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L’accés des del batxillerat 
Per accedir als estudis de grau cal superar les proves 
d’accés a la universitat (PAU) i fer la preinscripció.1

Les PAU de 2018 tenen dues fases, una obligatòria 
(amb validesa indefinida) i una altra voluntària (amb 
validesa només per als dos cursos següents a la 
realització dels exàmens).

La fase obligatòria inclou cinc exàmens: Castellà, 
Valencià, Primer Idioma estranger (Alemany, Anglès, 
Francès o Italià), Història d’Espanya i una assignatura 
troncal general de modalitat de segon de batxillerat 
(Fonaments de l’Art II, Llatí II, Matemàtiques Aplicades 
a les C. Socials II o Matemàtiques II). L’idioma estranger 
podrà ser cursat o no cursat en el batxillerat, la resta 
d’ assignatures han d’haver estat cursades. La nota 
d’aquesta fase obligatòria serà la mitjana de les 5 
assignatures i haurà de ser igual o superior a 4 punts.

En la fase voluntària, l’estudiantat pot examinar-se, 
fins a un màxim de 4, de qualsevol assignatura troncal 
(general de modalitat o d’opció) de segon de batxillerat 
cursada o no cursada (excepte de l’assignatura troncal 
general de modalitat examinada en la fase obligatòria 
de la mateixa convocatòria; aquesta assignatura troncal 
general de modalitat sols podrà utilitzar-se per a 
ponderar en la fase voluntària els dos cursos següents 
a la realització de l’examen).

Es tenen en compte els dos exercicis que proporcionen 
millor nota d’admissió una volta ponderats per 0,1 o 
0,2 (vegeu el quadre de ponderacions de les pàgines 
14 i 15) tant de les assignatures troncals d’opció o 
troncals generals de modalitat de la fase voluntària 
com de l’assignatura troncal general de modalitat de la 
fase obligatòria. En tot cas, la nota de qualsevol de les 
assignatures que ponderen haurà de ser igual o superior 
a 5. Així, es pot augmentar la nota d’admissió a les 
titulacions fins a 4 punts (s’hi pot arribar fins a 14 punts).

Amb les qualificacions del batxillerat, les de la fase 
obligatòria i les de la fase voluntària de les PAU 
l’alumnat obté les seues notes d’accés mitjançant  
les fórmules següents:

Nota d’accés a la universitat (NAU) = mitjana del 
batxillerat (60%) + mitjana de la fase obligatòria PAU (40%)

Nota d’admissió a les titulacions (NAT) = NAU + 
[ponderació x M1 PAU] + [ponderació x M2 PAU]

Les matèries M1 i M2 corresponen a les dues millors 
qualificacions de les assignatures troncals d’opció  
i troncals generals de modalitat de la fase voluntària 
o de l’assignatura troncal general de modalitat de la 
fase obligatòria aprovades en les PAU. En funció de les 
matèries troncals examinades i aprovades i de la seua 
vinculació al grau, es poden obtenir diferents NAT per 
accedir a diferents graus. 

A C C É S

1 Segons l’Acord de la Comissió Gestora dels Processos d’Accés  
i Preinscripció del 24 d’octubre de 2016, i seguint el que diu l’Ordre 
ECD 1941/2016, de 22 de desembre (BOE de 23 de desembre de 
2016), les condicions d’exempció de les PAU sols podien aplicar-se  
en el curs 2016-2017, per tant, en el curs 2017-2018 no hi ha  
exempció de les PAU. La NAU (nota d’accés a la universitat)  
aconseguida el curs passat pels estudiants que estaven exempts  
de les PAU no tindrà caducitat en les universitats valencianes,  
és a dir, la seua validesa és indefinida. A data d’impressió  
d’aquesta guia, està pendent de publicació una ordre ministerial  
sobre l’avaluació del batxillerat per a l’accés a la universitat.
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Solament amb la NAU (entre 5 i 10 punts) ja es 
pot sol·licitar l’accés a la universitat, però si es vol 
augmentar aquesta nota cal examinar-se de les 
matèries que ponderen a les PAU. La matèria general 
de modalitat examinada en la fase obligatòria pot 
computar dues vegades: per a la nota de la fase 
obligatòria i pot ponderar, si és el cas, com les 
assignatures de la fase voluntària.

L’accés des dels cicles formatius  
de grau superior 
Per accedir als graus amb un títol de tècnic/a superior 
de formació professional, tècnic/a superior d’arts 
plàstiques i disseny o tècnic/a esportiu superior  
i equivalents, cal fer la preinscripció amb la nota 
mitjana dels estudis corresponents. 

Solament amb la nota mitjana del títol de tècnic/a 
superior o equivalent (entre 5 i 10 punts) ja es pot 
sol·licitar l’accés, però si es vol augmentar aquesta 
nota, l’estudiantat pot examinar-se en la fase voluntària 
de les PAU de qualsevol assignatura d’entre les 13 
troncals d’opció o d’entre les 4 troncals generals de 
modalitat de segon de batxillerat, fins a un màxim de 4. 
La fase voluntària té validesa només per als dos cursos 
següents a la realització dels exàmens. 

Es tenen en compte els dos exercicis aprovats 
que proporcionen millor nota d’admissió una 
volta ponderats per 0,1 o 0,2 (vegeu el quadre de 
ponderacions de les pàgines 14 i 15). Així, es pot 
augmentar la nota mitjana d’accés a la titulació fins  
a 4 punts (s’hi pot arribar fins a 14 punts).

Amb la nota mitjana del títol de tècnic/a superior  
i les qualificacions de la fase voluntària de les PAU, 
l’alumnat obté les seues notes d’accés mitjançant  
les fórmules següents:

Nota d’accés a la universitat (NAU) = nota mitjana  
del títol de tècnic/a superior

Nota d’admissió a les titulacions (NAT) = nota mitjana 
del títol de tècnic/a superior + [ponderació x M1 PAU] + 
[ponderació x M2 PAU]

Les matèries M1 i M2 corresponen a les dues millors 
qualificacions de les assignatures troncals d’opció  
i troncals generals de modalitat de la fase voluntària 
aprovades en les PAU. En funció de les matèries 
troncals examinades i aprovades i de la seua vinculació 
al grau, es poden obtenir diferents NAT per accedir  
a diferents graus. 
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L’accés amb estudis estrangers

Unió Europea i països amb conveni
En el cas de tenir estudis de sistemes educatius 
de països de la Unió Europea, Andorra, Islàndia, 
Liechtenstein, Noruega, Suïssa i la Xina, o d’haver 
cursat el batxillerat europeu o el batxillerat 
internacional, s’ha d’obtenir la credencial d’accés que 
emet la UNED (Universitat Nacional d’Ensenyament a 
Distància) i que permet sol·licitar plaça en el sistema 
universitari públic valencià a través de la preinscripció. 
La qualificació de la l’acreditació es correspon a 
la qualificació del batxiller més la fase obligatòria 
de les PAU, és a dir, a la NAU (nota d’accés a la 
universitat, fins a 10 punts). Aquests estudiants poden 
presentar-se a un màxim de 4 assignatures en les 
proves de competències específiques (PCE) de la UNED 
per a incrementar la nota d’admissió fins a 14 punts 
(sols es tindran en compte les dues assignatures que 
proporcionen millor nota d’admissió). 

D’altra banda, si aquests estudiants han fet proves 
d’avaluació externa, la UNED pot incorporar aquestes 
qualificacions, que funcionaran igual que les 
obtingudes en les PCE i podran augmentar  
la nota d’admissió fins a 14 punts.

Resta de sistemes educatius estrangers
Els estudiants procedents de la resta de sistemes 
educatius estrangers que vulguen estudiar en una 
universitat pública valenciana han de sol·licitar al 
Ministeri d’Educació l’homologació dels estudis 
realitzats al del títol de batxillerat o equivalent i poden 
obtenir l’acreditació de la UNED, la qualificació màxima 
de la qual serà de 6 punts. Aquesta qualificació serà 
equivalent a la NAU (nota d’accés a la universitat). 

A més, aquests estudiants poden presentar-se 
a un màxim de 4 assignatures en les proves de 
competències específiques (PCE) de la UNED per a 
incrementar la NAU (nota d’accés a la universitat)  
fins a 10 punts. Dues de les assignatures examinades 
en les PCE podran ponderar per a augmentar la NAT  
(nota d’admissió a la titulació) fins a 14 punts. 

En tot cas, la UNED és l’encarregada de certificar les 
qualificacions de tots els estudiants estrangers, emetre 
la credencial i, si escau, realitzar les proves pertinents. 

Aquests estudiants entren en la mateixa reserva de 
places que els estudiants de batxillerat i de cicles 
formatius de grau superior.
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L’accés per a majors de 25, 40 i 45 anys

Accés per a majors de 25 anys
La prova d’accés per a majors de 25 anys s’estructura 
en dues fases, una general i una específica. La general 
consta de quatre exercicis: Comentari de text, Castellà, 
Valencià i Llengua estrangera. La fase específica està 
en funció de la branca de coneixement triada entre les 
cinc que hi ha: Arts i Humanitats, Ciències, Ciències  
de la Salut, Ciències Socials i Jurídiques, i Enginyeria  
i Arquitectura. En aquesta fase, cal examinar-se de 
dues matèries vinculades a la branca de coneixement.

Per a presentar-se a la prova cal tenir 25 anys o fer-los 
dins l’any natural en què s’hi realitza i no acomplir les 
condicions per accedir a la universitat per una altra via.

El fet d’aprovar els exàmens dóna dret a fer la 
preinscripció en qualsevol titulació universitària però 
es té preferència si es demana un grau vinculat a la 
branca de coneixement elegida a la fase específica. 
Les places reservades són un 3% en cada grau. 

Accés per a majors de 40 anys
Aquesta via és per a candidats amb experiència  
laboral i professional vinculada a un grau universitari. 
La Universitat de València valora l’experiència 
professional i, a més, els candidats han de superar  
una entrevista personal. 

Per a presentar-se per aquesta modalitat d’accés cal 
tenir 40 anys o fer-los dins de l’any de començament 
del curs acadèmic, no acomplir les condicions per 
accedir a la universitat per una altra via i tenir el títol  
de graduat escolar.

El fet de superar l’entrevista sols dóna dret a realitzar 
la preinscripció al grau per al qual s’han entrevistat. 
Per a aquest col·lectiu es reserva un 1% de les places 
en cada titulació, llevat dels graus en Medicina  
i en Odontologia on no se’n reserven.

Accés per a majors de 45 anys
La prova d’accés per a majors de 45 anys consta de 
tres exercicis: Comentari de text, Castellà i Valencià. 
També s’ha de superar una entrevista personal. 

Per a presentar-se a la prova cal tenir 45 anys o fer-los 
dins de l’any natural en què s’hi realitza, no acomplir 
les condicions per accedir a la universitat per una 
altra via i no poder acreditar experiència laboral o 
professional habilitant.

La superació de les proves sols dóna dret a fer la 
preinscripció al grau triat en la sol·licitud. Per a  
aquest col·lectiu es reserva un 1% de les places  
en cada titulació.

L’accés des d’altres col·lectius
També es pot accedir als estudis de grau amb una 
titulació oficial universitària. Per a la quota de titulats 
universitaris es té en compte la nota mitjana dels 
estudis amb els quals s’accedeix (fins a 10 punts)  
i es reserven un 3% de les places de cada grau.

D’altra banda, es reserven places per a esportistes 
d’alt nivell, d’elit A i B, i d’alt rendiment (10% per  
al grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport; 
5% per als graus en Fisioteràpia i en Mestre/a en 
Educació Primària; i 3% per a la resta de graus)  
i per a estudiants amb discapacitat igual o superior  
al 33% (5% de les places de cada grau).
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L’accés a les dobles titulacions 
La Universitat de València ofereix sis dobles graus: 
Administració i Direcció d’Empreses + Dret / Dret  
+ Ciències Polítiques i de l’Administració Pública  
/ Dret + Criminologia / Farmàcia + Nutrició Humana 
i Dietètica / Sociologia + Ciències Polítiques i de 
l’Administració Pública / Turisme + Administració i 
Direcció d’Empreses. Les sis dobles titulacions es trien 
com qualsevol altre grau, a l’imprés de preinscripció, 
i pot ponderar qualsevol assignatura que pondere en 
algun dels dos graus, aplicant la ponderació més alta. 

L’accés als programes de doble  
titulació internacional 
Els estudiants de la Universitat de València tenen la 
possibilitat de cursar dos anys acadèmics en una de 
les universitats estrangeres sòcies i, en acabar, obtenir 
els títols d’ambdues institucions. 

Cada centre determina, per a cadascun dels programes 
de doble titulació internacional, el moment en què 
l’estudiantat ha de realitzar la sol·licitud, els requisits 
que han d’acomplir i els criteris amb els quals es fa  
la selecció. 

Per als programes de doble titulació de la Facultat 
d’Economia s’ha d’estar en segon any de grau i 
superar, almenys, el 90% dels crèdits dels dos primers 
cursos. A més, cal acreditar el nivell d’idioma requerit 
per la universitat estrangera de destinació.

Per al doble grau francoespanyol en Dret s’ha de fer la 
sol·licitud en primer curs i es té en compte l’expedient 
acadèmic i el nivell B2 de francès. En tot cas, s’han 
de superar 1r i 2n cursos del grau en Dret, amb un 
mínim de 120 crèdits ECTS, per poder iniciar l’estada 
a l’estranger.

Per al doble grau/màster en Química s’han de superar 
els crèdits dels tres primers cursos i tenir un nivell B1 
de francès. La sol·licitud coincideix amb la convocatòria 
Erasmus i es fa en tercer curs.

La Universitat de València treballa per ampliar l’oferta 
dels programes de doble titulació internacional. Per 
conèixer la informació actualitzada, es pot consultar  
la pàgina web de cada centre en el portal www.uv.es.

L’accés als grups ARA 
La Universitat de València té, en algunes de les 
seues titulacions, grups de docència en anglès que 
s’anomenen grups ARA (Alt Rendiment Acadèmic) 
on almenys un 50% de les classes s’imparteixen en 
aquesta llengua. 

Les titulacions amb grup ARA són les següents: 
Administració i Direcció d’Empreses, Dret, Economia, 
Farmàcia, International Business, Medicina i Psicologia. 

L’accés a aquests grups es fa mitjançant una sol·licitud 
en la facultat immediatament després de ser admès en 
la titulació. Cal acreditar el nivell B2 d’anglès entre la 
data d’inscripció al grup i la finalització del primer curs. 
Per al grau en International Business s’ha d’acreditar 
en el moment de la matrícula.
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Anglès: formació i acreditació  
per a estudiants
La Universitat de València ha posat en marxa el Pla de 
formació i acreditació d’anglès per a estudiants amb 
l’objectiu d’obtenir i d’acreditar unes competències 
lingüístiques equivalents als nivells B1 i B2 d’anglès. 
Aquests nivells permeten accedir a moltes de les 
places del programa Erasmus i cursar assignatures 
amb docència en anglès en tercer i quart cursos. 

El pla inclou cursos de formació i la possibilitat 
d’acreditar-se. La Universitat ofereix unes condicions 
econòmiques favorables tant per a la matrícula del curs 
com per a l’acreditació posterior. Per a beneficiar-se 
del pla cal preinscriure’s; hi ha més informació al web: 
www.spluv.es/plaangles. 

Actualment, la Universitat de València, a banda de 
l’ensenyament en anglès en els grups ARA, ofereix 
assignatures en aquesta llengua en alguns graus  
i té previst ampliar-ne l’oferta.

La preinscripció

Què és?
És el procediment d’admissió que serveix per a 
ordenar, segons la nota d’accés, els estudiants 
que demanen plaça en un grau. En aquest procés 
tenen prioritat les sol·licituds corresponents a les 
qualificacions obtingudes en la convocatòria ordinària 
de les proves d’accés (juny) o en convocatòries 
de cursos anteriors. A continuació s’ordenen 
les sol·licituds amb les qualificacions de la fase 
extraordinària (juliol).

Les universitats públiques valencianes i els seus 
centres adscrits fan la preinscripció conjuntament,  
per això, cada estudiant només pot presentar una  
sola preinscripció al districte universitari valencià.

Qui pot fer-la?
Per fer la preinscripció als estudis de grau cal tenir  
un d’aquests requisits:

• Batxiller amb les PAU superades.

• Títols de tècnic/a superior de formació professional, 
tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny, tècnic/a 
esportiu superior, o equivalents.

• Accés per a majors de 25, 40 o 45 anys.

• Titulació universitària.

• Batxillerats comunitaris i d’altres països amb conveni, 
batxillerat europeu i batxillerat internacional, amb 
l’acreditació expedida per la UNED.

• Estudis no comunitaris homologats al batxillerat  
amb l’acreditació expedida per la UNED.

Hi ha reserva de places per a alguns 
col·lectius?
Sí. Se’n reserven per als col·lectius següents:

• Per a esportistes d’alt nivell d’elit A i B i d’alt 
rendiment (10% per al grau en Ciències de l’Activitat 
Física i de l’Esport, 5% per als graus en Fisioteràpia  
i en Mestre/a en Educació Primària, i 3% per a  
la resta de graus).

• Per a estudiants amb discapacitat igual o superior 
al 33% i estudiants amb necessitats educatives 
especials permanents derivades de la seua 
discapacitat (5%).

• Per a titulats universitaris (3%).

• Per a majors de 25 anys amb les proves d’accés 
específiques superades (3%); majors de 40 anys amb 
acreditació professional (1%); majors de 45 anys 
amb les proves d’accés específiques superades (1%).
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Quan cal fer-la?
Normalment el termini de preinscripció s’obre en juny  
i es tanca els primers dies de juliol. Cal parar atenció 
als períodes de presentació de sol·licituds en funció de 
les diferents situacions acadèmiques dels sol·licitants.

Les llistes d’espera
Quan un grau té totes les places cobertes, es genera 
una llista d’espera amb els estudiants que havien 
sol·licitat plaça i no l’han obtinguda. L’ordre a la 
llista es correspon amb la nota d’admissió que té 
l’estudiant/a per a eixa titulació. Si es produeixen 
vacants en la matrícula, els centres les ofereixen  
als estudiants que estan a la llista d’espera.

La crida de la llista d’espera no és presencial i cal 
consultar-la al web de la Universitat de València. Per 
poder participar en les adjudicacions de plaça de cada 
crida cal confirmar en cada adjudicació i en cadascuna 
de les titulacions en les quals s’està en llista d’espera, 
l’interès per continuar-hi. En el cas que no es realitze 
aquesta confirmació es perd l’opció de ser admès/a  
en eixa titulació i de participar en les adjudicacions  
que resten.

La matrícula
A la Universitat de València, la matrícula de primer curs 
té lloc al mes de juliol, just després dels resultats de 
la preinscripció. Al web de cada centre es pot ampliar 
la informació sobre la documentació que cal adjuntar 
i consultar el calendari de reunions informatives 
prèvies a la matrícula. Cada estudiant admés té cita 
un dia i una hora concrets, en funció de la seua nota 
d’admissió a eixa titulació.

L’import de la matrícula depèn de les taxes que, 
per a cada curs, determina i publica la Generalitat 
Valenciana. El preu de cada crèdit és diferent 
per a cada titulació, depenent del seu nivell 
d’experimentalitat, i llavors l’import total de la matrícula 
està en funció del preu i del nombre de crèdits 
matriculats més les taxes acadèmiques.

Cal tenir en compte que els crèdits matriculats en 
segona, tercera i quarta o successives matrícules, 
tenen un increment en el preu, que també determina  
i publica la Generalitat Valenciana.

A la Universitat de València el pagament de la matrícula 
es pot realitzar en una sola vegada, en dos terminis  
o en sis.

Les beques
A l’hora d’accedir a la Universitat de València és 
important conèixer les següents convocatòries de 
beques i ajudes a l’estudi:

• Beques per a estudis universitaris. Ministeri 
d’Educació www.mecd.gob.es

• Beques per a estudis universitaris. Conselleria 
d’Educació www.ceice.gva.es

• Beques salari per a estudis de grau. Conselleria 
d’Educació www.ceice.gva.es 

• Ajudes a l’estudi. Universitat de València. Inclouen 
diferents modalitats. www.uv.es/sedi
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Recursos d’informació per a triar  
un grau

Consulteu l’oferta de graus al web  
de la Universitat de València
En el portal www.uv.es disposeu d’informació sobre 
els 55 graus i els 6 dobles graus que ofereix la 
Universitat de València. Podeu consultar detalladament 
el pla d’estudis, l’estructura per cursos, el contingut 
i la metodologia docent de cada assignatura, les 
pràctiques, etc.

Veniu, telefoneu o escriviu al Sedi 
A les tres oficines del Servei d’Informació  
i Dinamització (Sedi) s’atenen consultes sobre l’accés 
i els estudis que ofereix la Universitat de València. 
L’horari és de 9:00 a 14:00 h, de dilluns a divendres. 
Durant el mes de juny, el Servei d’Informació  
i Dinamització (Sedi) del campus de Blasco Ibáñez 
obre un dissabte de matí al voltant de les dates de 
preinscripció a la universitat (enguany serà el 16 de 
juny de 2018), i ofereix sessions informatives sobre 
l’accés i la preinscripció per a resoldre els dubtes dels 
futurs estudiants i les seues famílies. Podeu trobar 
adreces i telèfons de les tres oficines al directori 
d’aquesta guia.

Visiteu la Universitat
Durant els dies 13, 14 i 15 de febrer de 2018  
la Universitat organitza visites guiades per donar a 
conèixer l’oferta de graus de cada centre i els serveis  
i instal·lacions dels seus tres campus. La informació  
i inscripció d’aquesta activitat està disponible en:  
www.uv.es/coneixer.

Demaneu material de suport per a  
l’assessorament i l’orientació 
A l’adreça coneixer@uv.es podeu sol·licitar un 
exemplar d’alguna de les publicacions següents: 

• Guia de graus i accés de la Universitat de València 

• Llegir per triar. Guia per a aprofundir  
en el coneixement dels graus

• Amb peu ferm. Consells per a una bona entrada  
a la Universitat

• Guía de másteres de la Universitat de València  
(per branques de coneixement)

Consulteu en línia la Revista Futura
En aquesta publicació hi ha diversos articles que donen 
una visió en profunditat dels graus de la Universitat  
de València: www.uv.es/revistafutura.

Consulteu el web de l’OPAL
L’Observatori d´Inserció Professional i Assessorament 
Laboral disposa d’eines útils per a accedir a informació 
pràctica sobre les eixides professionals i els resultats 
d’inserció laboral de les titulacions de la Universitat  
de València: www.fundacio.es/opal.

Consulteu el lloc web Gripau
Gruipau.eu és un lloc web de recursos per a futurs 
universitaris elaborat conjuntament per les universitats 
públiques valencianes on es pot trobar informació útil 
per als estudiants que pensen anar a la universitat 
(docència en valencià, recomanacions per a millorar  
la redacció de textos, recursos d’autoaprenentatge  
de llengües, programari, apps, etc.): www.gripau.eu.
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          0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1         0,2  0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

          0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

          0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

          0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2  0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

 
 
 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1         0,2  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2         

 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1                0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2         

 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2                0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1         

 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2                0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 

 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2                0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2



16 G U I A  graus + accés

 Places General Majors Majors Majors Persones Titulats Esportistes
Titulació   25 anys 40 anys 45 anys discap. univ. d’elit

Administració i Direcció d’Empreses 440 9,006 5 5 - 5 5,83 5

Admin. i Direcció d’Empreses Ontinyent 70 9,271 - - - - 5 -

Admin. i Direcció d’Empreses Florida, adscrit privat 50 5 5 - - - - -

Admin. i Direcció d’Empreses Edem, adscrit privat 50 5,41 - - - - - -

Biologia 128 11,192 5,63 - - 5 7,65 5

Bioquímica i Ciències Biomèdiques 80 12,733 5 - 5 5 8,71 11,124

Biotecnologia 80 12,094 5 - - 5 8,159 -

Ciència i Tecnologia dels Aliments 64 8,381 5 - - - 7,47 -

Ciències Ambientals 80 8,496 6,255 5 - - 7,17 5

Ciències de l’Activitat Física i l’Esport 150 10,178 6,41 5 5 5 7,84 6,33

Ciències de l’Activitat Física i l’Esport Ontinyent 50 9,608 5 5 - - 7,12 5

Ciències Gastronòmiques 50 7,254 5,645 5 - - 7,42 -

Ciències Polítiques i de l’Administració Púb. 75 8,928 7,19 - - 5 7,88 -

Comunicació Audiovisual 80 10,391 5,863 - - 8,204 8,89 5

Criminologia 100 9,606 5,913 8 5 5 7,42 5

Dret 560 9,094 5,715 5 - 5 7,48 5

Economia 210 9,088 5 5 - 5 5 5

Educació Social 160 7,698 5 5 5 5 7,4 -

Enginyeria Electrònica Industrial 50 8,277 5 - - - - -

Enginyeria Electrònica de Telecomunicació 64 6,1 - - - - 5 -

Enginyeria Informàtica 50 7,996 5 - - 5 5 -

Enginyeria Multimèdia 50 9,524 5 - - 5 - -

Enginyeria Química 60 7,6 5 - - - 5 -

Enginyeria Telemàtica 64 5,658 - - - - 5 -

Estudis Anglesos 160 8,646 5 - - - 8,3 -

Estudis Hispànics 80 8,336 5 - 8,088 5 7,64 -

Farmàcia 208 10,962 5,27 - 5 5 7,71 5

Filologia Catalana 70 5 - - - - 5 -

Filologia Clàssica 50 9,069 - - - - 8,2 -

Filosofia 120 6,922 - - 5 - 6,28 -

Finances i Comptabilitat 140 8,308 5 - - - - 5

Física 80 12,61 5 - - 5 6,7 5

Fisioteràpia 160 11,08 6,09 5 - 5 8,39 8,667

Geografia i Medi Ambient 80 6,018 - - 5 - 6,1 -

Història 220 6,262 5,38 - 6,41 5 6,8 -

Història de l’Art 180 8,638 5 - 7,113 - 7,3 -

Infermeria 260 11,296 6,715 8,5 5 5 8,19 8,088

Infermeria Ontinyent 65 10,588 6,245 5 8,825 5 8,48 -

Infermeria La Fe, adscrit públic 70 12,13 7,66 8,25 5 6,353 8,413 11,3

Informació i Documentació 70 5 5 - 5 - 5 -

NOTES DE TALL I NOMBRE DE PLACES (2017) UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
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 Places General Majors Majors Majors Persones Titulats Esportistes
Titulació   25 anys 40 anys 45 anys discap. univ. d’elit

International Business / Negocis Internacionals 150 11,95 5,33 - - 5 5 11,239

Llengües Modernes i les seues Literatures 100 6,833 5 - - - 6,88 -

Logopèdia 80 7,846 5 - - 5 7,3 5

Matemàtiques 80 11,874 5 - - 5 5 5

Medicina 320 12,99 7,623  - 9,778 9,29 8,554

Mestre/a en Educació Infantil 300 8,946 5 - 5 5 7,65 5

Mestre/a en Educació Infantil Ontinyent 50 7,857 - - - - 8,22 -

Mestre/a en Educació Infantil Florida, adscrit privat 80 7,091 - - - - 5 -

Mestre/a en Educació Primària 500 9,316 5 - 5 5 7,89 5

Mestre/a en Educació Primària Florida, adscrit privat 80 5,681 - - - - 5 -

Nutrició Humana i Dietètica 144 9,556 7,7 - - 5 8,47 5

Odontologia 80 12,365 7,05  - 5 9,39 9,802

Òptica i Optometria 50 9,418 5 - - - 8,29 -

Pedagogia 160 7,924 5 - - - 6,338 -

Periodisme 80 11,338 5,285 - - 5 8,33 5

Podologia 60 10,06 5,37 - - 5 8,5 6,994

Psicologia 450 8,94 5,565 5 5 5 7,77 5

Química 180 9,014 - - - - 5 5

Relacions Laborals i Recursos Humans 250 6,71 5 5 - - 6,5 -

Sociologia 75 7,994 7,02 - - 5 5 5

Traducció i Mediació Interlingüística Alemany 25 9,096 5 - - - 8,23 -

Traducció i Mediació Interlingüística Anglès 50 11,769 6,97 - - 5 8,09 -

Traducció i Mediació Interlingüística Francès 25 9,808 6,079 - - 5 7,33 -

Treball Social 230 7,333 6,2 - 5 5 6,4 -

Turisme 150 8,034 5 5 - - 5 -

Turisme Florida, adscrit privat 40 5 - - - - - -

 Places General Majors Majors Majors Persones Titulats Esportistes
Dobles titulacions   25 anys 40 anys 45 anys discap. univ. d’elit

Administració i Direcció d’Empreses + Dret 100 12,216 5 - - 5 7,19 10,544

Dret + Ciències Polítiques 
i de l’Administració Pública 50 11,998 5 - - 5 7,25 -

Dret + Criminologia 90 11,402 5,31 - - 5 6,99 6,68

Farmàcia + Nutrició Humana i Dietètica 48 12,418 5,24 - - 5 8,5 11,755

Sociologia + Ciències Polítiques  
i de l’Administració Pública 40 10,318 - - - - 8,4 5

Turisme + Administració  
i Direcció d’Empreses 60 10,834 - - - 5 5 -

“-“ No s’han produït sol·licituds. Quan apareix un “5” vol dir que entraren tots els estudiants que demanaren plaça (incloses ambdues convocatòries: juny i juliol).
1 Aquesta puntuació correspon a la convocatòria de juliol de 2017.

Aquestes notes són únicament orientatives i corresponen a les notes dels últims estudiants admesos en cadascuna de les quotes, sense incloure els admesos per 
llistes d’espera. El nombre de places de cada grau és el del curs 2017-2018 i pot experimentar lleugers canvis per al curs 2018-2019.

NOTES DE TALL I NOMBRE DE PLACES (2017) UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
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OFERTA D’ESTUDIS DE GRAU DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 2018
GRAUS CENTRE CAMPUS

Branca d’Arts i Humanitats 
Estudis Anglesos  Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Blasco Ibáñez
Estudis Hispànics: Llengua Esp. i les seues Literatures Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Blasco Ibáñez
Filologia Catalana Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Blasco Ibáñez
Filologia Clàssica Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Blasco Ibáñez
Filosofia Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació Blasco Ibáñez
Història Facultat de Geografia i Història Blasco Ibáñez
Història de l’Art Facultat de Geografia i Història Blasco Ibáñez
Llengües Modernes i les seues Literatures Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Blasco Ibáñez
Traducció i Mediació Interlingüística Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Blasco Ibáñez

Branca de Ciències 
Biologia Facultat de Ciències Biològiques Burjassot-Paterna
Bioquímica i Ciències Biomèdiques Facultat de Ciències Biològiques Burjassot-Paterna
Biotecnologia Facultat de Ciències Biològiques Burjassot-Paterna
Ciències Ambientals Facultat de Ciències Biològiques Burjassot-Paterna
Ciències Gastronòmiques Facultat de Farmàcia Burjassot-Paterna
Física Facultat de Física Burjassot-Paterna
Matemàtiques Facultat de Ciències Matemàtiques Burjassot-Paterna
Química Facultat de Química Burjassot-Paterna

Branca de Ciències de la Salut 
Ciència i Tecnologia dels Aliments Facultat de Farmàcia Burjassot-Paterna
Farmàcia Facultat de Farmàcia Burjassot-Paterna
Fisioteràpia Facultat de Fisioteràpia Blasco Ibáñez
Infermeria Facultat d’Infermeria i Podologia Blasco Ibáñez 
  i Ontinyent
Logopèdia Facultat de Psicologia Blasco Ibáñez
Medicina Facultat de Medicina i Odontologia Blasco Ibáñez
Nutrició Humana i Dietètica Facultat de Farmàcia Burjassot-Paterna
Odontologia Facultat de Medicina i Odontologia Blasco Ibáñez
Òptica i Optometria Facultat de Física Burjassot-Paterna
Podologia Facultat d’Infermeria i Podologia Blasco Ibáñez
Psicologia Facultat de Psicologia Blasco Ibáñez

Branca de Ciències Socials i Jurídiques 
Administració i Direcció d’Empreses Facultat d’Economia Els Tarongers  
  i Ontinyent
Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport Facultat de Ciències de l’Activitat Blasco Ibáñez  
 Física i l’Esport i Ontinyent
Ciències Polítiques i de l’Administració Pública Facultat de Dret Els Tarongers
Comunicació Audiovisual Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Blasco Ibáñez
Criminologia Facultat de Dret Els Tarongers
Dret Facultat de Dret Els Tarongers
Economia Facultat d’Economia Els Tarongers
Educació Social Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació Blasco Ibáñez
Finances i Comptabilitat Facultat d’Economia Els Tarongers
Geografia i Medi Ambient Facultat de Geografia i Història Blasco Ibáñez
Informació i Documentació Facultat de Geografia i Història Blasco Ibáñez
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OFERTA D’ESTUDIS DE GRAU DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 2018
GRAUS CENTRE CAMPUS
International Business / Negocis Internacionals  Facultat d’Economia Els Tarongers
Mestre/a en Educació Infantil Facultat de Magisteri Els Tarongers  
  i Ontinyent
Mestre/a en Educació Primària Facultat de Magisteri Els Tarongers 
Pedagogia Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació Blasco Ibáñez
Periodisme Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Blasco Ibáñez
Relacions Laborals i Recursos Humans Facultat de Ciències Socials Els Tarongers
Sociologia Facultat de Ciències Socials Els Tarongers
Treball Social Facultat de Ciències Socials Els Tarongers
Turisme Facultat d’Economia Els Tarongers

Branca d’Enginyeria i Arquitectura   

Ciència de Dades Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Burjassot-Paterna
Enginyeria Electrònica Industrial Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Burjassot-Paterna
Enginyeria Electrònica de Telecomunicació Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Burjassot-Paterna
Enginyeria Informàtica Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Burjassot-Paterna
Enginyeria Multimèdia Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Burjassot-Paterna
Enginyeria Química Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Burjassot-Paterna
Enginyeria Telemàtica Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Burjassot-Paterna

DOBLES GRAUS CENTRE CAMPUS
Administració i Direcció d’Empreses + Dret  Facultat de Dret / Facultat d’Economia  Els Tarongers
Dret + Ciències Polítiques i de l’Administració Pública Facultat de Dret Els Tarongers
Dret + Criminologia Facultat de Dret Els Tarongers
Farmàcia + Nutrició Humana i Dietètica Facultat de Farmàcia Burjassot-Paterna
Sociologia + C. Polítiques i de l’Administració Pública Facultat de Ciències Socials / Facultat de Dret Els Tarongers
Turisme + Administració i Direcció d’Empreses  Facultat d’Economia  Els Tarongers 

DOBLES TITULACIONS INTERNACIONALS  
Administració i Direcció  + Master 1 Management Parcours Sciences de Gestion (Université de Nantes.  
d’Empreses  Institut d’Économie et de Management de Nantes-IAE)
Dret  + Licence et Master 1 de Droit (Université de Toulouse 1 Capitole)
Economia  + Master 1 Mention Analyse et Politique Économique (Université de Nantes.  
  Institut d’Économie et de Management de Nantes-IAE)
International Business /    + Bachelor Arts in International Business / Intercultural Studies  
Negocis Internacionals  (University of Heilbronn)
 + Bachelor in International Business, CeseMed Programme  
  (Euromed Management de Marseille)
 + Bachelor Arts (Hons) in International Business (Nottingham Trent University)
 + Bachelor Arts (Hons) in International Management (University of Hertfordshire)
 + Bachelor Arts Betriebswirtschaft Internationales Management (BIM)  
  (Hochschule Bremen)
 + Bachelor of Sciences in Business Administration  
  (University of North Carolina at Wilmington)
 + Bachelor in International Regional Studies, especialització en Management  
  of International Projects and Programmes (Russian Presidential Academy  
  of National Economy and Public Administration-RPANEPA)
Química i Màster en Química    + Diplôme d’Ingénieur/Grade/Master i Master Sciences et Technologies,  
Orgànica o Màster en Tècniques  especialització en Chimie Moléculaire o Sciences Analytiques 
Experimentals  (École de Chimie, Polymères et Matériaux (ECPM), Université de Strasbourg)
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Estudis
Anglesos
El grau en Estudis Anglesos proporciona  
un coneixement en profunditat de la llengua  
i les literatures en anglès, a més d’una formació 
filològica sòlida en diferents disciplines com  
ara la lingüística, la teoria de la literatura,  
l’ensenyament d’una llengua estrangera  
i la traducció. Aquest coneixement implica,  
a més a més, l’estudi de la realitat cultural  
dels països de llengua anglesa, com també  
de les situacions d’intercanvi comunicatiu  
en què l’anglès funciona com a llengua franca.

PERFIL
Els graduats en Estudis Anglesos poden desenvolupar 
la seua trajectòria professional en diferents àmbits 
laborals, com ara l’ensenyament, la traducció, la gestió 
i l’assessorament en empreses privades (comerç 
exterior, turisme, etc.), institucions públiques, mitjans 
de comunicació o indústries lingüístiques. 

ITINERARIS 
OPTATIVITAT PRÒPIA
 Vegeu la llista d’optatives del grau.

MINORS
 Estudis Hispànics: Llengua Espanyola  

 i les seues Literatures 
 Filologia Catalana
 Filologia Clàssica
 Llengua Alemanya i les seues Literatures
 Llengua Àrab i les seues Literatures
 Llengua Francesa i les seues Literatures
 Llengua Italiana i les seues Literatures
 Llengua Portuguesa i les seues Literatures
 Llengües i Literatures de l’Àsia Oriental

REQUISITS D’ACCÉS
 Batxillerat amb les PAU superades.
 Cicle formatiu de grau superior o equivalent.
 Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
 Titulació universitària.
 Batxillerats comunitaris i d’altres països amb  

 conveni, batxillerat internacional i batxillerat  
 europeu, amb l’acreditació de la UNED.
 Estudis no comunitaris homologats al batxillerat  

 amb l’acreditació expedida per la UNED.

Branca Arts i Humanitats

Centre Facultat de Filologia,  
 Traducció i Comunicació

Campus Blasco Ibáñez

Crèdits 240 Cursos 4

www.uv.es/grau_anglesos

·  Per a estudiar aquest grau és recomanable tenir 
un nivell B1, sense necessitat d’acreditar-lo, 
d’anglès, de català i d’espanyol.

