


PLA D'ESTUDIS
Directrius Generals Pròpies publicades en el BOE de 20-11-1990
Pla d'Estudis de la U. d'Alacant BOE de 01-12-2000 i modificació BOE 31-10-2003
Inici Nou Pla: Curs 2001-2002

OBJECTIUS FORMATIUS
Proporcionar una formació científica adequada en els aspectes bàsics i aplicats de la sociologia. S'ocupen de l'estudi de la 
societat humana, les col·lectivitats que la formen, les estructures socials, les causes que originen els canvis i desviacions 
socials, història política i social. Aquests professionals s'ocupen de la docència i investigació de temes socials.

CONTINGUTS BÀSICS
Ciència Política i de l'Administració, Economia Política, Estadística Aplicada a les Ciències Socials, Estructura Social i 
Estructura Social d'Espanya, Història Política i Social Contemporània, Teoria Sociològica, Tècniques d'Investigació Social, 
Processos i Teories del Canvi Social, Antropologia Social, Psicologia Social, Teoria de la Població i Anàlisi Demogràfica. Inclou 
a més matèries d'Ecologia, Sociologia de la Comunicació, Sociologia de les Desigualtats, Sociologia de l'Organització i de 
l'Empresa, Sociologia Urbana, Sociologia de la Tecnologia, Sociologia del Mediambient, Sociologia Econòmica i del Treball, 
Sociologia Política i Teories sobre la Ciutat.

HORARIS
Grups de matí i vesprada en tots els cursos, distribuïts segons lletra del N.I.F. 

TAXES ACADÈMIQUES (CURS 2008-2009)
Primer curs complet: 610 € 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: es pot accedir des de qualsevol de les vies o opció de BATXILLERAT LOGSE i COU.
FORMACIÓ PROFESSIONAL DE 2n GRAU: Adaptació Social; Economia Soci-Familiar; Educador de Disminuïts Psíquics; 
Jardins d'Infància. 
MÒDULS PROFESSIONALS DE NIVELL III: Activitats Soci-Culturals; Educador Infantil. 
CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR: Animació Sociocultural; Educació Infantil; Integració Social. 
ALTRES: Titulats Universitaris i assimilats, Proves d'Accés per a Majors de 25 anys (víes preferents: totes).

REQUISITS D'ACCÉS A PRIMER CURS

TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA

Límit Admissió de places: 100
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.
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Les funcions del sociòleg com professional poden orientar-se cap a la investigació, la intervenció social o cap al sistema 
educatiu. Els sociòlegs poden desenvolupar la seua activitat professional en empreses, tant en els departaments de recursos 
humans com en els d'investigació. Dins d'ells, realitzen funcions de selecció de personal, comunicació interna, consultoria de 
recursos humans, formació de personal, negociació, investigació de mercats, coordinació, avaluació de programes, etc. La 
formació àmplia del sociòleg el fa un professional versàtil, molt útil en qualsevol posició dins l'estructura empresarial, atés que 
coneix els instruments d'anàlisi de la realitat social i és capaç d'interpretar-los. 
Les activitats o professions que poden desenvolupar els sociòlegs són, entre altres, les següents: Tècnic en Organitzacions, Tècnic 
en Recursos Humans, Tècnic en Investigació de Mercats, Tècnic en Sociologia Política i Electoral, Tècnic en Sociologia de la 
Família, Especialista en Sociologia de la Religió, Especialista en Processos Demogràfics, Especialista en Antropologia Social, 
Especialista en Població Marginal, etc.
El sector de l'Administració Pública ofereix llocs de treball indiferenciat de titulat superior, en els quals la preparació 
universalista en Ciències Socials que ofereix la Sociologia és especialment rellevant. L'Administració Local ofereix llocs 
específics per a Sociòlegs i cada vegada més es demanden els coneixements pràctics i teòrics dels sociòlegs en l'àmbit de la 
Cooperació Internacional i de les Associacions sense Ànim de Lucre.

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

Llicenciat en Antropologia Social i Cultural (Directament: BOE 13-01-1993, 27-12-1993 i 28-02-2005)
Llicenciat en Ciències del Treball (Complements BOE 19-09-2000)
Llicenciat en Ciències i Tècniques Estadístiques (Complements BOE 28-9-1995)
Llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració (Complements: BOE: 27-12-1993)
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 Investigació i Tècniques de Mercat (Complements BOE 26-9-1991 i 1-6-1994)
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.

Ordre de 10 de desembre de 1993 (BOE de 28 de desembre de 1993) que determina les titulacions i els estudis de primer cicle 
i els complements de formació per a l'accés als ensenyaments que permeten obtenir el títol oficial de Llicenciat en 
Sociologia.
Poden accedir al segon cicle dels estudis conduents a l'obtenció del títol oficial de Llicenciat en Sociologia, els qui 
reunesquen els següents requisits:
1.- Directament, sense complements de formació, els qui cursen el primer cicle d'aquests estudis.
2.- Els qui hagen superat el primer cicle de Ciències Polítiques i de l'Administració. Han de cursar, si no ho han fet abans, 20 
crèdits distribuïts entre les següents matèries: Estadística aplicada a les Ciències Socials; Estructura Social i Estructura 
Social d'Espanya; Teoria Sociològica.
3.- Els qui tinguen el títol de Diplomat en Treball Social. Han de cursar, si no ho han fet abans, 36 crèdits distribuïts entre les 
següents matèries: Ciència Política i de l'Administració; Economia Política; Estadística Aplicada a les Ciències Socials; 
Estructura Social i Estructura Social d'Espanya.; Història Política i Social Contemporània; Teoria Sociològica.
La determinació del nombre de crèdits de cadascuna de les matèries correspondrà a les Universitats respectives.

