


PLA D'ESTUDIS
Directrius Generals Pròpies publicades en el BOE de 20-11-1990, 28-12-1990 i 16-01-1991
Pla d'Estudis de la U. d'Alacant BOE de 29-09-2000
Inici Nou Pla: Curs 2000-2001

OBJECTIUS FORMATIUS
Proporcionar un coneixement adequat i avantguardista de les ciències de la salut, inclòs un coneixement suficient de 
l'organisme, de les funcions fisiològiques i del comportament de les persones en estats de salut i de malaltia, així com les 
relacions que existeixen entre l'estat de salut i l'entorn físic i social del ser humà. Aquests ensenyaments inclouran una 
experiència clínica adequada, que haurà d'adquirir-se davall el control del personal qualificat, d'acord amb directives 
comunitàries.

CONTINGUTS BÀSICS
Administració de Serveis d'Infermeria, Ciències Psicosocials Aplicades, Infermeria Comunitària, Ecologia Humana, 
Infermeria Geriàtrica, Infermeria Maternoinfantil, Infermeria Medicoquirúrgica, Infermeria Psiquiàtrica i de Salut Mental, 
Estructura i Funció del Cos Humà, Farmacologia, Nutrició i Dietètica, Fonaments d'Infermeria, Legislació i Ètica 
Professional.

HORARIS
Horari de matí i vesprada en tots els cursos.

TAXES ACADÈMIQUES (CURS 2008-2009)
Primer curs complet: 960 € aprox., incloses les taxes per obertura d'expedient, segur obligatori i targeta d'identificació 
universitària (T.I.U.). El preu per crèdit és de 12.84 €.

BATXILLERAT LOGSE i SELECTIVITAT. Via preferent: Ciències de la Salut.
COU. Opció preferent: B. Amb selectivitat superada es té prioritat.
FORMACIÓ PROFESSIONAL DE 2n GRAU: Adaptació Social; Alimentació; Anàlisis Làcties; Anàlisi i Processos Bàsics; 
Anatomia Patològica; Audioprotesista; Ajudant de Farmàcia; Dietètica i Nutrició; Economia sociofamiliar; Educador de 
Disminuïts Psíquics; Estètica; Fabricació de Paper; Galvanotecnia; Higienista Dental; Jardins d'Infància; Laboratori; 
Laboratori de  Diagnòstic Clínic; Medicina Nuclear; Metal·lúrgia; Operador de Plantes de Tractament d'Aigües; 
Perruqueria; Pròtesi Dental; Química de la Indústria; Química de Laboratori; Químic Artificier Polvorista; 
Radiodiagnòstic; Radioteràpia.
MÒDULS PROFESSIONALS DE NIVELL III: Activitats Físiques i Animació Esportiva: Activitats socioculturals; Anatomia 
patològica-citologia; Ajudant Tècnic de Laboratori; Educador Infantil; Medi Ambient; Salut Ambiental; Tècnic en 
Farmàcia. 
CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR: Anàlisi i Control; Anatomia Patològica i Citologia; Animació d'Activitats 
Físiques i Esportives; Animació Sociocultural; Assessoria d'Imatge Personal; Audiopròtesi; Dietètica; Documentació 
Sanitària; Educació Infantil; Estètica; Fabricació de Productes Farmacèutics i Afins; Higiene Bucodental; Imatge per al 
Diagnòstic; Indústries de Procés de Pasta i Paper; Indústries de Procés Químic; Integració Social; Interpretació de la 
Llengua de Signes; Laboratori de Diagnòstic Clínic; Ortoprotèsica; Plàstics i Cautxú; Pròtesis Dentals; Química Ambiental; 
Radioteràpia; Salut Ambiental.
TÈCNIC ESPORTIU SUPERIOR: Alta Muntanya; Atletisme; Basquetbol; Handbol; Escalada; Esquí Alpí; Esquí de Fons; 
Esquí de Muntanya; Futbol; Futbol Sala; Snowboard. 
ALTRES: Titulats Universitaris i assimilats, Proves d'Accés per a Majors de 25 anys (via preferent: Ciències de la Salut).

REQUISITS D'ACCÉS A PRIMER CURS
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L'eixida professional més freqüent per al Diplomat en Infermeria és el treball en Hospitals, Clíniques i Centres de Salut 
dependents del Sistema Nacional de Salut (públics i privats.)
A més d'aquest àmbit hospitalari, la funció de la infermeria es pot desenvolupar en àmbits rurals (prevenció, assistència i 
educació) i en el medi urbà (centres de promoció de la salut, col·legis, associacions, escoles infantils, llars, etc.).
Hi ha la possibilitat d'exercitar lliurement la professió, generalment en forma de prestació d'assistència a domicili i en consultes 
privades per compte propi.
EMPRESA PÚBLICA

ADMINISTRACIÓ CENTRAL: Ministeri de Sanitat i Consum (Sanitat Exterior) Ministeri d'Educació i Ciència: E.U. 
D'Infermeria; Ministeri de Justícia: (Centre Penitenciari de Fontcalent; Sanatori Psiquiàtric Penitenciari); (Institut Social de la 
Marina). 
ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA: Conselleria de Sanitat:(Direcció Territorial, Atenció Primària, Centres de Salut 
Comunitària, Assistència Especialitzada, Centres de Transfusions de la C.V.) ; Conselleria de Cultura, Educació i Esport: 
(Instituts de Formació Professional); Conselleria de Benestar Social: (Gabinet d'Higiene i Seguretat, Centres de Tercera Edat, 
Centres d'Atenció a Minusvàlids, Centres de Recepció de Menors). 
ADMINISTRACIÓ LOCAL: Diputació Provincial: - Sanatori Psiquiàtric Provincial, Llar Provincial.

EMPRESA PRIVADA: Mútues d'Accidents de Treball; Serveis Mèdics d'Empresa; Gestió Integral de Serveis Socials; Hospitals i 
Clíniques Privades. Col·legis Privats.

CENTRE Escola Universitària d'Infermeria
Campus de Sant Vicent del Raspeig

Ctra. d'Alacant s/n 03690 Sant Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon: 965903512  Fax: 965903935

eu.infermeria@ua.es   http://www.enfenet.ua.es/
Horaris de secretaria: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

Dilluns i dijous de 15 a 17 h.

Límit Admissió de Places: 188
Preinscripció: finals de juny - primers de juliol
Publicació de resultats d'admissió i espera: mitjande 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.

TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA

Els alumnes que obtinguen el títol de Diplomat en Infermeriapodran accedir (directament o mitjançant complements de 
formació, segons s'indica) al 2n cicle dels següents estudis:

Llicenciat en Antropologia Social i Cultural (Directament BOE 13-01-1993, 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 (Complements BOE 26-09-1991 i 17-09-1999)
Llicenciat en Traducció i Interpretació (Complements BOE 27-12-1993)

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.
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PLA D'ESTUDIS
DIPLOMAT EN INFERMERIA

CÀRREGA LECTIVA GLOBAL: 235 CRÈDITS
DISTRIBUCIÓ DE CRÈDITS

PRIMER CURS 5 TR + 3 OB

PRIMER CICLE

PRIMER CURS 5 TR + 3 OB (Cont.)

SEGON CURS 5 TR + 1 OB + 5 CrOP** + 12 CrLC*

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

7817 
BIOESTADÍSTICA I 
DEMOGRAFIA 

TR 3,5 2,5p Q 

Estadística descriptiva. Probabilitat i 
models de probabilitat. Aplicació dels 
teoremes bàsics de probabilitat a 
l'avaluació de les proves diagnòstiques. 
Inferència estadística. Mostreig.
Distribucions de mostres. Estimació per 
intervals i contrastos d'hipòtesis. Regressió 
i correlació. Proves d'homogeneïtat i 
independència. Demografia. Fonts de 
dades per a l'anàlisi demogràfica. 
Indicadors de mortalitat, natalitat i 
fecunditat. Esperança de vida. 

7819 INFERMERIA COMUNITÀRIA TR 5 
0,5p/

5c 
A 

Concepte de salut: evolució i tendències. 
Factors determinants de la salut: biologia 
humana, estils de vida, entorns saludables 
i sistemes de salut. Infermeria comunitària. 
Antecedents històrics i situació actual. 
Identificació del camp de competències. 
Enfocament comunitari i responsabilitats 
professionals. 

7823 
INFERMERIA 
MEDICOQUIRÚRGICA I 

TR 2 
2p/12

c 
A 

Introducció a la fisiopatologia i les causes 
de les alteracions diverses de la salut. 
Mecanismes biològics de defensa. Bases 
de la cura d'infermeria per a l'atenció a 
individus amb problemes medicoquirúrgics. 
Tecnologia i procediments bàsics 
d'infermeria per a l'atenció de necessitats i 
problemes derivats dels processos 
patològics més comuns que apareixen en 
els diversos aparells i sistemes de 
l'organisme humà. 