·  A partir de tercer curs es pot completar la forma-
ció amb assignatures optatives de la titulació  
o amb un programa minor. El minor és un bloc  
de 30 crèdits optatius en una segona llengua de  
la qual cal haver cursat, en segon, 12 crèdits  
en les assignatures Segona llengua i Literatura  
de la segona llengua.

·  Per a fer els minors de català i de francès és reco-
manable tenir un nivell B2 i A2, respectivament, 
sense necessitat d’acreditar-los. Per a la resta de 
minors no es demanen coneixements previs.

·  En l’assignatura Segona llengua es pot triar entre 
alemany, àrab, basc, francès, italià, portuguès, rus 
o xinès.

·  Hi ha l’opció de fer pràctiques externes (6 crèdits 
optatius) per a conèixer les eixides professionals 
del grau.

INFORMACIÓ
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ASSIGNATURES
FBB = Formació bàsica de la branca pròpia / OB = Obligatòria 
/ OP = Optativa

1r curs Caràcter  Crèdits
Història i cultura dels països de parla anglesa FBB 6
Llatí FBB 6
Llengua anglesa I FBB 6
Llengua catalana FBB 6
Norma i ús correcte de l’espanyol FBB 6
Teoria de la literatura FBB 6
Crítica pràctica de la literatura anglesa OB 6
Fonologia anglesa OB 6
Introducció a la literatura anglesa OB 6
Llengua anglesa II OB 6

2n curs Caràcter  Crèdits
Lingüística FBB 6
Literatura de la segona llengua FBB 6
Pensament en la cultura anglòfona FBB 6
Segona llengua FBB 6
Literatura dels Estats Units I: dels orígens al segle XIX OB 6
Llengua anglesa III OB 6
Llengua anglesa IV OB 6
Morfologia i lèxic de l’anglès OB 6
Narrativa anglesa dels segles XX i XXI OB 6
Teatre anglès dels segles XX i XXI OB 6

3r curs Caràcter  Crèdits
Història de la llengua anglesa OB 6
Literatura anglesa del segle XIX OB 6
Literatura dels Estats Units II: del segle XIX al XXI OB 12
Llengua anglesa V OB 6
Llengua anglesa VI OB 6
Poesia anglesa dels segles XX i XXI OB 6
Sintaxi de la llengua anglesa OB 6
Assignatures optatives OP 12

4t curs Caràcter  Crèdits
Adquisició i ensenyament de l’anglès OB 6
com a llengua estrangera

Literatura anglesa dels segles XVII i XVIII OB 6
Literatura anglesa medieval i del segle XVI OB 6
Llengua anglesa VII OB 6
Llengua anglesa VIII OB 6
Assignatures optatives OP 18
Treball de fi de grau OB 12

OPTATIVES  Crèdits Curs

Desenvolupaments recents en teoria de la literatura 6 3r
Monogràfic de lingüística anglesa 6 3r
Monogràfic de literatura anglesa 6 3r
Traducció de textos generals en llengua anglesa 6 3r
Anàlisi del discurs en llengua anglesa 6 4t
Anglès per a finalitats específiques 6 4t
Desenvolupaments recents en lingüística 6 4t
Monogràfic de literatura dels Estats Units 6 4t
Traducció de textos literaris i audiovisuals anglesos 6 4t
Pràctiques externes 6 4t
Minor en una segona llengua i la seua literatura  30

PLA D’ESTUDIS 
Matèries de formació bàsica  60 crèdits
 de la branca pròpia
Matèries obligatòries  138 crèdits
Matèries optatives (inclouen pràctiques externes)  30 crèdits 
Treball de fi de grau  12 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats 
universitàries.
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Estudis  
Hispànics: 
LLengua 
Espanyola  
i les seues  
Literatures
El grau en Estudis Hispànics proporciona un conei-
xement en profunditat de la llengua i la literatura 
espanyoles, com també de les diferents disciplines 
que les estudien (lingüística, sociolingüística, 
teoria de la literatura, etc.). Aquest grau forma 
professionals capacitats per a donar resposta a les 
necessitats comunicatives de la societat actual, 
gràcies al desenvolupament d’una consciència 
crítica i una capacitat d’anàlisi acurada.

PERFIL
Els graduats en Estudis Hispànics es dediquen a la 
docència de la llengua i literatura espanyoles com 
a llengua materna (en ensenyament secundari) i de 
l’espanyol com a llengua estrangera (tant a l’estran-
ger com a Espanya). També tenen eixides laborals 
en els camps de la investigació, la mediació cultural, 
l’assessorament lingüístic, l’empresarial i l’institucio-
nal, la gestió cultural, el turisme, les administracions 
públiques, la planificació lingüística, la traducció,  
les biblioteques i programes d’orientació a la lectura, 
les activitats editorials, etc.

ITINERARIS
OPTATIVITAT PRÒPIA
 Vegeu la llista d’optatives del grau.

MINORS
 Estudis Anglesos
 Filologia Catalana
 Filologia Clàssica
 Llengua Alemanya i les seues Literatures
 Llengua Àrab i les seues Literatures
 Llengua Francesa i les seues Literatures
 Llengua Italiana i les seues Literatures
 Llengua Portuguesa i les seues Literatures
 Llengües i Literatures de l’Àsia Oriental

REQUISITS D’ACCÉS
 Batxillerat amb les PAU superades.
 Cicle formatiu de grau superior o equivalent.
 Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
 Titulació universitària.
 Batxillerats comunitaris i d’altres països amb  

 conveni, batxillerat internacional i batxillerat  
 europeu, amb l’acreditació de la UNED.
 Estudis no comunitaris homologats al batxillerat  

 amb l’acreditació expedida per la UNED.

Branca Arts i Humanitats

Centre Facultat de Filologia,  
 Traducció i Comunicació

Campus Blasco Ibáñez

Crèdits 240 Cursos 4

www.uv.es/grau_hispanics

·  Per a estudiar aquest grau és recomanable tenir 
un nivell B1, sense necessitat d’acreditar-lo, de 
català i d’espanyol.

·  A partir de tercer curs es pot completar la formació 
amb assignatures optatives de la titulació o amb un 
programa minor. El minor és un bloc de 30 crèdits 
optatius en una segona llengua de la qual cal haver 
cursat, en segon, 12 crèdits en les assignatures 
Segona llengua i Literatura de la segona llengua.

·  Per a fer els minors d’anglès, de català i de francès, 
és recomanable tenir un nivell B1, B2 i A2, respec-
tivament, sense necessitat d’acreditar-los. Per a la 
resta de minors no es demanen coneixements previs.

·  En l’assignatura Segona llengua es pot triar entre 
alemany, anglès, àrab, basc, francès, italià, portu-
guès, rus o xinès.

·  Hi ha l’opció de fer pràctiques externes (6 crèdits 
optatius) per a conèixer les eixides professionals.

INFORMACIÓ
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OPTATIVES Crèdits

Desenvolupaments recents en lingüística 6
Desenvolupaments recents en teoria de la literatura 6
Espanyol d’Amèrica 6
Espanyol per a estrangers 6
Expressió oral i escrita en l’espanyol 
acadèmic i professional 6
Fi de segle. Noucentisme i avantguardes 
en la literatura espanyola 6
L’espanyol i les llengües del món hispànic 6
Literatura hispanoamericana: de la colònia a les nacions 6
Pràctiques literàries en l’era de la informació 6
Teatre i societat en els contextos iberoamericans 6
Teoria i pràctica del teatre 6
Pràctiques externes 6
Minor en una segona llengua i la seua literatura  30

ASSIGNATURES
FBB = Formació bàsica de la branca pròpia / OB = Obligatòria 
/ OP = Optativa

1r curs Caràcter  Crèdits
Història de l’art FBB 6
Lectures espanyoles contemporànies FBB 6
Llatí FBB 6
Llengua catalana FBB 6
Norma i ús correcte de l’espanyol FBB 6
Teoria de la literatura FBB 6
Fonètica i fonologia espanyoles OB 6
Lectures hispanoamericanes contemporànies OB 6
Morfologia espanyola OB 6
Textos teatrals contemporanis OB 6

2n curs Caràcter  Crèdits
Introducció a la filosofia del llenguatge FBB 6
Lingüística FBB 6
Literatura de la segona llengua FBB 6
Segona llengua FBB 6
Guia de lectura del text literari OB 6
La invenció del llenguatge poètic en els Segles d’Or OB 6
Lexicografia espanyola OB 6
Oralitat i escriptura en l’edat mitjana OB 6
Semàntica espanyola OB 6

Sintaxi espanyola OB 6

3r curs Caràcter  Crèdits
Diacronia de la llengua espanyola OB 6
Dialectologia i sociolingüística espanyoles OB 6
Ficció i novel·la en els Segles d’Or OB 6
Gramàtica històrica de la llengua espanyola OB 6
Il·lustració i Romanticisme en la literatura espanyola OB 6
Lectures de textos medievals: temes i recepció OB 6
Literatura i modernitat a l’Amèrica Llatina OB 6
Pragmàtica aplicada a l’espanyol OB 6
Assignatures optatives OP 12

4t curs Caràcter  Crèdits
Comentari lingüístic i literari de textos OB 6
Espanyol col·loquial OB 6
Historiografia lingüística espanyola OB 6
Novel·la espanyola del segle XIX OB 6
Teatre clàssic a Espanya: del text a l’escena OB 6
Assignatures optatives OP 18
Treball de fi de grau OB 12

PLA D’ESTUDIS 
Matèries de formació bàsica  60 crèdits
 de la branca pròpia
Matèries obligatòries  138 crèdits
Matèries optatives (inclouen pràctiques externes)  30 crèdits 
Treball de fi de grau  12 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats 
universitàries.
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El grau en Filologia Catalana proporciona un conei-
xement en profunditat de la llengua i la literatura 
catalanes, com també de les diferents disciplines 
que les estudien (lingüística, sociolingüística, 
teoria de la literatura, etc.). Aquest grau forma 
professionals capacitats per a donar resposta a  
les necessitats comunicatives de la societat actual, 
gràcies al desenvolupament d’una consciència 
crítica i d’una capacitat d’anàlisi acurada.

PERFIL
Els graduats en Filologia Catalana poden desplegar la 
seua activitat professional en quatre àmbits principals: 
la docència de la llengua catalana i la seua literatura; 
l’assessorament lingüístic i cultural en els mitjans 
audiovisuals, el món editorial o l’administració pública 
(incloent-hi la redacció, correcció i traducció de textos); 
la gestió cultural, tant en l’administració com en l’em-
presa privada; i, finalment, la investigació en llengua  
i literatura.

ITINERARIS
OPTATIVITAT PRÒPIA
 Vegeu la llista d’optatives del grau.

MINORS
 Estudis Anglesos
 Estudis Hispànics: Llengua Espanyola 

 i les seues Literatures 
 Filologia Clàssica
 Llengua Alemanya i les seues Literatures
 Llengua Àrab i les seues Literatures
 Llengua Francesa i les seues Literatures
 Llengua Italiana i les seues Literatures
 Llengua Portuguesa i les seues Literatures
 Llengües i Literatures de l’Àsia Oriental

REQUISITS D’ACCÉS
 Batxillerat amb les PAU superades.
 Cicle formatiu de grau superior o equivalent.
 Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
 Titulació universitària.
 Batxillerats comunitaris i d’altres països amb  

 conveni, batxillerat internacional i batxillerat  
 europeu, amb l’acreditació de la UNED.
 Estudis no comunitaris homologats al batxillerat  

 amb l’acreditació expedida per la UNED.

Branca Arts i Humanitats

Centre Facultat de Filologia,  
 Traducció i Comunicació

Campus Blasco Ibáñez

Crèdits 240 Cursos 4

www.uv.es/grau_catalana

Filologia  
Catalana

·  Per a estudiar aquest grau és recomanable tenir 
un nivell B1, sense necessitat d’acreditar-lo,  
de català i d’espanyol.

·  A partir de tercer curs es pot completar la formació 
amb assignatures optatives de la titulació o amb un 
programa minor. El minor és un bloc de 30 crèdits 
optatius en una segona llengua de la qual cal haver 
cursat, en segon, 12 crèdits en les assignatures 
Segona llengua i Literatura de la segona llengua.

·  Per a fer els minors d’anglès i de francès, és reco-
manable tenir un nivell B1 i A2, respectivament, 

sense necessitat d’acreditar-los. Per a la resta  
de minors no es demanen coneixements previs.

·  En l’assignatura Segona llengua es pot triar  
entre alemany, anglès, àrab, basc, francès, italià, 
portuguès, rus o xinès.

·  Per fomentar la inserció laboral, el grau inclou 
pràctiques externes obligatòries que permeten 
entrar en contacte amb el món de l’edició, de 
l’assessorament lingüístic, etc.

INFORMACIÓ
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PLA D’ESTUDIS 
Matèries de formació bàsica 60 crèdits 
 de la branca pròpia
Matèries obligatòries 132 crèdits
Matèries optatives 30 crèdits
Pràctiques externes obligatòries 6 crèdits
Treball de fi de grau 12 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats 
universitàries.

OPTATIVES Crèdits

Cultura i literatura per a infants i joves en llengua catalana 6
Desenvolupaments recents en lingüística 6
Desenvolupaments recents en teoria de la literatura 6
Edició de textos en llengua catalana 6
El català com a primera i segona llengua 6
El circuit literari en llengua catalana 6
Lexicografia i onomàstica catalanes 6
Semàntica, lexicologia i fraseologia catalanes 6
Traducció espanyol-català 6
Minor en una segona llengua i la seua literatura  30

ASSIGNATURES
FBB = Formació bàsica de la branca pròpia / OB = Obligatòria 
/ OP = Optativa

1r curs Caràcter  Crèdits
Història de la Corona d’Aragó FBB 6
Llatí I FBB 6
Llengua catalana FBB 6
Norma i ús correcte de l’espanyol FBB 6
Orientació, recursos i tècniques 
per a la filologia catalana FBB 6
Teoria de la literatura FBB 6
Anàlisi i crítica del teatre català OB 6
Comunicació oral formal en llengua catalana OB 6
Literatura catalana contemporània OB 6
Literatura catalana medieval i moderna OB 6

2n curs Caràcter  Crèdits
Introducció a la filosofia del llenguatge FBB 6
Lingüística FBB 6
Literatura de la segona llengua FBB 6
Segona llengua FBB 6
Anàlisi i crítica de la poesia catalana OB 6
Fonètica i fonologia catalanes OB 6
Gèneres contemporanis I OB 6
Literatura catalana medieval I OB 6
Morfologia catalana OB 6
Sintaxi catalana OB 6

3r curs Caràcter  Crèdits
Anàlisi i crítica de la narrativa catalana OB 6
Assessorament lingüístic en llengua catalana OB 6
Dialectologia i registres de la llengua catalana OB 6
Gèneres contemporanis II OB 6
Gramàtica històrica de la llengua catalana OB 6
Història de la llengua catalana I OB 6
Literatura catalana medieval II OB 6
Sociolingüística catalana OB 6
Assignatures optatives OP 12

4t curs Caràcter  Crèdits
Comentari lingüisticodiscursiu de textos 
en llengua catalana OB 6
Gèneres contemporanis III OB 6
Història de la llengua catalana II OB 6
Literatura catalana de l’edat moderna OB 6
Assignatures optatives OP 18
Pràctiques externes OB 6
Treball de fi de grau OB 12



26 G U I A  graus + accés

Filologia  
Clàssica
El grau en Filologia Clàssica ofereix un ampli 
coneixement de l’antiguitat grecoromana,  
sobretot de les llengües que la caracteritzen:  
el llatí i el grec. El coneixement d’aquest món  
cultural, fonamental en l’origen i el desenvolu-
pament de la societat europea, proporciona una 
formació humanística sòlida, alhora que permet 
l’adquisició de competències filològiques que 
habiliten per a l’exercici professional. Així, l’es-
tudiantat desenvolupa estratègies de gestió de la 
informació i d’aplicació deles noves tecnologies  
en l’àmbit lingüístic. 

PERFIL
La docència és l’àmbit professional més propici  
per als graduats en Filologia Clàssica, encara que  
el ventall és molt més ampli. Els estudiants reben  
una formació que els permet dedicar-se, entre  
altres: a la investigació (en col·laboració amb altres 
disciplines com l’arqueologia); al treball terminològic, 
per mitjà de l’actualització de llenguatges propis  
de disciplines com ara la medicina i la biologia;  
a l’estudi i la gestió dels fons antics de biblioteques;  
a l’edició, comentari i traducció d’obres literàries;  
al turisme cultural, etc.

ITINERARIS
OPTATIVITAT PRÒPIA
 Vegeu la llista d’optatives del grau.

MINORS
 Estudis Anglesos
 Estudis Hispànics: Llengua Espanyola 

 i les seues Literatures 
 Filologia Catalana
 Llengua Alemanya i les seues Literatures
 Llengua Àrab i les seues Literatures
 Llengua Francesa i les seues Literatures
 Llengua Italiana i les seues Literatures
 Llengua Portuguesa i les seues Literatures
 Llengües i Literatures de l’Àsia Oriental

REQUISITS D’ACCÉS
 Batxillerat amb les PAU superades.
 Cicle formatiu de grau superior o equivalent.
 Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
 Titulació universitària.
 Batxillerats comunitaris i d’altres països amb  

 conveni, batxillerat internacional i batxillerat  
 europeu, amb l’acreditació de la UNED.
 Estudis no comunitaris homologats al batxillerat  

 amb l’acreditació expedida per la UNED.

Branca Arts i Humanitats

Centre Facultat de Filologia,  
 Traducció i Comunicació

Campus Blasco Ibáñez

Crèdits 240 Cursos 4

www.uv.es/grau_classica

·  Per a estudiar aquest grau és recomanable tenir 
un nivell B1, sense necessitat d’acreditar-lo, de 
català i d’espanyol.

·  A partir de tercer curs es pot completar la formació 
amb assignatures optatives de la titulació o amb un 
programa minor. El minor és un bloc de 30 crèdits 
optatius en una segona llengua de la qual cal haver 
cursat, en segon, 12 crèdits en les assignatures 
Segona llengua i Literatura de la segona llengua.

·  Per a fer els minors d’anglès, de català i de francès, 
és recomanable tenir un nivell B1, B2 i A2, respec-
tivament, sense necessitat d’acreditar-los. Per a la 
resta de minors no es demanen coneixements previs.

·  En l’assignatura Segona llengua es pot triar entre 
alemany, anglès, àrab, basc, francès, italià, portu-
guès, rus o xinès.

·  Hi ha l’opció de fer pràctiques externes (6 crèdits 
optatius) per a conèixer les eixides professionals.

INFORMACIÓ
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OPTATIVES Crèdits

Desenvolupaments recents en lingüística 6
Desenvolupaments recents en teoria de la literatura 6
Història de la llengua grega 6
Història de la llengua llatina 6
Lingüística grega II 6
Lingüística llatina II 6
Literatura grega III 6
Literatura llatina III 6
Pràctiques externes 6
Minor en una segona llengua i la seua literatura 30

ASSIGNATURES
FBB = Formació bàsica de la branca pròpia / OB = Obligatòria 
/ OP = Optativa

1r curs Caràcter  Crèdits
Grec I FBB 6
Introducció a la història de Grècia i Roma FBB 6
Llatí I  FBB 6
Llengua catalana FBB 6
Norma i ús correcte de l’espanyol FBB 6
Teoria de la literatura FBB 6
Grec II OB 6
Introducció a la filologia clàssica OB 6
Llatí II OB 6
Religió i mitologia grecoromanes OB 6

2n curs Caràcter  Crèdits
Introducció a la filosofia antiga FBB 6
Lingüística FBB 6
Literatura de la segona llengua FBB 6
Segona llengua FBB 6
Grec III OB 6
Grec IV OB 6
Literatura grega I OB 6
Literatura llatina I OB 6
Llatí III OB 6
Llatí IV OB 6

3r curs Caràcter  Crèdits
Grec V OB 6
Grec VI OB 6
Llatí V OB 6
Llatí VI OB 6
Lingüística grega I OB 6
Lingüística llatina I OB 6
Literatura grega II OB 6
Literatura llatina II OB 6
Assignatures optatives OP 12

4t curs Caràcter  Crèdits
Grec VII OB 6
Grec VIII OB 6
Lingüística indoeuropea OB 6
Llatí VII OB 6
Llatí VIII OB 6
Assignatures optatives OP 18
Treball de fi de grau OB 12

PLA D’ESTUDIS 
Matèries de formació bàsica  60 crèdits
 de la branca pròpia
Matèries obligatòries 138 crèdits
Matèries optatives (inclouen pràctiques externes) 30 crèdits 
Treball de fi de grau  12 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats 
universitàries.
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Filosofia
El pla d’estudis del grau en Filosofia té per 
objectiu la formació de professionals que  
coneguen els conceptes, les teories i els mètodes 
de treball més importants en el camp de la filo-
sofia. I, a un nivell de coneixements corresponent 
al del grau, que sàpiguen aplicar-los als diversos 
àmbits de la vida, que sàpiguen ampliar-los  
mitjançant la investigació i l’anàlisi de nous  
problemes, i que sàpiguen transmetre’ls  
i difondre’ls a tots els àmbits.

PERFIL
Aquesta titulació es dedica a l’estudi del saber  
com a tal i investiga la realitat i l’ésser humà des  
dels vessants antropològics, ètics, sociològics i estètics.  

El contingut d’aquests estudis és, doncs, ampli: lògica, 
política, ciència, llenguatge, etc. I permet treballar  
en el camp de l’ensenyament, de la investigació,  
de la comunicació i de la cultura.

REQUISITS D’ACCÉS
 Batxillerat amb les PAU superades.
 Cicle formatiu de grau superior o equivalent.
 Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
 Titulació universitària.
 Batxillerats comunitaris i d’altres països amb  

 conveni, batxillerat internacional i batxillerat  
 europeu, amb l’acreditació de la UNED.
 Estudis no comunitaris homologats al batxillerat  

 amb l’acreditació expedida per la UNED.

Branca Arts i Humanitats

Centre Facultat de Filosofia i Ciències 
 de l’Educació

Campus Blasco Ibáñez

Crèdits 240 Cursos 4

www.uv.es/grau_filosofia

·  El grau en Filosofia incorpora matèries  
pluridisciplinàries, dotades de contingut filosòfic 
tant teòric com pràctic, i matèries de caràcter 
instrumental que faciliten el desenvolupament  
de tasques de manera informada, analítica  
i crítica, i al mateix temps ofereixen la possibilitat  
d’aprofundir en el coneixement d’una llengua 

clàssica o d’una llengua moderna, al servei  
en tots dos casos de la filosofia.

·  Es poden fer pràctiques externes amb caràcter 
optatiu per conèixer les possibilitats laborals 
d’aquests estudis i facilitar la inserció  
professional dels titulats.

INFORMACIÓ
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OPTATIVES Crèdits

Bioètica i ètica ecològica  6
Epistemologies alternatives i radicals 6
Estètica i modernitat 6
Filosofia de la història 6
Filosofia i ciència contemporània 6
Filosofia i intel·ligència artificial 6
Història de la filosofia espanyola 6
Història de la filosofia medieval 6
Problemes de l’antropologia 6
Problemes de la metafísica 6
Problemes de la teoria del coneixement 6
Teories de la llibertat 6
Pràctiques externes 6

ASSIGNATURES
FBB = Formació bàsica de la branca pròpia / FB = Formació 
bàsica / OB = Obligatòria / OP = Optativa

1r curs Caràcter  Crèdits
Art i corrents estètics contemporanis FBB 6
Història FBB 6
Introducció a l’ètica FBB 6
Introducció a la filosofia FBB 6
Introducció al grec filosòfic FBB 6
Textos filosòfics en llengua anglesa FBB 6
Incorporació als estudis de filosofia FB 6
Pensament crític FB 6
Pensament del Pròxim Orient FB 6
Problemes i corrents contemporanis en educació FB 6

2n curs Caràcter  Crèdits
Antropologia I OB 6
Antropologia II OB 6
Estètica i filosofia de les arts I OB 6
Estètica i filosofia de les arts II OB 6
Filosofia moral i ètiques aplicades I OB 6
Filosofia moral i ètiques aplicades II OB 6
Història de la filosofia antiga I OB 6
Història de la filosofia antiga II OB 6
Lògica OB 6
Lògica i teoria de l’argumentació OB 6

3r curs Caràcter  Crèdits
Filosofia de la ciència I OB 6
Filosofia de la ciència II OB 6
Filosofia política i social I OB 6
Filosofia política i social II OB 6
Història de la filosofia moderna I OB 6
Història de la filosofia moderna II OB 6
Teoria del coneixement I OB 6
Teoria del coneixement II OB 6
Assignatures optatives OP 12

4t curs Caràcter  Crèdits
Corrents actuals de la filosofia I OB 6
Corrents actuals de la filosofia II OB 6
Filosofia del llenguatge I OB 6
Filosofia del llenguatge II OB 6
Metafísica I OB 6
Metafísica II OB 6
Assignatures optatives OP 18
Treball de fi de grau OB 6

PLA D’ESTUDIS 
Matèries de formació bàsica  60 crèdits
  (36 de la branca pròpia)
Matèries obligatòries  144 crèdits
Matèries optatives (inclouen pràctiques externes)  30 crèdits 
Treball de fi de grau  6 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats 
universitàries.
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Història

Branca Arts i Humanitats

Centre Facultat de Geografia i Història

Campus Blasco Ibáñez

Crèdits 240 Cursos 4

www.uv.es/grau_historia

biblioteques i centres de documentació, la gestió  
del patrimoni històric i l’assessorament cultural  
en els àmbits públic i privat.

ITINERARI
 Formació Específica per a l’Ensenyament Secundari  

 en Geografia, Història i Història de l’Art

REQUISITS D’ACCÉS
 Batxillerat amb les PAU superades.
 Cicle formatiu de grau superior o equivalent.
 Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
 Titulació universitària.
 Batxillerats comunitaris i d’altres països amb  

 conveni, batxillerat internacional i batxillerat  
 europeu, amb l’acreditació de la UNED.
 Estudis no comunitaris homologats al batxillerat  

 amb l’acreditació expedida per la UNED.

L’estudi de la història proporciona un coneixe-
ment crític del passat de la humanitat que permet 
comprendre el present. Així mateix, contribueix a 
generar una estima pel passat i pel patrimoni his-
tòric, cultural, artístic i arqueològic, a més de servir 
també al reconeixement de la diversitat de cultures 
i civilitzacions, cosa que fomenta el respecte pels 
valors i per les tradicions culturals foranes i pel 
desenvolupament de la consciència cívica. A més, 
aquesta carrera proporciona un coneixement bàsic 
dels mètodes, de les tècniques i dels instruments 
d’anàlisi propis dels historiadors.

PERFIL
La persona graduada en Història té un conjunt de 
sabers i competències que l’encamina a l’ocupació 
professional en l’ensenyament de la història, les pros-
peccions, les excavacions i els estudis arqueològics, 
la investigació històrica, el treball en museus, arxius, 

·  Es requereix curiositat i interès pels esdeveniments 
històrics, i per plantejar-se preguntes i cercar 
explicacions sobre aquests esdeveniments dins 
un context científic. Es recomana tenir familiaritat 
amb la història i capacitat per a mantenir un ritme 
continu d’estudi.

·  Les matèries teòriques inclouen comentaris  
de textos històrics i activitats complementàries 
que faciliten l’estudi i la comprensió i contri-
bueixen a l’avaluació global. 

·  L’estudiantat pot realitzar pràctiques externes  
(6 crèdits), cosa que el permet acostar-se  
a algun dels àmbits professionals de la història.

·  El grau en Història comparteix amb el grau en 
Història de l’Art 42 crèdits de formació bàsica.

·  Els graus en Història, Història de l’Art i Geografia 
i Medi Ambient tenen un itinerari comú en quart 
curs. Aquest itinerari està format per 30 crèdits 
optatius i s’adreça a qui pense realitzar el màster 
oficial en Professor/a d’Educació Secundària. 

INFORMACIÓ
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OPTATIVES / ITINERARI Crèdits

Arqueologia de la península Ibèrica   6
El món mediterrani i el món atlàntic a l’edat moderna  6
Història contemporània dels Estats Units d’Amèrica 6
Història de l’escriptura llatina  6
Història de l’Espanya recent  6
Història de les societats d’Àsia i d’Àfrica 
a l’edat contemporània  6
Història del món islàmic medieval  6
Historia econòmica i social de l’edat mitjana  6
Poder i societat al món modern  6
Prehistòria de l’art  6
Religió i màgia al món antic  6
Pràctiques externes  6

Formació Específica per a l’Ensenyament Secundari
en Geografia, Història i Història de l’Art 

Geografia I 6
Geografia II 6
Història de l’art I 6
Història de l’art II 6
Temes pràctics d’història 6

ASSIGNATURES
FBB = Formació bàsica de la branca pròpia / FB = Formació 
bàsica / OB = Obligatòria / OP = Optativa

1r curs Caràcter  Crèdits
Anàlisi i interpretació de la imatge FBB 6
Història del món actual FBB 6
Història del pensament FBB 6
Història dels orígens d’Europa FBB 6
Introducció a la història FBB 6
Introducció a la història de l’art FBB 6
Retòrica FBB 6
Geografia FB 6
Història d’Amèrica FB 6
Introducció a la història del País Valencià FB 6

2n curs Caràcter  Crèdits
Història antiga universal I OB 6
Història antiga universal II OB 6
Història contemporània universal I OB 6
Historia contemporània universal II OB 6
Història moderna universal I OB 6
Història moderna universal II OB 6
L’expansió i la consolidació d’Europa (segles XI-XV) OB 6
La formació d’Europa (segles V-XI) OB 6
Prehistòria universal antiga OB 6
Prehistòria universal recent OB 6

3r curs Caràcter  Crèdits
Història antiga d’Espanya OB 6
Història contemporània d’Espanya I OB 6
Història contemporània d’Espanya II OB 6
Història moderna d’Espanya I OB 6
Història moderna d’Espanya II OB 6
La Corona d’Aragó a l’edat mitjana (segles XII-XV) OB 6
La península Ibèrica a l’edat mitjana (segles V-XV) OB 6
Metodologia arqueològica OB 6
Metodologia i historiografia OB 6
Prehistòria de la península Ibèrica OB 6

4t curs Caràcter  Crèdits
Arqueologia del Mediterrani OB 6
Dones i homes en la història OB 6
Paleografia i diplomàtica OB 6
Assignatures optatives OP 30
Treball de fi de grau OB 12

PLA D’ESTUDIS 
Matèries de formació bàsica  60 crèdits
  (42 de la branca pròpia)
Matèries obligatòries  138 crèdits
Matèries optatives (inclouen pràctiques externes)  30 crèdits 
Treball de fi de grau  12 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats 
universitàries.
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Història 
de l’Art
L’objectiu fonamental del grau en Història de l’Art 
és proporcionar una formació generalista a través 
d’un coneixement global i crític de totes les àrees 
relacionades amb la producció artística, les seues 
diferents manifestacions al llarg de la història i la 
recepció per la societat. Això comporta preparar 
l’estudiantat per a una pràctica professional a tra-
vés d’una formació específica en història de l’art 
que el capacite per integrar-se al mercat laboral. 

PERFIL
Els titulats en aquest grau poden treballar en els camps 
o àmbits següents:
 Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic. 
 Organització de museus i exposicions. 
 Empreses del mercat artístic: galeries,  

   antiquaris i subhastes.

 Ensenyament no universitari.
 Ensenyament universitari i investigació.

ITINERARI
 Formació Específica per a l’Ensenyament Secundari  

 en Geografia, Història i Història de l’Art

REQUISITS D’ACCÉS
 Batxillerat amb les PAU superades.
 Cicle formatiu de grau superior o equivalent.
 Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
 Titulació universitària.
 Batxillerats comunitaris i d’altres països amb  

 conveni, batxillerat internacional i batxillerat  
 europeu, amb l’acreditació de la UNED.
 Estudis no comunitaris homologats al batxillerat  

 amb l’acreditació expedida per la UNED.

Branca Arts i Humanitats

Centre Facultat de Geografia i Història

Campus Blasco Ibáñez

Crèdits 240 Cursos 4

www.uv.es/grau_art

·  Es requereix curiositat i interès pels esdeve-
niments històrics i artístics, i per plantejar-se 
preguntes i cercar explicacions sobre  
la producció artística dins el context científic.  
Es recomana tenir familiaritat amb la història  
de l’art i capacitat per a mantenir un ritme  
continu d’estudi.

·  L’estudiantat pot realitzar pràctiques externes  
(6 crèdits), cosa que el permet acostar-se a algun 
dels àmbits professionals de la història de l‘art.

·  El grau en Història de l’Art comparteix amb  
el grau en Història 42 crèdits de formació bàsica.

·  Els graus en Història de l’Art, Història i Geografia 
i Medi Ambient tenen un itinerari comú en quart 
curs. Aquest itinerari està format per 30 crèdits 
optatius i s’adreça a qui pense realitzar el màster 
oficial en Professor/a d’Educació Secundària. 

INFORMACIÓ
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OPTATIVES / ITINERARI Crèdits

Anàlisi tècnica i valoració dels béns culturals  6
Arquitectura industrial  6
Història de l’art espanyol contemporani 6
Història de l’art espanyol de l’edat moderna  6
Història de l’art iberoamericà 6
Història de l’art medieval hispànic 6
Història de l’art precolombí 6
Història de l’urbanisme europeu  6
Història de les arts decoratives europees 6
Història de les arts gràfiques   6
Història del cinema espanyol  6
Pràctiques externes  6

Formació Específica per a l’Ensenyament Secundari
en Geografia, Història i Història de l’Art

Geografia I 6
Geografia II  6
Història I  6
Història II  6
Història III 6

ASSIGNATURES
FBB = Formació bàsica de la branca pròpia / FB = Formació 
bàsica / OB = Obligatòria / OP = Optativa

1r curs Caràcter  Crèdits
Anàlisi i interpretació de la imatge FBB 6
Història del món actual FBB 6
Història del pensament FBB 6
Història dels orígens d’Europa FBB 6
Introducció a la història FBB 6
Introducció a la història de l’art FBB 6
Retòrica FBB 6
Història de l’art d’Egipte i del Pròxim Orient OB 6
Història de l’art grec OB 6
Història de l’art romà OB 6

2n curs Caràcter  Crèdits
Fonts de la història de l’art FB 6
Tècniques i conservació de béns immobles FB 6
Tècniques i conservació de béns mobles FB 6
Història de l’art a l’alta edat mitjana i el Romànic OB 6
Història de l’art al segle XVIII OB 6
Història de l’art barroc al segle XVII OB 6
Història de l’art bizantí i islàmic OB 6
Història de l’art del Renaixement OB 6
Història de l’art gòtic OB 6
Història de les idees estètiques OB 6

3r curs Caràcter  Crèdits
Història de l’art al segle XIX OB 6
Història de l’art al segle XX OB 6
Història de l’art i professionalització OB 6
Història de l’art valencià I OB 6
Història de l’art valencià II OB 6
Història de la fotografia OB 6
Història del cinema i altres mitjans audiovisuals 
fins al 1930 OB 6
Història i gestió del patrimoni artístic OB 6
Historiografia artística OB 6
Museologia i museografia OB 6

4t curs Caràcter  Crèdits
Art actual OB 6
Història de la música OB 6
Història del cinema i altres mitjans 
audiovisuals des de 1930 OB 6
Assignatures optatives OP 30
Treball de fi de grau OB 12

PLA D’ESTUDIS 
Matèries de formació bàsica  60 crèdits
  (42 de la branca pròpia)
Matèries obligatòries  138 crèdits
Matèries optatives (inclouen pràctiques externes)  30 crèdits 
Treball de fi de grau  12 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats 
universitàries.
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Llengües  
Modernes  
i les seues  
Literatures
Aquest grau proporciona coneixements sobre 
dues llengües i les seues literatures i desenvolupa 
competències lligades a aquests àmbits oferint 
una àmplia base filològica i humanística. Dins una 
societat europea l’estudiantat es forma per donar 
resposta a les necessitats comunicatives que  
generen els contextos multiculturals i plurilingües.  
A més, s’adquireixen les competències que per-
meten la integració en entorns laborals en què els 
coneixements de llengües i literatures estrangeres 
són estratègics. 

PERFIL
Aquest títol habilita per a actuar de pont entre diverses 
llengües i les seues cultures en diferents àmbits 
professionals: l’ensenyament d’idiomes, la traducció, 
la planificació i l’assessorament lingüístic, la mediació 
lingüística i intercultural i la gestió cultural. Fenòmens 
com la multiculturalitat, la immigració i les creixents 
relacions comercials amb Àfrica i Àsia han motivat que 
es combine l’estudi d’una primera llengua estrangera 
amb una altra de complementària a triar entre vàries. 

MENCIONS
Aquests estudis aprofundeixen en el coneixement de 
dues llengües i les seues literatures. Una d’elles té una 
major dedicació, maior, i l’altra ofereix una formació 
complementària, minor.
Es poden obtenir diferents mencions segons la  
combinació de maiors i minors que trie l’estudiant.  
A la pàgina següent està la relació de maiors i minors  
i les combinacions possibles. 

REQUISITS D’ACCÉS
 Batxillerat amb les PAU superades.
 Cicle formatiu de grau superior o equivalent.
 Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
 Titulació universitària.
 Batxillerats comunitaris i d’altres països amb  

 conveni, batxillerat internacional i batxillerat  
 europeu, amb l’acreditació de la UNED.
 Estudis no comunitaris homologats al batxillerat  

 amb l’acreditació expedida per la UNED.

Branca Arts i Humanitats

Centre Facultat de Filologia,  
 Traducció i Comunicació

Campus Blasco Ibáñez

Crèdits 240 Cursos 4

www.uv.es/grau_modernes

·  Per a estudiar aquest grau és recomanable tenir 
un nivell B1, sense necessitat d’acreditar-lo, de 
català i d’espanyol.

·  El castellà i el català són llengües A. La llengua B 
és la que es tria com a primera llengua (maior en 
alemany, francès o italià). La llengua C és la que 
es tria com a segona llengua (minor en alemany, 
anglès, àrab, castellà, català, francès, italià, 
portuguès o xinès).