REQUISITS D'ACCÉS A SEGON CICLE

Primer Curs

Límit Admissió de places: 10
Preinscripció: Finals de juliol
Publicació de resultats: principis de setembre
Matrícula: setembre
Si queden vacants s'obrirà un nou termini a l'octubre

Segon Cicle

www.ua.es

TÍTOL OFICIAL 4 ANYS 310 CRÈDITS

LLICENCIAT EN SOCIOLOGIA

INFORMACIÓ GENERAL

REQUISITS D'ACCÉS

MÓN LABORAL

CONTINUACIÓ A ALTRES ESTUDIS

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Campus de Sant Vicent del Raspeig

Ctra. d'Alacant s/n 03690 Sant Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon: 965903670/3671/965903400 ext. 3379  Fax: 965909789

facu.economiques@ua.es
http://www.ua.es/centros/economicas/index.htm
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PLA D'ESTUDIS
LLICENCIATURA EN SOCIOLOGIA

CÀRREGA LECTIVA GLOBAL: 310 CRÈDITS
DISTRIBUCIÓ DE CRÈDITS

PRIMER CURS 5 TR + 2 OB 

PRIMER CICLE

SEGON CURS 4 TR + 1 OB + 21 CrOP** + 15 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 de primer i 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.

ASSIGNATURES OPTATIVES DE PRIMER CICLE

7883 
CIÈNCIA POLÍTICA I DE 
L'ADMINISTRACIÓ 

TR 6 3 A 

Conceptes fonamentals per a l'anàlisi dels 
processos i les estructures polítiques i 
administratives. Introducció a les teories sobre 
la relació política, el poder i la legitimació 
d'aquest. Maneres d'organització política i 
l'evolució històrica d'aquesta. Teories sobre 
l'estat. Elements fonamentals del sistema 
polític espanyol contemporani. 

7884 ECONOMIA POLÍTICA TR 8 4 A Coneixements bàsics de macroeconomia. 

7885 
ESTADÍSTICA APLICADA A LES 
CIÈNCIES SOCIALS 

TR 4 8 A 

Aprenentatge de les tècniques estadístiques 
en el vessant adequat a la societat humana, 
amb una atenció especial als aspectes 
demogràfics i de mostreig. 

7886 
HISTÒRIA POLÍTICA I SOCIAL 
CONTEMPORÀNIA 

TR 8 1 A 
Introducció a l'evolució de les societats 
contemporànies i els moviments socials i 
polítics que les han configurades. 

7887 SOCIOLOGIA GENERAL TR 10 2 A 
Anàlisi dels conceptes i les generalitzacions 
principals sobre la societat humana i els 
processos d'aquesta. 

7899 ÈTICA SOCIAL OB 7 2 Q 

Estudi dels processos d'innovació, 
desorganització, anomia i crisi d'identitat en el 
terreny dels valors en les societats actuals, 
amb una referència especial als grans temes 
eticosocials i a fi de reorientar la percepció 
ètica de la consciència de l'alumne/a. 

7900 
TÈCNIQUES DE COMPRENSIÓ I 
EXPRESSIÓ CIENTÍFICA 

OB 0 6 Q 

Coneixement de les etapes i els instruments 
bàsics per a la confecció de treballs científics 
pel que fa a: disseny del treball, maneig de la 
informació, redacció i exposició. 

 

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

7888 ESTRUCTURA SOCIAL TR 5 1 Q 
Coneixement dels components bàsics de la 
classe social, la distribució de la riquesa i el 
poder i la mobilitat social. 

7889 
ESTRUCTURA SOCIAL 
D'ESPANYA 

TR 5 1 Q 

Aplicació al cas espanyol contemporani. 
Anàlisi de l'estructura social d'espanya. Estudi 
de la població: evolució i distribució d'aquesta. 
Institucions bàsiques. El treball. Les classes 
socials. Els processos de desigualtat social. 

7890 
TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ 
SOCIAL I 

TR 4 8 A 
Coneixement i domini de la metodologia 
elemental de les ciències socials i les 
tècniques d'investigació d'aquestes. 

7891 TEORIA SOCIOLÒGICA TR 10 2 A 

Aprenentatge de la història de la teoria 
sociològica i les escoles principals d'aquesta 
fins a l'actualitat, amb especificació de les 
aportacions de cadascuna al corpus del 
coneixement actual. 

7901 ECOLOGIA GENERAL OB 6 3 A 

Coneixement interdisciplinar, físic, biològic, 
ecològic, demogràfic i sociològic de 
l'ecosistema i les varietats actuals d'aquest, 
amb una referència especial als grans 
problemes dels ecosistemes i les 
interrelacions amb els sistemes socials. 

 

7912 SOCIOLOGIA COMPARADA OP 4 2 Q 
Metodologia i aplicació pràctica de l'anàlisi 
comparada i la projecció d'aquesta en el 
sistema mundial. 

7913 SOCIOLOGIA DE LA CULTURA OP 4 2 Q 
Estudi de la cultura i el procés social de 
creació intel lectual i ideològica i la projecció 
d'aquests com a fets socials. 

7914 RELACIONS INTERNACIONALS OP 4,5 1,5 Q 

Teories de les relacions internacionals. Actors 
i factors de la societat internacional. El 
moviment organitzatiu internacional. 
Integració supranacional. Els programes de 
cooperació. L'administració internacional. 