7827 
ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL 
COS HUMÀ 

TR 6,5 3p A 

Citologia. Embriologia. Histologia. 
Fonaments de genètica. Estudi anatòmic i 
fisiològic dels diversos òrgans, aparells i 
sistemes. Principis immediats.
Biocatalitzadors. Oligoelements. Vitamines 
i hormones. Bioquímica i biofísica de les 
membranes, els músculs i els nervis. 

7829 FONAMENTS D'INFERMERIA TR 6 3p/5c A 

Història de la infermeria. Marc conceptual 
d'infermeria. Teoria i models. Metodologia 
de la infermeria (procés d'atenció de la 
infermeria). Cura bàsica d'infermeria. 

7830 
AVALUACIÓ D'INTERVENCIONS 
D'INFERMERIA 

OB 4,5 1p Q 

Fonaments conceptuals. Avaluació i 
utilització de resultats. Fases d'avaluació. 
Tipus d'avaluació. Instrumentació i 
avaluació de programes. Resultats de 
salut. 

 

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

7831 RELACIÓ D'AJUDA OB 3 2p Q 

La comunicació terapèutica o la relació 
d'ajuda. Nivells d'intervenció i tipus de 
relació. Fases de la relació. Escenaris per 
a la posada en pràctica de la relació 
d'ajuda. 

7832 FISIOLOGIA HUMANA OB 5,5 0,5p Q 
Estudi fisiològic dels diversos aparells, 
òrgans i sistemes: neuroendocrí, 
cardiorespiratori, digestiu i renal. 

 

7816 SALUT PÚBLICA TR 4 1p/4c A 

Concepte de salut pública. L'epidemiologia 
com a instrument de treball en la salut 
pública. Epidemiologia i prevenció de 
problemes de salut. L'estudi de les 
necessitats de salut en una comunitat. 
Programes. 

7820 INFERMERIA GERIÀTRICA TR 3 6c A 

Teories de l'envelliment. Aspectes 
demogràfics, sociològics i psicològics de 
l'envelliment. Cura d'infermeria a l'ancià sa 
i el malalt. 

7822 
INFERMERIA 
MATERNOINFANTIL 

TR 6 3p/7c A 

Creixement i desenvolupament de l'infant 
sa fins a l'adolescència. Alteracions més 
freqüents en aquesta etapa de la vida. 
Cura d'infermeria en les diverses 
alteracions de les necessitats de l'infant. 
Reproducció humana. Manteniment de la 
salut reproductiva humana. Problemes de 
salut en la reproducció humana, 
desenvolupament normal de la gestació, el 
part i el puerperi. Alteracions de la 
gestació, el part i el puerperi. 
Característiques generals del nounat sa i el 
desenvolupament d'aquest fins al primer 
mes de vida. Cura d'infermeria en la 
gestació, el part i el puerperi normal i 
patològica. 

7824 
INFERMERIA 
MEDICOQUIRÚRGICA II 

TR 8 3p/7c A 

Processos desencadenants de les 
malalties. Fisiopatologia i causes de les 
alteracions diverses de la salut d'origen 
medicoquirúrgic. Necessitats i problemes 
derivats de les patologies més comunes 
que apareixen en els diversos aparells i 
sistemes de l'organisme humà. Tecnologia 
d'infermeria per a l'atenció a individus amb 
problemes medicoquirúrgics. Cura 
d'infermeria a individus amb problemes de 
salut d'origen medicoquirúrgic. Factors de 
risc, prevenció i educació per a la salut. 

7828 
FARMACOLOGIA. NUTRICIÓ I 
DIETÈTICA 

TR 7 1p/1c A 

Acció, efecte i interaccions
medicamentoses. Fàrmacs més comuns 
emprats en el tractament de les malalties. 
Necessitats nutricionals i alimentàries en 
els diversos cicles vitals. Els aliments: 
manipulació i reglamentació. Substàncies 
nutritives i no nutritives. Dieta i equilibri 
alimentari. Dietètica terapèutica. 

7834 
PSICOLOGIA I QUALITAT DE 
VIDA 

OB 4 2p Q 

Processos psicològics en el comportament 
humà normal i adaptador. Percepció. 
Aprenentatge i memòria. Afecte. Motivació. 
Pensament i llenguatge. Intel·ligència. 
Personalitat. Psicologia i cicle vital. Qualitat 
de vida, salut i comportament. 

 

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

CICLE CURS 
Matèries 
Troncals 

Matèries 
Obligatòries 

Matèries 
Optatives 

Crèdits Lliure 
Configuració 

TOTALS 

1r 56 16,5 0 0 72,5 
2n 61 6 5 12 84 I CICLE 

3r 46,5 14 6 12 78,5 
TOTALS 163,5 36,5 11 24 235 
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2p/12c



PLA D'ESTUDIS
DIPLOMAT EN INFERMERIA

CÀRREGA LECTIVA GLOBAL: 235 CRÈDITS
DISTRIBUCIÓ DE CRÈDITS

PRIMER CURS 5 TR + 3 OB

PRIMER CICLE

PRIMER CURS 5 TR + 3 OB (Cont.)

SEGON CURS 5 TR + 1 OB + 5 CrOP** + 12 CrLC*

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

7817 
BIOESTADÍSTICA I 
DEMOGRAFIA 

TR 3,5 2,5p Q 

Estadística descriptiva. Probabilitat i 
models de probabilitat. Aplicació dels 
teoremes bàsics de probabilitat a 
l'avaluació de les proves diagnòstiques. 
Inferència estadística. Mostreig.
Distribucions de mostres. Estimació per 
intervals i contrastos d'hipòtesis. Regressió 
i correlació. Proves d'homogeneïtat i 
independència. Demografia. Fonts de 
dades per a l'anàlisi demogràfica. 
Indicadors de mortalitat, natalitat i 
fecunditat. Esperança de vida. 

7819 INFERMERIA COMUNITÀRIA TR 5 
0,5p/

5c 
A 

Concepte de salut: evolució i tendències. 
Factors determinants de la salut: biologia 
humana, estils de vida, entorns saludables 
i sistemes de salut. Infermeria comunitària. 
Antecedents històrics i situació actual. 
Identificació del camp de competències. 
Enfocament comunitari i responsabilitats 
professionals. 

7823 
INFERMERIA 
MEDICOQUIRÚRGICA I 

TR 2 
2p/12

c 
A 

Introducció a la fisiopatologia i les causes 
de les alteracions diverses de la salut. 
Mecanismes biològics de defensa. Bases 
de la cura d'infermeria per a l'atenció a 
individus amb problemes medicoquirúrgics. 
Tecnologia i procediments bàsics 
d'infermeria per a l'atenció de necessitats i 
problemes derivats dels processos 
patològics més comuns que apareixen en 
els diversos aparells i sistemes de 
l'organisme humà. 

7827 
ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL 
COS HUMÀ 

TR 6,5 3p A 

Citologia. Embriologia. Histologia. 
Fonaments de genètica. Estudi anatòmic i 
fisiològic dels diversos òrgans, aparells i 
sistemes. Principis immediats.
Biocatalitzadors. Oligoelements. Vitamines 
i hormones. Bioquímica i biofísica de les 
membranes, els músculs i els nervis. 

7829 FONAMENTS D'INFERMERIA TR 6 3p/5c A 

Història de la infermeria. Marc conceptual 
d'infermeria. Teoria i models. Metodologia 
de la infermeria (procés d'atenció de la 
infermeria). Cura bàsica d'infermeria. 

7830 
AVALUACIÓ D'INTERVENCIONS 
D'INFERMERIA 

OB 4,5 1p Q 

Fonaments conceptuals. Avaluació i 
utilització de resultats. Fases d'avaluació. 
Tipus d'avaluació. Instrumentació i 
avaluació de programes. Resultats de 
salut. 

 

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

7831 RELACIÓ D'AJUDA OB 3 2p Q 

La comunicació terapèutica o la relació 
d'ajuda. Nivells d'intervenció i tipus de 
relació. Fases de la relació. Escenaris per 
a la posada en pràctica de la relació 
d'ajuda. 

7832 FISIOLOGIA HUMANA OB 5,5 0,5p Q 
Estudi fisiològic dels diversos aparells, 
òrgans i sistemes: neuroendocrí, 
cardiorespiratori, digestiu i renal. 

 

7816 SALUT PÚBLICA TR 4 1p/4c A 

Concepte de salut pública. L'epidemiologia 
com a instrument de treball en la salut 
pública. Epidemiologia i prevenció de 
problemes de salut. L'estudi de les 
necessitats de salut en una comunitat. 
Programes. 