·  Per al maior de francès és recomanable tenir un 
nivell A2, sense necessitat d’acreditar-lo. Per als 
minors d’anglès, de català i de francès, és recoma-
nable tenir un nivell B1, B2 i A2, respectivament, 
sense necessitat d’acreditar-los. Per a la resta  
de minors no es demanen coneixements previs.

·  Hi ha l’opció de fer pràctiques externes (6 crèdits 
optatius) per a conèixer les eixides professionals.

INFORMACIÓ



35

OPTATIVES Crèdits

Intercanvis lingüístics i literaris a Europa 6
Pràctiques externes 6

MAIORS
Llengua Alemanya i les seues Literatures [1] 
Llengua Francesa i les seues Literatures [2]
Llengua Italiana i les seues Literatures [3]

MINORS
Estudis Anglesos [1]
Estudis Hispànics: Llengua Espanyola i les seues Literatures [2]
Filologia Catalana [3]
Llengua Alemanya i les seues Literatures [4]
Llengua Àrab i les seues Literatures [5]
Llengua Francesa i les seues Literatures [6]
Llengua i Literatures de l’Àsia Oriental [7]
Llengua Italiana i les seues Literatures [8]
Llengua Portuguesa i les seues Literatures [9]

MENCIONS
Maior [1] + Minor [1]
 + Minor [2]
 + Minor [3]
 + Minor [5]
 + Minor [6]
 + Minor [7]
 + Minor [8]
 + Minor [9]
Maior [2] + Minor [1]
 + Minor [2]
 + Minor [3]
 + Minor [4]
 + Minor [5]
 + Minor [7]
 + Minor [8]
 + Minor [9]
Maior [3] + Minor [1]
 + Minor [2]
 + Minor [3]
 + Minor [4]
 + Minor [5]
 + Minor [6]
 + Minor [7]
 + Minor [9]

ASSIGNATURES
FBB = Formació bàsica de la branca pròpia / OB = Obligatòria 
/ OP = Optativa

1r curs Caràcter Crèdits
Història contemporània d’Europa FBB 6
Llatí I FBB 6
Llengua catalana FBB 6
Llengua moderna B I FBB 6
Norma i ús correcte de l’espanyol FBB 6
Teoria de la literatura FBB 6
Introducció als textos literaris en llengua B OB 6
Literatura i cultura en llengua B I OB 6
Llengua moderna B II OB 6
TIC aplicades a la llengua B OB 6

2n curs Caràcter  Crèdits
Ètica i pensament crític FBB 6
Lingüística FBB 6
Literatura de la segona llengua FBB 6
Llengua moderna C I FBB 6
Comentari de textos literaris en llengua B OB 6
Estudis de narrativa en llengua B OB 6
Literatura i cultura en llengua B II OB 6
Literatura i cultura en llengua B III OB 6
Llengua moderna B III OB 6
Llengua moderna B IV OB 6

3r curs Caràcter  Crèdits
Estudis de teatre i arts de l’espectacle en llengua B OB 6
Estudis lingüístics en llengua B I OB 6
Estudis lingüístics en llengua B II OB 6
Lingüística contrastiva OB 6
Literatura en llengua B i arts audiovisuals OB 6
Llengua B per a finalitats específiques OB 6
Llengua moderna B V OB 6
Traducció general llengua B - llengua A OB 6
2 assignatures del Minor OB 12

4t curs Caràcter  Crèdits
Estudis de poesia en llengua B OB 6
Estudis lingüístics en llengua B III OB 6
Literatura comparada OB 6
Llengua moderna B VI OB 6
3 assignatures del Minor OB 18
Assignatura optativa OP 6
Treball de fi de grau OB 12

PLA D’ESTUDIS 
Matèries de formació bàsica 60 crèdits 
 de la branca pròpia
Matèries obligatòries 162 crèdits
Matèries optatives (inclouen pràctiques externes)  6 crèdits 
Treball de fi de grau 12 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats 
universitàries.
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Traducció  
i Mediació  
Interlingüística
En el context social, cultural i econòmic del món 
actual, el coneixement especialitzat de llengües 
estrangeres i el desenvolupament de les com-
petències associades a la traducció té una gran 
importància. Aquest grau ofereix una formació 
tècnica i humanística que permet donar resposta 
a aquestes necessitats comunicatives, no només 
pel que fa al treball sobre textos concrets, sinó 
sobretot en relació amb la capacitat de compren-
dre l’intercanvi cultural i mitjançar-hi.

PERFIL
Els graduats en Traducció i Mediació Interlingüística 
són professionals capaços de traduir textos de tota 
mena (orals, escrits, audiovisuals, digitals, etc.) i de fer 

tasques de mediació cultural. Poden desplegar la seua 
activitat professional en una gran quantitat d’àmbits 
públics i privats, des del món editorial fins a la investi-
gació, la docència o la indústria audiovisual.

REQUISITS D’ACCÉS
 Batxillerat amb les PAU superades.
 Cicle formatiu de grau superior o equivalent.
 Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
 Titulació universitària.
 Batxillerats comunitaris i d’altres països amb  

 conveni, batxillerat internacional i batxillerat  
 europeu, amb l’acreditació de la UNED.
 Estudis no comunitaris homologats al batxillerat  

 amb l’acreditació expedida per la UNED.

Branca Arts i Humanitats

Centre Facultat de Filologia,  
 Traducció i Comunicació

Campus Blasco Ibáñez

Crèdits 240 Cursos 4

www.uv.es/grau_traduccio

·  Aquest grau proporciona una formació multilin-
güe obligatòria en tres llengües com a mínim 
(llengües A, B i C). 

·  Les llengües A són el castellà i el valencià. La 
llengua B pot ser l’alemany, l’anglès o el francès. 
Per a aquestes llengües es recomanable tenir  
un coneixement avançat. 

·  La llengua C pot ser l’alemany, l’anglès, el francès o 
l’italià; és recomanable tenir un coneixement mitjà. 

·  Cada persona ha de triar una llengua B  
i una llengua C entre totes les que es proposen  
com a llengües de treball.

·  A banda, es pot cursar una quarta llengua, D,  
mitjançant assignatures optatives; es pot triar 
entre àrab, portuguès, rus i xinès.

INFORMACIÓ
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OPTATIVES Crèdits

Institucions econòmiques, polítiques 
i socials contemporànies 6
Introducció al dret comparat internacional 6
Les professions del traductor/a 6
Lingüística contrastiva B/A 6
Llengua D1 6
Llengua D2 6
Traducció general (C/A) III 6
Traducció general A1/A2 6
Traducció general A2/A1 6
Pràctiques externes 6ASSIGNATURES

FBB = Formació bàsica de la branca pròpia / OB = Obligatòria 
/ OP = Optativa

1r curs Caràcter  Crèdits
Ètica i pensament crític FBB 6
Lingüística aplicada a la traducció FBB 6
Literatura i estudis culturals FBB 6
Llengua A I: ús i normativa de la llengua catalana FBB 6
Llengua A I: ús i normativa de la llengua espanyola FBB 6
Llengua B I FBB 6
Llengua B II FBB 6
Traducció i recepció de la cultura clàssica FBB 6
TIC aplicades a la traducció OB 6
Traductologia OB 6

2n curs Caràcter  Crèdits
Llengua C I FBB 6
Llengua C II FBB 6
Documentació per a traductors OB 6
Llengua A (estilística de la llengua catalana) OB 6
Llengua A (estilística de la llengua espanyola) OB 6
Llengua B III OB 6
Llengua B IV OB 6
Terminologia i lexicografia OB 6
Traducció general (B/A) I OB 6
Traducció general (B/A) II OB 6

3r curs Caràcter  Crèdits
Llengua B V OB 6
Llengua B VI OB 6
Llengua C III OB 6
Llengua C IV OB 6
Pragmàtica i mediació interlingüística OB 6
Traducció especialitzada (B/A) I OB 6
Traducció general (C/A) I OB 6
Assignatures optatives OP 18

4t curs Caràcter  Crèdits
Tècniques i pràctiques d’interpretació (B/A) I OB 6
Tècniques i pràctiques d’interpretació (B/A) II OB 6
Traducció especialitzada (B/A) II OB 6
Traducció especialitzada (B/A) III OB 6
Traducció general (C/A) II OB 6
Traducció general inversa (A/B) OB 6
Assignatures optatives OP 12
Treball de fi de grau OB 12

PLA D’ESTUDIS 
Matèries de formació bàsica 60 crèdits 
 de la branca pròpia
Matèries obligatòries 138 crèdits
Matèries optatives (inclouen pràctiques externes)  30 crèdits 
Treball de fi de grau 12 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats 
universitàries.



38 G U I A  graus + accés

Biologia

Branca Ciències

Centre Facultat de Ciències Biològiques

Campus Burjassot-Paterna

Crèdits 240 Cursos 4

www.uv.es/grau_biologia

L’objectiu d’aquest títol és formar professionals  
en l’àmbit de la biologia amb una base àmplia  
i generalista de coneixements i amb una prepara-
ció experimental sòlida que garantisca l’adquisició 
de les competències necessàries. Atès el caràcter 
científic dels estudis de Biologia, se’n considera  
un objectiu prioritari l’adquisició d’una actitud 
científica en la interpretació del nostre entorn,  
que genere professionals amb una visió general 
del paper de la ciència en la societat actual.

PERFIL
El grau en Biologia cobreix una àmplia parcel·la  
de l’estudi de la vida dins de les ciències bàsiques  
i ofereix una formació que permet adquirir compe-
tències i habilitats sobre els processos biològics, la 
diversitat i el funcionament dels organismes vius, com 
també sobre les comunitats i els ecosistemes. Aquesta  

formació permet incorporar-se al món de l’empresa,  
la gestió, la recerca, la docència, la conservació  
dels recursos biològics i el món sanitari. 

MENCIONS 
 Complements de Biodiversitat i Conservació 
 Fonaments de Biologia Sanitària 

REQUISITS D’ACCÉS
 Batxillerat amb les PAU superades.
 Cicle formatiu de grau superior o equivalent.
 Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
 Titulació universitària.
 Batxillerats comunitaris i d’altres països amb  

 conveni, batxillerat internacional i batxillerat  
 europeu, amb l’acreditació de la UNED.
 Estudis no comunitaris homologats al batxillerat  

 amb l’acreditació expedida per la UNED.

·  Per a estudiar Biologia és recomanable tenir 
coneixements previs de matemàtiques, química, 
biologia, física i geologia.

·  La realització conjunta de pràctiques de  
camp i de laboratori en diverses assignatures 
dóna a l’alumnat una visió completa dels nivells  
d’organització dels éssers vius.

·  L’optativitat s’organitza en dos mencions  
o blocs temàtics que estan connectats amb  
dues de les eixides professionals més habituals: 
la conservació de la biodiversitat i l’orientació 
sanitària i biomèdica.

·  L’alumnat pot graduar-se en una de les dues 
mencions que s’ofereixen (si cursa almenys  
25 crèdits de la menció) i també sense menció, 
barrejant assignatures d’ambdues.

·  El treball de fi de grau pot ser un treball  
d’investigació o un treball científic de caràcter 
teòric; també pot estar vinculat a les pràctiques 
externes. Per a matricular-s’hi, cal haver superat 
el primer curs complet i un total, almenys,  
de 150 crèdits.

INFORMACIÓ
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ASSIGNATURES
FBB = Formació bàsica de la branca pròpia / OB = Obligatòria 
/ OP = Optativa

1r curs Caràcter  Crèdits
Biologia FBB 6
Biologia, universitat i societat FBB 6
Eines bàsiques en la biologia FBB 6
Estructura de la cèl·lula FBB 6
Física FBB 6
Geologia FBB 6
L’arbre de la vida FBB 6
Matemàtiques I FBB 6
Matemàtiques II FBB 6
Química FBB 6

2n curs Caràcter  Crèdits
Biologia cel·lular i tissular OB 5
Biologia del desenvolupament OB 4,5
Bioquímica OB 10
Botànica OB 10
Genètica OB 10
Mètodes moleculars en biologia OB 6
Processos i mecanismes evolutius OB 4,5
Zoologia OB 10

3r curs Caràcter  Crèdits
Ecologia OB 10
Experimentació integrada en biologia OB 8
Fisiologia animal OB 10
Fisiologia vegetal OB 10
Microbiologia OB 10
Paleontologia OB 6
Principals transicions evolutives OB 6

4t curs Caràcter  Crèdits
Assignatures optatives OP 30
Pràctiques externes OB 15
Treball de fi de grau OB 15

OPTATIVES / MENCIONS Crèdits

Complements de Biodiversitat i Conservació 
Biogeografia 5
Biologia de la conservació 10
Biologia marina 5
Etologia 5
Geobotànica 5

Fonaments de Biologia Sanitària  
Bioquímica clínica 5
Endocrinologia i reproducció 5
Genètica humana 5
Immunologia 5
Neurobiologia 5
Patògens i malalties 5

PLA D’ESTUDIS 
Matèries de formació bàsica 60 crèdits

de la branca pròpia
Matèries obligatòries 120 crèdits
Matèries optatives 30 crèdits
Pràctiques externes obligatòries 15 crèdits
Treball de fi de grau 15 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats 
universitàries.
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Bioquímica  
i Ciències  
Biomèdiques

Branca Ciències

Centre Facultat de Ciències Biològiques

Campus Burjassot-Paterna

Crèdits 240 Cursos 4

www.uv.es/grau_bioquimica

La bioquímica és la ciència que estudia les  
reaccions químiques i les interaccions que es donen 
en organismes vius. Inclou l’estudi de proteïnes, 
carbohidrats, lípids, àcids nucleics i altres molècules 
presents en les cèl·lules. L’objectiu d’aquesta titula-
ció és dotar l’estudiantat de les eines conceptuals  
i les tècniques per poder entendre i utilitzar, des del 
punt de vista molecular, els processos de trans-
formació que els éssers vius duen a terme per a 
realitzar les seues funcions i la regulació integrada 
d’aquests processos. Es pretén també que l’alum-
nat aplique aquests coneixements a la comprensió 
i la resolució dels problemes relacionats amb la 
salut i la malaltia humanes.

PERFIL
Aquest grau forma per a l’exercici professional en 
l’àmbit de les ciències biomèdiques, tant en l’entorn 
científic bàsic com en el sanitari, l’hospitalari i el 
farmacèutic, per tal de satisfer la demanda i adaptar-se 

als progressos que aquesta disciplina ha experimen-
tat en els darrers anys. Les persones titulades en 
Bioquímica i Ciències Biomèdiques poden treballar en 
la recerca bàsica i/o biomèdica, en centres de recerca 
i en empreses del sector farmacèutic i biotecnològic. 
També, com a especialistes hospitalaris en bioquímica 
clínica, en microbiologia i parasitologia, en immunolo-
gia, etc., tant en el desenvolupament de nous fàrmacs 
com de mètodes de diagnòstic i de tractaments.

REQUISITS D’ACCÉS
 Batxillerat amb les PAU superades.
 Cicle formatiu de grau superior o equivalent.
 Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
 Titulació universitària.
 Batxillerats comunitaris i d’altres països amb  

 conveni, batxillerat internacional i batxillerat  
 europeu, amb l’acreditació de la UNED.
 Estudis no comunitaris homologats al batxillerat  

 amb l’acreditació expedida per la UNED.

·  Per a estudiar Bioquímica i Ciències Biomèdiques 
és recomanable tenir coneixements previs de 
matemàtiques, química, biologia i física. 

·  Les pràctiques de laboratori es fan en grups 
reduïts i les TIC són l’eina habitual en  
l’ensenyament.

·  Aquest grau i el grau en Biotecnologia tenen un 
nombre elevat de crèdits comuns: comparteixen 

els 60 crèdits de formació bàsica de la branca 
pròpia i, a més, els titulats i titulades en Bioquí-
mica i Ciències Biomèdiques poden demanar 
el reconeixement de 148 crèdits per al grau en 
Biotecnologia.

INFORMACIÓ
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ASSIGNATURES
FBB = Formació bàsica de la branca pròpia / OB = Obligatòria 
/ OP = Optativa

1r curs Caràcter  Crèdits
Biociències moleculars: història, experimentació 
i societat FBB 8
Biologia evolutiva FBB 6
Diversitat biològica FBB 10
Física  FBB 6
Introducció a la bioquímica i biologia molecular FBB 6
Matemàtiques I  FBB 6
Matemàtiques II  FBB 6
Química  FBB 6
Química de biomolècules  FBB 6

2n curs Caràcter  Crèdits
Bioenergètica OB 4,5
Biosíntesi de macromolècules i la seua regulació OB 9
Dinàmica intracel·lular i senyalització OB 6
Estructura de molècules i enzimologia  OB 7,5
Genètica i citogenètica OB 9
Histologia funcional  OB 6
Mètodes en bioquímica OB 12
Organització de la cèl·lula OB 6

3r curs Caràcter  Crèdits
Biologia molecular de plantes  OB 4,5
Enginyeria genètica  OB 6
Fisiologia humana OB 7,5
Genètica del desenvolupament  OB 4,5
Genòmica  OB 4,5
Metabolisme i regulació  OB 7,5
Microbiologia  OB 9
Regulació de la proliferació i destí cel·lular  OB 7,5
Tècniques d’anàlisi cel·lular OB 4,5
Tècniques d’anàlisi genètica OB 4,5

4t curs Caràcter  Crèdits
Bioquímica clínica i patologia molecular OB 6
Genètica humana  OB 6
Immunologia i immunopatologia  OB 6
Neurobiologia i neuropatologia molecular OB 6
Assignatures optatives  OP 24
Treball de fi de grau OB 12

OPTATIVES Crèdits

Bioinformàtica 4,5
Biologia de sistemes 6
Biologia vegetal i salut humana 4,5
Evolució molecular i bioquímica 6
Farmacologia molecular 4,5
Fisiologia i bioquímica de microorganismes 4,5
Parasitologia molecular sanitària  4,5
Patogènesi microbiana 6
Pràctiques externes 12

PLA D’ESTUDIS 
Matèries de formació bàsica 60 crèdits
 de la branca pròpia
Matèries obligatòries 144 crèdits
Matèries optatives (inclouen pràctiques externes) 24 crèdits
Treball de fi de grau 12 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats 
universitàries.
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Biotecnologia

Branca Ciències

Centre Facultat de Ciències Biològiques

Campus Burjassot-Paterna

Crèdits 240 Cursos 4

www.uv.es/grau_biotecnologia

La biotecnologia és el conjunt de disciplines que 
té per objectiu l’estudi dels éssers vius o parts 
dels éssers vius per tal d’obtenir-ne béns i serveis 
utilitzant tècniques d’enginyeria genètica per a 
modificar i transferir gens d’un organisme a un 
altre. L’objectiu d’aquest títol és que l’estudiantat 
adquirisca les eines conceptuals, manuals  
i tècniques per a millorar processos industrials i 
desenvolupar-ne de nous basant-se en el conei-
xement i la millora de les transformacions dels 
éssers vius. Té aplicacions en diverses àrees  
com ara, la química, l’agricultura, la sanitat, etc.

PERFIL
El grau en Biotecnologia està directament relacionat 
amb la formació de professionals per al sector R+D+I 
per la seua vinculació amb el desenvolupament  
tecnològic i innovador en l’àmbit de la biologia i les 

ciències biomèdiques. A més de la investigació i la 
docència, aquests estudis tenen projecció professional  
en empreses públiques i privades relacionades amb  
la medicina, l’agricultura, l’ús no alimentari de cultius  
i altres productes (com ara plàstics biodegradables,  
olis vegetals o biocombustibles) i el medi ambient, 
entre altres.

REQUISITS D’ACCÉS
 Batxillerat amb les PAU superades.
 Cicle formatiu de grau superior o equivalent.
 Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
 Titulació universitària.
 Batxillerats comunitaris i d’altres països amb  

 conveni, batxillerat internacional i batxillerat  
 europeu, amb l’acreditació de la UNED.
 Estudis no comunitaris homologats al batxillerat  

 amb l’acreditació expedida per la UNED.

·  Per a estudiar Biotecnologia és recomanable tenir 
coneixements previs de matemàtiques, química, 
biologia i física.

·  El graduat o graduada en Biotecnologia utilitza  
la biologia per a millorar la qualitat de vida de  
les persones mitjançant la tècnica, per tant cal 
que tinga interès per matèries científiques  
i tecnològiques.

·  Aquest grau i el grau en Bioquímica i Ciències 
Biomèdiques tenen un nombre elevat de crèdits 

comuns: comparteixen els 60 crèdits de formació 
bàsica de la branca pròpia i, a més, els titulats  
i titulades en Biotecnologia poden demanar  
el reconeixement de 148 crèdits per al grau  
en Bioquímica i Ciències Biomèdiques.

·  El seu àmbit d’estudi està entre la biologia,  
la bioquímica i l’enginyeria química i té, a més,  
una gran repercussió en camps com la medicina,  
la farmacologia, la microbiologia, l’agricultura  
o la ciència dels aliments, entre altres.

INFORMACIÓ
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ASSIGNATURES
FBB = Formació bàsica de la branca pròpia / OB = Obligatòria 
/ OP = Optativa

1r curs Caràcter  Crèdits
Biologia  FBB 6
Diversitat biològica FBB 12
Física FBB 6
Història i aspectes socials de les biociències 
moleculars FBB 6
Incorporació a l’experimentació i a les tecnologies 
de la informació, la comunicació i l’aprenentatge FBB 6
Matemàtiques I  FBB 6
Matemàtiques II  FBB 6
Química  FBB 6
Química de biomolècules FBB 6

2n curs Caràcter  Crèdits
Biologia animal  OB 6
Biologia cel·lular OB 6
Biologia vegetal OB 6
Bioquímica OB 9
Genètica OB 6
Introducció a l’enginyeria bioquímica  OB 4,5
Mètodes en bioquímica i biologia molecular OB 12
Microbiologia  OB 6
Pràctiques integrades de mètodes  OB 4,5

3r curs Caràcter  Crèdits
Aspectes legals de les biociències moleculars OB 4,5
Biologia molecular OB 6
Bioreactors OB 6
Genètica molecular OB 4,5
Immunologia: mètodes immunològics OB 4,5
Metabolisme i regulació OB 6
Mètodes en biologia molecular i enginyeria genètica OB 4,5
Obtenció d’organismes transgènics OB 4,5
Operacions bàsiques en processos biotecnològics OB 6
Pràctiques integrades de mètodes en biologia 
cel·lular i molecular OB 4,5
Tecnologies cel·lulars OB 4,5
Tecnologies d’anàlisi molecular integrat  OB 4,5

4t curs Caràcter  Crèdits
Economia i gestió d’empreses  OB 6
Assignatures optatives OP 30
Pràctiques externes OB 12
Treball de fi de grau OB 12

OPTATIVES Crèdits

Bioinformàtica  4,5
Biologia de sistemes 6
Biologia molecular de plantes 4,5
Bioprocessos industrials  4,5
Biotecnologia ambiental  4,5
Biotecnologia d’aliments 6
Biotecnologia vegetal 6
Control microbiològic de processos industrials  4,5
Enginyeria dels processos en biotecnologia ambiental  4,5
Obtenció biotecnològica de productes d’interès 
industrial i sanitari 6
Tècniques moleculars en millora genètica 4,5 
Tecnologia de proteïnes 4,5

PLA D’ESTUDIS 
Matèries de formació bàsica 60 crèdits

de la branca pròpia 
Matèries obligatòries 126 crèdits 
Matèries optatives 30 crèdits 
Pràctiques externes obligatòries 12 crèdits 
Treball de fi de grau 12 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats 
universitàries.
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Ciències  
Ambientals
El grau en Ciències Ambientals proposa uns  
estudis amb un marcat contingut multidisciplinari 
que permeten abordar els problemes ambientals 
des de diversos àmbits del coneixement. Els 
futurs graduats i graduades han de tenir coneixe-
ments sobre els aspectes teòrics i pràctics de les 
ciències naturals i socials, i també sobre les eines 
necessàries per posar els coneixements  
en pràctica.

PERFIL
El perfil està orientat a la formació de professionals 
amb una visió multidisciplinària i global de la  
problemàtica ambiental, enfocada des de diversos 
sectors del coneixement. Els ensenyaments impartits 
formen en els aspectes científics, tècnics, socials, 
econòmics i jurídics del medi.

El grau forma professionals, des de la perspectiva  
de la sostenibilitat, per a la conservació i la gestió 
del medi natural, els recursos naturals, la planificació 

territorial, l’avaluació de l’impacte ambiental, la gestió  
i qualitat ambiental en les empreses i administracions, 
la qualitat ambiental en relació amb la salut, i la comu-
nicació i l’educació ambientals.

MÒDULS O BLOCS TEMÀTICS
 Avaluació i Gestió del Medi Natural
 Gestió i Tecnologia Ambiental

REQUISITS D’ACCÉS
 Batxillerat amb les PAU superades.
 Cicle formatiu de grau superior o equivalent.
 Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
 Titulació universitària.
 Batxillerats comunitaris i d’altres països amb  

 conveni, batxillerat internacional i batxillerat  
 europeu, amb l’acreditació de la UNED.
 Estudis no comunitaris homologats al batxillerat  

 amb l’acreditació expedida per la UNED.

Branca Ciències

Centre Facultat de Ciències Biològiques

Campus Burjassot-Paterna 

Crèdits 240 Cursos 4

www.uv.es/grau_cambientals

·  Per a estudiar Ciències Ambientals és recoma-
nable tenir coneixements previs de biologia, 
geologia, física, química, matemàtiques, ciències 
de la terra i mediambientals.

·  La persona titulada en Ciències Ambientals que 
exerceix professionalment activitats relacionades 
amb aquesta disciplina rep el nom d’ambientòleg 
o ambientòloga o científic o científica ambiental.

·  L’optativitat s’organitza en dos blocs temàtics 
(Avaluació i Gestió del Medi Natural i Gestió  
i Tecnologia Ambiental) que estan connectats  
amb dues de les eixides professionals més  
habituals. No obstant això, l’estudiantat pot  
dissenyar el seu propi currículum triant  
assignatures de qualsevol dels blocs fins  
a obtenir els 30 crèdits optatius.

INFORMACIÓ
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ASSIGNATURES
FBB = Formació bàsica de la branca pròpia / FB = Formació 
bàsica / OB = Obligatòria / OP = Optativa

1r curs Caràcter  Crèdits
Biologia FBB 6
Botànica FBB 6
Física FBB 6
Geologia FBB 6
Matemàtiques I FBB 6
Matemàtiques II FBB 6
Química FBB 6
Zoologia FBB 6
Societat, població i territori FB 6
Incorporació als estudis de ciències ambientals OB 6

2n curs Caràcter  Crèdits
Dret ambiental i administració pública FB 6
Avaluació de la contaminació OB 6
Ecologia OB 9
Edafologia OB 4,5
Fonaments d’enginyeria ambiental OB 4,5
Geografia física OB 4,5
Hidrologia continental i marina OB 4,5
Meteorologia i climatologia OB 4,5
Microbiologia ambiental OB 6
Sistemes d’informació geogràfica OB 6
Toxicologia ambiental i salut pública OB 4,5

3r curs Caràcter  Crèdits
Avaluació de l’impacte ambiental  OB 9
Economia i medi ambient OB 6
Elaboració i gestió de projectes OB 4,5
Gestió i conservació d’espècies i hàbitats OB 6
Gestió i conservació de sòls i aigües OB 6
Ordenació del territori OB 9
Rehabilitació i restauració ambiental OB 4,5
Sistemes integrats de gestió OB 6
Tecnologies per al control de la contaminació OB 9

4t curs Caràcter  Crèdits
Interpretació i educació ambiental OB 6
Assignatures optatives OP 30
Pràctiques externes OB 12
Treball de fi de grau OB 12

OPTATIVES / BLOCS TEMÀTICS Crèdits

Avaluació i Gestió del Medi Natural
Avaluació ambiental estratègica 4,5
Casos pràctics d’avaluació ambiental 4,5
Estudi integrat del medi natural 7,5
Explotació i control de poblacions naturals 4,5
Gestió d’espais protegits 4,5
Indicadors i monitoratge ambiental 4,5

Gestió i Tecnologia Ambiental
Gestió ambiental en l’empresa 6
Gestió energètica. Energies renovables 6
Prevenció de la contaminació industrial 6
Tècniques d’anàlisi en química ambiental 6
Tractament d’emissions i residus 6

PLA D’ESTUDIS 
Matèries de formació bàsica 60 crèdits 

(48 de la branca pròpia)
Matèries obligatòries 126 crèdits
Matèries optatives 30 crèdits
Pràctiques externes obligatòries 12 crèdits
Treball de fi de grau 12 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats 
universitàries.



46 G U I A  graus + accés

Ciències  
Gastronòmiques 

i per a ocupar càrrecs de responsabilitat en les organit-
zacions de la indústria alimentària, de l’hostaleria i de 
la restauració, tot aplicant-hi solucions innovadores.

ITINERARIS
 Director/a Executiu/iva de Cuina
 Director/a de Gestió de la Indústria Alimentària

REQUISITS D’ACCÉS
 Batxillerat amb les PAU superades.
 Cicle formatiu de grau superior o equivalent.
 Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
 Titulació universitària.
 Batxillerats comunitaris i d’altres països amb  

 conveni, batxillerat internacional i batxillerat  
 europeu, amb l’acreditació de la UNED.
 Estudis no comunitaris homologats al batxillerat  

 amb l’acreditació expedida per la UNED.

El grau en Ciències Gastronòmiques vol formar 
professionals amb una bona base de coneixe-
ments científics, tecnològics, de salut i de gestió 
empresarial, capaços de dissenyar projectes  
i gestionar serveis gastronòmics en els camps 
professionals de l’alta cuina, de la restauració 
comercial i col·lectiva i de la indústria alimentà-
ria. A més, el grau capacita per a desenvolupar i 
fomentar la creativitat, la innovació i la investiga-
ció en el món de la gastronomia, de gran impacte 
econòmic i social, donant resposta als canvis que 
es produeixen en l’àmbit de l’alimentació, en  
la percepció de la cuina i en les noves formes  
de consum.

PERFIL
Aquests estudis proporcionen una formació multidis-
ciplinària que capacita per a comprendre el fenomen 
gastronòmic des d’una perspectiva científica, tecnolò-
gica, social, cultural, sanitària i de gestió empresarial  

Branca Ciències

Centre Facultat de Farmàcia

Campus Burjassot-Paterna

Crèdits 240 Cursos 4

www.uv.es/graus/gastronomiques

·  Per a estudiar Ciències Gastronòmiques,  
és recomanable tenir coneixements previs de 
biologia, de química, de física i de matemàtiques. 

·  Els ensenyaments pràctics representen un ele-
ment fonamental en la formació d’aquest grau.

·  El grau té la col·laboració del Centre de Turisme 
de la Generalitat Valenciana, de la Federació 

Empresarial d’Hostaleria de València, de l’Escola 
d’Hostaleria Gambrinus, i també de Mercavalèn-
cia, dels Consells Reguladors de Denominacions 
d’Origen de la Comunitat Valenciana i de l’Acadè-
mia Valenciana de Gastronomia.

INFORMACIÓ
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OPTATIVES / ITINERARIS Crèdits

Itinerari Director/a Executiu/iva de Cuina
Art i gastronomia  4,5
Cuina en directe  4,5
Gestió de cuina  4,5
Tècniques de cuina aplicades  6

Itinerari Director/a de Gestió de la Indústria Alimentària 
Creació d’empreses gastronòmiques  6 
Consells reguladors a la Comunitat Valenciana  4,5
Avanços tecnològics  4,5
TIC en gastronomia  4,5

ASSIGNATURES
FBB = Formació bàsica de la branca pròpia / FB = Formació 
bàsica / OB = Obligatòria / OP = Optativa

1r curs Caràcter  Crèdits
Anàlisi de dades FBB 6
Biologia animal  FBB 6
Biologia vegetal FBB 6
Física FBB 6
Química FBB 6
Química biològica i bioquímica FBB 6
Aspectes legals de l’activitat gastronòmica FB 6
Fisiologia FB 6
Gestió d’empreses gastronòmiques FB 6
Psicologia del consumidor i dels recursos humans FB 6

2n curs Caràcter  Crèdits
Bromatologia OB 6
Dietètica OB 6
Economia aplicada  OB 4,5
Gastronomia mediterrània OB 6
Microbiologia i parasitologia alimentària OB 4,5
Nutrició  OB 6
Polítiques públiques OB 4,5
Seguretat alimentària OB 4,5
Tècniques de cuina OB 6
Tecnologia dels aliments I OB 6
Tecnologia dels aliments II OB 6

3r curs  Caràcter  Crèdits
Creativitat i innovació OB 6
Economia sectorial OB 6
Emprenedoria i pla de negoci OB 6
Etnogastronomia OB 6
Gastronomia internacional OB 6
Gestió de la qualitat OB 6
Restauració col·lectiva OB 6
Sensorialitat OB 6
Sistemes de producció i logística OB 6
Sommelier i cocteleria OB 6

4t curs  Caràcter  Crèdits
Desenvolupament local OB 6
Idiomes i gastronomia OB 4,5
Assignatures optatives  OP 19,5
Pràctiques externes OB 18
Treball de fi de grau OB 12

PLA D’ESTUDIS 
Matèries de formació bàsica 60 crèdits 

(36 de la branca pròpia)
Matèries obligatòries 130,5 crèdits
Matèries optatives 19,5 crèdits
Pràctiques externes obligatòries 18 crèdits
Treball de fi de grau 12 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats 
universitàries.
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Física
La física és una ciència experimental que estudia 
el món natural en aspectes relacionats amb 
l’energia, la matèria i les seues interaccions. Quasi 
tota la tecnologia que ens envolta quotidianament 
està governada pels principis de la física (des de 
les tècniques de diagnòstic mèdic, als GPS o els 
sistemes de producció d’energia). El grau en Física 
ofereix una formació centrada en els fenòmens 
físics i els models i les lleis que els expliquen 
proporcionant familiaritat amb el llenguatge mate-
màtic, el mètode experimental, la instrumentació 
sofisticada i els mètodes computacionals. També 
proporciona una introducció a diferents camps 
punters de recerca bàsica i aplicada. Aquests  
estudis formen professionals versàtils i amb 
capacitat per a solucionar problemes de caràcter 
multidisciplinari en l’àmbit científic i tecnològic.

PERFIL
La versatilitat i la capacitat de resolució de problemes 
és la principal qualitat de les persones que es graduen 
en Física, que gaudeixen d’una elevada capacitat 

d’ocupació en sectors molt amplis i d’avantguarda, en 
llocs de direcció i de responsabilitat. Cal destacar-ne, 
entre altres: la recerca bàsica i aplicada en sectors 
industrials d’alta tecnologia i en centres de recerca 
(fotònica, optoelectrònica, medi ambient, energies 
alternatives, partícules i interaccions fonamentals, 
astrofísica, indústria aeroespacial, telecomunicacions, 
noves tecnologies, realitat virtual, etc.); la sanitat  
(física mèdica); els serveis meteorològics i geofísics;  
la consultoria cientificotècnica, la banca i les finances;  
i la docència i la comunicació de la ciència.

REQUISITS D’ACCÉS
 Batxillerat amb les PAU superades.
 Cicle formatiu de grau superior o equivalent.
 Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
 Titulació universitària.
 Batxillerats comunitaris i d’altres països amb  

 conveni, batxillerat internacional i batxillerat  
 europeu, amb l’acreditació de la UNED.
 Estudis no comunitaris homologats al batxillerat  

 amb l’acreditació expedida per la UNED.

Branca Ciències

Centre Facultat de Física

Campus Burjassot-Paterna

Crèdits 240 Cursos 4

www.uv.es/grau_fisica

·  Es requereix curiositat i interès pels fenòmens 
naturals i la tecnologia i per plantejar-se pre-
guntes i cercar explicacions plausibles dins del 
context científic; també es requereix familiaritat 
amb les matemàtiques i capacitat per a mantenir 
un ritme continu d’estudi.

·  Les matèries teòriques inclouen classes pràcti-
ques de resolució de problemes en grups reduïts 
d’alumnes que en faciliten l’estudi i la compren-
sió i contribueixen a l’avaluació global. 

·  Als laboratoris experimentals es desenvolupen  
la familiaritat amb les tècniques de mesura  
i d’anàlisi de dades i amb la instrumentació.  

Es treballa per parelles, en grups de setze 
estudiants. Les matèries informàtiques i com-
putacionals també inclouen pràctiques en aules 
d’informàtica en grups reduïts.

·  Dins de l’optativitat, l’estudiantat pot realitzar 
pràctiques externes (6 crèdits), cosa que li 
permet acostar-se a algun dels múltiples àmbits 
professionals de la física.

·  La professió de físic/a és una professió regulada 
dins del sector tècnic i de les ciències experi-
mentals. La legislació en reconeix competències 
en una gran diversitat d’àmbits laborals.