7915 
HISTÒRIA DE LES IDEES I LES 
FORMES POLÍTIQUES 

OP 7 2 Q 
Anàlisi històrica dels grans conceptes i els 
pensadors polítics en el rerefons de la història 
política i social mundial. 

7916 
HISTÒRIA SOCIAL I ECONÒMICA 
D'ESPANYA EN EL SEGLE XX 

OP 3 1,5 Q 

Introducció a l'anàlisi de les transformacions 
socials i econòmiques de major 
transcendència que han tingut lloc durant el 
segle XX a Espanya. 

 

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada
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CICLE CURS 
Matèries 
Troncals 

Matèries 
Obligatòries 

Matèries 
Optatives 

Crèdits Lliure 
Configuració 

TOTALS 

1r 54 15 0 0 69 
I CICLE 

2n 36 9 21 15 81 
Subtotals 90 24 21 15 150 

3r 33 33 6 8 80 
II CICLE 

4t 21 51 0 8 80 
Subtotals 54 84 6 16 160 
TOTALS 144 108 27 31 310 

 



PLA D'ESTUDIS
LLICENCIATURA EN SOCIOLOGIA

CÀRREGA LECTIVA GLOBAL: 310 CRÈDITS
DISTRIBUCIÓ DE CRÈDITS

PRIMER CURS 5 TR + 2 OB 

PRIMER CICLE

SEGON CURS 4 TR + 1 OB + 21 CrOP** + 15 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 de primer i 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.

ASSIGNATURES OPTATIVES DE PRIMER CICLE

7883 
CIÈNCIA POLÍTICA I DE 
L'ADMINISTRACIÓ 

TR 6 3 A 

Conceptes fonamentals per a l'anàlisi dels 
processos i les estructures polítiques i 
administratives. Introducció a les teories sobre 
la relació política, el poder i la legitimació 
d'aquest. Maneres d'organització política i 
l'evolució històrica d'aquesta. Teories sobre 
l'estat. Elements fonamentals del sistema 
polític espanyol contemporani. 

7884 ECONOMIA POLÍTICA TR 8 4 A Coneixements bàsics de macroeconomia. 

7885 
ESTADÍSTICA APLICADA A LES 
CIÈNCIES SOCIALS 

TR 4 8 A 

Aprenentatge de les tècniques estadístiques 
en el vessant adequat a la societat humana, 
amb una atenció especial als aspectes 
demogràfics i de mostreig. 

7886 
HISTÒRIA POLÍTICA I SOCIAL 
CONTEMPORÀNIA 

TR 8 1 A 
Introducció a l'evolució de les societats 
contemporànies i els moviments socials i 
polítics que les han configurades. 

7887 SOCIOLOGIA GENERAL TR 10 2 A 
Anàlisi dels conceptes i les generalitzacions 
principals sobre la societat humana i els 
processos d'aquesta. 

7899 ÈTICA SOCIAL OB 7 2 Q 

Estudi dels processos d'innovació, 
desorganització, anomia i crisi d'identitat en el 
terreny dels valors en les societats actuals, 
amb una referència especial als grans temes 
eticosocials i a fi de reorientar la percepció 
ètica de la consciència de l'alumne/a. 

7900 
TÈCNIQUES DE COMPRENSIÓ I 
EXPRESSIÓ CIENTÍFICA 

OB 0 6 Q 

Coneixement de les etapes i els instruments 
bàsics per a la confecció de treballs científics 
pel que fa a: disseny del treball, maneig de la 
informació, redacció i exposició. 

 

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

7888 ESTRUCTURA SOCIAL TR 5 1 Q 
Coneixement dels components bàsics de la 
classe social, la distribució de la riquesa i el 
poder i la mobilitat social. 

7889 
ESTRUCTURA SOCIAL 
D'ESPANYA 

TR 5 1 Q 

Aplicació al cas espanyol contemporani. 
Anàlisi de l'estructura social d'espanya. Estudi 
de la població: evolució i distribució d'aquesta. 
Institucions bàsiques. El treball. Les classes 
socials. Els processos de desigualtat social. 

7890 
TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ 
SOCIAL I 

TR 4 8 A 
Coneixement i domini de la metodologia 
elemental de les ciències socials i les 
tècniques d'investigació d'aquestes. 

7891 TEORIA SOCIOLÒGICA TR 10 2 A 

Aprenentatge de la història de la teoria 
sociològica i les escoles principals d'aquesta 
fins a l'actualitat, amb especificació de les 
aportacions de cadascuna al corpus del 
coneixement actual. 

7901 ECOLOGIA GENERAL OB 6 3 A 

Coneixement interdisciplinar, físic, biològic, 
ecològic, demogràfic i sociològic de 
l'ecosistema i les varietats actuals d'aquest, 
amb una referència especial als grans 
problemes dels ecosistemes i les 
interrelacions amb els sistemes socials. 

 

7912 SOCIOLOGIA COMPARADA OP 4 2 Q 
Metodologia i aplicació pràctica de l'anàlisi 
comparada i la projecció d'aquesta en el 
sistema mundial. 

7913 SOCIOLOGIA DE LA CULTURA OP 4 2 Q 
Estudi de la cultura i el procés social de 
creació intel lectual i ideològica i la projecció 
d'aquests com a fets socials. 

7914 RELACIONS INTERNACIONALS OP 4,5 1,5 Q 

Teories de les relacions internacionals. Actors 
i factors de la societat internacional. El 
moviment organitzatiu internacional. 
Integració supranacional. Els programes de 
cooperació. L'administració internacional. 