7820 INFERMERIA GERIÀTRICA TR 3 6c A 

Teories de l'envelliment. Aspectes 
demogràfics, sociològics i psicològics de 
l'envelliment. Cura d'infermeria a l'ancià sa 
i el malalt. 

7822 
INFERMERIA 
MATERNOINFANTIL 

TR 6 3p/7c A 

Creixement i desenvolupament de l'infant 
sa fins a l'adolescència. Alteracions més 
freqüents en aquesta etapa de la vida. 
Cura d'infermeria en les diverses 
alteracions de les necessitats de l'infant. 
Reproducció humana. Manteniment de la 
salut reproductiva humana. Problemes de 
salut en la reproducció humana, 
desenvolupament normal de la gestació, el 
part i el puerperi. Alteracions de la 
gestació, el part i el puerperi. 
Característiques generals del nounat sa i el 
desenvolupament d'aquest fins al primer 
mes de vida. Cura d'infermeria en la 
gestació, el part i el puerperi normal i 
patològica. 

7824 
INFERMERIA 
MEDICOQUIRÚRGICA II 

TR 8 3p/7c A 

Processos desencadenants de les 
malalties. Fisiopatologia i causes de les 
alteracions diverses de la salut d'origen 
medicoquirúrgic. Necessitats i problemes 
derivats de les patologies més comunes 
que apareixen en els diversos aparells i 
sistemes de l'organisme humà. Tecnologia 
d'infermeria per a l'atenció a individus amb 
problemes medicoquirúrgics. Cura 
d'infermeria a individus amb problemes de 
salut d'origen medicoquirúrgic. Factors de 
risc, prevenció i educació per a la salut. 

7828 
FARMACOLOGIA. NUTRICIÓ I 
DIETÈTICA 

TR 7 1p/1c A 

Acció, efecte i interaccions
medicamentoses. Fàrmacs més comuns 
emprats en el tractament de les malalties. 
Necessitats nutricionals i alimentàries en 
els diversos cicles vitals. Els aliments: 
manipulació i reglamentació. Substàncies 
nutritives i no nutritives. Dieta i equilibri 
alimentari. Dietètica terapèutica. 

7834 
PSICOLOGIA I QUALITAT DE 
VIDA 

OB 4 2p Q 

Processos psicològics en el comportament 
humà normal i adaptador. Percepció. 
Aprenentatge i memòria. Afecte. Motivació. 
Pensament i llenguatge. Intel·ligència. 
Personalitat. Psicologia i cicle vital. Qualitat 
de vida, salut i comportament. 

 

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

CICLE CURS 
Matèries 
Troncals 

Matèries 
Obligatòries 

Matèries 
Optatives 

Crèdits Lliure 
Configuració 

TOTALS 

1r 56 16,5 0 0 72,5 
2n 61 6 5 12 84 I CICLE 

3r 46,5 14 6 12 78,5 
TOTALS 163,5 36,5 11 24 235 
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TERCER CURS 6 TR + 2 OB + 6 CrOP** + 12 CrLC*

* CrLC: Crèdits d'Assignatures de Lliure Configuració Curricular: Podeu cobrir aquests crèdits entre les assignatures que figuren en el 
“Catàleg de Lliure Configuració” que s'edita cada any, amb les limitacions que en ell s'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 aquest fi en el 
Consell de Govern. 

** CrOP: Assignatures Optatives: Pel que fa a les assignatures optatives 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.

ASSIGNATURES OPTATIVES
ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 

Teòrics
Crèdits
Pràctics Durada

7814 
ADMINISTRACIÓ DE SERVEIS 
D'INFERMERIA 

TR 5 2p/1c Q 
Sistemes de salut. Planificació i economia 
sanitàries. Administració de serveis 
d'infermeria. 

7815 
CIÈNCIES PSICOSOCIALS 
APLICADES 

TR 4 2p Q 
Aspectes psicològics i socials de la cura 
d'infermeria. 

7818 
PROMOCIÓ I EDUCACIÓ PER A 
LA SALUT 

TR 2 
1,5p/

1c 
Q 

Promoció: defensa, capacitació i mediació 
en salut. Entorns saludables. Habilitats en 
la promoció de la salut. 

7821 
LEGISLACIÓ I ÈTICA 
PROFESSIONAL 

TR 2 0 Q 
Normes legals de l'àmbit professional. 
Codis deontològics professionals i altres 
recomanacions ètiques. 

7825 
INFERMERIA  

MEDICOQUIRÚRGICA III 
TR 7 

1p/11
c 

A 

Processos desencadenants de les 
malalties. Fisiopatologia i causes de les 
alteracions diverses de la salut d'origen 
medicoquirúrgic. Necessitats i problemes 
derivats de les patologies més comunes 
que apareixen en els diversos aparells i 
sistemes de l'organisme humà. Tecnologia 
d'infermeria per a l'atenció a individus amb 
problemes medicoquirúrgics. Cura 
d'infermeria a individus amb problemes de 
salut medicoquirúrgics. Factors de risc, 
prevenció i educació per a la salut. 

7826 
INFERMERIA PSIQUIÀTRICA I 
DE SALUT MENTAL 

TR 3 2p/2c Q 

Salut mental i mode de vida. Atenció 
d'infermeria de salut mental a l'individu, la 
família i la comunitat. Aspectes psiquiàtrics 
de la cura d'infermeria. 

7833 CURES PAL·LIATIVES OB 5 1c Q 

Problemes crònics terminals. Manteniment 
del confort. Acompanyament en el procés 
de morir. Rol d'ajuda davant del pacient 
terminal i la família d'aquest. 

7835 INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA OB 4 4c Q 

La intervenció comunitària. Nivells 
d'intervenció en la comunitat. Tipus 
d'intervencions segons el nivell: utilització 
dels mitjans de comunicació de masses, 
organització comunitària, intervenció al 
barri, intervenció de recolzament als 
serveis socials, formació de grups d'ajuda, 
intervenció en les crisis, intervenció 
estratègica. Evolució dels mètodes 
d'intervenció comunitària. 

 

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

7836 FARMACOVIGILÀNCIA OP 3 2p Q 

Aprenentatge de tècniques de 
farmacovigilància. Sistemes d'alerta. La 
targeta groga. Historial terapèutic. 
Esdeveniments lligats a la prescripció. El 
sistema de vigilància intensiva hospitalària. 

7837 
CURA I TRACTAMENT DEL 
MALALT AMB DOLOR CRÒNIC 

OP 3 2p Q 

Protocols escalonats de terapèutica. 
Problemes presentats i tractament 
coadjuvant. Maneig farmacològic i 
administratiu d'opiacis. Cura de pacients 
amb dispositius de dispensació 
d'analgèsics. Analgèsia controlada pel 
pacient. Dolor infantil. 

7838 
PREVENCIÓ I TRACTAMENT DE 
LES INFECCIONS 
NOSOCOMIALS 

OP 4 2p Q 

Sistemes de vigilància d'infeccions 
nosocomials. Epime. Protocols de 
prevenció, seguiment i control. Criteris 
d'identificació d'infeccions. Eficàcia dels 
sistemes de control. Participació en 
comitès d'infeccions hospitalàries. 

7839 
EL PROFESSIONAL DE LA 
SALUT I LA PREVENCIÓ DE 
RISCOS LABORALS 

OP 3 3p Q 

Conceptes bàsics en salut laboral. Marc 
normatiu i institucional. Condicions de 
treball: riscos, efectes sobre la salut, 
vigilància i prevenció. Riscos específics i la 
prevenció d'aquests en el sector sanitari. 
Elements bàsics de la gestió de la 
prevenció de riscos laborals. Funció del 
professional de la salut en la prevenció de 
riscos laborals. Promoció de la salut en el 
medi laboral. 

7840 EQUIP DE SALUT I INFERMERIA OP 4 1p Q 

Concepte d'equip de treball. Etapes de la 
formació d'un equip de treball. Equip de 
salut. La infermera en l'equip de salut. 
L'equip de salut en atenció primària. 
Funcions de l'equip d'atenció primària. 
Organització d'activitats d'infermeria en 
l'àmbit de la comunitat. L'individu, la família 
i la comunitat, unitats d'atenció de la 
infermeria en atenció primària. Habilitats 
per a la pràctica del treball en equip. La 
interrelació. La formació continuada en el 
si de l'equip. L'avaluació de les 
intervencions de l'equip. 

7841 
INTERVENCIÓ I PARTICIPACIÓ 
EN LA SALUT: SETMANA DE LA 
SALUT 

OP 2 3p Q 

Anàlisi de la situació de salut d'una 
comunitat. Detecció de necessitats. 
Determinació de prioritats. Planificació 
estratègica. Recerca bibliogràfica. 
Tècniques per a la implicació de la 
comunitat. Disseny d'activitats. Activitats 
de promoció de la salut. Activitats 
preventives. Elaboració de material 
didàctic. Tècniques de difusió de les 
activitats. Com promocionar la promoció de 
la salut. Avaluació de l'impacte. Avaluació 
del procés. Avaluació de recursos. 