INFORMACIÓ
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OPTATIVES Crèdits

Astrofísica observacional   4,5
Electrònica 6
Energies renovables i radiació solar  7,5
Física atòmica i de les radiacions 4,5
Física de semiconductors 6
Instrumentació nuclear i de partícules 4,5
Mecànica quàntica avançada 6
Ones electromagnètiques 6
Òptica electromagnètica 6
Òptica quàntica 6
Relativitat i cosmologia 4,5 
Teledetecció 4,5
Teoria quàntica de camps 6
Pràctiques externes 6

ASSIGNATURES
FBB = Formació bàsica de la branca pròpia / FB = Formació 
bàsica / OB = Obligatòria / OP = Optativa

1r curs Caràcter  Crèdits
Àlgebra i geometria I FBB 6
Àlgebra i geometria II FBB 6
Càlcul I FBB 6
Càlcul II FBB 6
Física general I FBB 6
Física general II FBB 6
Física general III FBB 6
Iniciació a la física experimental FBB 6
Química FBB 6
Informàtica FB 6

2n curs Caràcter  Crèdits
Física de l’atmosfera OB 4,5
Laboratori de mecànica OB 5
Laboratori de termodinàmica OB 5
Mecànica I OB 6
Mecànica II OB 7,5
Mètodes estadístics i numèrics OB 8
Mètodes matemàtics I OB 6
Mètodes matemàtics II OB 6
Oscil·lacions i ones OB 4,5
Termodinàmica OB 7,5

3r curs Caràcter  Crèdits
Astrofísica OB 4,5
Electromagnetisme I OB 6
Electromagnetisme II OB 6
Física estadística OB 4,5
Física quàntica I OB 6
Física quàntica II OB 6
Laboratori d’electromagnetisme OB 5
Laboratori d’òptica OB 5
Laboratori de física quàntica OB 5
Òptica I OB 6
Òptica II OB 6

4t curs Caràcter  Crèdits
Electrodinàmica clàssica OB 4,5
Física de l’estat sòlid OB 7,5
Física nuclear i de partícules OB 7,5
Mecànica quàntica OB 4,5
Assignatures optatives OP 30
Treball de fi de grau OB 6

PLA D’ESTUDIS 
Matèries de formació bàsica 60 crèdits

(54 de la branca pròpia)
Matèries obligatòries 144 crèdits
Matèries optatives (inclouen pràctiques externes) 30 crèdits
Treball de fi de grau 6 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats 
universitàries.
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Matemàtiques

Branca Ciències

Centre Facultat de Ciències Matemàtiques

Campus Burjassot-Paterna

Crèdits 240 Cursos 4

www.uv.es/grau_matematiques

El grau en Matemàtiques té com a objectiu prin-
cipal proporcionar l’adquisició dels coneixements 
per a reconèixer la presència de la matemàtica 
en diversos àmbits del nostre entorn: la natura, la 
ciència, la tecnologia, els processos empresarials, 
l’art, etc., i proporcionar les eines necessàries per 
a aplicar-la-hi. Així, es formen professionals capa-
ços d’aportar els seus coneixements a unes altres 
disciplines, com ara l’enginyeria, les ciències 
biològiques i de la salut, l’economia, les ciències 
socials, etc. 

PERFIL
Els graduats en Matemàtiques apliquen els seus conei-
xements en àrees molt diverses, com ara la docència, 

la recerca i l’empresa; en activitats relacionades amb 
la informàtica, les telecomunicacions, el món de les 
finances i les consultories, entre altres.

REQUISITS D’ACCÉS
 Batxillerat amb les PAU superades.
 Cicle formatiu de grau superior o equivalent.
 Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
 Titulació universitària.
 Batxillerats comunitaris i d’altres països amb  

 conveni, batxillerat internacional i batxillerat  
 europeu, amb l’acreditació de la UNED.
 Estudis no comunitaris homologats al batxillerat  

 amb l’acreditació expedida per la UNED.

·  Tot i que no se n’exigeix una formació prèvia, és 
recomanable haver cursat la modalitat de batxi-
llerat de Ciències i Tecnologia.

·  Dins de l’optativitat, l’estudiantat pot realitzar 
pràctiques externes (9 crèdits), cosa que  
li permet acostar-se a l’àmbit laboral propi  
del grau en Matemàtiques. 

·  Per a matricular-se de l’assignatura Pràctiques 
externes cal haver superat 180 crèdits entre 
assignatures obligatòries i optatives.

·  El treball de fi de grau es pot basar en les pràc-
tiques externes. En tot cas, però, el treball i les 
pràctiques s’avaluen per separat.

INFORMACIÓ
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OPTATIVES Crèdits

Ampliació d’equacions diferencials 6
Anàlisi funcional 6
Anàlisi harmònica 6
Geometria diferencial 6
Mètodes numèrics avançats 6
Modelització estadística 6
Models en investigació operativa 6
Teoria d’anells 6
Teoria de grups 6
Topologia diferencial 6
Pràctiques externes 9ASSIGNATURES

FBB = Formació bàsica de la branca pròpia / FB = Formació 
bàsica / OB = Obligatòria / OP = Optativa

1r curs Caràcter  Crèdits
Àlgebra lineal i geometria I FBB 12
Anàlisi matemàtica I FBB 12
Física FBB 6
Matemàtica bàsica FBB 6
Matemàtica discreta FBB 6
Eines informàtiques FB 6
Estadística bàsica FB 6
Informàtica FB 6

2n curs Caràcter  Crèdits
Àlgebra lineal i geometria II OB 9
Anàlisi matemàtica II OB 12
Equacions diferencials ordinàries OB 9
Estructures algebraiques OB 6
Mètodes numèrics per a l’àlgebra lineal OB 6
Programació matemàtica OB 6
Topologia OB 12

3r curs Caràcter  Crèdits
Anàlisi matemàtica III OB 9
Aproximació numèrica OB 6
Equacions algebraiques OB 6
Equacions en derivades parcials OB 6
Estadística matemàtica OB 9
Geometria diferencial clàssica OB 12
Modelització matemàtica OB 6
Probabilitat OB 6

4t curs Caràcter  Crèdits
Anàlisi matemàtica IV OB 9
Càlcul numèric OB 9
Assignatures optatives OP 30
Treball de fi de grau OB 12

PLA D’ESTUDIS 
Matèries de formació bàsica 60 crèdits 

(42 de la branca pròpia)
Matèries obligatòries 138 crèdits
Matèries optatives (inclouen pràctiques externes) 30 crèdits  
Treball de fi de grau 12 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats 
universitàries.
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Química
La química és la ciència que estudia la composi-
ció, la síntesi, les propietats, el comportament i la 
reactivitat de la matèria. Versa sobre propietats de 
compostos materials inorgànics, orgànics i biolò-
gics i també sobre tots els aspectes del canvi i de 
la reactivitat. Inclou la investigació d’estructures 
i mecanismes de les transformacions químiques 
i la síntesi de nous compostos, com també el 
desenvolupament d’eines per a l’anàlisi. Amb la 
seua permanent capacitat d’innovació ha tingut 
sempre un enorme impacte sobre el progrés amb 
l’elaboració de productes i tecnologies per a tots 
els camps d’activitat dels éssers humans. Així, la 
ciència química és clau en la protecció de la salut 
i el medi ambient, en la millora de les condicions 
higièniques i sanitàries, en l’obtenció i control 
d’aliments i en la fabricació de materials nous  
i més barats que permeten millorar la qualitat de 
les nostres vides. El seu futur se centra especial-
ment en quatre àmbits d’interès general: la vida,  
el medi ambient, els nanomaterials i l’energia.

PERFIL
Aquests estudis ofereixen un ampli ventall de 
possibilitats per a la inserció laboral. De fet, l’activitat 
professional s’exerceix actualment en nombrosos 
camps, alguns dels més significatius en són els 
següents: indústria, docència, recerca, noves tecnolo-
gies i serveis. En els sectors professionals on treballen 
les persones graduades en química, l’oferta és estable 
o augmenta respecte a anys anteriors, la qual cosa 
prediu una necessitat futura de titulats i titulades  
en química.

REQUISITS D’ACCÉS
 Batxillerat amb les PAU superades.
 Cicle formatiu de grau superior o equivalent.
 Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
 Titulació universitària.
 Batxillerats comunitaris i d’altres països amb  

 conveni, batxillerat internacional i batxillerat  
 europeu, amb l’acreditació de la UNED.
 Estudis no comunitaris homologats al batxillerat  

 amb l’acreditació expedida per la UNED.

Branca Ciències 

Centre Facultat de Química

Campus Burjassot-Paterna

Crèdits 240 Cursos 4

www.uv.es/grau_quimica

·  Les classes pràctiques al laboratori representen  
un 40% de la càrrega lectiva de cada quadrimestre. 

·  L’oferta d’assignatures optatives s’ha dissenyat  
en funció de la demanda de professionals i comp-
tant amb l’experiència acadèmica i investigadora 
del professorat. Dins de l’optativitat, l’estudiantat 
pot fer pràctiques externes. 

·  L’estudiantat pot participar en un programa de 
doble titulació internacional i fer dos cursos en 
una universitat estrangera (vegeu la pàg. 142).

·  L’assignatura obligatòria Projectes en química 
presenta un enfocament eminentment pràctic.  

El seu objectiu és l’adquisició per part de 
l’alumnat de les competències necessàries per a 
l’elaboració i presentació de projectes relacionats 
amb els àmbits de la disciplina. 

·  A l’Estat espanyol la professió de químic/a està 
regulada, per la qual cosa les competències 
i l’àmbit d’activitat dels graduats i graduades  
en Química estan clarament definits.

·  El treball de fi de grau es pot fer als departaments 
adscrits a la Facultat de Química mitjançant un 
projecte d’investigació o en empreses i institucions 
que tenen conveni amb la Universitat de València.

INFORMACIÓ
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OPTATIVES Crèdits

Anàlisi química industrial i del medi ambient  6
Compostos i materials orgànics d’interès industrial  4,5
Determinació estructural en química orgànica  4,5
Experimentació avançada  4,5
Història de la química  4,5
Laboratori d’anàlisi instrumental aplicada  4,5
Qualitat i prevenció de riscos 4,5
Química bioinorgànica    4,5
Química computacional  4,5
Química de coordinació i organometàl·lica  4,5
Química física aplicada i tecnològica   6
Química física del medi ambient 4,5
Química inorgànica industrial i ceràmica   6
Química orgànica fina   6 
Pràctiques en empresa  6

ASSIGNATURES
FBB = Formació bàsica de la branca pròpia / OB = Obligatòria 
/ OP = Optativa

1r curs Caràcter  Crèdits
Aplicacions informàtiques en química FBB 6
Biologia FBB 6
Física I FBB 6
Física II FBB 6
Laboratori de química I FBB 6
Laboratori de química II FBB 6
Matemàtiques I FBB 6
Matemàtiques II FBB 6
Química general I FBB 6
Química general II FBB 6

2n curs Caràcter  Crèdits
Laboratori de química analítica I OB 6
Laboratori de química física I OB 6
Laboratori de química inorgànica I OB 6
Laboratori de química orgànica I OB 6
Química analítica I OB 4,5
Química analítica II OB 4,5
Química física I OB 4,5
Química física II OB 4,5
Química inorgànica I OB 4,5
Química inorgànica II OB 4,5
Química orgànica I OB 4,5
Química orgànica II OB 4,5

3r curs Caràcter  Crèdits
Bioquímica i química biològica OB 6
Enginyeria química OB 6
Laboratori de química analítica II OB 6
Laboratori de química física II OB 6
Laboratori de química inorgànica II OB 6
Laboratori de química orgànica II OB 6
Química analítica III OB 6
Química física III OB 6
Química inorgànica III OB 6
Química orgànica III OB 6

4t curs Caràcter  Crèdits
Ciència dels materials OB 6
Projectes en química OB 6
Assignatures optatives OP 30
Treball de fi de grau OB 18

PLA D’ESTUDIS 
Matèries de formació bàsica 60 crèdits 

de la branca pròpia
Matèries obligatòries 132 crèdits
Matèries optatives (inclouen pràctiques externes) 30 crèdits 
Treball de fi de grau 18 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats 
universitàries.
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Ciència  
i Tecnologia  
dels Aliments

Branca Ciències de la Salut

Centre Facultat de Farmàcia

Campus Burjassot-Paterna

Crèdits 240 Cursos 4

www.uv.es/grau_cta

Aquest grau capacita en el domini dels diversos 
aspectes de la producció d’aliments i forma  
professionals amb els coneixements científics  
i tecnològics necessaris que els permeten estudiar 
la naturalesa dels aliments, les causes de la seua 
deterioració, els principis fonamentals del seu pro-
cessament i la seua millora per al consum públic. 
Aquests coneixements van adreçats al disseny  
i a la selecció dels millors mètodes de conservació, 
transformació, envasament, emmagatzematge, 
distribució i ús, de manera que es garantisquen 
aliments d’alta qualitat sensorial, segurs, nutritius, 
saludables, adaptats als nous hàbits de consum  
i d’acord amb la legislació vigent.

PERFIL
Aquests estudis ofereixen una formació científica i 
tecnològica en totes les qüestions relacionades amb 
els aliments i les relacions entre alimentació i salut 
pública, tenint en compte que el destinatari final 

dels aliments és el consumidor humà. Asseguren un 
coneixement adequat dels aspectes químics, biològics, 
tecnològics i sanitaris relacionats amb tota la cadena 
que va des de la producció fins al consum d’aliments. 
Formen experts en el coneixement dels aliments i les 
seues propietats, inclosos la seua utilització, transfor-
mació, control, anàlisi i el seu paper en l’alimentació  
i la nutrició de l’ésser humà i els animals.

REQUISITS D’ACCÉS
 Batxillerat amb les PAU superades.
 Cicle formatiu de grau superior o equivalent.
 Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
 Titulació universitària.
 Batxillerats comunitaris i d’altres països amb  

 conveni, batxillerat internacional i batxillerat  
 europeu, amb l’acreditació de la UNED.
 Estudis no comunitaris homologats al batxillerat  

 amb l’acreditació expedida per la UNED.

·  Per a estudiar Ciència i Tecnologia dels Aliments 
és recomanable tenir coneixements previs de 
biologia, de química, de física i de matemàtiques.

·  Aquest grau té 111 crèdits comuns (20 assig-
natures) amb el grau en Nutrició Humana i 

Dietètica. Els crèdits comuns es reparteixen de 
la següent manera: 99 crèdits entre assignatures 
de formació bàsica i obligatòries i 12 crèdits d’as-
signatures optatives.

INFORMACIÓ
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OPTATIVES Crèdits

Additius alimentaris 4,5
Anàlisi sensorial  4,5
Enologia 4,5
Envasos 4,5
Iniciació a la investigació 6
Nous aliments 6
Toxicologia laboral  4,5

ASSIGNATURES
FBB = Formació bàsica de la branca pròpia / FB = Formació 
bàsica / OB = Obligatòria / OP = Optativa

1r curs Caràcter  Crèdits
Biologia general FBB 6
Bioquímica FBB 6
Estadística FBB 6
Física FBB 6
Fisiologia general FBB 6
Matemàtiques FB 6
Microbiologia FB 6
Química general FB 6
Química orgànica FB 6
Bases de l’enginyeria química OB 6

2n curs Caràcter  Crèdits
Biologia vegetal i animal FBB 6
Bromatologia OB 10,5
Documentació i metodologia científica OB 4,5
Operacions bàsiques OB 9
Producció de matèries primeres OB 6
Química analítica OB 6
Química dels aliments OB 6
Transformació i conservació OB 12

3r curs Caràcter  Crèdits
Anàlisi d’aliments FBB 6
Bases de salut pública OB 4,5
Economia i empresa OB 4,5
Gestió de qualitat OB 4,5
Indústries alimentàries OB 9
Legislació alimentària i deontologia OB 4,5
Microbiologia alimentària OB 6
Nutrició i dietètica OB 9
Parasitologia alimentària OB 6
Toxicologia alimentària OB 6

4t curs Caràcter  Crèdits
Alimentació i cultura OB 4,5
Biotecnologia d’aliments OB 6
Higiene alimentària OB 4,5
Assignatures optatives OP 15
Pràctiques externes OB 18
Treball de fi de grau OB 12

PLA D’ESTUDIS 
Matèries de formació bàsica 60 crèdits 
 (36 de la branca pròpia)
Matèries obligatòries 135 crèdits
Matèries optatives 15 crèdits
Pràctiques externes obligatòries 18 crèdits
Treball de fi de grau 12 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats 
universitàries.
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Farmàcia
El grau en Farmàcia té per objectiu la formació 
de professionals experts en medicaments i en 
l’impacte que tenen sobre la salut. La formació 
que s’adquireix inclou el coneixement dels  
medicaments i les substàncies utilitzades en la 
seua fabricació; la tecnologia farmacèutica i els 
assajos físics, químics, biològics i microbiològics 
dels medicaments; el metabolisme; i els efectes 
dels medicaments, a més de la seua utilització  
i els requisits legals.

PERFIL
La formació que proporciona aquest grau capacita  
per exercir la professió farmacèutica, que inclou  
competències com a professional sanitari relaciona-
des amb la producció, la conservació i la dispensació 
dels medicaments, la col·laboració en els processos 
analítics, farmacoterapèutics i de vigilància de la 
salut pública. Aquestes funcions es duen a terme en 
oficines de farmàcia, en la indústria farmacèutica, 
en especialitats hospitalàries i no hospitalàries, en 

laboratoris d’anàlisi, en la gestió sanitària i en educació 
i investigació. A més a més, les persones graduades en 
Farmàcia poden dur a terme activitats de promoció de 
la salut i prevenció de la malaltia.

ITINERARIS
 Intensificació I: Farmàcia Comunitària
 Intensificació II: Farmàcia Industrial
 Intensificació III: Formació Clínica

REQUISITS D’ACCÉS
 Batxillerat amb les PAU superades.
 Cicle formatiu de grau superior o equivalent.
 Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
 Titulació universitària.
 Batxillerats comunitaris i d’altres països amb  

 conveni, batxillerat internacional i batxillerat  
 europeu, amb l’acreditació de la UNED.
 Estudis no comunitaris homologats al batxillerat  

 amb l’acreditació expedida per la UNED.

Branca Ciències de la Salut

Centre Facultat de Farmàcia

Campus Burjassot-Paterna

Crèdits 300 Cursos 5

www.uv.es/grau_farmacia

·  Aquest grau habilita per a exercir la professió de 
farmacèutic/a, segons el que regulen les normati-
ves estatal i europea.

·  Per a estudiar Farmàcia és recomanable tenir 
coneixements previs de biologia, de química,  
de física i de matemàtiques.

·  El grau en Farmàcia s’ha actualitzat afegint nous 
continguts en Dietoteràpia, Farmàcia clínica  

i atenció farmacèutica i Documentació i metodo-
logia científica.

·  Hi ha la possibilitat de formar part d’un grup ARA 
(alt rendiment acadèmic) i rebre almenys el 50% 
de la docència en anglès. 

·  La Facultat de Farmàcia ofereix un doble grau  
en Farmàcia + Nutrició Humana i Dietètica.

INFORMACIÓ
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OPTATIVES / ITINERARIS Crèdits

Intensificació I: Farmàcia Comunitària
Farmacoteràpia 4,5
Fitoteràpia 4,5
Nutricèutics 4,5
Ortopèdia 4,5

Intensificació II: Farmàcia Industrial
Anàlisi i control de medicaments i productes cosmètics  4,5
Dermofarmàcia 4,5
Noves perspectives en disseny i síntesi de fàrmacs 4,5
Radiofarmàcia 4,5  

Intensificació III: Formació Clínica
Bioquímica clínica i patologia molecular 4,5
Farmacoepidemiologia 4,5
Microbiologia clínica 4,5
Parasitologia clínica 4,5

ASSIGNATURES
FBB = Formació bàsica de la branca pròpia / FB = Formació 
bàsica / OB = Obligatòria / OP = Optativa

1r curs Caràcter  Crèdits
Anatomia humana FBB 6
Biologia general FBB 6
Estadística FBB 6
Física FBB 6
Fisiologia vegetal FB 4,5
Química general FB 6
Química inorgànica FB 4,5
Botànica OB 4,5
Documentació i metodologia científica OB 4,5
Física química OB 6
Tècniques instrumentals OB  6

2n curs Caràcter  Crèdits
Bioquímica I FBB 6
Bioquímica II FBB 6
Fisiologia I FBB 6
Fisiologia II FBB 6
Anàlisi química OB 9
Immunologia OB  4,5
Microbiologia OB 10,5
Química orgànica OB  12

3r curs Caràcter  Crèdits
Biofarmàcia i farmacocinètica OB 10,5
Dietoteràpia OB 4,5
Farmacognòsia OB 9
Farmacologia I OB 6
Fisiopatologia OB 6
Nutrició i bromatologia OB 6
Parasitologia OB 6
Química farmacèutica OB 12

4t curs Caràcter  Crèdits
Anàlisis microbiològiques i parasitològiques OB 6
Bioquímica clínica i hematologia OB 6
Farmacologia II OB 9
Gestió i planificació farmacèutiques OB 4,5
Legislació i deontologia farmacèutiques OB 4,5
Salut pública OB 9
Tecnologia farmacèutica I OB 12
Toxicologia OB 9

5è curs Caràcter  Crèdits
Farmàcia clínica i atenció farmacèutica OB 6
Tecnologia farmacèutica II OB 6
Assignatures optatives OP 18
Pràctiques tutelades OB  24
Treball de fi de grau OB 6

PLA D’ESTUDIS 
Matèries de formació bàsica 63 crèdits 
 (48 de la branca pròpia)
Matèries obligatòries 189 crèdits
Matèries optatives 18 crèdits
Pràctiques externes obligatòries 24 crèdits
Treball de fi de grau 6 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats 
universitàries.
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Farmàcia +  
Nutrició 
Humana  
i Dietètica

Branca Ciències de la Salut

Centre Facultat de Farmàcia

Campus Burjassot-Paterna

Crèdits 397,5 Cursos 6

www.uv.es/graus

competències com a professional sanitari i com a 
especialista capaç d’intervenir en l’alimentació d’una 
persona o d’un grup. El doble grau combina processos 
formatius complementaris, que permeten millorar el 
nivell de competitivitat dels estudiants i augmentar el 
ventall de possibilitats de cara al seu futur professional.

REQUISITS D’ACCÉS
 Batxillerat amb les PAU superades.
 Cicle formatiu de grau superior o equivalent.
 Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
 Titulació universitària.
 Batxillerats comunitaris i d’altres països amb  

 conveni, batxillerat internacional i batxillerat  
 europeu, amb l’acreditació de la UNED.
 Estudis no comunitaris homologats al batxillerat  

 amb l’acreditació expedida per la UNED.

La Facultat de Farmàcia ha planificat aquests estu-
dis en sis cursos acadèmics, amb la superació dels 
quals l’estudiantat obté ambdós títols. L’existència 
de matèries comunes permet el disseny d’una 
distribució temporal dels continguts curriculars 
que comporta una optimització del temps dedicat 
a la formació. A més, capacita els estudiants com 
a professionals experts en medicaments i en 
l’impacte que aquests tenen sobre la salut i com 
a professionals que poden desenvolupar activitats 
orientades a l’alimentació i a la nutrició de les 
persones o dels col·lectius. 

PERFIL
Els graduats en Farmàcia i en Nutrició poden exercir 
les professions a què donen accés ambdós títols: la de 
farmacèutic/a i la de dietista nutricionista, que inclouen 

·  Aquest doble grau en Farmàcia i en Nutrició 
habilita per exercir la professió de farmacèutic/a, 
segons el que regulen les normatives estatal  
i europea, i també per exercir de dietista nutricio-
nista, que és una professió sanitària regulada  
per la Llei 44/2003, de 21 de novembre.

·  Per estudiar el doble grau es recomana tenir 
coneixements previs de biologia, de química,  
de física i de matemàtiques.

·  En cas que es vulga abandonar el programa de 
doble titulació i continuar en un dels dos graus, 
l’estudiantat pot triar en quin dels dos continua.

INFORMACIÓ
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ASSIGNATURES
FBB = Formació bàsica de la branca pròpia / FB = Formació 
bàsica / OB = Obligatòria

1r curs (66 crèdits) Caràcter  Crèdits
Anatomia humana FBB   6
Biologia general FBB   6
Estadística FBB   6
Física FBB   6
Psicologia FBB   6
Fisiologia vegetal FB   4,5
Química general FB   6
Química inorgànica FB   4,5
Botànica OB   4,5
Documentació i metodologia científica OB   4,5
Física química OB   6
Tècniques instrumentals OB   6

2n curs (66 crèdits) Caràcter  Crèdits
Bioquímica I FBB   6
Bioquímica II FBB   6
Fisiologia I FBB   6
Fisiologia II FBB   6
Anàlisi química OB   9
Immunologia OB   4,5
Microbiologia OB 10,5
Química dels aliments OB   6
Química orgànica OB  12

3r curs (66 crèdits) Caràcter  Crèdits
Bases de la tecnologia dels aliments OB   6
Biofarmàcia i farmacocinètica OB  10,5
Bromatologia OB  10,5
Farmacognòsia OB    9
Farmacologia I OB    6
Fisiopatologia OB    6
Parasitologia OB    6
Química farmacèutica OB  12

4t curs (66 crèdits) Caràcter  Crèdits
Anàlisis microbiològiques i parasitològiques OB    6
Bioquímica clínica i hematologia OB    6
Dietètica I OB    6
Farmacologia II OB    9
Gestió i planificació farmacèutiques OB    4,5
Nutrició OB   12
Tecnologia farmacèutica I OB   12
Toxicologia OB   10,5

5è curs (64,5 crèdits) Caràcter  Crèdits
Alimentació i cultura OB    4,5
Dietètica II OB    6
Dietoteràpia OB    9
Farmàcia clínica i atenció farmacèutica OB    6
Higiene alimentària OB    4,5
Legislació i deontologia farmacèutiques OB    4,5
Patologia molecular OB    4,5
Patologia nutricional OB    4,5
Salut pública OB    9
Tecnologia culinària OB    6
Tecnologia farmacèutica II OB    6

6è curs (69 crèdits) Caràcter  Crèdits
Economia i empresa OB    4,5
Legislació alimentària i deontologia OB    4,5
Nutrició comunitària OB    6
Pràcticum (Nutrició Humana i Dietètica) OB   18
Pràctiques tutelades (Farmàcia) OB   24
Treball de fi de grau OB   12

PLA D’ESTUDIS 
Matèries de formació bàsica 69 crèdits

(54 de la branca pròpia)
Matèries obligatòries 274,5 crèdits
Pràctiques externes obligatòries 42 crèdits
Treball de fi de grau 12 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats 
universitàries.
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Fisioteràpia
El títol de grau en Fisioteràpia té per objectiu for-
mar professionals fisioterapeutes amb preparació 
científica i capacitació per descriure, identificar, 
tractar i comparar problemes de salut als quals es 
pot donar resposta des de la fisioteràpia, utilitzant 
el conjunt de procediments, tècniques i actua-
cions que curen, recuperen i adapten persones 
afectades de deterioracions, limitacions funcionals 
o invalideses produïdes com a resultat d’una lesió, 
una malaltia o una altra causa, tot això considerant 
l’individu en una dimensió triple: biològica, psico- 
lògica i social.

PERFIL
La persona graduada en Fisioteràpia ha de ser capaç 
de valorar l’estat funcional del pacient, determinar el 

diagnòstic fisioteràpic, dissenyar el pla d’intervenció  
de fisioteràpia i proporcionar una atenció de fisioteràpia 
eficaç. Els i les fisioterapeutes poden intervenir en els 
àmbits de promoció, prevenció, protecció i recuperació 
de la salut, tot cooperant en equips multidisciplinaris.

REQUISITS D’ACCÉS
 Batxillerat amb les PAU superades.
 Cicle formatiu de grau superior o equivalent.
 Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
 Titulació universitària.
 Batxillerats comunitaris i d’altres països amb  

 conveni, batxillerat internacional i batxillerat  
 europeu, amb l’acreditació de la UNED.
 Estudis no comunitaris homologats al batxillerat  

 amb l’acreditació expedida per la UNED.

Branca Ciències de la Salut

Centre Facultat de Fisioteràpia

Campus Blasco Ibáñez

Crèdits 240 Cursos 4

www.uv.es/grau_fisio

·  El grau en Fisioteràpia habilita per a l’exercici 
professional de fisioterapeuta, d’acord amb  
tots els requisits legals i les normatives vigents.

·  L’experimentalitat de la titulació fa que tant  
les classes pràctiques de les assignatures com  
les pràctiques clíniques externes (on destaca  
el contacte directe amb el pacient) representen  

un element fonamental en la formació que ofereix 
la Universitat de València a l’estudiantat de 
Fisioteràpia.

·  La Universitat de València té una Clínica Univer-
sitària de Nutrició, Activitat Física i Fisioteràpia 
pròpia on l’estudiantat es forma en l’atenció a 
pacients externs.

INFORMACIÓ
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OPTATIVES Crèdits

Fisioteràpia de l’esport 4,5
Habilitats socials per a fisioterapeutes 4,5
Musicoteràpia 4,5
Nutrició en fisioteràpia 4,5
Preparació física aplicada a la fisioteràpia 4,5
Tècniques de primers auxilis per a fisioterapeutes 4,5

ASSIGNATURES
FBB = Formació bàsica de la branca pròpia / FB = Formació 
bàsica / OB = Obligatòria / OP = Optativa

1r curs Caràcter  Crèdits
Anatomia humana I FBB 9
Anatomia humana II FBB 6
Biomecànica i física aplicada FBB 6
Estadística FBB 6
Fisiologia humana FBB 9
Psicologia de la discapacitat FBB 6
Utilització de les tecnologies de la informació 
i la comunicació FB 6
Coneixement i història de la fisioteràpia OB 6
Valoració en fisioteràpia I OB 6

2n curs Caràcter  Crèdits
Afeccions i enfocament terapèutic 
del sistema nerviós FB 6
Patologia general FB 6
Patologia i enfocament terapèutic 
de l’aparell locomotor FB 6
Patologia i enfocament terapèutic 
del sistema respiratori i cardiovascular FB 6
Administració, deontologia i legislació de la professió OB 4,5
Cinesiteràpia OB 9
Procediments generals d’intervenció en fisioteràpia I OB 6
Procediments generals d’intervenció en fisioteràpia II OB 6
Salut pública i fisioteràpia comunitària OB 4,5
Valoració en fisioteràpia II OB 6

3r curs Caràcter  Crèdits
Fisioteràpia cardiocirculatòria OB 6
Fisioteràpia de l’aparell locomotor OB 6
Fisioteràpia del sistema nerviós OB 6
Fisioteràpia en especialitats clíniques I OB 6
Fisioteràpia en especialitats clíniques II OB 6
Fisioteràpia en especialitats clíniques III OB 6
Fisioteràpia en especialitats clíniques IV OB 6
Fisioteràpia respiratòria OB 6
Metodologia de la investigació 
en ciències de la salut OB 6
Pràcticum clínic I OB 6

4t curs Caràcter  Crèdits
Anglès tècnic OB 4,5
Teràpia osteopàtica OB 4,5
Assignatures optatives OP 9
Pràcticum clínic II OB 34
Treball de fi de grau OB 8

PLA D’ESTUDIS 
Matèries de formació bàsica 72 crèdits 
 (42 de la branca pròpia)
Matèries obligatòries 111 crèdits
Matèries optatives 9 crèdits
Pràctiques externes obligatòries 40 crèdits
Treball de fi de grau 8 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats 
universitàries.
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Infermeria
Els graduats en Infermeria col·laboren per millorar 
les condicions de vida, salut i benestar de la 
població en què presten serveis, i actuen segons 
els principis científics, humanístics i ètics basats 
en el respecte a la vida, la igualtat entre l’home i 
la dona, el medi ambient i la dignitat humana. Amb 
els seus coneixements i capacitats contribueixen 
a promoure i protegir la salut, prevenir la malaltia, 
mantenir i restaurar la salut de les persones, de 
les famílies i de la comunitat, tot proporcionant 
una atenció integral.

PERFIL
Les infermeres i els infermers són experts a proporci-
onar cures i en l’atenció a les persones malaltes i amb 
situació de dependència; desenvolupen els procedi-
ments de la pràctica clínica i assistencial, bé siga  
en serveis d’atenció primària, en serveis hospitalaris  
o en serveis sociosanitaris. Com a membres d’un  
equip de salut en l’atenció domiciliària actuen d’enllaç 
entre l’atenció primària i l’especialitzada. 

Aquests professionals proporcionen informació  
sobre salut a les persones, a les famílies i als grups. 

Mitjançant el diagnòstic de salut de la població,  
localitzen les necessitats socials i sanitàries, identifi-
quen els grups de persones exposades a factors de 
risc i mobilitzen els recursos de la comunitat perquè 
aquesta participe en la resolució dels seus proble-
mes. També intervenen en activitats de planificació, 
organització i control en l’administració sanitària, en la 
formació continuada dels professionals i de l’alumnat. 
A més, realitzen tasques d’investigació documental  
i de camp i desenvolupen programes i projectes de 
recerca propis i interdisciplinaris.

REQUISITS D’ACCÉS
 Batxillerat amb les PAU superades.
 Cicle formatiu de grau superior o equivalent.
 Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
 Titulació universitària.
 Batxillerats comunitaris i d’altres països amb  

 conveni, batxillerat internacional i batxillerat  
 europeu, amb l’acreditació de la UNED.
 Estudis no comunitaris homologats al batxillerat  

 amb l’acreditació expedida per la UNED.

Branca Ciències de la Salut

Centre Facultat d’Infermeria i Podologia

Campus Blasco Ibáñez i Ontinyent

Crèdits 240 Cursos 4

www.uv.es/grau_infermeria

·  El grau en Infermeria habilita per a exercir  
la professió d’infermer/a, segons el que regulen 
les normatives estatal i europea.

·  Per a estudiar Infermeria és imprescindible tenir 
coneixements previs de biologia i de química,  
i és recomanable tenir-ne de matemàtiques  
i de física.

·  Les pràctiques són una de les claus en la forma-
ció d’aquest grau; per això dels 240 crèdits, més 
d’una tercera part (82,5 crèdits) són pràctiques  
en institucions sanitàries (centres de salut,  
consultoris auxiliars, hospitals, unitats de planifi-
cació familiar, centres de salut mental, etc.).

INFORMACIÓ
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OPTATIVES Crèdits

Activitat física i promoció de la salut en infermeria 4,5
Anglès aplicat a les ciències de la salut 4,5
Català aplicat a les ciències de la salut 4,5
Desenvolupament comunitari 4,5
Salut laboral 4,5

ASSIGNATURES
FBB = Formació bàsica de la branca pròpia / FB = Formació 
bàsica / OB = Obligatòria / OP = Optativa

1r curs Caràcter  Crèdits
Anatomia humana FBB 6
Bioestadística i TIC aplicades a les ciències 
de la salut FBB 6
Fisiologia FBB 9
Fonaments de biologia i de bioquímica FBB 9
Fonaments de psicologia en ciències de la salut  FBB 6
Nutrició i dietètica FB 6
Sociologia, gènere i salut FB 6
Organització de l’estudi. Eines i tècniques 
d’informació i documentació OB 6
Salut pública  OB 6

2n curs Caràcter  Crèdits
Farmacologia FB 6
Fisiopatologia FB 6
Bases històriques, epistemològiques 
i ètiques de la disciplina infermera OB 6
Bases metodològiques de les cures d’infermeria OB 4,5
Gestió i administració dels serveis de salut OB 4,5
Infermeria comunitària OB 6
Infermeria en la salut gerontogeriàtrica OB 4,5
Infermeria en la salut infantil i de l’adolescent OB 6
Infermeria medicoquirúrgica I OB 6
Introducció a la pràctica de la infermeria1 OB 6
Salut de la dona, de la sexualitat i de la reproducció OB 4,5

3r curs Caràcter  Crèdits
Ètica i legislació professional OB 4,5
Infermeria medicoquirúrgica II OB 6
Infermeria medicoquirúrgica en situacions especials OB 6
Infermeria psiquiàtrica i salut mental OB 4,5
Pràcticum I OB 19,5
Pràcticum II OB 19,5

4t curs Caràcter  Crèdits
Infermeria en urgències extrahospitalàries, 
emergències i catàstrofes OB 4,5
Introducció a la investigació 
en la disciplina infermera OB 6
Assignatura optativa OP 4,5
Pràcticum III OB 19,5
Pràcticum IV OB 18
Treball de fi de grau OB 7,5
1 Els crèdits d’aquesta assignatura es comptabilitzen com a pràctiques 
externes obligatòries.

PLA D’ESTUDIS 
Matèries de formació bàsica 60 crèdits 
 (36 de la branca pròpia)
Matèries obligatòries 85,5 crèdits
Matèries optatives 4,5 crèdits
Pràctiques externes obligatòries 82,5 crèdits
Treball de fi de grau 7,5 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats 
universitàries.
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Logopèdia
L’objectiu del grau en Logopèdia és proporcionar  
a l’estudiantat la formació teòrica i pràctica  
necessària per donar solució als diferents 
problemes relacionats amb la veu, l’audició, la 
parla i el llenguatge (tant oral com escrit). Per 
aconseguir-ho, és necessària una competència 
transversal que considere aspectes diversos  
de biologia, medicina, psicologia, lingüística, 
pedagogia, etc.

PERFIL
Encara que fa poc de temps que la logopèdia és  
una professió regulada, aquesta consideració legal  
ha provocat que es consoliden progressivament àmbits 
d’actuació ben definits. Així, la institucionalització  
de la figura del i la logopeda en el sistema sanitari  

i els serveis d’assistència social és un procés en 
creixement. A més, els i les logopedes poden  
exercir la seua tasca en clíniques privades, les quals 
poden establir convenis amb els sectors de la salut  
i l’ensenyament.

REQUISITS D’ACCÉS
 Batxillerat amb les PAU superades.
 Cicle formatiu de grau superior o equivalent.
 Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
 Titulació universitària.
 Batxillerats comunitaris i d’altres països amb  

 conveni, batxillerat internacional i batxillerat  
 europeu, amb l’acreditació de la UNED.
 Estudis no comunitaris homologats al batxillerat  

 amb l’acreditació expedida per la UNED.

Branca Ciències de la Salut

Centre Facultat de Psicologia

Campus Blasco Ibáñez

Crèdits 240 Cursos 4

www.uv.es/grau_logopedia

·  Aquest grau habilita per a l’exercici professional 
de logopeda.

·  Des de fa alguns anys, hi ha col·legis professio-
nals en diferents comunitats autònomes, entre 
les quals es troba la valenciana. A més, però, hi 
ha altres agrupacions que demostren el dina-
misme i la importància social creixent d’aquesta 
professió.

·  A hores d’ara, les i els logopedes només poden 
accedir a llocs de treball en el sistema educatiu si 
tenen una titulació complementària. Així i tot, mit-
jançant diversos convenis i modalitats de treball, 

poden realitzar nombroses tasques relacionades 
amb el món de l’ensenyament.

·  Encara que la logopèdia s’associa sovint amb  
el món de la infantesa, es tracta d’una disciplina 
que abasta tots els problemes de llenguatge que 
poden patir les persones al llarg de la vida, com 
ara els derivats de processos neurodegeneratius, 
accidents, malalties psiquiàtriques, etc.

·  La Universitat de València té una Clínica de  
Logopèdia pròpia on l’estudiantat es forma  
en l’atenció a pacients externs.