7915 
HISTÒRIA DE LES IDEES I LES 
FORMES POLÍTIQUES 

OP 7 2 Q 
Anàlisi històrica dels grans conceptes i els 
pensadors polítics en el rerefons de la història 
política i social mundial. 

7916 
HISTÒRIA SOCIAL I ECONÒMICA 
D'ESPANYA EN EL SEGLE XX 

OP 3 1,5 Q 

Introducció a l'anàlisi de les transformacions 
socials i econòmiques de major 
transcendència que han tingut lloc durant el 
segle XX a Espanya. 

 

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada
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CICLE CURS 
Matèries 
Troncals 

Matèries 
Obligatòries 

Matèries 
Optatives 

Crèdits Lliure 
Configuració 

TOTALS 

1r 54 15 0 0 69 
I CICLE 

2n 36 9 21 15 81 
Subtotals 90 24 21 15 150 

3r 33 33 6 8 80 
II CICLE 

4t 21 51 0 8 80 
Subtotals 54 84 6 16 160 
TOTALS 144 108 27 31 310 

 



TERCER CURS 4 TR + 4 OB + 6 CrOP** + 8 CrLC*

SEGON CICLE

QUART CURS 3 TR + 6 OB + 8 CrLC*

ASSIGNATURES OPTATIVES DE PRIMER CICLE (Cont.)

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

7918 
TEORIA I SOCIOLOGIA DEL 
DRET 

OP 3 1,5 Q 

El dret com a manera d'organització i com a 
sistema normatiu. Teoria del dret: la norma 
jurídica i el sistema jurídic. Les funcions 
socials del dret: funcionalisme i conflictivisme. 
Els valors jurídics. Els sabers jurídics: 
referència especial a la sociologia del dret. 

7919 
SISTEMES D'ORGANITZACIÓ 
PATRIMONIAL DEL SÒL 

OP 3 1,5 Q 
Aproximació a l'estructuració de la propietat i 
les diverses maneres d'ús des d'una 
perspectiva actual i europea. 

7920 GEOGRAFIA HUMANA OP 7 2 Q 
Coneixement de la interacció entre el medi 
geogràfic i l'acció social de les societats 
actuals. 

7921 
PSICOLOGIA SOCIAL 
COMUNITÀRIA 

OP 3 1,5 Q 
Teoria i pràctica dels models d'intervenció 
psicosocial aplicats als problemes de la 
comunitat. 

7922 
ECONOMIA I POLÍTICA 
INDUSTRIAL 

OP 2,5 2 Q 
Aspectes metodològics de la política 
econòmica industrial. Mètodes principals i 
tècniques d'anàlisi. 

7923 ECONOMIA I POLÍTICA LABORAL OP 2,5 2 Q 
Estudi de les polítiques actives sobre el 
mercat de treball: relacions laborals, 
desocupació, sindicats, formació. 

 

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

7892 PSICOLOGIA SOCIAL TR 8 1 A 
Introducció a la psicologia dels grups col 
lectius i els grups humans. 

7893 TEORIA DE LA POBLACIÓ TR 5 1 Q 
Relacions entre la població, els recursos i el 
medi ambient. Factors determinants de les 
maneres de poblament. 

7894 ANÀLISI DEMOGRÀFICA TR 5 1 Q 
Elements fonamentals, tècnica i mètodes de 
l'anàlisi demogràfica. Estructures 
demogràfiques i estructures socials. 

7895 
TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ 
SOCIAL II 

TR 5 7 A 

Desenvolupament en el coneixement i 
l'aplicació de les tècniques d'investigació 
social. Programes informàtics d'aplicació en 
les ciències socials. 

 

7902 
SOCIOLOGIA DE 
L'ORGANITZACIÓ I L'EMPRESA 

OB 3 3 Q 

L'acció social organitzada formalment. 
Conceptes i problemes fonamentals de les 
relacions socials, polítiques i culturals del món 
de l'empresa des d'una perspectiva 
sociològica. 

7903 SOCIOLOGIA URBANA OB 4,5 4,5 Q 

Coneixement sistemàtic de la fenomenologia 
urbana amb una referència especial als 
actors, les estructures, els moviments i els 
conflictes socials i urbans, l'estàtica i la 
dinàmica social en el marc urbà, les relacions 
entre el camp i la ciutat, i l'urbs com a marc 
prospectiu. 

7904 
SOCIOLOGIA DE LA 
COMUNICACIÓ 

OB 4,5 4,5 Q 
Estudi interdisciplinar del fenomen de la 
comunicació humana i el sistema de mitjans 
de comunicació social. 

7905 
SOCIOLOGIA DE LES 
DESIGUALTATS SOCIALS 

OB 4,5 4,5 Q 

Estudi multidimensional del fenomen de la 
desigualtat a través de les estructures que la 
produeixen: l'edat, el gènere, la raça i les 
classes socials. 

 

TERCER CURS 4 TR + 4 OB + 6 CrOP** + 8 CrLC* (Cont)

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

7896 TEORIES DEL CANVI SOCIAL TR 4 2 Q 

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

7897 
PROCESSOS DEL CANVI 
SOCIAL 

TR 4 2 Q 

Processos principals de canvi social: 
evolució social, modernització,
desenvolupament i  mundialització. 
Processos de racionalització i civilització. 
Les revolucions socials. Els canvis socials a 
l'Espanya contemporània. 