7842 
VIGILÀNCIA DE LA SALUT 
PÚBLICA 

OP 3 3p Q 

Evolució històrica de la vigilància en salut 
pública. Característiques de la vigilància 
epidemiològica: fonts i mètodes. Mètodes i 
sistemes d'informació. Aplicacions de la 
vigilància de la salut pública a la valoració 
de riscos per a la salut, la freqüència i la 
distribució dels fenòmens de salut i 
malaltia, l'avaluació d'intervencions, el 
seguiment i l'avaluació de les polítiques de 
salut. 
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TERCER CURS 6 TR + 2 OB + 6 CrOP** + 12 CrLC*

* CrLC: Crèdits d'Assignatures de Lliure Configuració Curricular: Podeu cobrir aquests crèdits entre les assignatures que figuren en el 
“Catàleg de Lliure Configuració” que s'edita cada any, amb les limitacions que en ell s'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 aquest fi en el 
Consell de Govern. 

** CrOP: Assignatures Optatives: Pel que fa a les assignatures optatives 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.

ASSIGNATURES OPTATIVES
ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 

Teòrics
Crèdits
Pràctics Durada

7814 
ADMINISTRACIÓ DE SERVEIS 
D'INFERMERIA 

TR 5 2p/1c Q 
Sistemes de salut. Planificació i economia 
sanitàries. Administració de serveis 
d'infermeria. 

7815 
CIÈNCIES PSICOSOCIALS 
APLICADES 

TR 4 2p Q 
Aspectes psicològics i socials de la cura 
d'infermeria. 

7818 
PROMOCIÓ I EDUCACIÓ PER A 
LA SALUT 

TR 2 
1,5p/

1c 
Q 

Promoció: defensa, capacitació i mediació 
en salut. Entorns saludables. Habilitats en 
la promoció de la salut. 

7821 
LEGISLACIÓ I ÈTICA 
PROFESSIONAL 

TR 2 0 Q 
Normes legals de l'àmbit professional. 
Codis deontològics professionals i altres 
recomanacions ètiques. 

7825 
INFERMERIA  

MEDICOQUIRÚRGICA III 
TR 7 

1p/11
c 

A 

Processos desencadenants de les 
malalties. Fisiopatologia i causes de les 
alteracions diverses de la salut d'origen 
medicoquirúrgic. Necessitats i problemes 
derivats de les patologies més comunes 
que apareixen en els diversos aparells i 
sistemes de l'organisme humà. Tecnologia 
d'infermeria per a l'atenció a individus amb 
problemes medicoquirúrgics. Cura 
d'infermeria a individus amb problemes de 
salut medicoquirúrgics. Factors de risc, 
prevenció i educació per a la salut. 

7826 
INFERMERIA PSIQUIÀTRICA I 
DE SALUT MENTAL 

TR 3 2p/2c Q 

Salut mental i mode de vida. Atenció 
d'infermeria de salut mental a l'individu, la 
família i la comunitat. Aspectes psiquiàtrics 
de la cura d'infermeria. 

7833 CURES PAL·LIATIVES OB 5 1c Q 

Problemes crònics terminals. Manteniment 
del confort. Acompanyament en el procés 
de morir. Rol d'ajuda davant del pacient 
terminal i la família d'aquest. 

7835 INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA OB 4 4c Q 

La intervenció comunitària. Nivells 
d'intervenció en la comunitat. Tipus 
d'intervencions segons el nivell: utilització 
dels mitjans de comunicació de masses, 
organització comunitària, intervenció al 
barri, intervenció de recolzament als 
serveis socials, formació de grups d'ajuda, 
intervenció en les crisis, intervenció 
estratègica. Evolució dels mètodes 
d'intervenció comunitària. 

 

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

7836 FARMACOVIGILÀNCIA OP 3 2p Q 

Aprenentatge de tècniques de 
farmacovigilància. Sistemes d'alerta. La 
targeta groga. Historial terapèutic. 
Esdeveniments lligats a la prescripció. El 
sistema de vigilància intensiva hospitalària. 

7837 
CURA I TRACTAMENT DEL 
MALALT AMB DOLOR CRÒNIC 

OP 3 2p Q 

Protocols escalonats de terapèutica. 
Problemes presentats i tractament 
coadjuvant. Maneig farmacològic i 
administratiu d'opiacis. Cura de pacients 
amb dispositius de dispensació 
d'analgèsics. Analgèsia controlada pel 
pacient. Dolor infantil. 

7838 
PREVENCIÓ I TRACTAMENT DE 
LES INFECCIONS 
NOSOCOMIALS 

OP 4 2p Q 

Sistemes de vigilància d'infeccions 
nosocomials. Epime. Protocols de 
prevenció, seguiment i control. Criteris 
d'identificació d'infeccions. Eficàcia dels 
sistemes de control. Participació en 
comitès d'infeccions hospitalàries. 

7839 
EL PROFESSIONAL DE LA 
SALUT I LA PREVENCIÓ DE 
RISCOS LABORALS 

OP 3 3p Q 

Conceptes bàsics en salut laboral. Marc 
normatiu i institucional. Condicions de 
treball: riscos, efectes sobre la salut, 
vigilància i prevenció. Riscos específics i la 
prevenció d'aquests en el sector sanitari. 
Elements bàsics de la gestió de la 
prevenció de riscos laborals. Funció del 
professional de la salut en la prevenció de 
riscos laborals. Promoció de la salut en el 
medi laboral. 

7840 EQUIP DE SALUT I INFERMERIA OP 4 1p Q 

Concepte d'equip de treball. Etapes de la 
formació d'un equip de treball. Equip de 
salut. La infermera en l'equip de salut. 
L'equip de salut en atenció primària. 
Funcions de l'equip d'atenció primària. 
Organització d'activitats d'infermeria en 
l'àmbit de la comunitat. L'individu, la família 
i la comunitat, unitats d'atenció de la 
infermeria en atenció primària. Habilitats 
per a la pràctica del treball en equip. La 
interrelació. La formació continuada en el 
si de l'equip. L'avaluació de les 
intervencions de l'equip. 

7841 
INTERVENCIÓ I PARTICIPACIÓ 
EN LA SALUT: SETMANA DE LA 
SALUT 

OP 2 3p Q 

Anàlisi de la situació de salut d'una 
comunitat. Detecció de necessitats. 
Determinació de prioritats. Planificació 
estratègica. Recerca bibliogràfica. 
Tècniques per a la implicació de la 
comunitat. Disseny d'activitats. Activitats 
de promoció de la salut. Activitats 
preventives. Elaboració de material 
didàctic. Tècniques de difusió de les 
activitats. Com promocionar la promoció de 
la salut. Avaluació de l'impacte. Avaluació 
del procés. Avaluació de recursos. 

7842 
VIGILÀNCIA DE LA SALUT 
PÚBLICA 

OP 3 3p Q 

Evolució històrica de la vigilància en salut 
pública. Característiques de la vigilància 
epidemiològica: fonts i mètodes. Mètodes i 
sistemes d'informació. Aplicacions de la 
vigilància de la salut pública a la valoració 
de riscos per a la salut, la freqüència i la 
distribució dels fenòmens de salut i 
malaltia, l'avaluació d'intervencions, el 
seguiment i l'avaluació de les polítiques de 
salut. 
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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

7843 
FONAMENTS DE LA TEORIA DE 
LA DECISIÓ. APLICACIONS A 
L'ÀMBIT SANITARI 

OP 4 2p Q 

La teoria de la decisió en l'àmbit sanitari. 
Elements bàsics d'un problema de decisió. 
Estructura d'un problema de decisió. 
Principis de coherència. Probabilitats i 
utilitats. Solucions a un problema de 
decisió: criteris bàsics. Aplicacions de la 
teoria de la decisió en l'entorn clínic. 
Aplicacions de la teoria de la decisió en 
l'entorn comunitari. 

7844 SALUT MEDIAMBIENTAL OP 4,5 1,5p Q 

Impactes sobre el medi ambient a escala 
mundial. Agents contaminants
mediambientals. Influència del medi 
ambient en la salut individual i comunitària. 
Competències del govern a escala 
nacional, regional i local en relació a la 
salut mediambiental. Desenvolupament 
d'estratègies de prevenció i control dels 
problemes de salut mediambientals. 

