge de la dona a través de la història 
proporciona entitat suficient a la disciplina oferida 
dins del camp de les humanitats. 

7654 

FONTS ESCRITES GREGUES 
COM A DOCUMENT PER A 
L'ESTUDI DE L'ÀTICA EN ELS 
SEGLES VI I V AC 

OP 3 1,5 Q 

Traducció i comentari de textos de Solón, 
Herodoto, Tucídides i la Constitució d'Atenes 
d'Aristòtil com a indicatius dels canvis socials 
produïts a l'Àtica en el període de referència. 

7655 PSICOLOGIA DE LA DONA OP 3,5 1 Q 

Psicologia de la dona, gènere, sexe, sexisme, 
diferències i semblances entre sexes, personalitat, 
llenguatge, motivació, sexualitat, treball, violència 
de gènere i psicologia del baró. 

8167 SOCIOLINGÜÍSTICA OP 4 2 Q 
Descripció i explicació de la covariació dels 
fenòmens lingüístics i socials. 

8815 
PRAGMÀTICA I ANÀLISI DEL 
DISCURS 

OP 4 2 Q 
Fonaments teòrics i metodològics de pragmàtica 
lingüística, lingüística textual i anàlisi del discurs. 
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La Facultat facilitarà als alumnes que realitzen estudis en universitats estrangeres amb les que existeixca conveni subscrit per la 
Universitat d'Alacant, el reconeixement de les assignatures cursades en les mateixes per crèdits de lliure elecció curricular, fins a un 
màxim de 30 crèdits.

8848 
LINGÜÍSTICA APLICADA A 
L'APRENENTATGE DE 
SEGONES LLENGÜES 

OP 4 2 Q 
Estudi dels aspectes essencials de l'aprenentatge 
de segones llengües, d'acord amb les aportacions 
que la lingüística ha aplicat en aquest camp. 

8851 
LINGÜÍSTICA I ANÀLISI 
LITERÀRIA 

OP 4 2 Q 
La lingüística de la literatura: història i mètodes. 
Anàlisi lingüística de la versificació i la sintaxi 
literària. 

8861 
TEORIA I PRÀCTICA DEL 
COMENTARI DE TEXT 

OP 2 4 Q 

Aproximació a les qüestions teòriques i 
metodològiques fonamentals del comentari de text 
i exercicis pràctics de comentaris a propòsit de 
diferents tipus de text, amb especial referència als 
textos literaris (lírics, narratius, dramàtics i 
assatgístics) 

9462 
CIVILITZACIÓ ÀRAB: 
AMPLIACIÓ 

OP 3 3 Q 
Estudi de les principals característiques 
sincròniques i diacròniques de la civilització àrab. 
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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



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