7898 ANTROPOLOGIA SOCIAL TR 8 1 Q 

Coneixement de l'home a través de l'ètnia, 
el parentiu i l'hàbitat d'aquest, d'acord amb 
els criteris metodològics de la ciència social 
empírica, amb una atenció especial al cas 
dels pobles preindustrials. 

7906 SOCIOLOGIA POLÍTICA OB 3 3 Q 

Estudi transdisciplinar del sistema polític en 
relació amb el sistema social, la societat 
política, el poder i les claus socioculturals 
relacionades amb el món polític. 

7907 
SOCIOLOGIA DEL MEDI 
AMBIENT 

OB 4,5 4,5 Q 

Estudi de les relacions entre la societat i el 
medi ambient, amb una referència especial 
a la incidència dels sistemes socials i els 
estils de vida en la crisi mediambiental i els 
efectes corresponents. 

7908 
SOCIOLOGIA DE LA 
TECNOLOGIA 

OB 3 3 Q 

Estudi de les implicacions socials de les 
noves tecnologies. Tecnologia, ciència i 
societat. Perspectives teòriques i 
orientacions metodològiques. 

7909 
TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ 
SOCIAL III 

OB 3 9 A 
Culminació de la formació metodològica. 
Aprenentatge de tècniques per al disseny de 
models i teories. 
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TERCER CURS 4 TR + 4 OB + 6 CrOP** + 8 CrLC*

SEGON CICLE

QUART CURS 3 TR + 6 OB + 8 CrLC*

ASSIGNATURES OPTATIVES DE PRIMER CICLE (Cont.)

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

7918 
TEORIA I SOCIOLOGIA DEL 
DRET 

OP 3 1,5 Q 

El dret com a manera d'organització i com a 
sistema normatiu. Teoria del dret: la norma 
jurídica i el sistema jurídic. Les funcions 
socials del dret: funcionalisme i conflictivisme. 
Els valors jurídics. Els sabers jurídics: 
referència especial a la sociologia del dret. 

7919 
SISTEMES D'ORGANITZACIÓ 
PATRIMONIAL DEL SÒL 

OP 3 1,5 Q 
Aproximació a l'estructuració de la propietat i 
les diverses maneres d'ús des d'una 
perspectiva actual i europea. 

7920 GEOGRAFIA HUMANA OP 7 2 Q 
Coneixement de la interacció entre el medi 
geogràfic i l'acció social de les societats 
actuals. 

7921 
PSICOLOGIA SOCIAL 
COMUNITÀRIA 

OP 3 1,5 Q 
Teoria i pràctica dels models d'intervenció 
psicosocial aplicats als problemes de la 
comunitat. 

7922 
ECONOMIA I POLÍTICA 
INDUSTRIAL 

OP 2,5 2 Q 
Aspectes metodològics de la política 
econòmica industrial. Mètodes principals i 
tècniques d'anàlisi. 

7923 ECONOMIA I POLÍTICA LABORAL OP 2,5 2 Q 
Estudi de les polítiques actives sobre el 
mercat de treball: relacions laborals, 
desocupació, sindicats, formació. 

 

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

7892 PSICOLOGIA SOCIAL TR 8 1 A 
Introducció a la psicologia dels grups col 
lectius i els grups humans. 

7893 TEORIA DE LA POBLACIÓ TR 5 1 Q 
Relacions entre la població, els recursos i el 
medi ambient. Factors determinants de les 
maneres de poblament. 

7894 ANÀLISI DEMOGRÀFICA TR 5 1 Q 
Elements fonamentals, tècnica i mètodes de 
l'anàlisi demogràfica. Estructures 
demogràfiques i estructures socials. 

7895 
TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ 
SOCIAL II 

TR 5 7 A 

Desenvolupament en el coneixement i 
l'aplicació de les tècniques d'investigació 
social. Programes informàtics d'aplicació en 
les ciències socials. 

 

7902 
SOCIOLOGIA DE 
L'ORGANITZACIÓ I L'EMPRESA 

OB 3 3 Q 

L'acció social organitzada formalment. 
Conceptes i problemes fonamentals de les 
relacions socials, polítiques i culturals del món 
de l'empresa des d'una perspectiva 
sociològica. 

7903 SOCIOLOGIA URBANA OB 4,5 4,5 Q 

Coneixement sistemàtic de la fenomenologia 
urbana amb una referència especial als 
actors, les estructures, els moviments i els 
conflictes socials i urbans, l'estàtica i la 
dinàmica social en el marc urbà, les relacions 
entre el camp i la ciutat, i l'urbs com a marc 
prospectiu. 

7904 
SOCIOLOGIA DE LA 
COMUNICACIÓ 

OB 4,5 4,5 Q 
Estudi interdisciplinar del fenomen de la 
comunicació humana i el sistema de mitjans 
de comunicació social. 

7905 
SOCIOLOGIA DE LES 
DESIGUALTATS SOCIALS 

OB 4,5 4,5 Q 

Estudi multidimensional del fenomen de la 
desigualtat a través de les estructures que la 
produeixen: l'edat, el gènere, la raça i les 
classes socials. 

 

TERCER CURS 4 TR + 4 OB + 6 CrOP** + 8 CrLC* (Cont)

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

7896 TEORIES DEL CANVI SOCIAL TR 4 2 Q 

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

7897 
PROCESSOS DEL CANVI 
SOCIAL 

TR 4 2 Q 

Processos principals de canvi social: 
evolució social, modernització,
desenvolupament i  mundialització. 
Processos de racionalització i civilització. 
Les revolucions socials. Els canvis socials a 
l'Espanya contemporània. 