7845 
DISTRIBUCIÓ ESPACIAL DE LA 
SALUT I LA MALALTIA 

OP 3 3p Q 

Antecedents de la cartografia sanitària. 
Anàlisi espacial i salut pública. Usos de 
l'anàlisi espacial en salut pública. Mapes 
de risc de malaltia. Tipus de mapes. 
Elements bàsics per a la construcció de 
mapes. Problemes en la construcció de 
mapes sobre informació sanitària. Els 
sistemes d'informació geogràfica en 
l'entorn de la salut. Distribució espacial de 
malalties a Espanya, Europa i el món. 

7846 COMUNICACIÓ I SALUT OP 3 3p Q 
Mitjans de comunicació i salut. Internet i 
salut: aplicacions d'internet en la salut 
pública. 

7847 CULTURA, SALUT I MALALTIA OP 3 3p Q 

Factors socioculturals, salut i malaltia: la 
rellevància de les ciències socials per als 
professionals sanitaris. El pluralisme 
assistencial: l'àmbit popular i domèstic, el 
sector folk i el sector professional davant 
dels problemes relacionats amb la salut i la 
malaltia. La relació dels professionals 
sanitaris amb la població: importància dels 
models explicatius davant dels problemes 
de salut. Cultura, salut i malaltia: gènere i 
reproducció, dolor, medicació, rituals, salut 
mental, factors de risc, educació sanitària. 

7848 
TÈCNIQUES DE RECOLLIDA  DE 
DADES I AVALUACIÓ DE 
RESULTATS 

OP 3 2p Q 

Mesurament de resultats de salut. 
Entrevistes i qüestionaris. Observació. 
Tècniques qualitatives de recollida de 
dades. Escales de mesura de la salut. 
Definicions de salut i conceptes 
relacionals. 

7849 
INFERMERIA BASADA EN 
L'EVIDÈNCIA 

OP 3 2p Q 

Disseminació i utilització de la investigació. 
Models d'utilització. Pràctica basada en 
l'evidència. Fonts i localització de les 
evidències. Valoració de les evidències. 
Utilitat de les evidències. 

 

7850 
L'EXERCICI FÍSIC I L'ESPORT 
EN EL MANTENIMENT DE LA 
FUNCIÓ ORGÀNICA 

OP 3 3p Q 

Principis de l'exercici físic i l'esport. 
Manteniment de la funció orgànica en les 
diferents etapes de la vida. Tècniques 
complementàries facilitadores del 
tractament terapèutic de les lesions 
produïdes per l'activitat fisicoesportiva. 
Promoció d'activitats fisicoesportives en 
programes educatius que faciliten el 
manteniment de la salut i la prevenció de 
malalties. 

7851 
RADIOPROTECCIÓ PER A 
OPERAR EN RADIODIAGNÒSTIC 

OP 3,5 1,5p Q 

Física de les radiacions. Característiques 
físiques dels equips i els feixos de rajos X. 
Detecció i mesura de les radiacions. 
Radiobiologia. Protecció contra les 
radiacions. Protecció aplicada al 
radiodiagnòstic. Normativa i legislació 
nacional. Normativa i legislació 
comunitària. 

7852 
CURA D'INFERMERIA 
D'URGÈNCIES 

OP 3,5 1,5p Q 
Urgència, emergència, valoració del 
pacient. Protocols d'actuació urgent. Cura 
d'infermeria en urgències. 

7853 
INFERMERIA CLÍNICA 
AVANÇADA 

OP 4 2p Q 

Valoració de les situacions crítiques de 
salut. Atenció d'infermeria al pacient crític: 
valoració, tècniques i cura especials. 
Procediments avançats en l'atenció al 
pacient crític. Ús de mitjans tècnics: 
monitorització i vigilància d'infermeria. 
Unitats assistencials especials. 

7854 
CONEIXEMENTS D'ANGLÈS 
ESPECÍFIC 

OP 4 1p Q 

Contacte amb el món hospitalari en un 
àmbit lingüístic mitjà. Comunicació 
infermer/pacient/client. Vocabulari
específic de cura. 

7855 
APROXIMACIÓ A TEXTOS 
CIENTÍFICS EN ANGLÈS 

OP 4 1p Q 

Familiarització amb textos de caràcter 
científic relacionats amb les ciències de la 
salut. Anàlisi i resolució del transvasament 
lingüístic. Transferència d'idees/traducció. 
Comunicació en l'àmbit hospitalari i 
domiciliari amb pacients i companys 
d'altres nacionalitats. 

7856 

NOUS RECURSOS 
TECNOLÒGICS PER A LA 
INFORMACIÓ I LA 
COMUNICACIÓ EN INFERMERIA 

OP 3 3p Q 
Noves tecnologies de la informació i la 
comunicació. Conceptes, ús i aplicació. 
Cura d'infermeria. 

7857 
PATRÓ DE RESPOSTA 
HUMANA: MOVIMENT 

OP 4 2p Q 

Importància de l'exercici físic per a prevenir 
els problemes de salut i mantenir i 
recuperar les diverses funcions orgàniques 
a fi d'aconseguir les cotes màximes 
d'autonomia del pacient crònic i terminal en 
el cicle vital. Tècniques bàsiques que el 
personal d'infermeria ha d'aplicar per a la 
resolució dels diagnòstics d'infermeria 
relacionats amb el moviment i el repòs. 

7858 PRIMERS AUXILIS OP 4 2p Q 

Urgència, emergència.  Principis generals 
dels primers auxilis. Accidents i situacions 
de risc més freqüents. Socorrisme. 
Prevenció d'accidents. 

7859 HABILITATS RELACIONALS OP 4 2p Q 

Generalitats sobre la comunicació. 
Importància de l'observació en la 
comunicació. La relació d'ajuda i les fases 
d'aquesta. Introducció a la dinàmica de 
grups. Introducció a la comunicació en 
situacions de crisi. 
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7843 
FONAMENTS DE LA TEORIA DE 
LA DECISIÓ. APLICACIONS A 
L'ÀMBIT SANITARI 

OP 4 2p Q 

La teoria de la decisió en l'àmbit sanitari. 
Elements bàsics d'un problema de decisió. 
Estructura d'un problema de decisió. 
Principis de coherència. Probabilitats i 
utilitats. Solucions a un problema de 
decisió: criteris bàsics. Aplicacions de la 
teoria de la decisió en l'entorn clínic. 
Aplicacions de la teoria de la decisió en 
l'entorn comunitari. 

7844 SALUT MEDIAMBIENTAL OP 4,5 1,5p Q 

Impactes sobre el medi ambient a escala 
mundial. Agents contaminants
mediambientals. Influència del medi 
ambient en la salut individual i comunitària. 
Competències del govern a escala 
nacional, regional i local en relació a la 
salut mediambiental. Desenvolupament 
d'estratègies de prevenció i control dels 
problemes de salut mediambientals. 

7845 
DISTRIBUCIÓ ESPACIAL DE LA 
SALUT I LA MALALTIA 

OP 3 3p Q 

Antecedents de la cartografia sanitària. 
Anàlisi espacial i salut pública. Usos de 
l'anàlisi espacial en salut pública. Mapes 
de risc de malaltia. Tipus de mapes. 
Elements bàsics per a la construcció de 
mapes. Problemes en la construcció de 
mapes sobre informació sanitària. Els 
sistemes d'informació geogràfica en 
l'entorn de la salut. Distribució espacial de 
malalties a Espanya, Europa i el món. 

7846 COMUNICACIÓ I SALUT OP 3 3p Q 
Mitjans de comunicació i salut. Internet i 
salut: aplicacions d'internet en la salut 
pública. 

7847 CULTURA, SALUT I MALALTIA OP 3 3p Q 

Factors socioculturals, salut i malaltia: la 
rellevància de les ciències socials per als 
professionals sanitaris. El pluralisme 
assistencial: l'àmbit popular i domèstic, el 
sector folk i el sector professional davant 
dels problemes relacionats amb la salut i la 
malaltia. La relació dels professionals 
sanitaris amb la població: importància dels 
models explicatius davant dels problemes 
de salut. Cultura, salut i malaltia: gènere i 
reproducció, dolor, medicació, rituals, salut 
mental, factors de risc, educació sanitària. 

7848 
TÈCNIQUES DE RECOLLIDA  DE 
DADES I AVALUACIÓ DE 
RESULTATS 

OP 3 2p Q 

Mesurament de resultats de salut. 
Entrevistes i qüestionaris. Observació. 
Tècniques qualitatives de recollida de 
dades. Escales de mesura de la salut. 
Definicions de salut i conceptes 
relacionals. 

7849 
INFERMERIA BASADA EN 
L'EVIDÈNCIA 

OP 3 2p Q 

Disseminació i utilització de la investigació. 
Models d'utilització. Pràctica basada en 
l'evidència. Fonts i localització de les 
evidències. Valoració de les evidències. 
Utilitat de les evidències. 