INFORMACIÓ
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ASSIGNATURES
FBB = Formació bàsica de la branca pròpia / FB = Formació 
bàsica / OB = Obligatòria / OP = Optativa

1r curs Caràcter  Crèdits
Anatomia dels òrgans del llenguatge i de l’audició FBB 6
Fisiologia dels òrgans del llenguatge i de l’audició FBB 6
Fonaments metodològics de la logopèdia FBB 6
Neurologia i neuropsicologia general 
i del llenguatge FBB 9
Processos psicològics bàsics i psicologia 
del llenguatge FBB 9
Fonaments educatius de la logopèdia FB 6
Fonaments lingüístics de la logopèdia FB 12
Psicologia del desenvolupament 
i l’adquisició del llenguatge FB 6

2n curs Caràcter  Crèdits
Avaluació psicològica OB 4,5
Exploració de l’audició OB 4,5
Neurologia clínica aplicada a la logopèdia OB 6
Patologia de l’audició OB 4,5
Patologia de la veu OB 6
Patologia del llenguatge d’etiologia central OB 6
Trastorns de la lectoescriptura OB 4,5
Trastorns de la parla OB 9
Trastorns del desenvolupament OB 9
Trastorns neurodegeneratius OB 6

3r curs Caràcter  Crèdits
Intervenció logopèdica en el dany 
cerebral sobrevingut OB 4,5
Intervenció logopèdica en els trastorns 
de la lectoescriptura OB 4,5
Intervenció logopèdica en els trastorns de la parla OB 6
Intervenció logopèdica en els trastorns 
del desenvolupament OB 6
Intervenció logopèdica en els trastorns 
del llenguatge d’etiologia central OB 9
Intervenció logopèdica 
en els trastorns neurodegeneratius OB 6
Intervenció logopèdica en l’atenció inicial OB 4,5
Intervenció logopèdica en la deficiència de l’audició OB 4,5
Intervenció logopèdica en patologia de la veu OB 6
Recursos tecnològics aplicats 
a la intervenció logopèdica OB 4,5
Sistemes de comunicació augmentativa OB 4,5

OPTATIVES Crèdits

Anàlisi lingüística de dades clíniques 4,5
Anàlisi lingüística de tests i protocols 4,5
Avaluació qualitativa del llenguatge 4,5
Desenvolupament d’habilitats professionals
i deontologia professional 4,5
Educació del deficient auditiu 4,5
Fisioteràpia aplicada a la logopèdia 4,5
Intervenció logopèdica en contextos multilingües 4,5
Intervenció logopèdica en l’àmbit escolar 4,5
Logopèdia i llengua catalana 4,5
Logopèdia i llengua espanyola 4,5
Programes d’atenció lingüística en educació infantil 4,5
Psicologia de la comunicació 4,5
Psicopatologia aplicada a la logopèdia                4,5
Teràpia orofacial i miofacial  4,5

4t curs Caràcter  Crèdits
Assignatures optatives OP 30
Pràctiques externes OB 24
Treball de fi de grau OB 6

PLA D’ESTUDIS 
Matèries de formació bàsica 60 crèdits 
 (36 de la branca pròpia)
Matèries obligatòries 120 crèdits
Matèries optatives 30 crèdits
Pràctiques externes obligatòries 24 crèdits
Treball de fi de grau 6 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats 
universitàries.
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Medicina
La medicina és una de les professions més antigues 
de la humanitat, i dóna resposta a la realitat de la 
malaltia: intenta guarir-la o alleugerir-la, busca els 
millors instruments de prevenció i procura afavorir 
la salut de les persones. El grau en Medicina, 
per tant, proporciona una formació integral que 
permet conèixer adequadament les ciències i les 
tècniques associades a la prevenció, el diagnòs-
tic i el tractament de la malaltia. Això demana 
un coneixement profund de les característiques 
biològiques de l’ésser humà i de la importància 
de la relació amb l’entorn físic i social. Finalment, 
resulta imprescindible adquirir una experiència 
clínica adequada que prepare l’estudiantat  
per a l’exercici posterior de la professió.  

PERFIL
La medicina és una professió sanitària, regulada  
i col·legiada, amb un camp d’actuació delimitat.  

Així, els graduats i graduades en Medicina poden 
desplegar la seua trajectòria en els àmbits següents: 
assistència mèdica, gestió sanitària, indústria farma-
cèutica, docència i recerca.

REQUISITS D’ACCÉS
 Batxillerat amb les PAU superades.
 Cicle formatiu de grau superior o equivalent.
 Accés per a majors de 25 i 45 anys.
 Titulació universitària.
 Batxillerats comunitaris i d’altres països amb  

 conveni, batxillerat internacional i batxillerat  
 europeu, amb l’acreditació de la UNED.
 Estudis no comunitaris homologats al batxillerat  

 amb l’acreditació expedida per la UNED.

Branca Ciències de la Salut

Centre Facultat de Medicina i Odontologia

Campus Blasco Ibáñez

Crèdits 360 Cursos 6

www.uv.es/grau_medicina

·  Per a estudiar Medicina és recomanable tenir 
coneixements previs de biologia, de química,  
de física i de matemàtiques.

·  És molt important tenir capacitat de treball en 
equip, una actitud d’aprenentatge activa així  
com també habilitats comunicatives i empatia 
amb el pacient.

·  A partir de tercer curs l’estudiantat ha de realitzar 
pràctiques clíniques. 

·  En sisè, l’alumnat dedica el curs a fer pràctiques 
tutelades a hospitals universitaris. En col·labo-
ració amb diferents serveis, han de participar 
activament en la resolució de casos clínics  
reals. Això els permet adquirir els coneixements 
pràctics necessaris per a l’exercici autònom  
de la professió.

·  Els hospitals vinculats a la Facultat de Medicina 
i Odontologia són els següents: Hospital Clínic 
Universitari, Hospital Universitari La Fe, Hospital 
General Universitari i Hospital Universitari  
Doctor Peset.

·  Hi ha la possibilitat de cursar els estudis en  
valencià, castellà o anglès (aquest grup és  
un grup ARA, d’alt rendiment acadèmic). 

·  Durant la carrera s’ofereixen assignatures  
optatives, de les quals cal cursar-ne 6.

·  Aquest grau habilita per a l’exercici professional 
de metge/metgessa.

INFORMACIÓ
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PRÀCTIQUES TUTELADES Crèdits

Cirurgia general i especialitats quirúrgiques  12 
Medicina interna i especialitats mèdiques  14 
Obstetrícia i ginecologia  7 
Pediatria i les seues especialitats  7 
Psiquiatria  7 
Urgències i emergències  7 

OPTATIVES 
Alimentació i dietètica / Anatomia clínica / Anglès mèdic / Bases 
microbiològiques del tractament antimicrobià / Bases moleculars de 
la patologia / Cirurgia plàstica maxil·lofacial / Drogodependències  
/ Epidemiologia clínica / Farmacoepidemiologia / Fisiologia de  
l’envelliment / Fisiologia de l’exercici físic i l’esport / Fonaments 
de cures intensives / Imatge cardíaca / Imatge mèdica avançada  
/ Introducció a la investigació biomèdica / Malalties rares / Noves 
tecnologies en biomedicina / Odontologia per a metges / Patologia 
psicosomàtica i psiquiatria infantojuvenil / Planificació sanitària i 
gestió clínica / Producció, publicació i difusió de resultats de recerca  
/ Qualitat assistencial / Reproducció humana / Riscos laborals i 
toxicologia ambiental / Salut, malaltia i cultura / Terapèutica gènica  
i cel·lular / Urgències pediàtriques

Totes les optatives tenen 4,5 crèdits.

ASSIGNATURES
FBB = Formació bàsica de la branca pròpia / OB = Obligatòria 
/ OP = Optativa

1r curs Caràcter  Crèdits
Anatomia dels aparells i dels sistemes FBB 6
Anatomia general FBB 6
Biologia FBB 6
Bioquímica i biologia molecular FBB 6
Estadística FBB 6
Fisiologia general FBB 6
Fisiologia mèdica I FBB 6
Comunicació OB 4,5
Embriologia OB 4,5
Histologia general OB 4,5
Universitat, salut i societat OB 4,5

2n curs Caràcter  Crèdits
Història de la medicina i documentació FBB 6
Integració bioquímica i bioquímica clínica FBB 6
Psicologia mèdica FBB 6
Epidemiologia i medicina preventiva OB 4,5
Ètica mèdica OB 4,5
Fisiologia mèdica II OB 6
Fisiologia mèdica III OB 6
Histologia especial OB 4,5
Microbiologia i parasitologia mèdiques OB 6
Neuroanatomia OB 6
Assignatura optativa OP 4,5

3r curs Caràcter  Crèdits
Anatomia patològica especial OB 4,5
Anatomia patològica general OB 4,5
Farmacologia general d’òrgans i sistemes OB 4,5
Immunologia i immunopatologia OB 4,5
Oftalmologia OB 4,5
Otorrinolaringologia OB 4,5
Patologia de l’aparell circulatori OB 6
Patologia general i semiologia OB 6
Procediments diagnòstics i terapèutics quirúrgics OB 6
Radiologia general OB 6
Assignatures optatives OP 9

4t curs Caràcter  Crèdits
Dermatologia OB 4,5
Hematologia OB 4,5
Nefrologia i urologia OB 6
Oncologia i genètica mèdica OB 6
Patologia de l’aparell digestiu OB 6
Patologia de l’aparell locomotor OB 6
Patologia de l’aparell respiratori OB 6
Psiquiatria OB 6
Radiologia clínica, medicina física i rehabilitació OB 6
Assignatures optatives OP 9

5è curs Caràcter  Crèdits
Atenció primària i geriatria OB 6
Endocrinologia i nutrició I OB 4,5
Endocrinologia i nutrició II OB 4,5
Farmacologia clínica OB 4,5
Malalties infeccioses i microbiologia clínica OB 4,5
Medicina legal i salut pública OB 4,5
Obstetrícia i ginecologia OB 6
Patologia del sistema nerviós OB 6
Pediatria I OB 4,5
Pediatria II OB 4,5
Urgències, emergències mèdiques
i toxicologia clínica OB 6
Assignatura optativa OP 4,5

6è curs Caràcter  Crèdits
Pràctiques tutelades OB 54
Treball de fi de grau OB 6

PLA D’ESTUDIS 
Matèries de formació bàsica 60 crèdits 
 de la branca pròpia
Matèries obligatòries 213 crèdits
Matèries optatives 27 crèdits
Pràctiques externes obligatòries 54 crèdits
Treball de fi de grau 6 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats 
universitàries.
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Nutrició 
Humana  
i Dietètica
Aquest grau forma professionals capacitats per 
al desenvolupament d’activitats orientades a 
l’alimentació i la nutrició de les persones o dels 
col·lectius en diverses situacions fisiològiques  
i/o patològiques. La seua activitat la realitzen 
d’acord amb els principis de protecció i promoció 
de la salut, prevenció de malalties i tractament 
dieteticonutricional quan cal, incloent-hi els  
principis deontològics i legals que permeten 
exercir la pràctica professional amb autonomia, 
consciència de renovació dels coneixements  
i capacitat de col·laboració amb altres  
professionals de l’àmbit sanitari.

PERFIL
Els/les dietistes nutricionistes són experts en alimenta-
ció, nutrició i dietètica i tenen capacitat per a intervenir 

en l’alimentació d’una persona o d’un grup, des dels 
àmbits d’actuació següents: la nutrició en la salut i  
en la malaltia, el consell dietètic, la investigació  
i la docència, la salut pública des dels organismes 
governamentals, les empreses del sector de  
l’alimentació i la restauració col·lectiva i social.

REQUISITS D’ACCÉS
 Batxillerat amb les PAU superades.
 Cicle formatiu de grau superior o equivalent.
 Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
 Titulació universitària.
 Batxillerats comunitaris i d’altres països amb  

 conveni, batxillerat internacional i batxillerat  
 europeu, amb l’acreditació de la UNED.
 Estudis no comunitaris homologats al batxillerat  

 amb l’acreditació expedida per la UNED.

Branca Ciències de la Salut

Centre Facultat de Farmàcia

Campus Burjassot-Paterna

Crèdits 240 Cursos 4

www.uv.es/grau_nhd

·  Per a estudiar Nutrició Humana i Dietètica és 
recomanable tenir coneixements previs de biolo-
gia, de química, de física i de matemàtiques.

·  Aquest grau té 111 crèdits comuns (20 assigna-
tures) amb el grau en Ciència i Tecnologia dels 
Aliments. Els crèdits comuns es reparteixen de  
la manera següent: 99 crèdits entre assignatures 
de formació bàsica i obligatòries, i 12 crèdits  
d’assignatures optatives.

·  El grau en Nutrició s’ha actualitzat afegint nous 
continguts en Psicologia, Nutrició comunitària, 

Documentació i metodologia científica, Patologia 
molecular i Higiene alimentària.

·  La Universitat de València té una Clínica Univer-
sitària de Nutrició, Activitat Física i Fisioteràpia 
pròpia on l’estudiantat es forma en l’atenció a 
pacients externs.

·  Dietista nutricionista és una professió sanitària 
regulada per la Llei 44/2003, de 21 de novembre.

·  La Facultat de Farmàcia ofereix també un doble 
grau en Farmàcia + Nutrició Humana i Dietètica.

INFORMACIÓ
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ASSIGNATURES
FBB = Formació bàsica de la branca pròpia / FB = Formació 
bàsica / OB = Obligatòria / OP = Optativa

1r curs Caràcter  Crèdits
Biologia general FBB 6
Bioquímica I FBB 6
Estadística  FBB 6
Física FBB 6
Fisiologia d’aparells i sistemes FBB 6
Fisiologia general FBB 6
Psicologia  FBB 6
Química general  FB 6
Química orgànica  FB 6
Microbiologia alimentària OB 6

2n curs Caràcter  Crèdits
Bioquímica II FBB 6
Alimentació i cultura OB 4,5
Bases de la tecnologia d’aliments OB 6
Bromatologia OB 10,5
Dietètica I OB 6
Documentació i metodologia científica  OB 4,5
Nutrició OB 12
Patologia molecular  OB 4,5
Química dels aliments  OB 6

3r curs Caràcter  Crèdits
Dietètica II OB 6
Dietoteràpia  OB 9
Economia i empresa OB 4,5
Fisiopatologia  OB 4,5
Legislació alimentària i deontologia OB 4,5
Parasitologia alimentària OB 6
Patologia nutricional  OB 4,5
Salut pública  OB 9
Tecnologia culinària  OB 6
Toxicologia alimentària OB 6

4t curs Caràcter  Crèdits
Farmacologia OB 4,5
Higiene alimentària OB 4,5
Nutrició comunitària  OB 6
Assignatures optatives OP 15
Pràcticum OB 18
Treball de fi de grau  OB 12

OPTATIVES Crèdits

Alimentació i nutrició en persones grans  4,5
Alimentació i nutrició esportiva  4,5
Avaluació de riscos toxicològics  4,5
Iniciació a la investigació  6
Nous aliments  6
Nutrició en situacions d’emergència  4,5
Nutrició infantil  4,5

PLA D’ESTUDIS 
Matèries de formació bàsica 60 crèdits 

(48 de la branca pròpia)
Matèries obligatòries 135 crèdits
Matèries optatives 15 crèdits
Pràctiques externes obligatòries 18 crèdits
Treball de fi de grau 12 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats 
universitàries.
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Odontologia
Els estudis en Odontologia proporcionen al futur 
i futura dentista els coneixements i habilitats 
necessaris per a prevenir, diagnosticar i tractar 
els problemes de salut relacionats amb les dents, 
els maxil·lars, la boca i els teixits bucals. A més, 
s’inculca la importància de la formació continu-
ada, imprescindible per a incorporar a la pràctica 
clínica diària els avenços científics i tècnics  
relacionats amb l’odontologia. Alhora, es treballa  
la comunicació amb el pacient, les caracterís-
tiques del qual cal tenir en compte per fer-lo 
partícip de les decisions terapèutiques.

PERFIL
Segons les diferents normes reguladores de la  
professió de dentista, aquest grau capacita per  
a dur a terme totes les fases del procés de curació  

de les malalties bucals, és a dir, prevenir, diagnosticar  
i tractar qualsevol anomalia relativa a la cavitat  
oral. Igualment, entre les seues competències hi ha 
prescriure els medicaments i productes sanitaris  
que pertoquen dins del seu àmbit d’actuació. 

REQUISITS D’ACCÉS
 Batxillerat amb les PAU superades.
 Cicle formatiu de grau superior o equivalent.
 Accés per a majors de 25 i 45 anys.
 Titulació universitària.
 Batxillerats comunitaris i d’altres països amb  

 conveni, batxillerat internacional i batxillerat  
 europeu, amb l’acreditació de la UNED.
 Estudis no comunitaris homologats al batxillerat  

 amb l’acreditació expedida per la UNED.

Branca Ciències de la Salut

Centre Facultat de Medicina i Odontologia

Campus Blasco Ibáñez

Crèdits 300 Cursos 5

www.uv.es/grau_odonto

·  Per a estudiar Odontologia és recomanable  
tenir coneixements previs de biologia,  
de química i de física.

·  Les assignatures optatives es concentren  
en segon i cinquè cursos.

·  En cinquè curs, l’alumnat ha de fer pràctiques 
tutelades, que els permeten adquirir els  
coneixements pràctics necessaris per a l’exercici 
autònom de la professió.

·  Les pràctiques tutelades consisteixen en la par-
ticipació activa en serveis sanitaris davant casos 
clínics reals.

·  Els hospitals vinculats a la Facultat de Medicina 
i Odontologia són els següents: Hospital Clínic 
Universitari, Hospital Universitari La Fe, Hospital 
General Universitari i Hospital Universitari Doctor 
Peset. A més, la Universitat de València té una 
Clínica Odontològica pròpia on l’estudiantat  
es forma en l’atenció a pacients externs.

·  Aquest grau habilita per a l’exercici professional 
d’odontòleg/odontòloga.

INFORMACIÓ
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OPTATIVES Crèdits Curs

Bioètica 4,5 2n
Descobrint l’oftalmologia 4,5 2n
Gestió i màrqueting en la clínica dental 6 2n
Història de l’odontologia i antropologia dental 6 2n
Introducció a la investigació en odontologia,
publicació i difusió de resultats 6 2n
Sensibilitat orofacial 4,5 2n
Assistència odontològica a pacients discapacitats 6 5è
Cariologia clínica avançada 6 5è
Cirurgia d’implants 6 5è
Pròtesi mixta i pròtesi sobre implants 6 5è
Tècniques avançades de diagnòstic de la
patologia dental i cervicofacial 6 5è

ASSIGNATURES
FBB = Formació bàsica de la branca pròpia / FB = Formació 
bàsica / OB = Obligatòria / OP = Optativa

1r curs Caràcter  Crèdits
Anatomia humana FBB 6
Bioestadística i salut pública FBB 6
Biologia FBB 6
Bioquímica FBB 6
Fisiologia humana FBB 6
Psicologia i comunicació FBB 6
Biomaterials i ergonomia I FB 6
Histologia FB 6
Microbiologia i immunologia FB 6
Documentació, professionalisme 
i odontologia forense OB 6

2n curs Caràcter  Crèdits
Biomaterials i ergonomia II FB 6
Anatomia patològica OB 6
Anglès per a ciències de la salut OB 4,5
Farmacologia, anestèsia i reanimació OB 9
Manifestacions orals de les malalties sistèmiques OB 4,5
Patologia mèdica general i pediatria OB 9
Patologia quirúrgica OB 6
Salut, societat, cultura OB 4,5
Assignatures optatives OP 10,5

3r curs Caràcter  Crèdits
Cirurgia bucal OB 12
Medicina bucal OB 12
Odontologia preventiva i comunitària I OB 6
Patologia dental, odontologia conservadora 
i endodòncia I OB 12
Pròtesi dental I OB 12
Radiologia i protecció radiològica OB 6

4t curs Caràcter  Crèdits
Odontopediatria OB 12
Ortodòncia I OB 12
Patologia dental, odontologia conservadora 
i endodòncia II OB 12
Periodòncia OB 12
Pròtesi dental II OB 12

5è curs Caràcter  Crèdits
Gerodontolgia OB 6
Odontologia en pacients especials OB 6
Odontologia preventiva i comunitària II OB 6
Ortodòncia II OB 6
Assignatura optativa OP 6
Pràcticum I de pacients infantils OB 10
Pràcticum II de pacients adults OB 14
Treball de fi de grau OB 6

PLA D’ESTUDIS 
Matèries de formació bàsica 60 crèdits 

(36 crèdits de la branca pròpia)
Matèries obligatòries 193,5 crèdits
Matèries optatives 16,5 crèdits
Pràctiques clíniques integrades 24 crèdits
Treball de fi de grau 6 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats 
universitàries.
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Òptica  
i Optometria
L’objectiu del grau en Òptica i Optometria és for-
mar especialistes altament qualificats per a la cura 
de la salut visual mitjançant el desenvolupament 
d’activitats dirigides a la prevenció, la detecció, 
l’avaluació i el tractament de les alteracions  
de la visió. Amb aquesta finalitat s’adquireixen  
coneixements, habilitats i destreses en la realitza-
ció d’exàmens visuals i oculars, disseny, verificació 
i adaptació de sistemes òptics, disseny i desenvo-
lupament de programes d’entrenament visual  
i disseny i propostes de millores ergonòmiques.

PERFIL
La professió d’òptic/a optometrista és regulada a Espa-
nya per diferents normatives. Això fa que els camps 
d’actuació professional siguen ben definits, tant en el 
sector públic com en el sector privat. En el primer hi ha 
places específiques en els diversos sistemes de salut 
autonòmics. Pel que fa al sector privat, poden desplegar 

la seua activitat en establiments òptics, clíniques  
oftalmològiques, indústries de fabricació de lents  
i altres dispositius òptics, etc. Les figures més comunes 
són tècnic/a d’establiment òptic, òptic/a optometrista, 
tècnic/a de laboratori, assessor/a d’ergonomia i higiene 
visual, rehabilitador/a visual, comercial de productes 
oftàlmics, etc. A més, aquests professionals també  
es poden dedicar a la docència i la investigació.

REQUISITS D’ACCÉS
 Batxillerat amb les PAU superades.
 Cicle formatiu de grau superior o equivalent.
 Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
 Titulació universitària.
 Batxillerats comunitaris i d’altres països amb  

 conveni, batxillerat internacional i batxillerat  
 europeu, amb l’acreditació de la UNED.
 Estudis no comunitaris homologats al batxillerat  

 amb l’acreditació expedida per la UNED.

Branca Ciències de la Salut

Centre facultat de física

Campus Burjassot-Paterna

Crèdits 240 Cursos 4

www.uv.es/grau_optica

·  Aquest grau habilita per a exercir la professió 
d’òptic/a optometrista.

·  L’estudiant/a ha de cursar 18 crèdits de pràcti-
ques externes obligatòries. A més dels convenis 
existents amb clíniques i hospitals, la Universitat 
de València té una Clínica Optomètrica pròpia 
on l’estudiant/a es forma en atenció a pacients 
externs. També es poden fer pràctiques a empre-
ses vinculades al sector de l’òptica i l’optometria, 
com ara establiments òptics i indústries dedica-

des al disseny i a la fabricació de lents i altres 
dispositius.

·  Per a l’alumnat que curse el grau a temps parcial 
s’intenta que el període de pràctiques tinga un 
caràcter continuat i concentrat.

·  El pla d’estudis ofereix 49,5 crèdits optatius,  
dels quals l’estudiantat només ha de fer-ne 24. 
Les assignatures optatives poden ser de 9, 6  
o 4,5 crèdits.

INFORMACIÓ
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OPTATIVES Crèdits

Baixa visió, ortòptica i teràpia visual 6
Disseny òptic assistit per ordinador 4,5
El làser i les seues aplicacions clíniques 4,5
Mètodes psicofísics per a la detecció i el seguiment
de patologies visuals 6
Registre i processament d’imatges clíniques 6
Tècniques avançades de maneig de la prescripció 9
Temes actuals d’òptica i optometria 4,5
Visió de formes i color 4,5
Visió del moviment i la profunditat 4,5

ASSIGNATURES
FBB = Formació bàsica de la branca pròpia / FB = Formació 
bàsica / OB = Obligatòria / OP = Optativa

1r curs Caràcter  Crèdits
Anatomia humana i ocular FBB 9
Bioestadística FBB 6
Biologia ocular FBB 6
Física I. Física per a les ciències de la salut FBB 6
Física II. Òptica geomètrica FBB 6
Fisiologia humana i ocular FBB 9
Matemàtiques FB 6
Materials òptics FB 6
Òptica fisiològica OB 6

2n curs Caràcter  Crèdits
Psicologia. Atenció al pacient FBB 6
Instruments òptics i optomètrics OB 12
Òptica oftàlmica OB 9
Optometria I OB 4,5
Optometria II OB 4,5
Patologia i farmacologia ocular OB 9
Pràctiques d’optometria I OB 6
Psicofísica de la visió OB 9

3r curs Caràcter  Crèdits
Anomalies de la visió binocular OB 4,5
Contactologia I OB 6
Contactologia II OB 4,5
Mecanismes i models de la visió OB 6
Muntatge i adaptació de lents oftàlmiques OB 9
Òptica física OB 6
Optometria III OB 4,5
Optometria pediàtrica OB 4,5
Pràctiques d’optometria II OB 7,5
Pràctiques de contactologia OB 7,5

4t curs Caràcter  Crèdits
Mètodes d’exploració clínica OB 4,5
Optometria geriàtrica i legislació sanitària OB 7,5
Assignatures optatives OP 24
Pràctiques externes OB 18
Treball de fi de grau OB 6

PLA D’ESTUDIS 
Matèries de formació bàsica 60 crèdits 

(48 de la branca pròpia) 
Matèries obligatòries 132 crèdits
Matèries optatives 24 crèdits 
Pràctiques externes obligatòries 18 crèdits
Treball de fi de grau 6 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats 
universitàries.
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Podologia
L’objectiu del grau en Podologia és formar  
professionals amb les competències teòriques  
i pràctiques necessàries per a prevenir, diagnos-
ticar i tractar les afeccions relacionades amb 
els peus. El podòleg o la podòloga, gràcies al 
seu coneixement general del cos humà, i alhora 
especialitzat en els peus, pot treballar conjun-
tament amb altres especialistes, amb la finalitat 
que el pacient reba un diagnòstic i un tractament 
específic i eficaç.  

PERFIL
D’acord amb les normatives actuals que regulen la pro-
fessió de podòleg/podòloga, els seus àmbits d’actuació 
es troben ben definits. Així, el graduat o graduada en 
Podologia pot exercir activitats clíniques de diagnòstic  
i tractament de les deformitats i malalties dels peus, 

tant en el sector públic com en el privat. A més a més, 
entre les eixides laborals també cal incloure la fabri-
cació i adaptació de pròtesis, la realització de plans de 
prevenció de salut, el peritatge judicial i l’assistència 
professional en clubs esportius.

REQUISITS D’ACCÉS
 Batxillerat amb les PAU superades.
 Cicle formatiu de grau superior o equivalent.
 Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
 Titulació universitària.
 Batxillerats comunitaris i d’altres països amb  

 conveni, batxillerat internacional i batxillerat  
 europeu, amb l’acreditació de la UNED.
 Estudis no comunitaris homologats al batxillerat  

 amb l’acreditació expedida per la UNED.

Branca Ciències de la Salut

Centre Facultat d’Infermeria i Podologia

Campus Blasco Ibáñez

Crèdits 240 Cursos 4

www.uv.es/grau_podologia

·  El grau en Podologia habilita per a exercir la 
professió de podòleg/podòloga, segons el que 
regulen les normatives estatal i europea.

·  Per a estudiar Podologia és imprescindible tenir 
coneixements previs de biologia i de química, i és 
recomanable tenir-ne de matemàtiques i de física.

·  Al llarg de tercer i quart cursos l’alumnat realitza 
pràctiques externes, per a consolidar els seus 

coneixements teòrics i aplicar-los en l’àmbit  
laboral en què desenvoluparà la seua professió.

·  A banda dels convenis existents amb clíniques, 
hospitals i altres centres per a realitzar les  
practiques externes, la Universitat de València  
té una Clínica Podològica pròpia on l’estudiantat 
es forma en l’atenció a pacients externs.

INFORMACIÓ
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OPTATIVES  Crèdits Curs

Disseny i gestió de la clínica podològica 4,5 4t
Ortesi i teràpia del calçat 4,5 4tASSIGNATURES

FBB = Formació bàsica de la branca pròpia / FB = Formació 
bàsica / OB = Obligatòria / OP = Optativa

1r curs Caràcter  Crèdits
Anatomia humana FBB 6
Bioestadística i TIC FBB 6
Biofísica i bioquímica FBB 6
Biologia cel·lular i tissular FBB 6
Fisiologia FBB 6
Psicologia FBB 6
Fisiopatologia FB 6
Microbiologia FB 6
Salut pública FB 6
Podologia general OB 6

2n curs Caràcter  Crèdits
Farmacologia FB 6
Anatomia de les extremitats inferiors OB 4,5
Anatomia patològica OB 4,5
Biomecànica i patomecànica podològica OB 6
Cirurgia podològica I OB 6
Dermatologia OB 4,5
Ortopodologia I OB 6
Ortopodologia II OB 6
Patologia podològica OB 6
Podologia esportiva OB 4,5
Quiropodologia I OB 6

3r curs Caràcter  Crèdits
Cirurgia podològica II OB 6
Documentació i bibliografia OB 4,5
Estratègies terapèutiques OB 4,5
Ètica i legislació professional OB 4,5
Història de la podologia OB 4,5
Ortopodologia III OB 6
Peu de risc OB 4,5
Podologia física OB 4,5
Podologia preventiva OB 4,5
Quiropodologia II OB 6
Salut i gènere OB 4,5
Pràcticum I OB 6

4t curs Caràcter  Crèdits
Anglès OB 4,5
Radiodiagnòstic i radioprotecció OB 6
Resolució de casos clínics OB 4,5
Assignatures optatives OP 9
Pràcticum II OB 15
Pràcticum III OB 15
Treball de fi de grau OB 6

PLA D’ESTUDIS 
Matèries de formació bàsica 60 crèdits 

(36 crèdits de la branca pròpia)
Matèries obligatòries 129 crèdits
Matèries optatives 9 crèdits
Pràctiques externes obligatòries 36 crèdits
Treball de fi de grau 6 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats 
universitàries.
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Psicologia
Aquest grau dóna els coneixements científics 
necessaris per comprendre, interpretar, analitzar 
i explicar el comportament humà amb les 
destreses i les habilitats bàsiques en els àmbits 
individual i social, amb la finalitat de promoure  
i millorar la salut i la qualitat de vida. Això inclou 
el coneixement sobre els processos psicològics, 
les etapes del desenvolupament evolutiu, els 
fonaments biològics de la conducta humana  
i les funcions psicològiques, a més dels seus 
principis psicosocials. També els forma en els 
diferents mètodes d’investigació i d’anàlisi  
de dades, així com en els principals mètodes  
d’avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica 
en diferents àmbits.

PERFIL
La persona graduada en Psicologia aplica els principis 
de la psicologia en l’àmbit individual, grupal i de les 
organitzacions. A més té les habilitats necessàries per 
identificar les necessitats i les demandes dels destina-
taris i les característiques rellevants del comportament 
dels individus i pot establir les metes de l’actuació 
psicològica. També promou la salut i la qualitat de  
vida en els individus, els grups, les comunitats i les 
organitzacions en els distints contextos (educatiu,  

clínic, treball i organitzacions, i comunitari) des de les 
obligacions deontològiques, i mitjançant la selecció 
i l’administració de tècniques i instruments propis i 
específics de la psicologia. Finalment, transmet als 
destinataris els resultats de l’avaluació i elabora infor-
mes psicològics en diversos àmbits d’actuació.

ITINERARIS
 Introducció a la Psicologia Clínica i de la Salut
 Introducció a la Psicologia Educativa
 Introducció a la Psicologia de la Intervenció Social  

 i Comunitària
 Introducció a la Psicologia del Treball, de les  

 Organitzacions i dels Recursos Humans

REQUISITS D’ACCÉS
 Batxillerat amb les PAU superades.
 Cicle formatiu de grau superior o equivalent.
 Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
 Titulació universitària.
 Batxillerats comunitaris i d’altres països amb  

 conveni, batxillerat internacional i batxillerat  
 europeu, amb l’acreditació de la UNED.
 Estudis no comunitaris homologats al batxillerat  

 amb l’acreditació expedida per la UNED.

Branca Ciències de la Salut

Centre Facultat de Psicologia

Campus Blasco Ibáñez

Crèdits 240 Cursos 4

www.uv.es/grau_psicologia

·  La Facultat de Psicologia manté convenis amb 
nombroses institucions i ofereix més de 450 
places per a realitzar les pràctiques externes  
en entorns laborals reals.

·  La psicologia té una tradició consolidada (tant en 
l’àmbit científic com en el laboral), amb un elevat 
nombre de professionals que treballen en pro  
de la millora de la salut i del benestar i que  
poden aportar el seu coneixement, experiència  

i competència tècnica per a respondre a les 
demandes i necessitats de la societat.

·  Hi ha la possibilitat de formar part d’un grup ARA 
(alt rendiment acadèmic) i rebre almenys el 50% 
de la docència en anglès. 

·  La Universitat de València té una Clínica  
de Psicologia pròpia.

INFORMACIÓ
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OPTATIVES / ITINERARIS Crèdits

Introducció a la Psicologia Clínica i de la Salut 
Neuropsicologia  4,5
Psicologia clínica 4,5
Psicologia clínica infantil  4,5
Psicologia de la salut  4,5
Psicologia de les addiccions  4,5
Tècniques d’entrevista psicològica 4,5

Introducció a la Psicologia Educativa
Desenvolupament i educació familiar  4,5
Instruments de mesura en contextos educatius  4,5
Intervenció en contextos educatius  4,5
Optimització evolutiva i educativa  4,5
Processos psicològics i conducta prosocial 4,5
Vinculacions afectives i educació afectiva i sexual  4,5

Introducció a la Psicologia de la Intervenció  
Social i Comunitària

Bases psicobiològiques aplicades 
a la intervenció social  4,5
Gestió de la informació en psicologia  4,5
Personalitat i conducta social  4,5
Psicologia de la delinqüència  4,5
Psicologia social de l’esport  4,5
Psicologia social de la família  4,5

Introducció a la Psicologia del Treball,  
de les Organitzacions i dels Recursos Humans

Enquestes i estudis d’opinió  4,5
Psicobiologia de l’estrès 4,5
Psicologia dels recursos humans  4,5
Psicologia econòmica i del consumidor 4,5
Psicologia i seguretat viària 4,5
Psicologia social del desenvolupament 
i del canvi organitzacional 4,5

ASSIGNATURES
FBB = Formació bàsica de la branca pròpia / FB = Formació 
bàsica / OB = Obligatòria / OP = Optativa

1r curs Caràcter  Crèdits
Estadística I FBB 6
Estadística II FBB 6
Fonaments de psicobiologia FBB 6
Percepció i atenció  FBB 6
Psicologia de l’aprenentatge FBB 6
Psicologia fisiològica I FBB 6
Psicologia del cicle vital I  FB 6
Psicologia del cicle vital II  FB 6
Psicologia social I FB 6
Psicologia social II FB 6

2n curs Caràcter  Crèdits
Avaluació psicològica  OB 9
Personalitat i diferències individuals  OB 12
Psicologia de la memòria  OB 6
Psicologia de la motivació i l’emoció  OB 6
Psicologia fisiològica II  OB 6
Psicologia social del treball OB 6
Psicometria  OB 9
Trastorns del desenvolupament i dificultats 
de l’aprenentatge OB 6

3r curs Caràcter  Crèdits
Deontologia i valors d’igualtat en psicologia OB 4,5
Història de la psicologia, ciència i professió OB 4,5
Intervenció i tractaments psicològics OB 9
Psicologia de l’educació i la instrucció OB 4,5
Psicologia de la intervenció social i comunitària OB 6
Psicologia de les organitzacions OB 6
Psicologia del llenguatge OB 6
Psicologia del pensament OB 6
Psicologia escolar OB 4,5
Psicopatologia OB 9

4t curs Caràcter  Crèdits
Dissenys d’investigació en psicologia OB 6
Psicoendocrinologia OB 4,5
Psicofarmacologia  OB 4,5
Assignatures optatives OP 27
Pràctiques externes OB 12
Treball de fi de grau OB 6

PLA D’ESTUDIS 
Matèries de formació bàsica 60 crèdits 

(36 de la branca pròpia)
Matèries obligatòries 135 crèdits
Matèries optatives 27 crèdits
Pràctiques externes obligatòries 12 crèdits
Treball de fi de grau 6 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats 
universitàries.
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Administració  
i Direcció  
d’Empreses 
(ADE)
El grau en ADE forma professionals capaços 
de realitzar tasques de gestió, assessorament 
i avaluació en les organitzacions productives. 
Aquestes tasques es poden desenvolupar en 
l’àmbit global de l’organització o en qualsevol de 
les àrees funcionals: producció, recursos humans, 
finances, comercialització, inversió, administració 
o comptabilitat. Els graduats han de conèixer el 
vincle d’aquestes àrees amb els objectius de la 
unitat productiva, i d’aquests amb el context  
global de l’economia, a més d’estar en condicions 
de contribuir al bon funcionament i a la millora  
de resultats. 

PERFIL
Els graduats exerceixen la seua professió en diversos 
àmbits, entre els quals en destaquen quatre: la direcció 
d’empreses o institucions; l’assessoria i la consultoria; 
l’auditoria; i l’anàlisi de processos financers de l’em-
presa i de les organitzacions. 

MENCIONS
 Creació i Direcció d’Empreses
 Direcció Comercial
 Direcció d’Operacions i Logística
 Direcció de Recursos Humans
 Direcció Financera

REQUISITS D’ACCÉS
 Batxillerat amb les PAU superades.
 Cicle formatiu de grau superior o equivalent.
 Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
 Titulació universitària.
 Batxillerats comunitaris i d’altres països amb  

 conveni, batxillerat internacional i batxillerat  
 europeu, amb l’acreditació de la UNED.
 Estudis no comunitaris homologats al batxillerat  

 amb l’acreditació expedida per la UNED.

Branca Ciències Socials i Jurídiques

Centre Facultat d’Economia

Campus Els Tarongers i Ontinyent 

Crèdits 240 Cursos 4

www.uv.es/grau_ade

·  El grau en ADE té crèdits comuns amb la resta 
dels graus de la Facultat d’Economia.