7898 ANTROPOLOGIA SOCIAL TR 8 1 Q 

Coneixement de l'home a través de l'ètnia, 
el parentiu i l'hàbitat d'aquest, d'acord amb 
els criteris metodològics de la ciència social 
empírica, amb una atenció especial al cas 
dels pobles preindustrials. 

7906 SOCIOLOGIA POLÍTICA OB 3 3 Q 

Estudi transdisciplinar del sistema polític en 
relació amb el sistema social, la societat 
política, el poder i les claus socioculturals 
relacionades amb el món polític. 

7907 
SOCIOLOGIA DEL MEDI 
AMBIENT 

OB 4,5 4,5 Q 

Estudi de les relacions entre la societat i el 
medi ambient, amb una referència especial 
a la incidència dels sistemes socials i els 
estils de vida en la crisi mediambiental i els 
efectes corresponents. 

7908 
SOCIOLOGIA DE LA 
TECNOLOGIA 

OB 3 3 Q 

Estudi de les implicacions socials de les 
noves tecnologies. Tecnologia, ciència i 
societat. Perspectives teòriques i 
orientacions metodològiques. 

7909 
TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ 
SOCIAL III 

OB 3 9 A 
Culminació de la formació metodològica. 
Aprenentatge de tècniques per al disseny de 
models i teories. 
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ASSIGNATURES OPTATIVES DE SEGON CICLE

QUART CURS 3 TR + 6 OB + 8 CrLC* (Cont.)

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

7910 TEORIES SOBRE LA CIUTAT OB 4,5 4,5 Q 

Estudi sistemàtic, des d'una perspectiva 
multidisciplinar, de les diverses teories 
centrades en l'anàlisi de la ciutat. 
Implicacions socials dels canvis produïts en 
el procés urbanitzador en l'àmbit mundial a 
partir dels anys setanta del segle XX. 

7911 
SOCIOLOGIA ECONÒMICA I 
DEL TREBALL 

OB 6 3 Q 

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

 

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

7924 
SOCIOLOGIA DEL 
DESENVOLUPAMENT 

OP 6 3 Q 
Coneixement sistemàtic de les teories sobre 
el desenvolupament: finalitats, processos i 
indicadors. Diagnòstics i estratègia. 

7925 SOCIOLOGIA PROSPECTIVA OP 3 1,5 Q 

Estudis del futur: orígens, conceptes, 
aplicacions, limitacions i institucions. La 
sociologia prospectiva dins els estudis del 
futur: anticipació i prognosi social. La 
vocació aplicada de la sociologia 
prospectiva: anticipació i presa de decisions 
a nivell organitzador. Previsió tecnològica, 
canvi social i planificació estratègica: 
disseny d'alternativa i gestió del canvi. 

7926 SOCIOLOGIA ELECTORAL OP 3 1,5 Q 
Estudi dels comportaments electorals. 
Coneixement de les tècniques i els 
procediments d'anàlisi. 

7927 
FONAMENTS DE LES 
CIÈNCIES SOCIALS 

OP 3 1,5 Q 

Aquesta assignatura subratlla el paper de 
l'autoreflexió que les ciències socials i, 
especialment, la sociologia han de fer en 
tant que constitueixen una interpretació del 
fenomen col lectiu humà. La precaució 
d'aquestes respecte a l'herència històrica 
rebuda de l'autarquia d'allò científic. L'anàlisi 
i la cura del desig de constituir-se en 
sistema, com també la prevenció del perill 
d'entossudiment categorial sistemàtic si 
només es considera una manera de reflexió 
occidental. La comparació cultural 
consegüent que evita la ideologia i la 
parcialitat, i entra plenament en el principi 
entròpic categorial desitjable per a totes les 
ciències socials i les relativitza. 

 

ASSIGNATURES OPTATIVES DE SEGON CICLE (Cont.)

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

7928 SOCIOLOGIA DEL CONSUM OP 3 1,5 Q 
Estudi dels models de comportament del 
consum des del punt de vista sociològic. 

7929 SOCIOLOGIA DE L'EDUCACIÓ OP 4 2 Q 

L'educació com a procés de socialització. 
Grans corrents interpretatius. Funcions 
socials de l'escolarització. L'educació com a 
factor d'estratificació. Reformes educatives i 
igualtat d'oportunitats. 

7930 
ANTROPOLOGIA SOCIAL DE 
LES SOCIETATS COMPLEXES 

OP 4,5 1,5 Q 

Aquesta assignatura pretén comprendre les 
actituds, els comportaments i els valors del 
món occidental modern i analitzar els 
fonaments de les relacions econòmiques, 
polítiques i religioses, que són considerades 
essencials en el món actual. Les 
migracions, la globalitat i el 
desenvolupament de les identitats culturals 
adquireixen en aquest curs el paper central 
que els correspon en les societats del 
present. 

7931 
ENTRENAMENT EN 
HABILITATS SOCIALS 

OP 3 1,5 Q 
Fonamentació teòrica i desenvolupament 
pràctic de les destreses i les habilitats 
necessàries en les relacions interpersonals. 

7932 
SOCIOLOGIA DE LA 
DESVIACIÓ 

OP 3 1,5 Q 

Orígens de l'estudi de la desviació des de la 
perspectiva sociològica. Concepte, tipus i 
teories sociològiques sobre la desviació 
social. La desviació social en les societats 
contemporànies. 