 

7850 
L'EXERCICI FÍSIC I L'ESPORT 
EN EL MANTENIMENT DE LA 
FUNCIÓ ORGÀNICA 

OP 3 3p Q 

Principis de l'exercici físic i l'esport. 
Manteniment de la funció orgànica en les 
diferents etapes de la vida. Tècniques 
complementàries facilitadores del 
tractament terapèutic de les lesions 
produïdes per l'activitat fisicoesportiva. 
Promoció d'activitats fisicoesportives en 
programes educatius que faciliten el 
manteniment de la salut i la prevenció de 
malalties. 

7851 
RADIOPROTECCIÓ PER A 
OPERAR EN RADIODIAGNÒSTIC 

OP 3,5 1,5p Q 

Física de les radiacions. Característiques 
físiques dels equips i els feixos de rajos X. 
Detecció i mesura de les radiacions. 
Radiobiologia. Protecció contra les 
radiacions. Protecció aplicada al 
radiodiagnòstic. Normativa i legislació 
nacional. Normativa i legislació 
comunitària. 

7852 
CURA D'INFERMERIA 
D'URGÈNCIES 

OP 3,5 1,5p Q 
Urgència, emergència, valoració del 
pacient. Protocols d'actuació urgent. Cura 
d'infermeria en urgències. 

7853 
INFERMERIA CLÍNICA 
AVANÇADA 

OP 4 2p Q 

Valoració de les situacions crítiques de 
salut. Atenció d'infermeria al pacient crític: 
valoració, tècniques i cura especials. 
Procediments avançats en l'atenció al 
pacient crític. Ús de mitjans tècnics: 
monitorització i vigilància d'infermeria. 
Unitats assistencials especials. 

7854 
CONEIXEMENTS D'ANGLÈS 
ESPECÍFIC 

OP 4 1p Q 

Contacte amb el món hospitalari en un 
àmbit lingüístic mitjà. Comunicació 
infermer/pacient/client. Vocabulari
específic de cura. 

7855 
APROXIMACIÓ A TEXTOS 
CIENTÍFICS EN ANGLÈS 

OP 4 1p Q 

Familiarització amb textos de caràcter 
científic relacionats amb les ciències de la 
salut. Anàlisi i resolució del transvasament 
lingüístic. Transferència d'idees/traducció. 
Comunicació en l'àmbit hospitalari i 
domiciliari amb pacients i companys 
d'altres nacionalitats. 

7856 

NOUS RECURSOS 
TECNOLÒGICS PER A LA 
INFORMACIÓ I LA 
COMUNICACIÓ EN INFERMERIA 

OP 3 3p Q 
Noves tecnologies de la informació i la 
comunicació. Conceptes, ús i aplicació. 
Cura d'infermeria. 

7857 
PATRÓ DE RESPOSTA 
HUMANA: MOVIMENT 

OP 4 2p Q 

Importància de l'exercici físic per a prevenir 
els problemes de salut i mantenir i 
recuperar les diverses funcions orgàniques 
a fi d'aconseguir les cotes màximes 
d'autonomia del pacient crònic i terminal en 
el cicle vital. Tècniques bàsiques que el 
personal d'infermeria ha d'aplicar per a la 
resolució dels diagnòstics d'infermeria 
relacionats amb el moviment i el repòs. 

7858 PRIMERS AUXILIS OP 4 2p Q 

Urgència, emergència.  Principis generals 
dels primers auxilis. Accidents i situacions 
de risc més freqüents. Socorrisme. 
Prevenció d'accidents. 

7859 HABILITATS RELACIONALS OP 4 2p Q 

Generalitats sobre la comunicació. 
Importància de l'observació en la 
comunicació. La relació d'ajuda i les fases 
d'aquesta. Introducció a la dinàmica de 
grups. Introducció a la comunicació en 
situacions de crisi. 
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7860 

TECNOLOGIA D'INFERMERIA 
OFTALMOLÒGICA, 
DERMATOLÒGICA I 
OTORRINOLARINGOLÒGICA 

OP 3 2p Q 

Tecnologia d'infermeria per a l'atenció a 
individus amb problemes oftalmològics, 
dermatològics i otorrinolaringològics. Cura 
d'infermeria a individus amb problemes 
oftalmològics, dermatològics i
otorrinolaringològics. 

7861 
ATENCIÓ D'INFERMERIA EN  

MALTRACTAMENTS 
OP 3 2p Q 

Detecció i classificació dels mals tractes en 
les diverses situacions i etapes del cicle 
vital. Identificació de les implicacions en els 
mals tractes d'altres professionals a través 
de la valoració infermera. Pla d'actuació i 
cura d'infermeria. Prevenció dels mals 
tractes en l'àrea de competència de la 
infermera. 

7862 
INFERMERIA I 
INTERACCIONISME SIMBÒLIC 

OP 3 2p Q 

Models d'infermeria basats en la teoria de 
l'interaccionisme simbòlic. Aplicabilitat 
actual i perspectiva de la cura d'infermeria 
integral des de les premisses de 
l'interaccionisme simbòlic. 

7863 
MODELS D'INFERMERIA I 
CAMPS D'ACTUACIÓ 

OP 3 2p Q 

Aplicació específica dels models 
d'infermeria en els diversos camps 
d'actuació: comunitari, maternoinfantil, 
medicoquirúrgic i de salut mental. 

7864 
CURA D'INFERMERIA, FAMÍLIA I 
GÈNERE 

OP 3 2p Q 

La família com a entorn immediat del 
client/pacient. El gènere com a determinant 
de l'atenció de salut. L'atenció a la salut de 
la dona a través de la variable temps i des 
de l'àrea de competència de la infermera. 

7865 
INFERMERIA I DILEMES 
ETICOSOCIALS 

OP 3 2p Q 

Aspectes i problemes eticosocials en 
l'exercici professional des de l'àrea de 
competència infermera. Cura d'infermeria i 
cura de protecció del medi ambient. 

7866 DIAGNÒSTIC INFERMER OP 3 2p Q 

Evolució i context del diagnòstic infermer. 
Característiques estructurals de les 
categories diagnòstiques. Requisits previs 
per a diagnosticar. Recollida de dades i 
registres d'aquests. Sistemes de 
classificació dels diagnòstics infermers. 

7867 CANVI SOCIAL I SALUT OP 4 2p Q 

Estudi dels processos principals de canvi 
social i la implicació d'aquests en la cura 
de la salut. Classe social, condicions i 
estils de vida. La reestructuració 
socioeconòmica i l'estat del benestar: una 
perspectiva de futur. Els canvis en la 
família i la contribució d'aquesta  al sistema 
del benestar social. 

7868 
PEDAGOGIA APLICADA A LA 
CURA D'INFERMERIA 

OP 3 2p Q 
Programació. Objectius educatius. 
Didàctica de la cura. Tècniques 
pedagògiques. 

 

7869 CULTURA DE LA CURA OP 4 2p Q 

Teoria cultural de la cura d'infermeria. La 
historicitat de la cura d'infermeria com una 
nova perspectiva antropològica. La visió de 
l'home en les teories d'infermeria. La cura 
d'infermeria en el context cultural i de 
situació. Infermeria intercultural, infermeria 
transcultural, infermeria multicultural. 
Antropologia educativa de la cura 
d'infermeria. Burocràcia, institucionalisme, 
cura d'infermeria i relacions de poder. 
Cultura de la cura en el marc hospitalari. 
Cultura  de la cura en la comunitat. 
Etnografia clínica de la cura d'infermeria. 
Cultura colonial i ciència infermera: els 
paradigmes i la
jerarquització/burocratització científica: la 
incidència d'aquestes en l'evolució de la 
cultura científica infermera. Antropologia i 
infermeria. Antropologia pedagògica i 
infermeria. Publicacions d'antropologia de 
la cura d'infermeria. 

7870 
INFERMERIA I TERÀPIES 
ALTERNATIVES 

OP 3 2p Q 

Teràpies alternatives i complementàries i 
l'aplicació d'aquestes a la cura d'infermeria. 
Digitopuntura, fitoteràpia i les aplicacions 
d'aquestes. Reflexologia i altres tècniques 
complementàries a la cura d'infermeria. 

7871 
ESCOLES DE PENSAMENT 
INFERMER 

OP 3 2p Q 

Fenòmens nuclears de la disciplina 
infermera. Fonamentació epistemològica 
de la teoria de l'assistència. Models i 
teories d'infermeria. Escoles de 
pensament. Models i teories i el procés 
infermer. 