·  Hi ha la possibilitat de formar part d’un grup ARA 
(alt rendiment acadèmic) i rebre almenys el 50% 
de la docència en anglès. 

·  Hi ha la possibilitat d’obtenir una doble titulació 
internacional (vegeu la pàg. 142).

·  En tercer curs l’alumnat pot triar una de les cinc 
mencions relacionades amb un dels perfils pro-
fessionals del grau o combinar optatives sense 

cap menció. Cada menció té 48 crèdits repartits 
en tercer (18 crèdits) i quart (30 crèdits) cursos. 
En quart curs es poden substituir fins a 12 crèdits 
d’una menció per crèdits d’una altra.  

·  S’ofereixen els dobles graus en ADE + Dret  
i en Turisme + ADE.

·  El contingut del treball de fi de grau ha d’estar 
relacionat amb les pràctiques externes.

INFORMACIÓ
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ASSIGNATURES
FBB = Formació bàsica de la branca pròpia / FB = Formació 
bàsica / OB = Obligatòria / OP = Optativa

1r curs Caràcter  Crèdits
Comptabilitat financera FBB 6
Dret mercantil I FBB 6
Estadística bàsica FBB 6
Fonaments de la direcció d’empreses FBB 6
Història econòmica i de l’empresa FBB 6
Incorporació als estudis d’ADE FBB 6
Introducció a l’economia FBB 6
Microeconomia FBB 6
Matemàtiques I FB 6
Matemàtiques II FB 6

2n curs Caràcter  Crèdits
Comptabilitat de costos OB 9
Direcció estratègica de l’empresa OB 9
Economia de la UE 
i de les institucions internacionals OB 6
Introducció a la fiscalitat OB 6
Introducció a la inferència estadística OB 6
Macroeconomia OB 6
Màrqueting OB 6
Matemàtica financera OB 6
Teoria de la inversió OB 6

3r curs Caràcter  Crèdits
Anàlisi d’estats financers OB 6
Direcció d’empreses internacionals OB 4,5
Econometria OB 6
Economia espanyola i del País Valencià OB 6
Estratègia de màrqueting OB 4,5
Fiscalitat de l’empresa OB 4,5
Fonaments d’investigació de mercats OB 4,5
Teoria del finançament OB 6
Assignatures optatives  OP 18

4t curs Caràcter  Crèdits
Assignatures optatives OP 30
Pràctiques externes OB 20
Treball de fi de grau OB 10

OPTATIVES / MENCIONS Crèdits Curs

Creació i Direcció d’Empreses
Comptabilitat directiva 6 4t
Direcció estratègica de recursos humans 6 3r
Emprenedoria i creació d’empreses 6 3r
Estratègies corporatives 6 3r
Finances corporatives 4,5 4t
Mètodes per a l’anàlisi de la informació
empresarial i la presa de decisions 6 4t
Règim legal del govern de les societats
mercantils  4,5 4t
Tècniques de prospectiva 4,5 4t

Direcció Comercial
Anàlisi de dades qualitatives 4,5 4t
Aspectes legals del màrqueting 
i de la publicitat 4,5 4t
Comportament del consumidor 6 3r
Comunicació de màrqueting 6 3r
Distribució comercial 6 3r
Gestió comercial i de vendes 6 4t
Investigació de mercats aplicada 6 4t
Màrqueting de serveis i sectorial 4,5 4t
Metodologia d’enquestes 4,5 4t

Direcció d’Operacions i Logística
Direcció d’operacions: decisions i recursos 6 3r
Gestió de la innovació 4,5 4t
Gestió de la qualitat i del medi ambient 4,5 4t
Gestió logística interna i externa 6 3r
Optimització de la distribució 4,5 4t
Planificació de la producció 6 3r
Prevenció de riscos laborals 4,5 4t
Regulació del contracte de transport 6 4t
Teoria d’equips i jocs cooperatius 6 4t

Direcció de Recursos Humans
Direcció estratègica de recursos humans 6 3r
Dret del treball i sindical 6 3r
Economia del treball 4,5 4t
Eines de gestió de recursos humans 6 4t
Incentius i sistemes de remuneració 4,5 4t
Psicologia del treball 4,5 4t
Sistemes de previsió social complementària 4,5 4t
Sociologia de les organitzacions 6 3r
Tècniques de negociació i les seues
aplicacions econòmiques 6 4t

Direcció Financera
Anàlisi i gestió bancària 6 4t
Auditoria financera 6 4t
Instruments de finançament de l’empresa 6 3r
Normalització comptable 4,5 4t
Operacions i mercats de renda fixa 6 3r
Operacions i mercats de renda variable 4,5 4t
Planificació comptable espanyola 6 3r
Planificació financera 4,5 4t
Tècniques quantitatives en finances 4,5 4t

PLA D’ESTUDIS 
Matèries de formació bàsica 60 crèdits 
 (48 de la branca pròpia)
Matèries obligatòries 102 crèdits
Matèries optatives 48 crèdits
Pràctiques externes obligatòries 20 crèdits
Treball de fi de grau 10 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats  
universitàries.
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ADE + Dret
El doble grau en ADE i en Dret respon a una 
demanda de les empreses i les organitzacions, 
tant públiques com privades, de professionals amb 
un perfil que combine l’administració i la direcció 
d’empreses amb el domini de les qüestions 
jurídiques. A més, l’obtenció del doble grau permet 
realitzar diversos màsters d’especialització en el 
camp jurídicoempresarial com el Màster en Advo-
cacia, que habilitarà per a l’exercici professional 
d’advocat/ada i procurador/a.

PERFIL
L’objectiu d’aquest programa de doble titulació  
és formar professionals amb les competències  
necessàries per ocupar llocs de responsabilitat en 
l’àmbit global de l’organització i en les àrees funcionals 
de les empreses: fiscalitat, recursos humans, dret  

laboral, producció, finances, comercialització, inversió, 
administració o comptabilitat. També prepara per a 
l’exercici lliure de la professió en els àmbits del dret  
i de la consultoria, i afavoreix una actitud emprenedora 
en aquests camps.

REQUISITS D’ACCÉS
 Batxillerat amb les PAU superades.
 Cicle formatiu de grau superior o equivalent.
 Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
 Titulació universitària.
 Batxillerats comunitaris i d’altres països amb  

 conveni, batxillerat internacional i batxillerat  
 europeu, amb l’acreditació de la UNED.
 Estudis no comunitaris homologats al batxillerat  

 amb l’acreditació expedida per la UNED.

Branca Ciències Socials i Jurídiques

Centre Facultat d’Economia / Facultat de Dret

Campus Els Tarongers

Crèdits 370,5 Cursos 5

www.uv.es/graus

·  La planificació d’aquests estudis permet  
obtenir els graus en ADE i en Dret en un total  
de cinc cursos.

·  L’estudiant cursarà ADE amb l’itinerari Jurídi-
coempresarial i Dret, amb l’itinerari Econòmic.

·  En cas que es vulga abandonar el programa  
de doble titulació però es vulga continuar amb  

un dels dos graus, l’estudiantat pot triar en quin 
dels dos continua.

·  En cinquè curs hi ha dos grups, A i B. Cada grup 
concentra les pràctiques externes en un dels qua-
drimestres i així es facilita l’eixida dels estudiants 
que vulguen fer un intercanvi internacional.

INFORMACIÓ
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ASSIGNATURES
FBB = Formació bàsica de la branca pròpia / FB = Formació 
bàsica / OB = Obligatòria 

La a i d minúscules al costat del nombre de crèdits indiquen  
la titulació a la qual pertany l’assignatura: a = ADE / d = Dret.

1r curs (73,5 / 76,5 crèdits) Caràcter  Crèdits
Comptabilitat financera FBB 6a
Dret civil I FBB  6d
Dret constitucional I FBB  9d
Dret eclesiàstic / Dret romà / Història del dret / 
Tècniques i habilitats1 FBB  6/9d
Estadística FBB 6a
Fonaments de direcció d’empreses FBB 6a
Institucions jurídiques de la Unió Europea FBB 6d
Introducció a l’economia FBB 6a
Microeconomia FBB 6a
Teoria del dret FBB  6d
Matemàtiques I FB 6a
Dret processal I (Introducció) OB 4,5d

2n curs (70,5 crèdits) Caràcter  Crèdits
Comptabilitat de costos OB 9a
Direcció estratègica OB 9a
Dret administratiu I OB 9d
Dret civil II OB  9d
Dret constitucional II OB 7,5d
Dret mercantil I OB 9d
Introducció a la inferència estadística OB 6a
Macroeconomia OB 6a
Matemàtica financera OB 6a

3r curs (76,5 crèdits) Caràcter  Crèdits
Direcció d’empreses internacionals OB 4,5a
Dret administratiu II OB 7,5d
Dret del treball I OB 4,5d
Dret internacional públic OB 7,5d
Dret mercantil II OB 7,5d
Dret penal I OB  9d
Dret processal II OB 7,5d
Economia de la UE i de les institucions 
internacionals OB 6a
Fonaments d’investigació de mercats OB 4,5a
Introducció a la fiscalitat OB 6a
Màrqueting OB 6a
Teoria de la inversió OB 6a

4t curs (73,5 crèdits) Caràcter  Crèdits
Anàlisi d’estats financers OB 6a
Dret civil III OB 7,5d
Dret del treball II OB 9d
Dret financer i tributari I OB 6d
Dret financer i tributari II OB 6d
Dret penal II OB  7,5d
Dret processal III OB 4,5d
Econometria OB 6a
Economia espanyola i del País Valencià OB 6a
Estratègia de màrqueting OB 4,5a
Filosofia del dret OB 4,5d
Teoria del finançament OB 6a

5è curs (76,5 crèdits)  Caràcter  Crèdits
Comptabilitat de grups empresarials OB 6a 
Direcció estratègica de recursos humans OB 6a 
Dret civil IV OB 6d
Dret internacional privat OB  7,5d
Finançament internacional OB 6a 
Fiscalitat de l’empresa OB 4,5a
Operacions i mercats de renda fixa OB 6a 
Pràctica tributària OB 4,5d
Practicum ADE + Dret OB 20
Treball de fi de grau ADE + Det OB 10
1 S’ha de triar una d’aquestes assignatures. Totes tenen 6 cr. llevat d’ Histò-
ria del dret, que en té 9.

PLA D’ESTUDIS 
Matèries de formació bàsica 69 crèdits
 (63 cr. de la branca pròpia i 6 de Ciències)
Matèries obligatòries   271,5 crèdits
  (126 d’ADE + 145,5 de Dret)
Pràctiques externes obligatòries 20 crèdits
Treball de fi de grau 10 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats 
universitàries.
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Ciències  
de l’Activitat 
Física  
i de l’Esport
El grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport 
té per objectiu proporcionar la formació bàsica 
aplicada a l’activitat física i a l’esport en les diver-
ses manifestacions, i el coneixement dels seus 
fonaments fisiològics, psicològics i socials.

PERFIL
Aquests estudis preparen els docents d’educació 
física en l’ensenyament secundari, els especialistes 
en activitat física per a la salut i els especialistes en 
entrenament esportiu d’iniciació i en alt rendiment.  
A més, aquesta titulació forma professionals experts  
en planificació, organització i gestió esportiva que 
poden treballar en l’àmbit estrictament esportiu,  

en turisme i temps lliure, en espectacles esportius, 
etc., tant en institucions públiques com en empreses 
privades. 

REQUISITS D’ACCÉS
 Batxillerat amb les PAU superades.
 Cicle formatiu de grau superior o equivalent.
 Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
 Titulació universitària.
 Batxillerats comunitaris i d’altres països amb  

 conveni, batxillerat internacional i batxillerat  
 europeu, amb l’acreditació de la UNED.
 Estudis no comunitaris homologats al batxillerat  

 amb l’acreditació expedida per la UNED.

Branca Ciències Socials i Jurídiques

Centre Facultat de Ciències de l’Activitat  
 Física i l’Esport

Campus Blasco Ibáñez i Ontinyent

Crèdits 240 Cursos 4 

www.uv.es/grau_cafe 

·  La formació es basa en un programa de pràcti-
ques exigents i adaptades als requeriments  
de cadascun dels camps de formació, tant bàsic  
com aplicat.

·  Les assignatures optatives s’articulen al voltant 
de tres àmbits professionals: gestió i recreació 

esportiva, activitat física i qualitat de vida,  
i rendiment esportiu.

·  Des del curs 2015-2016 aquest grau no té proves 
físiques d’accés.

INFORMACIÓ
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OPTATIVES Crèdits

Activitats en el medi natural 4,5
Aplicació a l’entrenament en atletisme 6
Aplicació a l’entrenament en bàsquet 6
Aplicació a l’entrenament en futbol 6
Aplicació a l’entrenament en judo  6
Aplicació a l’entrenament en natació 6
Aplicacions de l’activitat física per a la salut:
gimnàstiques suaus i amb suport musical 6
Esports adaptats i paralímpics 4,5
Gestió de recursos en l’esport  4,5
Pilota valenciana i jocs tradicionals  6
Planificació estratègica dels sistemes esportius 6
Valoració del rendiment esportiu 4,5

ASSIGNATURES
FBB = Formació bàsica de la branca pròpia / FB = Formació 
bàsica / OB = Obligatòria / OP = Optativa

1r curs Caràcter  Crèdits
Desenvolupament, control i aprenentatge motor FBB 6
Estadística FBB 6
Teoria i història de l’activitat física i l’esport FBB 6
Anatomia i cinesiologia del moviment humà FB 9
Fisiologia humana i de l’exercici FB 9
Bàsquet OB 6
Gimnàstica OB 6
Habilitat motora OB 6
Sistemàtica del moviment OB 6

2n curs Caràcter  Crèdits
Educació del moviment FBB 6
El joc educatiu i la iniciació esportiva FBB 6
Psicologia social de l’activitat física i l’esport FBB 6
Sociologia FBB 6
Atletisme OB 6
Entrenament esportiu: preparació física OB 6
Fonaments de l’expressió corporal OB 6
Futbol OB 6
Handbol OB 6
Introducció a la investigació en ciències 
de l’activitat física i l’esport OB 6

3r curs Caràcter  Crèdits
Biomecànica de l’activitat física OB 6
Entrenament esportiu: tècnica i tàctica OB 6
Equipament i instal·lacions esportives OB 6
Exercici físic per a la qualitat de vida OB 6
Exercici físic per a poblacions 
amb necessitats especials OB 6
Gestió i organització d’entitats 
i esdeveniments esportius OB 6
Judo OB 6
Metodologia de l’ensenyament de les activitats 
físiques i l’esport OB  6
Natació OB  6
Planificació i avaluació de les activitats 
físiques i l’esport OB  6

4t curs Caràcter  Crèdits
Prevenció i primers auxilis de lesions 
en l’activitat física OB 6
Recreació fisicoesportiva OB 6
Assignatures optatives OP 24
Pràctiques externes OB 18
Treball de fi de grau OB  6

PLA D’ESTUDIS 
Matèries de formació bàsica 60 crèdits 

(42 de la branca pròpia)
Matèries obligatòries 132 crèdits
Matèries optatives 24 crèdits
Pràctiques externes obligatòries 18 crèdits
Treball de fi de grau 6 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats 
universitàries.
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Ciències  
Polítiques i de 
l’Administració 
Pública
El grau en Ciències Polítiques i de l’Administració 
Pública proporciona una formació pluridisciplinària 
que combina coneixements teòrics i instruments 
pràctics de diferents camps d’estudi com ara la 
ciència política, el dret, la història, l’economia,  
la sociologia, etc. A partir d’aquesta base, el grau 
ofereix recursos per analitzar els fenòmens polítics 
i l’organització de les administracions públiques. 
Alhora, aquesta capacitat d’anàlisi ha d’afavorir  
el desenvolupament d’estratègies d’actuació  
en aquest àmbit, sempre des d’una posició  
professional i ètica sòlida.

PERFIL
Els graduats en Ciències Polítiques i de l’Administració 
Pública poden exercir la seua activitat professional 
tant en el sector públic com en el privat. En el primer, 

després de superar una oposició, poden accedir a 
funcions variades en el nivell mitjà-alt de diferents 
administracions públiques (internacionals, europees, 
estatals, autonòmiques i locals). En l’àmbit privat poden 
treballar com a assessors interns i externs d’empreses, 
partits polítics, sindicats, ONG, etc.

REQUISITS D’ACCÉS
 Batxillerat amb les PAU superades.
 Cicle formatiu de grau superior o equivalent.
 Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
 Titulació universitària.
 Batxillerats comunitaris i d’altres països amb  

 conveni, batxillerat internacional i batxillerat  
 europeu, amb l’acreditació de la UNED.
 Estudis no comunitaris homologats al batxillerat  

 amb l’acreditació expedida per la UNED.

Branca Ciències Socials i Jurídiques

Centre Facultat de Dret

Campus Els Tarongers

Crèdits 240 Cursos 4

www.uv.es/grau_cpap

·  Per als que prefereixen estudiar a temps parcial, 
es proposa una seqüenciació en 12 quadrimes-
tres amb una mitjana de 40 crèdits per curs i un 
total de 6 anys per a l’obtenció del grau.

·  Les assignatures obligatòries poden ser de  
12 crèdits, 9, 6 o 4,5.

·  Els 18 crèdits optatius es concentren en quart 
curs i es trien entre un total de 10 assignatures  
de 4,5 crèdits cadascuna.

·  La Universitat ofereix els dobles graus en Dret + 
Ciències Polítiques i de l’Administració Pública  
i Sociologia + Ciències Polítiques i de l’Adminis-
tració Pública

INFORMACIÓ
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OPTATIVES Crèdits

Diversitat cultural a Europa i polítiques d’integració 4,5
Estructura econòmica d’Espanya i del País Valencià 4,5
Fonaments d’anàlisi econòmica 4,5
Geopolítica, globalització i qüestió nacional 4,5
Govern i gestió per al desenvolupament local 4,5
Institucions de dret autonòmic valencià 4,5
Introducció a les relacions laborals i la Seguretat Social 4,5
Polítiques, economia i dret del medi ambient 4,5
Pressupostos i comptabilitat del sector públic 4,5
Religió i política en el món contemporani 4,5

ASSIGNATURES
FBB = Formació bàsica de la branca pròpia / OB = Obligatòria 
/ OP = Optativa

1r curs Caràcter  Crèdits
Economia política FBB 9
Estructura social i sociologia general FBB 9
Geografia humana FBB 6
Història contemporània universal FBB 9
Fonaments de ciència política
i de l’administració I OB 12
Història contemporània d’Espanya 
i de les institucions juridicopolítiques OB 6
Mètodes i tècniques d’investigació I OB 9

2n curs Caràcter  Crèdits
Dret constitucional FBB 9
Història del pensament polític FBB 9
Relacions i organitzacions internacionals FBB 9
Dret administratiu OB 9
Economia del sector públic OB 6
Fonaments de ciència política i de l’administració II OB 9
Mètodes i tècniques d’investigació II OB 9

3r curs Caràcter  Crèdits
Anàlisi de polítiques públiques OB 4,5
Cultura, comportament i actors polítics OB 9
Drets humans i cooperació internacional OB 6
Formes d’organització administrativa OB 4,5
Hisenda pública i administració financera OB 9
Institucions i polítiques de la UE OB 6
Política comparada OB 6
Règim de l’ocupació del sector públic OB 6
Sistema polític espanyol OB 9

4t curs Caràcter  Crèdits
Estat del benestar OB 4,5
Polítiques públiques sectorials OB 4,5
Procediment administratiu OB 4,5
Teoria i filosofia política contemporània OB 4,5
Assignatures optatives OP 18
Pràctiques externes OB 18
Treball de fi de grau OB 6

PLA D’ESTUDIS 
Matèries de formació bàsica 60 crèdits 

de la branca pròpia
Matèries obligatòries 138 crèdits
Matèries optatives 18 crèdits 
Pràctiques externes obligatòries 18 crèdits
Treball de fi de grau 6 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats 
universitàries.
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Comunicació 
Audiovisual
El grau en Comunicació Audiovisual proporciona  
un coneixement precís i en profunditat dels distints 
llenguatges (fotografia, cinema, televisió, ràdio, 
vídeo, suports multimèdia, etc.) i mitjans que cons-
titueixen el fet audiovisual, com també de l’estudi 
de l’origen i el desenvolupament de cadascun 
d’aquests mitjans i llenguatges. A més, aporta als 
seus estudiants una formació exhaustiva en les 
tècniques i els processos de creació, producció i 
difusió audiovisuals en les seues diverses fases, 
i mostra les interrelacions entre els subjectes de 
la comunicació audiovisual: autors, institucions, 
empreses, mitjans, suports i receptors.

PERFIL
La persona graduada en Comunicació Audiovisual esta 
capacitada per a desenvolupar una àmplia gamma de 
professions que es poden agrupar en quatre grans àrees: 

 Direcció, guió i realització audiovisual.
 Producció i gestió audiovisual.
 Disseny de producció i postproducció visual i sonora.
 Investigació i docència en estudis audiovisuals.

REQUISITS D’ACCÉS
 Batxillerat amb les PAU superades.
 Cicle formatiu de grau superior o equivalent.
 Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
 Titulació universitària.
 Batxillerats comunitaris i d’altres països amb  

 conveni, batxillerat internacional i batxillerat  
 europeu, amb l’acreditació de la UNED.
 Estudis no comunitaris homologats al batxillerat  

 amb l’acreditació expedida per la UNED.

Branca Ciències Socials i Jurídiques

Centre Facultat de Filologia,  
 Traducció i Comunicació

Campus Blasco Ibáñez

Crèdits 240 Cursos 4

www.uv.es/grau_audiovisual

·  El grau en Comunicació Audiovisual té el suport 
del Taller d’Audiovisuals (TAU), on tenen lloc les 
classes pràctiques i teoricopràctiques. El TAU té 
platós específics per a fotografia, ràdio, televisió, 
vídeo, cinema, disseny i producció de continguts 
interactius.

·  Aquesta titulació ofereix a l’estudiantat una  
preparació en l’anàlisi i la creació de tot tipus  

de productes audiovisuals: cinema, televisió, ràdio  
i multimèdia.

·  És recomanable que els futurs estudiants tinguen 
habilitats tecnològiques i predisposició per a la 
creativitat.

INFORMACIÓ
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OPTATIVES Crèdits

Cinema espanyol clàssic  4,5
Cinema espanyol contemporani 4,5
Comunicació audiovisual i discurs polític 4,5
Disseny de projectes interactius 6
El muntatge cinematogràfic 4,5
El reportatge televisiu 6
La ficció televisiva      4,5             
Realització radiofònica                  4,5
Taller de projectes interactius 6
Tecnologies audiovisuals interactives 4,5
Teoria del còmic: formes i tendències 4,5
Teoria i pràctica del documental 6
Pràctiques externes II 6

ASSIGNATURES
FBB = Formació bàsica de la branca pròpia / FB = Formació 
bàsica / OB = Obligatòria / OP = Optativa

1r curs Caràcter  Crèdits
Documentació comunicativa FBB 6
Empresa i gestió audiovisual FBB 6
Història de la comunicació FBB 6
Història del món actual FBB 6
Societat actual FBB 6
Expressió oral i escrita per a mitjans 
de comunicació I FB 6
Formes de representació en el cinema clàssic OB 6
Semiòtica de la comunicació OB 6
Tecnologies de la comunicació I OB 6
Teoria i tècnica de la fotografia OB 6

2n curs Caràcter  Crèdits
Dret de la comunicació FBB 6
Estructura de la comunicació i indústries culturals FBB 6
Teories de la comunicació FBB 6
Expressió oral i escrita per a mitjans de comunicació II FB 6
Formes de representació en el cinema contemporani OB 6
Ideació i producció radiofònica OB 6
Polítiques de gènere i teoria del discurs OB 6
Tecnologies de la comunicació II OB 6
Teoria de la imatge i narrativa audiovisual OB 6
Teoria de la ràdio i la televisió OB 6

3r curs Caràcter  Crèdits
Anàlisi de la imatge OB 4,5
Comunicació i estudis culturals OB 6
Comunicació interactiva OB 6
Comunicació publicitària i corporativa OB 6
Cultura i indústria musical OB 4,5
Guió cinematogràfic OB 4,5
Ideació i producció televisiva OB 6
Producció cinematogràfica OB 4,5
Assignatures optatives OP 18

4t curs Caràcter  Crèdits
Cinema i models literaris OB 6
Conceptes i teories cinematogràfiques OB 6
Corrents del pensament contemporani OB 6
Realització cinematogràfica OB 6
Realització televisiva OB 6
Assignatures optatives OP 12
Pràctiques externes I OB 6
Treball de fi de grau OB 12

PLA D’ESTUDIS 
Matèries de formació bàsica 60 crèdits 

(48 de la branca pròpia)
Matèries obligatòries 132 crèdits
Matèries optatives (inclouen pràctiques externes) 30 crèdits
Pràctiques externes obligatòries 6 crèdits
Treball de fi de grau 12 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats 
universitàries.
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Criminologia

Branca CIències Socials i Jurídiques

Centre Facultat de Dret

Campus Els Tarongers

Crèdits 240 Cursos 4

www.uv.es/grau_criminologia

Els estudis de Criminologia tenen per objectiu 
general la formació de professionals que donen 
resposta a les necessitats socials de seguretat i de 
prevenció i control de la delinqüència. Així, el grau 
proporciona les eines teòriques i pràctiques neces-
sàries per analitzar la realitat criminal des d’una 
perspectiva interdisciplinària i alhora integradora 
(dret, sociologia, psicologia, etc.). Això facilita els 
instruments per contribuir a la lluita contra el crim 
des del respecte al marc jurídic establert i des de 
la confiança en les polítiques socials destinades  
a prevenir la delinqüència i minimitzar-ne  
els efectes.

PERFIL
Els graduats en Criminologia exerceixen la seua 
tasca professional tant en el sector públic com en el 
sector privat. Dins el sector públic, poden treballar en 
l’administració de justícia, en els cossos i forces de 
seguretat, en oficines d’atenció a víctimes, en centres 
penitenciaris, en centres de menors, en ajuntaments, 
etc. En l’àmbit privat, a més d’oferir assessorament 

a diferents empreses, poden exercir com a detectius/
detectives si cursen l’itinerari corresponent (aprovat 
per resolució del Ministeri de l’Interior de 13 de juliol 
de 2010).

ITINERARIS
 Criminologia Aplicada
 Detectiu Privat / Detectiva Privada
 Seguretat Pública

REQUISITS D’ACCÉS
 Batxillerat amb les PAU superades.
 Cicle formatiu de grau superior o equivalent.
 Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
 Titulació universitària.
 Batxillerats comunitaris i d’altres països amb  

 conveni, batxillerat internacional i batxillerat  
 europeu, amb l’acreditació de la UNED.
 Estudis no comunitaris homologats al batxillerat  

 amb l’acreditació expedida per la UNED.

·  El grau en Criminologia inclou 30 crèdits optatius 
que l’alumnat pot triar lliurement entre l’oferta 
d’assignatures optatives.

·  Aquest grau habilita per exercir la professió  
de detectiu privat / detectiva privada si es cursen 
les assignatures optatives corresponents. 

·  Hi ha diversos perfils de l’administració pública 
que inclouen com a mèrit d’accés estar en  
possessió del títol de Criminologia, sobretot  
en l’administració de justícia i els cossos  
i forces de seguretat.

·  Per als que prefereixen estudiar a temps parcial, 
es proposa una seqüenciació en 14 quadrimes-
tres amb una mitjana de 30 crèdits per curs i un 
total de 7 anys per a l’obtenció del grau.

·  La Facultat de Dret ofereix un doble grau en Dret 
+ Criminologia.

INFORMACIÓ
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OPTATIVES / ITINERARIS1 Crèdits

Detectiu Privat / Detectiva Privada
Dret civil  6
Dret laboral  4,5
Dret mercantil  6
Investigació privada: tècniques i deontologia 
professional  4,5
Dret processal civil                                                          4,5

Criminologia Aplicada
Anglès tècnic  4,5
Delinqüència organitzada  4,5
Dret internacional penal  4,5
Intervenció social comunitària preventiva  6
Psicobiologia de la violència  6
Toxicologia aplicada i psicofarmacologia 4,5

Seguretat Pública
Estrangeria  6
Investigació d’accidents  4,5
Mitjans i tècniques d’intervenció  6
Seguretat viària  4,5

1 L’alumnat pot triar assignatures de qualsevol itinerari fins a arribar als 30 
crèdits optatius o fer un dels tres itineraris. 

ASSIGNATURES
FBB = Formació bàsica de la branca pròpia / OB = Obligatòria 
/ OP = Optativa

1r curs Caràcter  Crèdits
Criminologia I FBB 9
Dret constitucional i administratiu FBB 9
Estadística FBB 6
Habilitats i destreses FBB 6
Introducció a la sociologia FBB 6
Mètodes d’investigació en ciències socials I FBB 6
Psicologia criminal FBB 6
Psicologia general FBB 6
Sociologia jurídica FBB 6

2n curs Caràcter  Crèdits
Dret penal I OB 9
Dret processal penal I OB 6
Medicina legal OB 6
Mètodes d’investigació en ciències socials II OB 6
Política criminal OB 6
Psiquiatria forense OB 6
Seguretat pública i privada OB 9
Tècniques d’anàlisi criminal OB 6
Transmissions, imatge i so OB 6

3r curs Caràcter  Crèdits
Criminologia II OB 6
Dret penal de menors OB 6
Dret penal II OB 7,5
Dret penitenciari OB 6
Dret processal penal II OB 6
Mediació OB 6
Policia científica OB 7,5
Prevenció i tractament de la delinqüència OB 9
Victimologia OB 6

4t curs Caràcter  Crèdits
Gènere i violència OB 4,5
Investigació criminal OB 4,5
Assignatures optatives OP 30
Pràctiques externes OB 15
Treball de fi de grau OB 6

PLA D’ESTUDIS 
Matèries de formació bàsica 60 crèdits 

de la branca pròpia
Matèries obligatòries 129 crèdits
Matèries optatives 30 crèdits 
Pràctiques externes obligatòries 15 crèdits
Treball de fi de grau 6 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats 
universitàries.
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Dret
El grau en Dret proporciona una formació  
jurídica bàsica que comprèn tant els coneixements  
teòrics sobre la legislació com les eines metodolò-
giques necessàries per poder interpretar-la  
i aplicar-la. Així, l’objectiu últim del grau és formar 
professionals capaços de defensar els drets  
dels ciutadans i de les ciutadanes dins la  
societat a la qual pertanyen, d’acord amb  
el sistema legal establert.

PERFIL
Els graduats en Dret poden exercir professions a les 
quals només es pot accedir mitjançant la possessió 
del títol de Dret i l’oposició corresponent. Per tant, 
aquest grau és necessari per poder accedir a la carrera 
judicial, al cos de secretaris/secretàries judicials, al 
ministeri fiscal i al cos d’advocats/advocades de l’estat. 
També és un requisit per accedir a les professions 
oficials de notari/notària i de registrador/registradora  
i per accedir a la formació i examen posterior dels títols 
professionals d’advocat/advocada i de procurador/
procuradora.

ITINERARIS
 Dret dels Negocis
 Dret Empresarial
 Dret Polític
 Dret Privat
 Dret Públic
 Fonaments de l’Ordenament Jurídic
 Jurídic Internacional
 Litigació

REQUISITS D’ACCÉS
 Batxillerat amb les PAU superades.
 Cicle formatiu de grau superior o equivalent.
 Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
 Titulació universitària.
 Batxillerats comunitaris i d’altres països amb  

 conveni, batxillerat internacional i batxillerat  
 europeu, amb l’acreditació de la UNED.
 Estudis no comunitaris homologats al batxillerat  

 amb l’acreditació expedida per la UNED.

Branca Ciències Socials i Jurídiques

Centre Facultat de Dret

Campus Els Tarongers

Crèdits 240 Cursos 4

www.uv.es/grau_dret

·  L’alumnat completa la seua formació amb  
l’estudi d’un dels vuit itineraris que s’ofereixen.

·  Es pot cursar l’assignatura de Drets humans 
en qualsevol dels itineraris, com a assignatura 
addicional o en substitució d’una altra amb igual 
nombre de crèdits, és a dir, 4,5.

·  La Universitat ofereix els dobles graus en: 
Administració i Direcció d’Empreses + Dret, Dret 
+ Ciències Polítiques i de l’Administració Pública,  
i Dret + Criminologia.

·  Per als qui prefereixen estudiar a temps parcial, 
es proposa una seqüenciació en 12 quadrimes-

tres amb una mitjana de 40 crèdits per curs i un 
total de 6 anys per a l’obtenció del grau.

·  Hi ha la possibilitat de formar part d’un grup ARA 
(alt rendiment acadèmic) i rebre almenys el 50% 
de la docència en anglès. 

·  L’estudiant pot participar en un programa de 
doble titulació internacional que li permet cursar 
tercer i quart cursos en una universitat estran-
gera (vegeu la pàg. 142).

INFORMACIÓ
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OPTATIVES / ITINERARIS Crèdits

Dret dels Negocis
Banca, borsa i assegurances  4,5
Dret de la competència  4,5
Dret del transport  4,5
Introducció a la comptabilitat   4,5

Dret Empresarial
Dret penal, econòmic i de l’empresa  4,5
Fiscalitat de l’empresa  4,5
Prevenció de riscos laborals: règim
jurídic i responsabilitats  4,5
Seguretat Social   4,5

Dret Polític
Dret autonòmic valencià  4,5
Dret constitucional comparat  4,5
Dret electoral  4,5
Teories de la democràcia  4,5

Dret Privat
Dret de danys  4,5
Dret dels consumidors  4,5
Dret notarial i registral   4,5
Garanties del crèdit  4,5

Dret Públic
Dret del medi ambient  4,5
Dret penal polític i de la funció pública  4,5
Dret urbanístic  4,5
Règim pressupostari dels ens públics  4,5

Fonaments de l’Ordenament Jurídic
Dret públic romà  4,5
Dret romà i la unificació del dret europeu  4,5
Drets humans  4,5
Història dels codis i les constitucions  4,5

Jurídic Internacional
Dret del comerç internacional  4,5
Dret internacional ambiental  4,5
Dret internacional humanitari  4,5
Nacionalitat i estrangeria  4,5

Litigació
ADR (Solució extrajurisdiccional dels conflictes)  4,5
Causes matrimonials canòniques  4,5
Litigació i teoria de la prova  4,5
Procés laboral  4,5

ASSIGNATURES
FBB = Formació bàsica de la branca pròpia / OB = Obligatòria 
/ OP = Optativa

1r curs Caràcter  Crèdits
Dret civil I FBB 6
Dret constitucional I FBB 9
Dret eclesiàstic de l’estat FBB 6
Dret romà FBB 6
Economia política FBB 6
Història del dret FBB 9
Institucions jurídiques de la UE FBB 6
Tècniques i habilitats jurídiques bàsiques FBB 6
Teoria del dret FBB 6

2n curs Caràcter  Crèdits
Dret administratiu I OB 9
Dret civil II OB 9
Dret constitucional II OB 7,5
Dret del treball I OB 4,5
Dret internacional públic OB 7,5
Dret mercantil I OB 9
Dret penal I OB 9
Dret processal I OB 4,5

3r curs Caràcter  Crèdits
Dret administratiu II OB 7,5
Dret civil III OB 7,5
Dret del treball II OB 9
Dret financer i tributari I OB 6
Dret internacional privat OB 7,5
Dret mercantil II OB 7,5
Dret processal II OB 7,5
Dret penal II OB 7,5

4t curs Caràcter  Crèdits
Dret civil IV OB 6
Dret financer i tributari II OB 6
Dret processal III OB 4,5
Filosofia del dret OB 4,5
Pràctica tributària OB 4,5
Assignatures optatives OP 18
Pràcticum OB 10,5
Treball de fi de grau OB 6

PLA D’ESTUDIS 
Matèries de formació bàsica 60 crèdits 

de la branca pròpia
Matèries obligatòries 145,5 crèdits
Matèries optatives 18 crèdits
Pràctiques externes obligatòries 10,5 crèdits
Treball de fi de grau 6 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats 
universitàries.
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Dret + Ciències 
Polítiques i de 
l’Administració 
Pública
El doble grau en Dret i en Ciències Polítiques  
i de l’Administració Pública proporciona la forma-
ció, els coneixements i la metodologia necessaris 
en ambdós camps. D’una banda ofereix una 
formació jurídica bàsica i forma professionals 
capaços de defensar els drets dels ciutadans dins 
la societat. Pel que fa a Ciències Polítiques, aquest 
proporciona una formació pluridisciplinària que 
combina coneixements teòrics i instruments  
pràctics de diferents camps d’estudi com ara  
la ciència política, el dret, la història, l’economia,  
la sociologia, etc.

PERFIL
Els graduats en Dret i en Ciències Polítiques i de 
l’Administració Pública poden exercir la seua activitat 
professional en ambdós camps. Com a titulats en Dret 
poden accedir a la carrera judicial, al cos de secretaris/
secretàries judicials, al ministeri fiscal i al cos d’advo-
cats/advocades de l’estat; a les professions oficials de 
notari/notària i registrador/registradora i a la formació 

i examen posterior dels títols professionals d’advocat/
advocada i de procurador/procuradora. Com a titulats 
en Ciències Polítiques poden exercir tant en el sector 
públic com en el privat. En el primer poden accedir 
a funcions variades en el nivell mitjà-alt de diferents 
administracions públiques (internacionals, europees, 
estatals, autonòmiques i locals). En l’àmbit privat poden 
treballar com a assessors interns i externs d’empreses, 
partits polítics, sindicats, ONG, etc.

REQUISITS D’ACCÉS
 Batxillerat amb les PAU superades.
 Cicle formatiu de grau superior o equivalent.
 Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
 Titulació universitària.
 Batxillerats comunitaris i d’altres països amb  

 conveni, batxillerat internacional i batxillerat  
 europeu, amb l’acreditació de la UNED.
 Estudis no comunitaris homologats al batxillerat  

 amb l’acreditació expedida per la UNED.

Branca Ciències Socials i Jurídiques

Centre Facultat de Dret

Campus Els Tarongers

Crèdits 351 Cursos 5

www.uv.es/graus

·  La planificació d’aquests estudis permet obtenir 
els graus en Dret i en Ciències Polítiques i de 
l’Administració Pública en un total de cinc cursos.