7933 SOCIOLOGIA DE LA VELLESA OP 3 1,5 Q 

Canvis de l'estructura de les edats en la 
societat contemporània i les conseqüències 
d'aquests. Teories sociològiques sobre la 
vellesa. Gerontologia social i sociologia de 
la vellesa. 

7934 
SOCIOMORFOLOGIA I 
SEMIÒTICA URBANA 

OP 4 2 Q 

Coneixement de la forma urbana i 
arquitectònica com a significant sociològic al 
llarg de la història. Anàlisi dels codis icònics 
urbans i la semiologia de les formes 
urbanes des d'una perspectiva sociològica. 

7935 SOCIOLOGIA DEL TURISME OP 4 2 Q 

Estudis de les condicions socials i culturals 
bàsiques del fenomen turístic en les 
societats avançades i el paper actiu del 
turisme en el desenvolupament dels nous 
estils de vida. 

7936 SOCIOLOGIA DE LA CIÈNCIA OP 3 1,5 Q 
Estudi del sistema sociocultural, organitzatiu 
i creatiu de la ciència. 
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ASSIGNATURES OPTATIVES DE SEGON CICLE

QUART CURS 3 TR + 6 OB + 8 CrLC* (Cont.)

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

7910 TEORIES SOBRE LA CIUTAT OB 4,5 4,5 Q 

Estudi sistemàtic, des d'una perspectiva 
multidisciplinar, de les diverses teories 
centrades en l'anàlisi de la ciutat. 
Implicacions socials dels canvis produïts en 
el procés urbanitzador en l'àmbit mundial a 
partir dels anys setanta del segle XX. 

7911 
SOCIOLOGIA ECONÒMICA I 
DEL TREBALL 

OB 6 3 Q 

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

 

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

7924 
SOCIOLOGIA DEL 
DESENVOLUPAMENT 

OP 6 3 Q 
Coneixement sistemàtic de les teories sobre 
el desenvolupament: finalitats, processos i 
indicadors. Diagnòstics i estratègia. 

7925 SOCIOLOGIA PROSPECTIVA OP 3 1,5 Q 

Estudis del futur: orígens, conceptes, 
aplicacions, limitacions i institucions. La 
sociologia prospectiva dins els estudis del 
futur: anticipació i prognosi social. La 
vocació aplicada de la sociologia 
prospectiva: anticipació i presa de decisions 
a nivell organitzador. Previsió tecnològica, 
canvi social i planificació estratègica: 
disseny d'alternativa i gestió del canvi. 

7926 SOCIOLOGIA ELECTORAL OP 3 1,5 Q 
Estudi dels comportaments electorals. 
Coneixement de les tècniques i els 
procediments d'anàlisi. 

7927 
FONAMENTS DE LES 
CIÈNCIES SOCIALS 

OP 3 1,5 Q 

Aquesta assignatura subratlla el paper de 
l'autoreflexió que les ciències socials i, 
especialment, la sociologia han de fer en 
tant que constitueixen una interpretació del 
fenomen col lectiu humà. La precaució 
d'aquestes respecte a l'herència històrica 
rebuda de l'autarquia d'allò científic. L'anàlisi 
i la cura del desig de constituir-se en 
sistema, com també la prevenció del perill 
d'entossudiment categorial sistemàtic si 
només es considera una manera de reflexió 
occidental. La comparació cultural 
consegüent que evita la ideologia i la 
parcialitat, i entra plenament en el principi 
entròpic categorial desitjable per a totes les 
ciències socials i les relativitza. 

 

ASSIGNATURES OPTATIVES DE SEGON CICLE (Cont.)

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

7928 SOCIOLOGIA DEL CONSUM OP 3 1,5 Q 
Estudi dels models de comportament del 
consum des del punt de vista sociològic. 

7929 SOCIOLOGIA DE L'EDUCACIÓ OP 4 2 Q 

L'educació com a procés de socialització. 
Grans corrents interpretatius. Funcions 
socials de l'escolarització. L'educació com a 
factor d'estratificació. Reformes educatives i 
igualtat d'oportunitats. 

7930 
ANTROPOLOGIA SOCIAL DE 
LES SOCIETATS COMPLEXES 

OP 4,5 1,5 Q 

Aquesta assignatura pretén comprendre les 
actituds, els comportaments i els valors del 
món occidental modern i analitzar els 
fonaments de les relacions econòmiques, 
polítiques i religioses, que són considerades 
essencials en el món actual. Les 
migracions, la globalitat i el 
desenvolupament de les identitats culturals 
adquireixen en aquest curs el paper central 
que els correspon en les societats del 
present. 

7931 
ENTRENAMENT EN 
HABILITATS SOCIALS 

OP 3 1,5 Q 
Fonamentació teòrica i desenvolupament 
pràctic de les destreses i les habilitats 
necessàries en les relacions interpersonals. 

7932 
SOCIOLOGIA DE LA 
DESVIACIÓ 

OP 3 1,5 Q 

Orígens de l'estudi de la desviació des de la 
perspectiva sociològica. Concepte, tipus i 
teories sociològiques sobre la desviació 
social. La desviació social en les societats 
contemporànies. 

7933 SOCIOLOGIA DE LA VELLESA OP 3 1,5 Q 

Canvis de l'estructura de les edats en la 
societat contemporània i les conseqüències 
d'aquests. Teories sociològiques sobre la 
vellesa. Gerontologia social i sociologia de 
la vellesa. 

7934 
SOCIOMORFOLOGIA I 
SEMIÒTICA URBANA 

OP 4 2 Q 

Coneixement de la forma urbana i 
arquitectònica com a significant sociològic al 
llarg de la història. Anàlisi dels codis icònics 
urbans i la semiologia de les formes 
urbanes des d'una perspectiva sociològica. 