7873 
ASPECTES QUALITATIUS DELS 
FONAMENTS D'INFERMERIA 

OP 3 2p Q 

Les teories d'infermeria i la relació 
d'aquestes amb l'adopció de procediments. 
Infermeria, holisme i procediments 
qualitatius. L'enfocament humà
d'infermeria i les tècniques i els 
procediments d'aquest. L'enfocament 
d'infermeria home-vida-salut i les tècniques 
i els procediments d'aquest. L'enfocament 
infermer de perspectiva vital i les tècniques 
i els procediments d'aquest. Historiografia 
infermera i desenvolupament científic. 
Històries de vida, biografies i 
autobiografies. Fenomenologia de la cura 
d'infermeria: mètodes, tècniques i 
procediments. 

7874 
EDUCACIÓ PER AL 
DESENVOLUPAMENT I 
INFERMERIA 

OP 3 2p Q 

Fonts teoricopràctiques de l'educació per al 
desenvolupament. Educar per al 
desenvolupament en època de crisi 
sociosanitària. Construcció de memòria 
històrica: principi bàsic de
desenvolupament sostingut. Infermeria i 
desenvolupament sostingut. Legislació i 
assessorament específic d'educació per al 
desenvolupament. Pedagogia urgent de la 
cura. Planificar, gestionar, implantar, 
verificar i optimar processos formatius de 
cura d'infermeria. Infermeria i trets 
característics del conflicte nord-sud: 
globalitzar per a tenir cura del món que ens 
rodeja des d'una perspectiva integradora. 
Mètodes i tècniques d'infermeria en 
l'educació per al desenvolupament. 
Participació, associacionisme i autogestió 
de la cura. Les ong i l'educació per al 
desenvolupament de la cura de salut. 
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7860 

TECNOLOGIA D'INFERMERIA 
OFTALMOLÒGICA, 
DERMATOLÒGICA I 
OTORRINOLARINGOLÒGICA 

OP 3 2p Q 

Tecnologia d'infermeria per a l'atenció a 
individus amb problemes oftalmològics, 
dermatològics i otorrinolaringològics. Cura 
d'infermeria a individus amb problemes 
oftalmològics, dermatològics i
otorrinolaringològics. 

7861 
ATENCIÓ D'INFERMERIA EN  

MALTRACTAMENTS 
OP 3 2p Q 

Detecció i classificació dels mals tractes en 
les diverses situacions i etapes del cicle 
vital. Identificació de les implicacions en els 
mals tractes d'altres professionals a través 
de la valoració infermera. Pla d'actuació i 
cura d'infermeria. Prevenció dels mals 
tractes en l'àrea de competència de la 
infermera. 

7862 
INFERMERIA I 
INTERACCIONISME SIMBÒLIC 

OP 3 2p Q 

Models d'infermeria basats en la teoria de 
l'interaccionisme simbòlic. Aplicabilitat 
actual i perspectiva de la cura d'infermeria 
integral des de les premisses de 
l'interaccionisme simbòlic. 

7863 
MODELS D'INFERMERIA I 
CAMPS D'ACTUACIÓ 

OP 3 2p Q 

Aplicació específica dels models 
d'infermeria en els diversos camps 
d'actuació: comunitari, maternoinfantil, 
medicoquirúrgic i de salut mental. 

7864 
CURA D'INFERMERIA, FAMÍLIA I 
GÈNERE 

OP 3 2p Q 

La família com a entorn immediat del 
client/pacient. El gènere com a determinant 
de l'atenció de salut. L'atenció a la salut de 
la dona a través de la variable temps i des 
de l'àrea de competència de la infermera. 

7865 
INFERMERIA I DILEMES 
ETICOSOCIALS 

OP 3 2p Q 

Aspectes i problemes eticosocials en 
l'exercici professional des de l'àrea de 
competència infermera. Cura d'infermeria i 
cura de protecció del medi ambient. 

7866 DIAGNÒSTIC INFERMER OP 3 2p Q 

Evolució i context del diagnòstic infermer. 
Característiques estructurals de les 
categories diagnòstiques. Requisits previs 
per a diagnosticar. Recollida de dades i 
registres d'aquests. Sistemes de 
classificació dels diagnòstics infermers. 

7867 CANVI SOCIAL I SALUT OP 4 2p Q 

Estudi dels processos principals de canvi 
social i la implicació d'aquests en la cura 
de la salut. Classe social, condicions i 
estils de vida. La reestructuració 
socioeconòmica i l'estat del benestar: una 
perspectiva de futur. Els canvis en la 
família i la contribució d'aquesta  al sistema 
del benestar social. 

7868 
PEDAGOGIA APLICADA A LA 
CURA D'INFERMERIA 

OP 3 2p Q 
Programació. Objectius educatius. 
Didàctica de la cura. Tècniques 
pedagògiques. 

 

7869 CULTURA DE LA CURA OP 4 2p Q 

Teoria cultural de la cura d'infermeria. La 
historicitat de la cura d'infermeria com una 
nova perspectiva antropològica. La visió de 
l'home en les teories d'infermeria. La cura 
d'infermeria en el context cultural i de 
situació. Infermeria intercultural, infermeria 
transcultural, infermeria multicultural. 
Antropologia educativa de la cura 
d'infermeria. Burocràcia, institucionalisme, 
cura d'infermeria i relacions de poder. 
Cultura de la cura en el marc hospitalari. 
Cultura  de la cura en la comunitat. 
Etnografia clínica de la cura d'infermeria. 
Cultura colonial i ciència infermera: els 
paradigmes i la
jerarquització/burocratització científica: la 
incidència d'aquestes en l'evolució de la 
cultura científica infermera. Antropologia i 
infermeria. Antropologia pedagògica i 
infermeria. Publicacions d'antropologia de 
la cura d'infermeria. 

7870 
INFERMERIA I TERÀPIES 
ALTERNATIVES 

OP 3 2p Q 

Teràpies alternatives i complementàries i 
l'aplicació d'aquestes a la cura d'infermeria. 
Digitopuntura, fitoteràpia i les aplicacions 
d'aquestes. Reflexologia i altres tècniques 
complementàries a la cura d'infermeria. 

7871 
ESCOLES DE PENSAMENT 
INFERMER 

OP 3 2p Q 

Fenòmens nuclears de la disciplina 
infermera. Fonamentació epistemològica 
de la teoria de l'assistència. Models i 
teories d'infermeria. Escoles de 
pensament. Models i teories i el procés 
infermer. 

7873 
ASPECTES QUALITATIUS DELS 
FONAMENTS D'INFERMERIA 

OP 3 2p Q 

Les teories d'infermeria i la relació 
d'aquestes amb l'adopció de procediments. 
Infermeria, holisme i procediments 
qualitatius. L'enfocament humà
d'infermeria i les tècniques i els 
procediments d'aquest. L'enfocament 
d'infermeria home-vida-salut i les tècniques 
i els procediments d'aquest. L'enfocament 
infermer de perspectiva vital i les tècniques 
i els procediments d'aquest. Historiografia 
infermera i desenvolupament científic. 
Històries de vida, biografies i 
autobiografies. Fenomenologia de la cura 
d'infermeria: mètodes, tècniques i 
procediments. 

7874 
EDUCACIÓ PER AL 
DESENVOLUPAMENT I 
INFERMERIA 

OP 3 2p Q 

Fonts teoricopràctiques de l'educació per al 
desenvolupament. Educar per al 
desenvolupament en època de crisi 
sociosanitària. Construcció de memòria 
històrica: principi bàsic de
desenvolupament sostingut. Infermeria i 
desenvolupament sostingut. Legislació i 
assessorament específic d'educació per al 
desenvolupament. Pedagogia urgent de la 
cura. Planificar, gestionar, implantar, 
verificar i optimar processos formatius de 
cura d'infermeria. Infermeria i trets 
característics del conflicte nord-sud: 
globalitzar per a tenir cura del món que ens 
rodeja des d'una perspectiva integradora. 
Mètodes i tècniques d'infermeria en 
l'educació per al desenvolupament. 
Participació, associacionisme i autogestió 
de la cura. Les ong i l'educació per al 
desenvolupament de la cura de salut. 

 

ASSIGNATURES OPTATIVES (Cont.)

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada
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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

7875 PEDAGOGIA DE L'AUTOCURA OP 3 2p Q 

Pedagogia de l'autocura. Formació 
d'autocuradors. Detecció i formació de la 
xarxa social en el desenvolupament i el 
manteniment d'autocura. Infermeria, 
participació i autocura. Concepte 
d'autocura i anàlisi situacional. Programes 
d'infermeria per a l'autocura. Autocura: 
mite o realitat? Nivells reals potencials 
d'autocura. Programes d'infermeria 
integrals (autocura assistida). 