·  L’estudiant cursarà el grau en Dret amb l’itinerari 
Polítiques Públiques.

·  En cas que es vulga abandonar el programa de 
doble titulació però es vulga continuar en un dels 
dos graus, l’estudiantat pot triar en quin dels dos 
continua.

·  Les assignatures de 12, 9 i 7,5 crèdits són anuals  
i les de 6 i 4,5 són quadrimestrals.

·  La Universitat ofereix els dobles graus en: ADE + 
Dret, Dret + Criminologia, i Sociologia + Ciències  
Polítiques i de l’Administració Pública.

INFORMACIÓ
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ASSIGNATURES
FBB = Formació bàsica de la branca pròpia / OB = Obligatòria 

La d i cp minúscules al costat del nombre de crèdits indiquen la 
titulació a la qual pertany l’assignatura: d = Dret / cp = Ciències 
Polítiques.

1r curs (75/78 crèdits) Caràcter  Crèdits
Dret civil I FBB  6d
Dret constitucional I FBB  9d
Dret eclesiàstic / Dret romà / Història del dret / 
Tècniques i habilitats jurídiques bàsiques1 FBB  6/9d
Economia política FBB  6d
Estructura social i sociologia general FBB  9cp
Geografia humana FBB  6cp
Teoria del dret FBB  6d
Fonaments de ciències polítiques 
i de l’administració I OB  12cp
Història contemporània d’Espanya 
i de les institucions juridicopolítiques OB  6cp
Mètodes i tècniques d’investigació I OB  9cp

2n curs (73,5 crèdits) Caràcter  Crèdits
Història del pensament polític FBB 9cp
Història universal contemporània / 
Relacions internacionals2 FBB  9cp
Dret administratiu I OB 9d
Dret civil II OB 9d
Dret constitucional II OB 7,5d
Dret internacional públic OB 7,5d
Dret processal I (Introducció) OB 4,5d
Fonaments de ciències polítiques 
i de l’administració II OB 9cp
Mètodes i tècniques d’investigació II OB  9cp

3r curs (70,5 crèdits) Caràcter  Crèdits
Dret administratiu II OB  7,5d
Dret civil III OB  7,5d
Dret del treball I OB  4,5d
Dret mercantil I OB  9d
Dret penal I OB  9d
Dret processal II OB  7,5d
Economia del sector públic OB  6cp
Formes d’organització administrativa OB  4,5cp
Política comparada OB  6cp
Sistema polític espanyol OB  9cp

4t curs (69 crèdits) Caràcter  Crèdits
Anàlisi de polítiques públiques OB  4,5cp
Cultura, comportaments i actors OB  9cp
Dret del treball II OB  9d
Dret financer i tributari I OB  6d
Dret internacional privat OB  7,5d
Dret mercantil II OB  7,5d
Dret penal II OB  7,5d
Drets humans i cooperació internacional OB  6cp
Institucions polítiques de la UE OB  6cp
Règim d’ocupació del sector públic OB  6cp

5è curs (63 crèdits) Caràcter  Crèdits
Dret civil IV OB 6d
Dret financer II OB 6d
Dret processal III OB 4,5d
Estat de benestar OB 4,5cp
Filosofia del dret OB 4,5d
Polítiques públiques sectorials OB 4,5cp
Pràctica tributària OB 4,5d
Teoria i filosofia contemporània OB 4,5cp
Pràctiques externes OB 18d/cp
Treball de fi de grau3 OB 6cp
1 S’ha de triar una d’aquestes assignatures. Totes tenen 6 cr. llevat d’ Histò-
ria del dret, que en té 9.
2 S’ha de triar una de les dues assignatures.
3 El treball de fi de grau haurà d’incloure continguts politològics i continguts 
jurídics.

PLA D’ESTUDIS 
Matèries de formació bàsica 66 crèdits 

de la branca pròpia
Matèries obligatòries 261 crèdits 

(145,5 de Dret + 115,5 de Ciències Polítiques)
Pràctiques externes obligatòries 18 crèdits
Treball de fi de grau 6 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats 
universitàries.
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Dret +  
Criminologia
El doble grau en Dret i en Criminologia proporciona 
la formació, els coneixements i la metodologia 
necessaris en ambdós camps. Prepara professi-
onals amb una formació jurídica bàsica capaços 
de defensar els drets dels ciutadans i de les 
ciutadanes dins la societat. I també professionals 
que donen resposta a les necessitats socials de 
seguretat i de prevenció i control de la delinqüèn-
cia des del respecte al marc jurídic establert  
i des de la confiança en les polítiques socials  
destinades a prevenir la delinqüència i minimit-
zar-ne els efectes.

PERFIL
Els graduats en Dret i en Criminologia poden exercir les 
professions a les quals donen accés ambdós títols. Per 
tant, poden accedir, com a titulats en Dret, a la carrera 
judicial, al cos de secretaris/secretàries judicials,  
al ministeri fiscal i al cos d’advocats/advocades de 
l’estat, i a les professions oficials de notari/notària  
i registrador/registradora, i a la formació i examen  

posterior dels títols professionals d’advocat/advocada  
i de procurador/procuradora. De la part de la Criminolo-
gia exerceixen la seua tasca professional tant en el 
sector públic com en el sector privat. Dins del sector 
públic, poden treballar en l’administració de justícia,  
en els cossos i forces de seguretat, en oficines d’aten-
ció a víctimes, en centres penitenciaris, en centres de 
menors, en ajuntaments etc. En l’àmbit privat, a més 
d’oferir assessorament a diferents empreses, poden 
exercir com a detectius/detectives.

REQUISITS D’ACCÉS
 Batxillerat amb les PAU superades.
 Cicle formatiu de grau superior o equivalent.
 Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
 Titulació universitària.
 Batxillerats comunitaris i d’altres països amb  

 conveni, batxillerat internacional i batxillerat  
 europeu, amb l’acreditació de la UNED.
 Estudis no comunitaris homologats al batxillerat  

 amb l’acreditació expedida per la UNED.

Branca Ciències Socials i Jurídiques

Centre Facultat de Dret

Campus Els Tarongers

Crèdits 345 Cursos 5

www.uv.es/graus

·  La planificació d’aquests estudis permet obtenir 
els graus en Dret i en Criminologia en cinc 
cursos.

·  L’estudiantat d’aquesta doble titulació cursa 
el grau en Dret amb l’itinerari Juridicocriminolò-
gic i el grau en Criminologia amb l’itinerari 
en Detectiu Privat / Detectiva Privada.

·  En cas que es vulga abandonar el programa de 
doble titulació i continuar en un dels dos graus, 
l’estudiantat pot triar en quin dels dos continua. 

·  Les assignatures de 9 i 7,5 crèdits són anuals  
i les de 6 i 4,5 són quadrimestrals.

·  La Universitat ofereix els dobles graus en: 
Administració i Direcció d’Empreses + Dret, Dret 
+ Ciències Polítiques i de l’Administració Pública, 
i Sociologia + Ciències Polítiques i de l’Adminis-
tració Pública.

INFORMACIÓ
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OPTATIVES Crèdits

Anglès tècnic   4,5
Delinqüència organitzada   4,5
Dret internacional penal   4,5
Estrangeria   6
Intervenció social comunitària preventiva   6
Investigació d’accidents   4,5
Investigació privada: tècniques i deontologia professional2  4,5
Mitjans i tècniques d’intervenció   6
Psicobiologia de la violència   6
Seguretat viària   4,5
Toxicologia aplicada i psicofarmacologia  4,5
2 Aquesta assignatura s’ha de cursar obligatòriament.

ASSIGNATURES
FBB = Formació bàsica de la branca pròpia / OB = Obligatòria 
/ OP = Optativa

La d i c minúscules al costat del nombre de crèdits indiquen  
la titulació a la qual pertany l’assignatura: d = Dret /  
c = Criminologia.

1r curs (66/69 crèdits) Caràcter  Crèdits
Criminologia I FBB  9c
Dret civil I FBB  6d
Dret constitucional I FBB  9d
Dret eclesiàstic / Dret romà / Economia / Història 
del dret / Tècniques i habilitats jurídiques bàsiques1 FBB  6/9d
Estadística FBB  6c
Institucions jurídiques de la UE FBB  6d
Mètodes d’investigació en Ciències Socials I FBB  6c
Psicologia criminal FBB  6c
Sociologia jurídica FBB  6c
Teoria del dret FBB  6d

2n curs (75 crèdits) Caràcter  Crèdits
Dret civil II OB  9d
Dret constitucional II OB  7,5d
Dret del treball I OB  4,5d
Dret mercantil I OB  9d
Dret penal I OB  9d
Dret processal penal I OB  6c
Medicina legal OB  6c
Mètodes d’investigació en Ciències Socials II OB  6c
Política criminal  OB  6c
Psiquiatria forense OB  6c
Tècniques d’anàlisi criminal OB  6c

3r curs (72 crèdits) Caràcter  Crèdits
Criminologia II OB  6c
Dret del treball II OB  9d
Dret internacional públic OB  7,5d
Dret mercantil II OB  7,5d
Dret penal de menors OB  6c
Dret penal II OB  7,5d
Dret processal II OB  7,5d
Seguretat pública i privada OB  9c
Transmissions, imatge i so OB  6c
Victimologia OB  6c

4t curs (70,5 crèdits) Caràcter  Crèdits
Dret administratiu I OB  9d
Dret civil III OB  7,5d
Dret financer i tributari I OB  6d
Dret penitenciari OB  6c
Dret processal penal II OB  6c
Investigació criminal OB  4,5c
Mediació OB  6c
Policia científica OB  7,5c
Prevenció i tractament OB  9c
Assignatures optatives de Criminologia OP 9c

5è curs (61,5 crèdits) Caràcter  Crèdits
Dret administratiu II OB  7,5d
Dret civil IV OB  6d
Dret financer i tributari II OB  6d
Dret internacional privat OB  7,5d
Filosofia del dret OB  4,5d
Gènere i violència OB  4,5c
Pràctica tributària OB  4,5d
Pràctiques externes (Criminologia i Dret) OB  15
Treball de fi de grau (Criminologia i Dret) OB  6
1 S’ha de triar una d’aquestes assignatures. Totes tenen 6 cr. llevat d’ Histò-
ria del dret, que en té 9 i és anual.

PLA D’ESTUDIS 
Matèries de formació bàsica 66 crèdits 

de la branca pròpia
Matèries obligatòries 249 crèdits 

(136,5 de Dret + 112,5 de Criminologia)
Matèries optatives 9 crèdits 

de Criminologia
Pràctiques externes obligatòries 15 crèdits
Treball de fi de grau 6 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats 
universitàries.
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Economia
L’objectiu del grau en Economia és formar profes-
sionals capaços de dur a terme tasques de gestió, 
assessorament i avaluació dels assumptes econò-
mics, tant en l’empresa privada, com en qualsevol 
altra institució de caràcter públic o de rellevància 
econòmica o social. 
Els graduats en Economia adquireixen els coneixe-
ments teòrics i pràctics per a analitzar i interpretar 
el funcionament de l’economia, per a identificar  
i anticipar els problemes econòmics rellevants,  
i per a discutir les diferents alternatives que  
en faciliten la solució. Per tant, es formen per a 
entendre quines són les relacions entre economia 
i societat i per a proposar solucions als problemes 
econòmics des d’una perspectiva global.

PERFIL
Els titulats en Economia són professionals preparats 
per a treballar en el sector privat i, també, en l’admi-
nistració pública. La seua formació els proporciona 

instruments per dedicar-se a l’estudi, l’avaluació i la 
planificació de l’economia en àmbits molt diversos. 

MENCIONS
 Anàlisi Econòmica
 Economia Industrial i de l’Empresa
 Economia Internacional, Regional i Urbana
 Economia Pública

REQUISITS D’ACCÉS
 Batxillerat amb les PAU superades.
 Cicle formatiu de grau superior o equivalent.
 Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
 Titulació universitària.
 Batxillerats comunitaris i d’altres països amb  

 conveni, batxillerat internacional i batxillerat  
 europeu, amb l’acreditació de la UNED.
 Estudis no comunitaris homologats al batxillerat  

 amb l’acreditació expedida per la UNED.

Branca Ciències Socials i Jurídiques

Centre Facultat d’Economia

Campus Els Tarongers

Crèdits 240 Cursos 4

www.uv.es/grau_economia

·  Hi ha la possibilitat de formar part d’un grup ARA 
(alt rendiment acadèmic) i rebre almenys el 50% 
de la docència en anglès.

·  Hi ha la possibilitat d’obtenir una doble titulació 
internacional (vegeu la pàg. 142).

·  En quart curs l’alumnat pot triar una de les quatre 
mencions relacionades amb un dels perfils pro-
fessionals del grau.

·  Cada menció té 48 crèdits optatius (8 assignatu-
res de 6 crèdits). Es poden substituir fins a dues 
assignatures d’una menció per l’assignatura 
Pràctiques externes (12 cr.) o per assignatures 
optatives d’altres mencions.

·  Aquest grau té crèdits comuns amb la resta dels 
graus de la Facultat d’Economia.

INFORMACIÓ
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OPTATIVES / MENCIONS Crèdits

Anàlisi Econòmica
Creixement i desenvolupament econòmic en la història 6
Economia ambiental 6
Economia laboral  6
Economia monetària i bancària  6
Macroeconomia internacional  6
Matemàtiques per als models dinàmics  6
Microeconomia: mercats i contractes  6
Pensament econòmic modern  6
Pràctiques externes1  12

Economia Industrial i de l’Empresa
Anàlisi de dades  6
Competitivitat, innovació i polítiques de R+D  6
Economia industrial aplicada  6
Economia social  6
Estratègies empresarials  6
Finances cooperatives  6
Operacions bancàries i mercats financers  6
Organització industrial  6
Pràctiques externes1  12

Economia Internacional, Regional i Urbana
Anàlisi econòmica regional  6
Comerç internacional  6
Economia agrària  6
Economia regional i urbana  6
Economia valenciana  6
Integració econòmica real i financera  6
Macroeconomia internacional  6
Territori i polítiques de desenvolupament regional i local 6
Pràctiques externes1  12

Economia Pública
Avaluació econòmica pública  6
Comptabilitat d’entitats sense ànim de lucre 
i del sector públic  6
Desenvolupament econòmic i polítiques de cooperació
per al desenvolupament  6
Federalisme fiscal: hisenda autonòmica i local  6
Pensament econòmic modern  6
Política econòmica de la Unió Europea  6
Regulació pública  6
Sistema tributari espanyol  6
Pràctiques externes1  12

1 Aquesta assignatura es pot cursar en qualsevol dels itineraris en lloc de 
dues optatives de 6 crèdits.

ASSIGNATURES
FBB = Formació bàsica de la branca pròpia / FB = Formació 
bàsica / OB = Obligatòria / OP = Optativa

1r curs Caràcter  Crèdits
Estadística I FBB 6
Fonaments de direcció d’empreses FBB 6
Història econòmica mundial FBB 6
Instruments i tècniques d’aprenentatge FBB 6
Introducció a l’economia I FBB 6
Introducció a l’economia II FBB 6
Introducció a la comptabilitat financera FBB 6
Introducció al dret FBB 6
Matemàtiques I FB 6
Matemàtiques II FB 6

2n curs Caràcter  Crèdits
Economia de la Unió Europea OB 6
Estadística II OB 6
Finances OB 6
Història econòmica d’Espanya OB 6
Introducció a la política econòmica OB 6
Macroeconomia I OB 6
Macroeconomia II OB 6
Microeconomia I OB 6
Microeconomia II OB 6
Teoria de jocs i conducta estratègica OB 6

3r curs Caràcter  Crèdits
Anàlisi de la informació econòmica i financera OB 4,5
Direcció estratègica de l’empresa OB 4,5
Econometria I OB 6
Econometria II OB 6
Economia del sector públic I OB 6
Economia del sector públic II OB 6
Economia espanyola OB 6
Economia internacional OB 6
Macroeconomia dinàmica OB 6
Política econòmica I: polítiques instrumentals OB 4,5
Política econòmica II: política sectorial i estructural OB 4,5

4t curs Caràcter  Crèdits
Assignatures optatives OP 48
Treball de fi de grau  OB 12

PLA D’ESTUDIS 
Matèries de formació bàsica 60 crèdits 

(48 de la branca pròpia)
Matèries obligatòries 120 crèdits
Matèries optatives (inclouen pràctiques externes) 48 crèdits 
Treball de fi de grau 12 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats 
universitàries.



98 G U I A  graus + accés

Educació Social
El títol de grau en Educació Social té per objectiu 
formar professionals experts que duguen a terme 
intervencions socioeducatives amb persones en 
els seus contextos a fi d’aconseguir un major 
desenvolupament personal i social i la seua inte-
gració i participació en diversos àmbits socials.

PERFIL
La persona titulada en Educació Social es pot desen-
volupar professionalment en l’àrea d’animació i de 
gestió sociocultural, en l’àmbit de l’educació d’adults, 
en la inserció i en l’orientació sociolaboral, i també en 
el camp de l’educació especialitzada amb col·lectius 
socials específics.

REQUISITS D’ACCÉS
 Batxillerat amb les PAU superades.
 Cicle formatiu de grau superior o equivalent.
 Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
 Titulació universitària.
 Batxillerats comunitaris i d’altres països amb  

 conveni, batxillerat internacional i batxillerat  
 europeu, amb l’acreditació de la UNED.
 Estudis no comunitaris homologats al batxillerat  

 amb l’acreditació expedida per la UNED.

Branca Ciències Socials i Jurídiques

Centre Facultat de Filosofia i Ciències  
 de l’Educació

Campus Blasco Ibáñez

Crèdits 240 Cursos 4

www.uv.es/grau_edusocial

·  Aquest grau i el grau en Pedagogia tenen un 
nombre elevat de crèdits comuns. Comparteixen 
els dos primers anys (120 crèdits), i ofereixen una 
formació de base comuna i una especialització 
posterior en tercer i quart cursos.

·  De la mateixa manera, Educació Social també  
té crèdits comuns amb el grau en Treball Social:  
60 crèdits de formació bàsica que són transferi-
bles d’un grau a l’altre.

·  Hi ha períodes de pràctiques externes a centres 
d’intervenció socioeducativa que complementen 
la formació acadèmica i permeten un primer 
contacte amb el món professional.

INFORMACIÓ
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OPTATIVES Crèdits

Atenció a la diversitat  4,5
Cooperació al desenvolupament i educació  4,5
Cultures juvenils i espais d’experiència educativa  4,5
Diagnòstic i atenció socioeducativa a la diversitat  4,5
Educació de persones adultes  4,5
Educació per a la salut. Prevenció de conductes addictives  4,5
Educació per a la sostenibilitat  4,5
Gestió i difusió del coneixement en l’àmbit socioeducatiu 4,5
Història de l’educació popular i d’adults 4,5
Iniciatives i models de política juvenil  4,5
Intervenció i mediació educativa  4,5
Orientació ocupacional  4,5
Pedagogia de les persones grans  4,5
Pedagogia per a la inclusió social  4,5
Recursos tecnològics per a l’atenció a la diversitat 4,5
Reptes educatius de la precarització  4,5
Tecnologies i estratègies en la comunicació  4,5

ASSIGNATURES
FBB = Formació bàsica de la branca pròpia / FB = Formació 
bàsica / OB = Obligatòria / OP = Optativa

1r curs Caràcter  Crèdits
Didàctica i organització educativa FBB 12
Fonaments històrics de l’educació FBB 6
Iniciació a la investigació educativa FBB 6
Psicologia del desenvolupament en educació FBB 6
Sociologia i antropologia social FBB 6
Teoria de l’educació FBB 6
Estratègies per a l’aprenentatge i la participació 
en la universitat FB 6
Pensament filosòfic contemporani FB 6
Pedagogia social OB 6

2n curs Caràcter  Crèdits
Antropologia de l’educació FBB 6
Anàlisi de dades en educació OB 6
Educació social comparada OB 6
Els subjectes, els processos i els contextos 
d’aprenentatge OB 6
Filosofia de l’educació OB 6
Mesurament educatiu OB 6
Mètodes de recollida d’informació en educació OB 6
Organització d’institucions socioeducatives OB 6
Política de l’educació OB 6
Pràctiques externes. Pràcticum I. 
Coneixement de contextos socioeducatius OB 6

3r curs Caràcter  Crèdits
Administració social i serveis de benestar OB 6
Avaluació de programes i institucions 
socioeducatives OB 6
Educació internacional OB 6
Educació, participació social, desenvolupament 
comunitari i inclusió OB 6
Família i menor OB 6
Historia de l’educació social OB 6
Intervenció educativa en processos
de desadaptació social OB 6
Política de l’educació social OB 6
Programes d’acció sociocultural i educativa OB 6
Psicologia social OB 6

4t curs Caràcter  Crèdits
Assignatures optatives OP 27
Pràctiques externes. Pràcticum II. Estudi
i intervenció en contextos socioeducatius OB 25
Treball de fi de grau OB 8

PLA D’ESTUDIS 
Matèries de formació bàsica 60 crèdits 

(48 de la branca pròpia)
Matèries obligatòries 114 crèdits
Matèries optatives 27 crèdits
Pràctiques externes obligatòries 31 crèdits
Treball de fi de grau 8 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats 
universitàries.
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Finances  
i Comptabilitat
El grau en Finances i Comptabilitat representa  
una novetat en els estudis oferts per la Universitat 
de València i és una titulació relativament recent  
a Espanya que respon a les necessitats generades 
per les transformacions de l’economia i l’empresa  
actuals. No obstant això, es tracta d’una titulació  
molt estesa a les universitats europees i anglo-
saxones. Així, el grau ofereix una formació de 
caràcter general en el món de l’empresa i l’eco-
nomia, i de manera més concreta proporciona a 
l’alumnat un coneixement sòlid i especialitzat  
en el camp de les finances, la comptabilitat  
i la fiscalitat.

PERFIL
Els graduats en Finances i Comptabilitat reben una 
formació orientada a la inserció laboral que els 
permet desplegar la seua activitat professional tant 
en l’empresa privada com en l’administració pública 
i les organitzacions sense ànim de lucre. El perfil és 

especialment adequat per a respondre a les necessi-
tats de gestió de les pimes, per a dedicar-se al camp 
de l’auditoria i a tots aquells àmbits relacionats amb 
serveis financers especialitzats: gestió i assessora-
ment d’entitats financeres, assegurances, empreses 
consultores, empreses d’auditoria, departaments de 
comptabilitat, finances, costos, tresoreria, anàlisi  
i gestió de riscos i d’inversions, etc.

REQUISITS D’ACCÉS
 Batxillerat amb les PAU superades.
 Cicle formatiu de grau superior o equivalent.
 Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
 Titulació universitària.
 Batxillerats comunitaris i d’altres països amb  

 conveni, batxillerat internacional i batxillerat  
 europeu, amb l’acreditació de la UNED.
 Estudis no comunitaris homologats al batxillerat  

 amb l’acreditació expedida per la UNED.

Branca Ciències Socials i Jurídiques

Centre Facultat d’Economia

Campus Els Tarongers

Crèdits 240 Cursos 4

www.uv.es/grau_finances

·  Hi ha la possibilitat de cursar algunes assignatu-
res en anglès.

·  Aquest grau és una de les vies més adequades 
perquè l’alumnat obtinga, amb una sèrie de  
complements formatius i acadèmics posteriors,  
la qualificació i l’acreditació professional 
necessàries per a treballar en el camp de  
l’auditoria.

·  Com a conseqüència de l’orientació laboral del 
grau, en quart curs cal fer 24 crèdits obligatoris 
de pràctiques externes i un treball de fi de grau  
de 6 crèdits vinculat a les pràctiques realitzades.

·  Aquest grau té crèdits comuns amb la resta de 
graus de la Facultat d’Economia.

INFORMACIÓ
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OPTATIVES  Crèdits Curs

Anàlisi de gènere i aplicació de plans d’igualtat
en l’entorn empresarial 4,5 2n
Entorn empresarial de la Unió Europea:
polítiques i estratègies 4,5 2n
Informàtica empresarial 4,5 2n
Comptabilitat internacional 4,5 4t
Control pressupostari i de gestió 4,5 4t
Dret del treball i de la seguretat social 4,5 4t
Economia valenciana 4,5 4t
Empresa familiar 4,5 4t
Finançament internacional de l’empresa 4,5 4t
Govern corporatiu i responsabilitat social
de l’empresa 4,5 4t
Introducció a la tècnica actuarial 4,5 4t
Mercats i actius derivats 4,5 4t
Planificació fiscal i fiscalitat internacional 4,5 4t
Política mediambiental en l’empresa 4,5 4t
Valoració i adquisició d’empreses 4,5 4t

ASSIGNATURES
FBB = Formació bàsica de la branca pròpia / FB = Formació 
bàsica / OB = Obligatòria / OP = Optativa

1r curs Caràcter  Crèdits
Comptabilitat financera I FBB 6
Dret mercantil FBB 6
Estadística I FBB 6
Fonaments de direcció d’empreses FBB 6
Història econòmica  FBB 6
Incorporació a la universitat FBB 6
Principis d’economia (macroeconomia) FBB 6
Principis d’economia (microeconomia) FBB 6
Matemàtiques I FB 6
Matemàtiques II FB 6

2n curs Caràcter  Crèdits
Anàlisi i valoració de la inversió empresarial OB 6
Comptabilitat de gestió OB 9
Comptabilitat financera II OB 9
Direcció general i estratègia d’empresa OB 6
Econometria OB 4,5
Economia espanyola i internacional OB 6
Estadística II OB 4,5
Màrqueting financer OB 4,5
Matemàtica financera OB 6
Assignatura optativa OP 4,5

3r curs Caràcter  Crèdits
Anàlisi d’estats financers OB 6
Anàlisi i gestió bancària OB 6
Comptabilitat de grups empresarials OB 6
Comptabilitat pública i d’entitats sense 
ànim de lucre OB 6
Finançament de l’empresa OB 6
Fiscalitat de l’empresa OB 6
Mercats i actius de renda fixa OB 6
Mercats i actius de renda variable OB 6
Risc i assegurances OB 6
Sistema fiscal espanyol OB 6

4t curs Caràcter  Crèdits
Auditoria OB 6
Planificació i gestió financera OB 6
Assignatures optatives OP 18
Pràctiques externes OB 24
Treball de fi de grau OB 6

PLA D’ESTUDIS 
Matèries de formació bàsica 60 crèdits 

(48 de la branca pròpia)
Matèries obligatòries 127,5 crèdits
Matèries optatives 22,5 crèdits 
Pràctiques externes obligatòries 24 crèdits
Treball de fi de grau 6 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats 
universitàries.
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Geografia 
i Medi Ambient
El grau en Geografia i Medi Ambient proporciona 
una formació generalista que habilita per a desen-
volupar una activitat professional relacionada amb 
la gestió territorial i mediambiental, amb capacitat 
per aplicar els seus coneixement a totes les 
escales d’anàlisi.

PERFIL
Aquest grau ofereix la formació bàsica necessària  
per a treballar en els camps professionals següents:

 Recerca, educació i divulgació geogràfiques.
 Tecnologies de la informació geogràfica.
 Medi físic, recursos naturals i medi ambient.
 Planificació i gestió territorials.
 Anàlisi territorial de la població i demografia.
 Desenvolupament regional i local.

ITINERARIS
 Formació Específica per a Ensenyament Secundari  

 en Geografia, Història i Història de l’Art
 Planificació i Medi Ambient

REQUISITS D’ACCÉS
 Batxillerat amb les PAU superades.
 Cicle formatiu de grau superior o equivalent.
 Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
 Titulació universitària.
 Batxillerats comunitaris i d’altres països amb  

 conveni, batxillerat internacional i batxillerat  
 europeu, amb l’acreditació de la UNED.
 Estudis no comunitaris homologats al batxillerat  

 amb l’acreditació expedida per la UNED.

Branca Ciències Socials i Jurídiques

Centre Facultat de Geografia i Història

Campus Blasco Ibáñez

Crèdits 240 Cursos 4

www.uv.es/grau_geografia

·  Es requereix curiositat i interès pels fenòmens 
geogràfics i mediambientals, i per plantejar-se 
preguntes i cercar explicacions sobre aquests 
fenòmens dins el context científic. Es recomana 
familiaritat amb la geografia i el medi ambient 
i capacitat per a mantenir un ritme continu 
d’estudi.

·  Dins de l’optativitat, l’estudiantat pot realitzar 
pràctiques externes (6 crèdits), cosa que  
els permet acostar-se a algun dels àmbits  

professionals de la geografia com ara  
la gestió territorial i mediambiental.

·  Els graus en Geografia i Medi Ambient, Història,  
i Història de l’Art tenen un itinerari comú en quart 
curs. Aquest itinerari està format per 30 crèdits 
optatius i està adreçat a qui vulga fer el màster 
oficial en Professor/a d’Educació Secundària. 

INFORMACIÓ
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OPTATIVES / ITINERARIS Crèdits

Planificació i Medi Ambient 
Canvis ambientals: escales i processos 6
Desenvolupament local sostenible 6
Espais naturals protegits 6
La construcció del paisatge 6
Paisatge i medi ambient en la història de l’art 6
Planificació d’espais urbans i rurals 6
Teledetecció aèria i espacial  6
Turisme i medi ambient 6
Pràctiques externes 6

Formació Específica per a Ensenyament Secundari  
en Geografia, Història i Història de l’Art

Història de l’art I 6
Història de l’art II 6
Història I 6
Història II 6
Història III 6

ASSIGNATURES
FBB = Formació bàsica de la branca pròpia / FB = Formació 
bàsica / OB = Obligatòria / OP = Optativa

1r curs Caràcter  Crèdits
Geografia d’Europa FBB 6
Història contemporània universal FBB 6
Història general d’Espanya FBB 6
Introducció a la geografia física FBB 6
Introducció a la geografia humana FBB 6
Introducció a la geografia i el medi ambient FBB 6
Cartografia I FB 6
Principis d’economia ambiental FB 6
Climatologia OB 6
Geografia de la població OB 6

2n curs Caràcter  Crèdits
Estadística FB 6
Introducció al dret: territori, urbanisme
i medi ambient FB 6
Cartografia II OB 6
Espais rurals OB 6
Espais urbans OB 6
Geografia d’Espanya OB 6
Geografia del País Valencià I OB 6
Geomorfologia I: la formació del relleu OB 6
Geomorfologia II: processos, formes i sistemes OB 6
Sistemes d’informació geogràfica I OB 6

3r curs Caràcter  Crèdits
Activitat productiva i medi ambient OB 6
Anàlisi integral del medi natural OB 6
Biogeografia OB 6
Desenvolupament i medi ambient al sud-est d’Àsia  OB 6
Geografia econòmica OB 6
Geografia i medi ambient a l’Àfrica OB 6
Hidrologia  OB 6
Mètodes i instruments de planificació OB 6
Ordenació del territori  OB 6
Sistemes d’informació geogràfica II  OB 6

4t curs Caràcter  Crèdits
Avaluació ambiental OB 6
Pràctiques de camp per a l’anàlisi territorial 
i mediambiental OB 6
Riscos ambientals OB 6
Assignatures optatives OP 30
Treball de fi de grau OB 12

PLA D’ESTUDIS 
Matèries de formació bàsica 60 crèdits 
 (36 de la branca pròpia)
Matèries obligatòries 138 crèdits
Matèries optatives (inclouen pràctiques externes)  30 crèdits
Treball de fi de grau 12 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats 
universitàries.
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Informació  
i Documentació 
La persona graduada en Informació i Documen-
tació coneix els principis teòrics i les tècniques 
necessàries per cercar, organitzar i avaluar la 
informació, a més de comprendre com planificar 
els sistemes, les unitats i els serveis dedicats  
a la informació. També aplica i utilitza les tecnolo-
gies de la informació i coneix els processos  
de producció i difusió de la informació.

PERFIL
Aquest grau forma professionals capaços de seleccio-
nar, gestionar, organitzar i preservar la informació i la 
documentació perquè puga ser utilitzada pels usuaris 
en la presa de decisions, independentment del lloc on 
estiga dipositada físicament o del format i del suport.  
El centre o servei des del qual gestiona i serveix 

aquesta informació a la resta de la comunitat pot ser 
una biblioteca, un centre d’informació i documentació, 
un arxiu, una empresa de gestió de continguts, etc., 
tant en l’àmbit de les administracions públiques, com 
en el sector privat.

REQUISITS D’ACCÉS
 Batxillerat amb les PAU superades.
 Cicle formatiu de grau superior o equivalent.
 Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
 Titulació universitària.
 Batxillerats comunitaris i d’altres països amb  

 conveni, batxillerat internacional i batxillerat  
 europeu, amb l’acreditació de la UNED.
 Estudis no comunitaris homologats al batxillerat  

 amb l’acreditació expedida per la UNED.

Branca Ciències Socials i Jurídiques

Centre Facultat de Geografia i Història

Campus Blasco Ibáñez

Crèdits 240 Cursos 4

www.uv.es/grau_infordocum

·  Es requereix curiositat i interès per qüestions  
relacionades amb la informació, la documentació  
i el coneixement cultural i per plantejar-se pre-
guntes i cercar explicacions sobre aquests temes.

·  Es recomana tenir familiaritat amb les noves tec-
nologies i la difusió de la informació, i capacitat 
per a mantenir un ritme continu d’estudi.

·  L’estudiantat realitza pràctiques externes  
obligatòries (12 crèdits), cosa que els permet 
acostar-se a algun dels següents camps  
professionals: biblioteques, centres d’informació 
i documentació, arxius, etc., tant en l’àmbit de 
les administracions públiques com en el sector 
privat.

INFORMACIÓ
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OPTATIVES Crèdits

Accés obert a la documentació científica 6
Alfabetització informacional 6
Arxius de l’administració pública 6
Catalogació de recursos electrònics 6
Fonaments de programació 6
Gènesi del procés documental 6
Interacció persona-ordinador 6
Serveis d’informació avançats en Internet 6

ASSIGNATURES
FBB = Formació bàsica de la branca pròpia / FB = Formació 
bàsica / OB = Obligatòria / OP = Optativa

1r curs Caràcter  Crèdits
Historia de la producció documental i bibliogràfica FBB 6
Història de la transmissió 
i la conservació dels textos FBB 6
Informàtica I  FBB 6
Introducció a la informació i documentació  FBB 6
Introducció a l’anàlisi estadística 
i processament de dades FBB 6
Unitats i sistemes d’informació documental FBB 6
Gestió d’organitzacions FB 6
Informàtica II FB 6
Introducció a les ciències del comportament FB 6
Regulació d’organitzacions FB 6

2n curs Caràcter  Crèdits
Arquitectura de la informació en el web OB 6
Arxivística I OB 6
Arxivística II OB 6
Automatització de centres OB 6
Catalogació automatitzada OB 6
Catalogació general OB 6
Fonts d’informació especialitzades OB 6
Fonts, recursos i serveis d’informació OB 6
Gestió de recursos en unitats d’informació OB 6
Sistemes de representació de la informació 
i del coneixement OB 6

3r curs Caràcter  Crèdits
Avaluació de sistemes d’informació OB 6
Bases de dades OB 6
Bibliometria OB 6
Descripció de documents d’arxiu OB 6
Estudis de conducta informativa 
i necessitats d’informació OB 6
Llenguatges documentals OB 6
Sistemes de gestió documental OB 6
Tècniques d’indexació i resum OB 6
Tècniques d’investigació en documentació OB 6
Tècniques historiogràfiques 
d’investigació documental OB 6

4t curs Caràcter  Crèdits
Història del llibre OB 6
Assignatures optatives OP 30
Pràctiques externes OB 12
Treball de fi de grau OB 12

PLA D’ESTUDIS 
Matèries de formació bàsica 60 crèdits 
 (36 de la branca pròpia)
Matèries obligatòries 126 crèdits
Matèries optatives 30 crèdits
Pràctiques externes obligatòries 12 crèdits
Treball de fi de grau 12 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats 
universitàries.
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International  
Business / 
Negocis  
Internacionals 
(GIB)
El grau en International Business respon a la 
necessitat de les empreses i entitats del nostre 
entorn que treballen en el context internacional.  
En una economia globalitzada és necessari  
tenir especialistes que des de l’empresa i les 
institucions públiques treballen en el procés  
d’internacionalització. Aquest grau proporciona  
els coneixements i les eines adequades per 
a prendre decisions economicofinanceres, 
empresarials i de màrqueting tenint en compte els 
determinants i les repercussions internacionals. 
Així mateix, l’alumnat adquireix competències 
per a gestionar el desenvolupament internacional 
d’una empresa i per a treballar en les institucions 
internacionals implicades en les transaccions  
i la cooperació internacional. Per això, es potencia 
l’anàlisi de l’economia internacional i l’aprenen-
tatge d’idiomes. 

PERFIL
Els graduats en International Business desenvolupen  
la seua activitat en diversos àmbits, tant nacionals,  
com internacionals. En primer lloc, poden exercir  
funcions de gestió dins de les empreses internacionals  

(direcció, recursos humans, comptabilitat, comerç 
exterior, màrqueting internacional, etc.). En segon lloc, 
estan capacitats per a treballar en les administracions  
i institucions públiques, en àrees com ara la cooperació 
o la promoció del comerç transnacional. A més, poden 
exercir tasques de consultoria i assessorament en el 
sector privat i en el públic.

MENCIONS
 Entorn Econòmic Internacional
 Finances i Comptabilitat
 Organització i Màrqueting

REQUISITS D’ACCÉS
 Batxillerat amb les PAU superades.
 Cicle formatiu de grau superior o equivalent.
 Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
 Titulació universitària.
 Batxillerats comunitaris i d’altres països amb  

 conveni, batxillerat internacional i batxillerat  
 europeu, amb l’acreditació de la UNED.
 Estudis no comunitaris homologats al batxillerat  

 amb l’acreditació expedida per la UNED.

branca Ciències Socials I Jurídiques

Centre Facultat d’Economia

Campus Els Tarongers

Crèdits 240 Cursos 4

www.uv.es/grau_internacionals

·  En aquest grau hi ha dos grups de docència,  
un en anglès (A) i un en castellà (B). El grup d’an-
glès és un grup ARA (alt rendiment acadèmic).

·  S’ha de fer una estada obligatòria d’un curs en 
una universitat estrangera. Si l’estada s’allarga 
a quatre quadrimestres, es pot obtenir una doble 
titulació internacional (vegeu la pàg. 142).