7935 SOCIOLOGIA DEL TURISME OP 4 2 Q 

Estudis de les condicions socials i culturals 
bàsiques del fenomen turístic en les 
societats avançades i el paper actiu del 
turisme en el desenvolupament dels nous 
estils de vida. 

7936 SOCIOLOGIA DE LA CIÈNCIA OP 3 1,5 Q 
Estudi del sistema sociocultural, organitzatiu 
i creatiu de la ciència. 
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CRÈDITS PER EQUIVALÈNCIA
S'atorguen, per equivalència, crèdits a:
Pràctiques Professionals en Empreses, Institucions Públiques o Privades, etc.: Els alumnes podran obtindre crèdits de lliure elecció i optatius 
mitjançant pràctiques realitzades en empreses. L'equivalència serà de 25 hores de pràctica per crèdit, amb un màxim de 18 crèdits i un mínim 
de 12.
Pots trobar més informació en l'apartat del Vicedeganat de Pràctiques de la pàgina web de la Facultat (www.ua.es/centros/economicas/vpe) o 
en l'Oficina de Pràctiques d'Empresa, a/e:practica.empresa@ua.es o bé a través del telèfon 965909604.
Estudis realitzats en el marc de convenis internacionals per la Universitat: Els alumnes, de la Facultat d'Econòmiques i Empresarials, una 
vegada superat el seu primer curs (o un total de 60 crèdits), tenen la possibilitat de cursar fora de la Universitat d'Alacant la totalitat de crèdits 
de lliure elecció i optatius que establix el seu propi pla d'estudis, a través dels següents programes de Mobilitat, convocats des del Secretariat 
de Programes Internacionals i Mobilitat (pavelló d'Alumnat  www.ua.es/s.mobilitat)

MOBILITAT EUROPEA. El Programa SÒCRATES ERASMUS els permet cursar un semestre o un curs complet en una de les més de 80 universitats 
europees amb què la Facultat té conveni a Alemanya, Àustria, Bèlgica, Finlàndia, França, Grècia, Holanda, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Portugal, 
Regne Unit, Romania, Suècia.
MOBILITAT NO EUROPEA. Aquest programa els permet cursar estudis en universitats no europees, als EUA, Canadà, Austràlia, Mèxic, Xile, 
Argentina.
MOBILITAT NACIONAL. Per mitjà del Programa SICUE poden realitzar una part dels seus estudis en una altra universitat espanyola amb què la 
Facultat tinga firmat un conveni, podent experimentar sistemes docents diferents, així com els aspectes culturals i socials d'altres Autonomies.
ESTUDIS DE LLENGUA I CULTURA XINESA: GUANGDONG Y SHANGHAI

La Facultat organitza un programa de cursos en anglés, l'International Business Programme (IBP), que els oferix la possibilitat d'especialitzar-
se en diferents àrees i obtindre 4 crèdits de lliure elecció per cada curs superat, tot això en un ambient multicultural amb estudiants de diverses 
nacionalitats. Per a informació més detallada, poden consultar la web:

www.ua.es/centros/economicas/vri/

El Reglament sobre Mobilitat d'Alumnes de la Facultat, aprovat en la Junta de Facultat del 20/02/06 establix el reconeixement de crèdits 
cursats en l'estranger a través de la matrícula en l'assignatura “Cursos en Programes de Mobilitat (Lliure Elecció/Optativa)”, així com la 
possibilitat de convalidació prèvia d'assignatures troncals i obligatòries.
Poden trobar més informació en la pàgina web del Vicedeganat de Relacions Internacionals de la Facultat:

www.ua.es/centros/economicas/vri

ASSIGNATURES OPTATIVES DE SEGON CICLE (Cont.)

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

7937 SOCIOLOGIA DE LES ARTS OP 3 1,5 Q 
Estudi comparat de les categories 
estètiques i la manifestació d'aquestes en 
les diverses formes creatives. 

7938 SOCIOLOGIA DE LA FAMÍLIA OP 3 1,5 Q 

Estudi de la família des de l'etapa 
institucional fins a l'actual caracterització 
postindustrial d'aquesta. Teories
sociològiques sobre la família. Formes 
familiars i de parentiu. Polítiques de la 
família en les societats avançades. La 
família espanyola. 

7939 
INSTRUMENTS 
D'INTERVENCIÓ 
SOCIOLÒGICA EN LA CIUTAT 

OP 3 1,5 Q 

Estudi i desenvolupament de metodologies 
sociològiques específiques en l'anàlisi dels 
components de l'espai social. Necessitats i 
comportaments socials. Models pragmàtics 
en la intervenció urbana. 

7940 SOCIOLOGIA VISUAL OP 3 1,5 Q 

Estudi de la realitat social a través de 
l'anàlisi dels elements visuals de la societat. 
Utilització de tècniques audiovisuals en la 
investigació social. 

7941 SOCIOLOGIA DE LA SALUT OP 3 1,5 Q 
Coneixements bàsics dels conceptes, els 
mètodes i les perspectives teòriques de la 
sociologia aplicats al fenomen de la salut. 

7942 ECOLOGIA DEL PAISATGE OP 3 1,5 Q 

Fonaments conceptuals entorn del paisatge. 
Estructura i funció del sistema d'estudi. El 
paper de l'home en el desenvolupament del 
paisatge. Aplicacions de l'ecologia del 
paisatge: planificació i gestió. 
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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