7876 
SALUT DE LA DONA AMB 
ENFOCAMENT DE GÈNERE 

OP 4 2p Q 

Desigualtats en salut: factors determinants. 
Feminització de la pobresa i relació amb 
les desigualtats en salut. Diferència en els 
patrons de salut-malaltia segons el gènere. 
Condicionants d'ús dels serveis preventius 
i els assistencials. Accés, disponibilitat i 
relació d'aquests amb la cura de salut al 
gènere femení. Gènere i assistència 
sanitària. Gènere i investigació mèdica. 
Polítiques efectives i estratègies de canvi 
en l'assistència sanitària. Principis per a 
l'acció. 

7877 
RELACIONS INTERPERSONALS 
EN EL MARC SANITARI 

OP 3 2p Q 

Estructura i funcions de les relacions 
interpersonals. Habilitats en el maneig de 
les relacions interpersonals. Treball i 
comunicació en els equips
multiprofessionals. Tècniques de direcció i 
supervisió. La relació professional sanitari-
pacient: formes i efectes. La relació 
professional-pacient com a determinant de 
l'adquisició i el manteniment de conductes 
de salut. 

7878 
VIES EN L'ADMINISTRACIÓ DE 
FÀRMACS 

OP 3 2p Q 

Descripció de les vies d'administració i les 
maneres farmacèutiques. Factors que 
influeixen en l'administració, l' absorció o 
totes dues coses alhora, dels 
medicaments. Recomanacions pràctiques 
de cada via. Nutrició entèrica. 

 

7879 
ANATOMIA DE SUPERFÍCIE 
APLICADA A INFERMERIA 

OP 3 2p Q 

Estudi de superfície de l'anatomia humana. 
Topografia regional. Relacions percutànies 
i esquelototòpiques. Accidents anatòmics 
de referència per a l'obtenció de dades 
antropomètriques. Estudis de les 
superfícies utilitzades més freqüentment 
en la preparació d'estomes, fístules 
arteriovenoses per a diàlisi i les regions 
amb risc de decúbits. 

7880 
HABILITATS PSICOLÒGIQUES 
EN LA CURA D'INFERMERIA 

OP 0,5 4,5p Q 
Tècniques psicològiques per a optimar els 
recursos personals en la cura d'infermeria. 

7881 PERSONALITAT I ADAPTACIÓ OP 3 2p Q 

Definicions. Mètodes d'investigació. 
Avaluació. Perspectives en personalitat: 
biològica, de les disposicions, 
psicoanalítica, de l'aprenentatge, 
fenomenològica, cognoscitiva i d'integració. 
Personalitat i salut. Trastorns de la 
personalitat. Intervenció psicològica. 

7882 
HISTÒRIA DE LA SALUT I LA 
MALALTIA 

OP 3 3p Q 

Història social de la medicina. La societat 
davant de la malaltia. Revolució científica i 
coneixements mèdics. La patologia 
contemporània. Història social de 
l'assistència mèdica. Les professions 
sanitàries. La prevenció de les malalties i 
la promoció de la salut. Història de la 
infermeria. Història de la cura a Espanya. 
Història social de la cura. Història de 
gènere i infermeria. Reformisme, 
institucionalisme i cura d'infermeria. 
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ASSIGNATURES OPTATIVES (Cont.)

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

7875 PEDAGOGIA DE L'AUTOCURA OP 3 2p Q 

Pedagogia de l'autocura. Formació 
d'autocuradors. Detecció i formació de la 
xarxa social en el desenvolupament i el 
manteniment d'autocura. Infermeria, 
participació i autocura. Concepte 
d'autocura i anàlisi situacional. Programes 
d'infermeria per a l'autocura. Autocura: 
mite o realitat? Nivells reals potencials 
d'autocura. Programes d'infermeria 
integrals (autocura assistida). 

7876 
SALUT DE LA DONA AMB 
ENFOCAMENT DE GÈNERE 

OP 4 2p Q 

Desigualtats en salut: factors determinants. 
Feminització de la pobresa i relació amb 
les desigualtats en salut. Diferència en els 
patrons de salut-malaltia segons el gènere. 
Condicionants d'ús dels serveis preventius 
i els assistencials. Accés, disponibilitat i 
relació d'aquests amb la cura de salut al 
gènere femení. Gènere i assistència 
sanitària. Gènere i investigació mèdica. 
Polítiques efectives i estratègies de canvi 
en l'assistència sanitària. Principis per a 
l'acció. 

7877 
RELACIONS INTERPERSONALS 
EN EL MARC SANITARI 

OP 3 2p Q 

Estructura i funcions de les relacions 
interpersonals. Habilitats en el maneig de 
les relacions interpersonals. Treball i 
comunicació en els equips
multiprofessionals. Tècniques de direcció i 
supervisió. La relació professional sanitari-
pacient: formes i efectes. La relació 
professional-pacient com a determinant de 
l'adquisició i el manteniment de conductes 
de salut. 

7878 
VIES EN L'ADMINISTRACIÓ DE 
FÀRMACS 

OP 3 2p Q 

Descripció de les vies d'administració i les 
maneres farmacèutiques. Factors que 
influeixen en l'administració, l' absorció o 
totes dues coses alhora, dels 
medicaments. Recomanacions pràctiques 
de cada via. Nutrició entèrica. 

 

7879 
ANATOMIA DE SUPERFÍCIE 
APLICADA A INFERMERIA 

OP 3 2p Q 

Estudi de superfície de l'anatomia humana. 
Topografia regional. Relacions percutànies 
i esquelototòpiques. Accidents anatòmics 
de referència per a l'obtenció de dades 
antropomètriques. Estudis de les 
superfícies utilitzades més freqüentment 
en la preparació d'estomes, fístules 
arteriovenoses per a diàlisi i les regions 
amb risc de decúbits. 

7880 
HABILITATS PSICOLÒGIQUES 
EN LA CURA D'INFERMERIA 

OP 0,5 4,5p Q 
Tècniques psicològiques per a optimar els 
recursos personals en la cura d'infermeria. 

7881 PERSONALITAT I ADAPTACIÓ OP 3 2p Q 

Definicions. Mètodes d'investigació. 
Avaluació. Perspectives en personalitat: 
biològica, de les disposicions, 
psicoanalítica, de l'aprenentatge, 
fenomenològica, cognoscitiva i d'integració. 
Personalitat i salut. Trastorns de la 
personalitat. Intervenció psicològica. 

7882 
HISTÒRIA DE LA SALUT I LA 
MALALTIA 

OP 3 3p Q 

Història social de la medicina. La societat 
davant de la malaltia. Revolució científica i 
coneixements mèdics. La patologia 
contemporània. Història social de 
l'assistència mèdica. Les professions 
sanitàries. La prevenció de les malalties i 
la promoció de la salut. Història de la 
infermeria. Història de la cura a Espanya. 
Història social de la cura. Història de 
gènere i infermeria. Reformisme, 
institucionalisme i cura d'infermeria. 
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NOTES
1. Crèdits teòrics: la docència de les classes teòriques s'organitza en dos grups homogenis en nombre.
2. Crèdits pràctics: consisteixen en sessions pràctiques impartides en sala de simulació o en aules tipus seminari, en grups de 25 alumnes.
3. Crèdits clínics: l'Escola Universitària d'Infermeria de la Universitat d'Alacant té establit un Conveni de Col·laboració amb la Conselleria de 
Sanitat i Consum. Tal conveni garanteix unes pràctiques clíniques ajustades a objectius docents amb uns requisits de qualitat segons Directives 
Comunitàries. Els Centres de pràctiques estan ubicats en tota la província d'Alacant. Els alumnes en realitzar la matrícula seleccionaran l'àrea 
de salut on desitgen realitzar les seues pràctiques durant el segon quadrimestre de cada curs. La Comissió de pràctiques clíniques del centre, en 
funció dels recursos sanitaris disponibles i dels objectius docents, tractant d'ajustar-se a l'elecció dels alumnes confeccionarà un llistat amb 
els Centres i Unitats de pràctiques en finalitzar el primer quadrimestre.

CRÈDITS PER EQUIVALÈNCIES
S'atorgaran crèdits per equivalència a:
· Estudis realitzats en el marc de convenis internacionals subscrits per la universitat: Els alumnes que cursen estudis semblants en 
universitats estrangeres amb què existisca conveni subscrit per la Universitat d'Alacant podran acreditar per les assignatures cursades en les 
mateixes fins a un màxim de 35 crèdits. Aquests crèdits ho seran en concepte d'assignatures optatives i/o de lliure elecció.
No obstant una part dels crèdits que se'ls reconega pels estudis realitzats en l'estranger podran correspondre a assignatures troncals i/o 
obligatòries del pla d'estudis, sempre que el departament de la Facultat/Escola Universitària que tinga a càrrec seu la docència ho acorde de 
forma expressa mitjançant expedient de convalidació o d'adaptació d'assignatures.

www.ua.es
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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
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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