·  En tercer curs l’alumnat pot triar una de les tres 
mencions relacionades amb un dels perfils  

professionals del grau o combinar optatives 
sense cap menció. Cada menció té 42 crèdits 
repartits entre tercer (12 crèdits) i quart (30 
crèdits) cursos. En quart es poden substituir fins 
a 12 crèdits d’una menció per crèdits d’una altra.

·  El contingut del treball de fi de grau ha d’estar 
relacionat amb les pràctiques externes.

·  Aquest grau té crèdits comuns amb la resta  
de graus de la Facultat d’Economia.

INFORMACIÓ
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OPTATIVES / MENCIONS Crèdits Curs

Entorn Econòmic Internacional 
Economia industrial aplicada 6 3r
Macroeconomia internacional 6 3r
Conjuntura econòmica internacional 6 4t
Economies emergents i subdesenvolupades  6 4t
Institucions econòmiques internacionals 6 4t
Negociació internacional 6 4t
Regulació i competència 6 4t

Finances i Comptabilitat 
Comptabilitat internacional 6 3r
Instruments i operacions 
en els mercats financers 6 3r
Comptabilitat de grups internacionals 6 4t
Finances corporatives 6 4t
Gestió del risc financer 6 4t
Gestió financera internacional 6 4t
Valoració d’empreses internacionals 6 4t

Organització i Màrqueting
Gestió internacional de recursos humans 6 3r
Investigació de mercats 6 3r
Comerç exterior 6 4t
Comportament del consumidor 6 4t
Estratègia de comunicació 
i distribució internacional 6 4t
Gestió del canvi i la innovació 6 4t
Gestió global de l’abastiment i la producció 6 4t

ASSIGNATURES
FBB = Formació bàsica de la branca pròpia / FB = Formació 
bàsica / OB = Obligatòria / OP = Optativa

1r curs Caràcter  Crèdits
Anglès per als negocis III (grup A) 
o Anglès per als negocis I (grup B)  FBB/OB 6
Geopolítica i globalització FBB 6
Instruments i tècniques d’aprenentatge FBB 6
Introducció a l’economia FBB 6
Introducció a la comptabilitat FBB 6
Introducció a la direcció d’empreses FBB 6
Matemàtiques FBB 6
Microeconomia FBB 6
Matemàtiques financeres OB 6
Segon idioma per als negocis I (grup A)  
o Anglès per als negocis II (grup B) OB 6

2n curs Caràcter  Crèdits
Direcció comercial FB 6
Economia internacional FB 6
Comptabilitat de gestió OB 6
Direcció estratègica OB 6
Direcció financera OB 6
Dret dels negocis internacionals OB 7,5
Estadística OB 4,5
Macroeconomia OB 6
Segon idioma per als negocis II (grup A) 
o Anglès per als negocis III (grup B) OB/FB 6
Tècniques quantitatives aplicades a l’empresa OB 6

3r curs Caràcter  Crèdits
Anàlisi d’estats financers OB 6
Cross-cultural management OB 6
Direcció d’empreses internacionals OB 6
Economia de la UE OB 6
Finances internacionals OB 6
Fiscalitat internacional OB 6
Màrqueting internacional OB 6
Mercats financers OB 6
Assignatures optatives de l’itinerari triat OP 12

4t curs Caràcter  Crèdits
Assignatures optatives  OP 30
Pràctiques externes OB 24
Treball de fi de grau OB 6

PLA D’ESTUDIS 
Matèries de formació bàsica 60 crèdits 
 (48 de la branca pròpia) 
Matèries obligatòries 108 crèdits
Matèries optatives 42 crèdits
Pràctiques externes obligatòries 24 crèdits
Treball de fi de grau 6 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats 
universitàries.
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Mestre/a  
en Educació 
Infantil
Les persones titulades en Educació Infantil per 
la Universitat de València obtenen una formació 
universitària i professional que els garanteix l’habi-
litació per a l’exercici del magisteri. La preparació 
que reben els permet comprendre tot allò relacio-
nat amb l’educació i les capacita per a dissenyar 
i desenvolupar accions i programes formatius en 
escolars de 0 a 6 anys. L’objectiu principal és con-
tribuir a l’educació dels infants, no sols ajudant-los 
en el seu desenvolupament personal i social, sinó 
també afavorint el seu aprenentatge. L’estudian-
tat rep la formació didàctica bàsica i específica 
en totes les àrees i les disciplines establertes 
en l’etapa de l’educació infantil. A més, coneix 
els principis organitzatius i de gestió d’escoles, 
i també els processos de desenvolupament físic, 
emocional i intel·lectual propis de l’edat.

PERFIL
Aquest grau habilita per a exercir la professió de 
mestre/a en l’etapa compresa entre els 0 i els 6 anys 

d’edat. El desenvolupament professional d’aquests  
titulats i titulades se centra en l’educació formal,  
és a dir, en les escoles, si bé els seus coneixements 
didàctics i pedagògics, a més de les seues competèn-
cies, els permeten dissenyar i desenvolupar accions 
educatives en àmbits extraescolars. La formació  
del títol és clarament generalista i s’ha de destacar  
la presència de tallers multidisciplinaris i de matèries 
instrumentals com l’adquisició de llengües  
o de principis matemàtics.

REQUISITS D’ACCÉS
 Batxillerat amb les PAU superades.
 Cicle formatiu de grau superior o equivalent.
 Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
 Titulació universitària.
 Batxillerats comunitaris i d’altres països amb  

 conveni, batxillerat internacional i batxillerat  
 europeu, amb l’acreditació de la UNED.
 Estudis no comunitaris homologats al batxillerat  

 amb l’acreditació expedida per la UNED.

Branca Ciències Socials i Jurídiques

Centre Facultat de Magisteri

Campus Els Tarongers i Ontinyent

Crèdits 240 Cursos 4

www.uv.es/grau_infantil

·  Aquest grau habilita per a l’exercici professional 
de mestre/a en educació infantil. 

·  La Facultat de Magisteri ofereix la formació 
perquè els estudiants que acaben el grau en 
Mestre/a en Educació Infantil obtinguen el reco-
neixement equivalent del nivell C1 en valencià i 
en castellà i del B1 en anglès o francès, d’acord 
amb el Marc comú europeu de referència per a 
les llengües. Aconseguir aquest reconeixement és 
necessari per a l’expedició del títol de grau.

·  Els estudiants d’aquest grau tenen pràctiques 
professionals obligatòries de gairebé un curs 
complet, distribuïdes en primer, tercer i quart 
cursos. Aquestes pràctiques es duen a terme  
a les escoles del sistema educatiu valencià.

·  Els graus en Mestre/a en Educació Infantil  
i Mestre/a en Educació Primària comparteixen  
13 assignatures que representen 84 crèdits 
comuns, fet que facilita l’obtenció dels dos títols.

INFORMACIÓ
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ASSIGNATURES
FBB = Formació bàsica de la branca pròpia / FB = Formació 
bàsica / OB = Obligatòria / OP = Optativa

Les assignatures obligatòries dels graus de la Facultat de Magisteri reben 
la consideració de formació didàctica i disciplinar (FDD), llevat de les pràcti-
ques escolars I, II i III, i del treball de fi de grau, que anomenen pràcticum (P).

1r curs Caràcter  Crèdits
Didàctica general1 FBB 6
Estructura social i educació1  FBB 6
Llengua catalana per a mestres1 FBB 6
Llengua espanyola per a mestres1 FBB 6
Organització i direcció de centres1 FBB 6
Psicologia de l’educació1  FBB 6
Psicologia del desenvolupament1 FBB 6
Infància, salut i alimentació FB 4,5
Llengua estrangera per a mestres 
(anglès o francès)1  OB 6
Pràctiques escolars I OB  7,5

2n curs Caràcter  Crèdits
Història de l’escola1  FBB 6
Necessitats educatives especials1  FBB 6
Sociologia de l’educació1  FBB 6
Adquisició i desenvolupament del llenguatge oral  FB 4,5
Observació i innovació sobre la pràctica 
a la classe d’educació infantil FB 6
Organització de l’espai escolar, 
materials i habilitats docents  FB 9
Ciències naturals per a mestres1 OB 9
Formació literària a la classe d’educació infantil OB 4,5
Matemàtiques per a mestres1 OB 9

3r curs Caràcter  Crèdits
Estimulació i intervenció primerenca: 
música, grafisme i moviment FB 6
L’escola d’educació infantil FB 4,5
Taller de joc en l’educació infantil  FB 4,5
Didàctica de l’educació física en l’educació infantil OB 6
Didàctica de l’educació plàstica i visual 
en l’educació infantil OB 6
Iniciació a la lectura i a l’escriptura OB 4,5
Processos musicals en educació infantil OB 6
Una assignatura optativa OP 6
Pràctiques escolars II OB 16,5

4t curs Caràcter  Crèdits
Dificultats en el llenguatge oral i escrit FB 4,5
Didàctica de les ciències naturals 
en l’educació infantil OB 6
Didàctica de les ciències socials 
en l’educació infantil OB 6
Didàctica de les matemàtiques en l’educació infantil OB 6
La planificació de la llengua i la literatura 
en l’educació infantil OB 4,5
Una assignatura optativa OP 6
Pràctiques escolars III  OB 21
Treball de fi de grau OB 6
1 Aquestes assignatures són comunes amb el grau en Mestre/a en Edu-
cació Primària.

OPTATIVES  Crèdits Curs

Taller multidisciplinari de l’àrea de Coneixement 
de sí mateix i autonomia personal 6 4t
Taller multidisciplinari de l’area El món físic, natural, 
social i cultural 6 4t
Taller multidisciplinari de l’àrea Els llenguatges: 
comunicació i representació 6 4t

PLA D’ESTUDIS 
Matèries de formació bàsica 103,5 crèdits 

(60 de la branca pròpia)
Matèries obligatòries (form. didàctica i disciplinar) 73,5 crèdits
Matèries optatives 12 crèdits
Pràctiques escolars obligatòries 45 crèdits
Treball de fi de grau 6 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats 
universitàries.
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Mestre/a  
en Educació  
Primària
Aquest grau ofereix una formació universitària  
i professional que habilita per a l’exercici del 
magisteri. La preparació que dóna permet  
comprendre tot allò relacionat amb l’educació i 
capacita per a dissenyar i desenvolupar accions  
i programes formatius en escolars de 6 a 12 anys. 
L’objectiu principal és contribuir a l’educació 
dels infants, no sols en el seu desenvolupament 
personal i social, sinó també afavorint el seu apre-
nentatge, tot amb l’ajuda d’estratègies educatives. 

PERFIL
Aquest grau habilita per a exercir de mestre/a en 
educació primària entre els 6 i els 12 anys d’edat.  
El desenvolupament professional d’aquests titulats  
se centra en l’educació formal, és a dir, en les escoles, 
si bé els seus coneixements didàctics i pedagògics, 
a més de les seues competències, els permeten 
dissenyar i desenvolupar accions educatives en àmbits 
extraescolars. La formació és generalista, encara que 
es fa èmfasi en les matèries instrumentals de matemà-
tiques, de ciències i de les dues llengües oficials.

MENCIONS
 Especialista en Arts i Humanitats / Especialista  

 en Audició i Llenguatge / Especialista en Ciències  
 i Matemàtiques / Especialista en Educació Física /  
 Especialista en Educació Musical / Especialista en  
 Llengua Estrangera (anglès o francès) / Especialista  
 en Pedagogia Terapèutica / Especialista en Tecnolo- 
 gies de la Informació i la Comunicació
L’accés a la menció d’Especialista en Educació Musical exigeix una prova  
de nivell de la qual estaran exempts els qui tinguen el grau mitjà dels 
ensenyaments de música o equivalent. L’accés a la menció d’Especialista  
en Llengua Estrangera exigeix que s’acredite un nivell B2 d’anglès  
o de francès.

REQUISITS D’ACCÉS
 Batxillerat amb les PAU superades.
 Cicle formatiu de grau superior o equivalent.
 Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
 Titulació universitària.
 Batxillerats comunitaris i d’altres països amb  

 conveni, batxillerat internacional i batxillerat  
 europeu, amb l’acreditació de la UNED.
 Estudis no comunitaris homologats al batxillerat  

 amb l’acreditació expedida per la UNED.

Branca Ciències Socials i Jurídiques

Centre Facultat de Magisteri

Campus Els Tarongers

Crèdits 240 Cursos 4

www.uv.es/grau_primaria

·  Aquest grau habilita per a l’exercici professional 
de mestre/a en educació primària. Les mencions 
d’especialista en Llengua Estrangera (anglès), en 
Educació Músical, en Educació Física, en Pedago-
gia Terapèutica i en Audició i Llenguatge habiliten 
per a les corresponents especialitats docents del 
cos de mestres d’infantil i de primària.

·  La Facultat de Magisteri ofereix la formació 
perquè els estudiants que acaben el grau en 
Mestre/a en Educació Primària obtinguen el reco-
neixement equivalent del nivell C1 en valencià i 
en castellà i del B1 en anglès o francès, d’acord 

amb el Marc comú europeu de referència per a 
les llengües. Aconseguir aquest reconeixement és 
necessari per a l’expedició del títol de grau. 

·  Els estudiants d’aquest grau tenen pràctiques 
professionals obligatòries de gairebé un curs 
complet, distribuïdes en primer, tercer i quart 
cursos. Aquestes pràctiques es duen a terme  
a les escoles del sistema educatiu valencià.

·  Els graus en Mestre/a en Educació Primària  
i Mestre/a en Educació Infantil comparteixen  
13 assignatures que sumen 84 crèdits comuns,  
fet que facilita l’obtenció dels dos títols.
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OPTATIVES / MENCIONS Crèdits

Especialista en Arts i Humanitats
Història de les idees i el currículum d’arts i humanitats 6
Propostes didàctiques en educació artística  6
Propostes didàctiques en història i pensament  6
Propostes didàctiques en llengua i literatura  6
TIC com a recurs didàctic en arts i humanitats  6

Especialista en Audició i Llenguatge
Anatomia, fisiologia i neurologia de veu, 
parla i llenguatge  4,5
Intervenció en trastorns de l’audició  4,5
Intervenció en trastorns de l’espectre autista  4,5
Intervenció en trastorns de la lectura i l’escriptura  6
Intervenció en trastorns de la veu i la parla  4,5
Intervenció en trastorns del llenguatge oral  6

Especialista en Ciències i Matemàtiques
Història de les idees i el currículum de ciències
i matemàtiques  6
Propostes didàctiques amb ciències i matemàtiques 6
Propostes didàctiques de ciències  6
Propostes didàctiques de matemàtiques  6
TIC com a recurs didàctic en ciències i matemàtiques 6

Especialista en Educació Física
Didàctica de l’educació física  6
Didàctica de l’educació física per a la salut  6
Didàctica de les activitats físiques expressives  6
Didàctica de les habilitats perceptivomotores 
i bàsiques  6
Didàctica dels jocs i de les activitats esportives  6

Especialista en Educació Musical
Audició musical  4,5
Didàctica musical  6
Educació instrumental  4,5
Educació vocal  6
Música i moviment  4,5
Música i tecnologies de la informació i la comunicació 4,5

Especialista en Llengua Estrangera (anglès o francès)
Didàctica de la llengua estrangera I  6
Didàctica de la llengua estrangera II  6
La cultura en l’ensenyament de llengües estrangeres 6
Llengua estrangera I  6
Llengua estrangera II   6

Especialista en Pedagogia Terapèutica
Autoregulació i problemes de conducta  4,5
Intervenció en discapacitat intel·lectual  4,5
Intervenció en discapacitats sensorials i motrius  4,5
Intervenció en els problemes del llenguatge oral i escrit 6
Intervenció en trastorns de l’espectre autista  4,5
L’educació física, plàstica i musical i la seua didàctica 
en les necessitats educatives especials  6

Especialista en Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Disseny de materials educatius  6
Educació i TIC  6
Programari i maquinari en contextos educatius  6
TIC com a recurs didàctic en arts i humanitats  6
TIC com a recurs didàctic en ciències i matemàtiques 6

ASSIGNATURES
FBB = Formació bàsica de la branca pròpia / FB = Formació 
bàsica / OB = Obligatòria / OP = Optativa

Les assignatures obligatòries dels graus de la Facultat de Magisteri reben 
la consideració de formació didàctica i disciplinar (FDD), llevat de les pràcti-
ques escolars I, II i III, i del treball de fi de grau, que anomenen pràcticum (P).

1r curs Caràcter  Crèdits
Didàctica general1 FBB 6
Estructura social i educació1 FBB 6
Llengua catalana per a mestres1 FBB 6
Llengua espanyola per a mestres1 FBB 6
Organització i direcció de centres1 FBB 6
Psicologia de l’educació1  FBB 6
Psicologia del desenvolupament1 FBB 6
Didàctica de la música en l’educació primària OB 6
Llengua estrang. per a mestres (anglès o francès)1 OB 6
Pràctiques escolars I OB 6
2n curs Caràcter  Crèdits
Història de l’escola1  FBB 6
Necessitats educatives especials1  FBB 6
Sociologia de l’educació1  FBB 6
Ciències naturals per a mestres1 OB 9
Didàctica de l’educació física en l’educació primària OB 6
Didàctica de l’edu. plàstica i visual en l’edu. prim. OB 6
Formació literària per a mestres OB 6
Lingüística per a mestres OB 6
Matemàtiques per a mestres1 OB 9
3r curs Caràcter  Crèdits
Aprenentatge de la lectura i l’escriptura OB 4,5
Desenvolupament d’habilitats comunicatives 
en contextos multilingües OB 6
Didàctica de l’aritmètica i la resolució de problemes OB 6
Didàc. de les c. naturals: matèria, energia i màquines OB 4,5
Didàctica de les ciències socials: aspectes bàsics OB 4,5
Assignatures optatives d’un dels itineraris  OP 18
Pràctiques escolars II OB 16,5
4t curs Caràcter  Crèdits
Didàctica de la geometria, la mesura 
i la probabilitat i l’estadística OB 6
Didàc. de les c. naturals: medi ambient, biodiv. i salut OB 4,5
Didàctica de les ciències socials: aspectes aplicats OB 4,5
La planificació de la llengua i la lit. en edu. prim. OB 4,5
Assignatures optatives d’un dels itineraris  OP 12
Pràctiques escolars III OB 22,5
Treball de fi de grau OB 6
1 Aquestes assignatures són comunes amb el grau en Mestre/a en Educació 
Infantil.

PLA D’ESTUDIS 
Matèries de formació bàsica 60 crèdits 
 de la branca pròpia
Matèries obligatòries (form. didàctica i disciplinar) 99 crèdits
Matèries optatives 30 crèdits
Pràctiques escolars obligatòries 45 crèdits
Treball de fi de grau 6 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats 
universitàries.
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Pedagogia
El títol de grau en Pedagogia té per objectiu formar 
professionals en intervenció, sistemes, institu-
cions, contextos, recursos i processos educatius 
i formatius, així com també en els processos de 
desenvolupament personal, professional, social  
i cultural que concorren d’una forma integrada en 
les persones i els grups al llarg de la vida.

PERFIL
Aquest grau ofereix els coneixements teòrics i pràctics 
per a la comprensió dels processos educatius des dels 
aspectes didàctic, científic, polític, organitzatiu i tècnic. 
Així mateix, permet la capacitació per a la intervenció 
educativa en processos d’aprenentatge, orientació, 
avaluació, disseny i planificació. La persona titulada en 
Pedagogia pot treballar en la planificació, l’organització, 

el desenvolupament, l’administració, la investigació 
i l’avaluació de sistemes educatius i d’activitats de 
formació, bé en els sistemes formals d’educació,  
bé en els sistemes no formals (temps lliure, formació 
d’adults, etc.).

REQUISITS D’ACCÉS
 Batxillerat amb les PAU superades.
 Cicle formatiu de grau superior o equivalent.
 Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
 Titulació universitària.
 Batxillerats comunitaris i d’altres països amb  

 conveni, batxillerat internacional i batxillerat  
 europeu, amb l’acreditació de la UNED.
 Estudis no comunitaris homologats al batxillerat  

 amb l’acreditació expedida per la UNED.

Branca Ciències Socials i Jurídiques

Centre Facultat de Filosofia i Ciències 
 de l’Educació

Campus Blasco Ibáñez

Crèdits 240 Cursos 4

www.uv.es/grau_pedagogia

·  Aquest grau i el grau en Educació Social tenen un 
nombre elevat de crèdits comuns. Comparteixen 
els dos primers anys (120 crèdits), i ofereixen una 
formació de base comuna i una especialització 
posterior en tercer i quart cursos.

·  Aquesta Facultat és pionera en innovació i noves 
metodologies d’ensenyament. El grau en Pedago-
gia promou i incorpora l’aprenentatge autònom, 

l’aprenentatge basat en problemes, l’aprenentatge 
per projectes, l’aprenentatge cooperatiu, l’estudi 
de casos, el Service Learning, etc.

·  Les pràctiques externes obligatòries tenen  
31 crèdits, fet que repercuteix positivament  
en el coneixement de la realitat professional  
i sistematitzada i millora l’enfocament laboral  
de l’estudiantat.

INFORMACIÓ
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OPTATIVES Crèdits

Diagnòstic i intervenció en subjectes
amb necessitats educatives especials 4,5
Educació i activitat econòmica 4,5
Educació inclusiva 4,5
Educació moral per a la ciutadania 4,5
Educació secundària i permanent 4,5
Entorns virtuals de formació  4,5
Història de l’educació de les dones 4,5
Història política de l’educació 4,5
Materials i recursos per a l’ensenyament 4,5
Orientació per a la inserció laboral 4,5
Pedagogia de la cultura, de l’oci i del temps lliure 4,5
Pedagogia familiar 4,5
Psicologia i educació  4,5
Tecnologia educativa 4,5

ASSIGNATURES
FBB = Formació bàsica de la branca pròpia / FB = Formació 
bàsica / OB = Obligatòria / OP = Optativa

1r curs Caràcter  Crèdits
Antropologia de l’educació FBB 6
Didàctica: cultura i educació en la societat actual FBB 6
Fonaments històrics de l’educació FBB 6
Iniciació a la investigació educativa FBB 6
Organització: estratègies per a l’acció educativa 
en contextos diversos  FBB 6
Psicologia del desenvolupament FBB 6
Sociologia FBB 6
Teoria de l’educació FBB 6
Estratègies per a l’aprenentatge 
i participació en la universitat FB 6
Pensament filosòfic contemporani FB 6

2n curs Caràcter  Crèdits
Anàlisi de dades en educació OB 6
Educació comparada OB 6
Els subjectes, els processos 
i els contextos d’aprenentatge OB 6
Filosofia de l’educació OB 6
Mesurament educatiu OB 6
Mètodes de recollida d’informació en educació OB 6
Organització i direcció d’institucions socioeducatives OB 6
Pedagogia social OB 6
Política de l’educació OB 6
Pràctiques I. Coneixements de contextos educatius OB 6

3r curs Caràcter  Crèdits
Diagnòstic en educació OB 6
Drets humans i educació OB 6
Formació del professorat OB 6
Formació en les organitzacions OB 6
Història de l’educació a Espanya OB 6
Investigació, desenvolupament i innovació
del currículum OB 6
Metodologia d’avaluació educativa OB 6
Orientació educativa OB 6
Pedagogia intercultural OB 6
Política i legislació educatives a Espanya OB 6

4t curs Caràcter  Crèdits
Assignatures optatives OP 27
Pràctiques ll. Estudi i intervenció 
en contextos educatius OB 25
Treball de fi de grau OB 8

PLA D’ESTUDIS 
Matèries de formació bàsica 60 crèdits 
 (48 de la branca pròpia)
Matèries obligatòries 114 crèdits
Matèries optatives 27 crèdits
Pràctiques externes obligatòries 31 crèdits
Treball de fi de grau 8 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats 
universitàries.
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Periodisme
Els graduats en Periodisme són professionals 
preparats culturalment, humanísticament i tècnica-
ment per a exercir la seua funció d’intèrprets de 
la realitat social a l’hora de concebre, articular, 
produir, gestionar, analitzar i dirigir tot tipus de 
mitjans, programes i productes informatius en 
qualsevol suport: premsa, ràdio, TV i Internet.

PERFIL
La persona graduada en Periodisme està capacitada 
per a desenvolupar una àmplia gamma de professions 
que poden agrupar-se en quatre grans àrees: 
 Redactor/a d’informació periodística en qualsevol  

 tipus de suport.
 Redactor/a o responsable de premsa o comunicació  

 institucional.

 Investigador/a docent i consultor/a de comunicació.
 Gestor/a de portals i editor/a de continguts.

REQUISITS D’ACCÉS
 Batxillerat amb les PAU superades.
 Cicle formatiu de grau superior o equivalent.
 Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
 Titulació universitària.
 Batxillerats comunitaris i d’altres països amb  

 conveni, batxillerat internacional i batxillerat  
 europeu, amb l’acreditació de la UNED.
 Estudis no comunitaris homologats al batxillerat  

 amb l’acreditació expedida per la UNED.

Branca Ciències Socials i Jurídiques

Centre Facultat de Filologia,  
 Traducció i Comunicació

Campus Blasco Ibáñez

Crèdits 240 Cursos 4

www.uv.es/grau_periodisme

·  El grau en Periodisme és concebut per a obtenir 
una àmplia formació teoricopràctica de tipus  
multimediàtic: premsa, ràdio, TV i Internet. 
Aquests estudis es fonamenten en les ciències 
socials i humanitats (sociologia, dret, economia,  
ciència política, història, geografia, llengües...) 
i en l’ús de les tecnologies de la informació i la 
comunicació (TIC).

·  Aquesta titulació ofereix a l’estudiantat una mul-
tiespecialització periodística en societat, política, 
cultura, economia, ciència i tecnologia. L’apre-
nentatge es basa en una combinació reflexiva, 

crítica i experimental, complementada amb unes 
pràctiques obligatòries en empreses  
i mitjans de comunicació.

·  L’interès i la curiositat per les qüestions públiques 
de la ciutadania són predisposicions bàsiques que 
convé tenir, a més de la inquietud pels assumptes 
locals i globals de la nostra societat i del món.  
A més, és convenient saber o aprendre idiomes.

·  La capacitat d’iniciativa personal, juntament amb 
la bona actitud per a treballar en equip també 
són aspectes necessaris per a cursar aquest grau 
amb aprofitament.
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OPTATIVES Crèdits

Anglès professional per a periodistes 4,5
Comunicació política i opinió pública 4,5
Cosmologia i exploració de l’espai 4,5
Estadística per a periodistes 4,5
Fotoperiodisme i imatge digital 4,5
Geografia del món actual 4,5
Medicaments i societat. Medicina i salut 4,5
Periodisme cinematogràfic 4,5
Periodisme esportiu 4,5
Taller d’escriptura periodística 4,5
Pràctiques externes 4,5

ASSIGNATURES
FBB = Formació bàsica de la branca pròpia / FB = Formació 
bàsica / OB = Obligatòria / OP = Optativa

1r curs Caràcter  Crèdits
Documentació comunicativa FBB 6
Història de la comunicació FBB 6
Història del món actual FBB 6
Institucions polítiques contemporànies FBB 6
Introducció a l’economia actual FBB 6
Societat actual FBB 6
Expressió oral i escrita per a mitjans 
de comunicació I  FB 6
Agències d’informació OB 6
Gèneres informatius OB 6
Tecnologies de la comunicació I OB 6

2n curs Caràcter  Crèdits
Dret de la comunicació FBB 6
Teories de la comunicació FBB 6
Expressió oral i escrita per a mitjans 
de comunicació II FB 6
Estructura de la comunicació i indústries culturals OB 6
Gèneres interpretatius OB 12
Història de la comunicació social al País Valencià OB 6
Periodisme digital OB 6
Tecnologies de la comunicació II OB 6
Teoria i història del periodisme I OB 6

3r curs Caràcter  Crèdits
Gabinets de premsa i comunicació corporativa OB 4,5
Gèneres periodístics d’opinió OB 6
Informatius de televisió i tècniques 
de locució i presentació OB 9
Magazín informatiu en ràdio OB 6
Organització i producció de diaris 
i disseny gràfic i infografia OB 6
Periodisme de societat i cultura OB 6
Periodisme econòmic i el seu tractament OB 6
Periodisme local i comarcal OB 4,5
Periodisme polític i el seu tractament OB 6
Teoria i història del periodisme II OB 6   

4t curs Caràcter  Crèdits
Divulgació d’informació científica i tecnològica OB 4,5
Periodisme de ciència i tecnologia 
i el seu tractament OB 6
Periodisme de conflictes i pau OB 4,5
Revistes i magazins OB 4,5
Assignatures optatives OP 22,5
Pràctiques externes  OB 6
Treball de fi de grau OB 12

PLA D’ESTUDIS 
Matèries de formació bàsica 60 crèdits 
 (48 de la branca pròpia)
Matèries obligatòries 139,5 crèdits
Matèries optatives (inclouen pràctiques externes) 22,5 crèdits
Pràctiques externes obligatòries 6 crèdits
Treball de fi de grau 12 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats 
universitàries.
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Relacions  
Laborals  
i Recursos  
Humans
El grau en Relacions Laborals i Recursos Humans 
té per objectiu l’adquisició de la formació neces-
sària per a comprendre d’una forma integrada la 
complexitat i el caràcter dinàmic i interrelacional 
del treball humà, atenent les perspectives jurídica, 
organitzativa, psicològica, sociològica, històrica 
i econòmica. Així mateix, promou l’esperit crític 
davant els problemes socials i laborals, la respon-
sabilitat i el sentit ètic per a l’aplicació i la defensa 
dels drets fonamentals, la igualtat d’oportunitats, 
la no-discriminació i els valors democràtics.

PERFIL
Les persones titulades en Relacions Laborals i 
Recursos Humans estan capacitades per a aplicar els 
coneixements teòrics, les destreses i les habilitats en 
els àmbits professionals següents: la consultoria i l’as-
sessorament laboral, la gestió i la direcció de recursos 
humans, l’organització del treball i de la gestió i la 
mediació d’ocupació en el mercat de treball. El treball 

es pot desenvolupar tant en el sector privat com en el 
públic. La formació rebuda faculta per a l’aprenentatge 
autònom de nous coneixements i tècniques.

MENCIONS
 Assessoria Laboral i Empresarial
 Intervenció en el Mercat de Treball  

 i Polítiques Sociolaborals
 Recursos Humans

REQUISITS D’ACCÉS
 Batxillerat amb les PAU superades.
 Cicle formatiu de grau superior o equivalent.
 Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
 Titulació universitària.
 Batxillerats comunitaris i d’altres països amb  

 conveni, batxillerat internacional i batxillerat  
 europeu, amb l’acreditació de la UNED.
 Estudis no comunitaris homologats al batxillerat  

 amb l’acreditació expedida per la UNED.

branca Ciències Socials i Jurídiques

Centre Facultat de Ciències Socials

Campus Els Tarongers

Crèdits 240 Cursos 4

www.uv.es/grau_rlrh

·  El grau en Relacions Laborals i Recursos Humans 
permet col·legiar-se i exercir professionalment 
com a graduat o graduada social.

·  Les tres mencions estan vinculades a les eixides 
laborals més comunes; l’estudiantat pot triar  
una de les mencions o combinar optatives  
de totes tres. 

·  L’activitat professional es desenvolupa en: 
despatxos de graduats socials; departaments 
de recursos humans o d’administració i direcció 
de personal en empreses i administracions 
públiques; assessories juridicolaborals; agències 

de desenvolupament local; serveis vinculats al 
sistema autonòmic i nacional de treball, ocupació 
i seguretat social; plans locals, autonòmics i 
estatals vinculats a polítiques laborals; centres 
i agències de cooperació i desenvolupament; 
projectes i accions socials, etc.

·  La titulació integra les pràctiques en empreses  
i institucions i les relaciona amb els àmbits  
laborals abans esmentats.
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OPTATIVES / MENCIONS Crèdits

Assessoria Laboral i Empresarial
Dret de la contractació privada  4,5
Dret de societats  4,5
Gestió comptable  6
Ocupació pública i relacions especials de treball  4,5
Programes de promoció d’ocupació 
en els àmbits valencià i local  4,5
Tributació de l’empresa  6

Intervenció en el Mercat de Treball i Polítiques Sociolaborals
Dinàmica sectorial i política econòmica valenciana  4,5
Formació, orientació i intermediació 
en el mercat laboral  4,5
Medi ambient i iniciatives socials 
en el desenvolupament territorial  4,5
Ocupació i relacions laborals en el mercat 
de treball valencià  6
Programes de promoció d’ocupació 
en els àmbits valencià i local  4,5
Sistemes laborals territorials i desenvolupament local  6

Recursos Humans
Auditoria de la funció de recursos humans  6
Direcció de la qualitat i recursos humans  4,5
Grups de treball  4,5
Polítiques, estratègia i direcció de recursos humans  6
Responsabilitat social corporativa 
en l’àmbit dels recursos humans  4,5
Tècniques de selecció i desenvolupament de persones 4,5

ASSIGNATURES
FBB = Formació bàsica de la branca pròpia / FB = Formació 
bàsica / OB = Obligatòria / OP = Optativa

1r curs Caràcter  Crèdits
Dret sindical FBB 6
Economia aplicada FBB 6
Elements jurídics bàsics per a les relacions laborals FBB 6
Història social i de les relacions 
laborals contemporànies FBB 6
Introducció al funcionament de l’empresa  FBB 6
Psicologia del treball FBB 6
Sociologia del treball FBB 6
Instruments i tècniques d’informació, 
estudi i documentació FB 6
Conducta organitzacional OB 6
Dret del treball I OB 6

2n curs Caràcter  Crèdits
La direcció a l’empresa FBB 6
Teoria de les relacions laborals FBB 6
Anàlisi econòmica de les polítiques sociolaborals OB 6
Conflicte i tècniques de negociació OB 6
Dret del treball II OB 6
Economia del treball OB 6
Estructura de l’organització i disseny 
dels llocs de treball OB 6
Intervenció administrativa en les relacions laborals OB 6
Tècniques qualitatives d’investigació social OB 6
Tècniques quantitatives d’investigació social OB 6

3r curs Caràcter  Crèdits
Direcció estratègica de l’empresa OB 6
Dret de la seguretat social I OB 6
Dret de la seguretat social II OB 6
Dret processal laboral OB 6
La funció de recursos humans OB 6
Marc normatiu i gestió de la prevenció 
de riscos laborals OB 6
Polítiques sociolaborals, d’ocupació i d’igualtat OB 6
Salut laboral OB 6
Sistemes de relacions laborals OB 6
Tècniques d’auditoria OB 6

4t curs Caràcter  Crèdits
Assignatures optatives d’un itinerari formatiu OP 30
Pràctiques externes OB 18
Treball de fi de grau OB 12

PLA D’ESTUDIS 
Matèries de formació bàsica 60 crèdits 
 (54 de la branca pròpia)
Matèries obligatòries 120 crèdits
Matèries optatives 30 crèdits
Pràctiques externes obligatòries 18 crèdits
Treball de fi de grau 12 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats 
universitàries.



118 G U I A  graus + accés

Sociologia
El grau en Sociologia proporciona una sòlida 
formació en relació amb l’anàlisi científica dels 
diversos fenòmens socials que caracteritzen les 
societats contemporànies, les seues institucions  
i les interaccions entre els diferents grups socials. 
Aquesta formació té un vessant tècnic molt impor-
tant relacionat amb la pràctica de la investigació 
social i amb la planificació i la intervenció social, 
alhora que requereix una especial sensibilitat 
crítica que no es dóna en altres estudis. La finalitat 
última és capacitar per al desenvolupament  
d’estratègies d’acció social que possibiliten  
una millora de les condicions i qualitat de vida  
en aquestes societats.

PERFIL
La formació que ofereix el grau combina la capacitat 
per al raonament analític, les habilitats d’observació 
i comprensió de l’entorn social i la iniciativa a l’hora 
de plantejar solucions als diversos problemes socials 
existents. Aquests estudis possibiliten una polivalència 

que fa que els graduats en Sociologia treballen  
en àmbits molt diferents, com ara la intervenció social, 
les polítiques públiques, la investigació, l’organització 
del treball o l’educació. Aquesta tasca es pot dur a 
terme tant en institucions públiques com privades, 
entre les quals destaquen les administracions públi-
ques, els centres d’investigació sociològica, empreses 
d’estudis i assessorament o els instituts d’anàlisi  
i planificació. 

REQUISITS D’ACCÉS
 Batxillerat amb les PAU superades.
 Cicle formatiu de grau superior o equivalent.
 Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
 Titulació universitària.
 Batxillerats comunitaris i d’altres països amb  

 conveni, batxillerat internacional i batxillerat  
 europeu, amb l’acreditació de la UNED.
 Estudis no comunitaris homologats al batxillerat  

 amb l’acreditació expedida per la UNED.

Branca Ciències Socials i Jurídiques

Centre Facultat de Ciències Socials

Campus Els Tarongers

Crèdits 240 Cursos 4

www.uv.es/grau_sociologia

·  Les assignatures obligatòries poden ser quadri-
mestrals (de 6 crèdits) o anuals (de 9 crèdits).

·  Una de les característiques del títol és que reque-
reix coneixements multidisciplinaris que abasten 
àrees diferents: economia, història, psicologia, 
sociologia, estadística, etc.

·  Cal tenir en compte que aquest grau té assignatu-
res vinculades a l’anàlisi estadística, descriptiva  
i inferencial.

·  És convenient que l’estudiantat tinga una disposi-
ció empàtica per a comprendre l’objecte d’estudi. 

·  Hi ha la possibilitat de cursar el programa de 
doble titulació en Sociologia + Ciències Polítiques 
i de l’Administració Pública, amb un total de  
321 crèdits.
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OPTATIVES Crèdits

Agents, processos i conflictes polítics 
en la societat valenciana 6
Anàlisi i avaluació de polítiques públiques 6
Anàlisi sociològica de la comunicació de massa 6
Anàlisi sociològica de la cultura i de les pràctiques culturals 6
Anàlisi sociològica de les relacions i els usos lingüístics 6  
Anàlisi sociològica del consum 6
Anàlisi sociològica dels processos i institucions educatius 6
Anàlisi sociològica de l’oci i de l’esport 6
Mostratge i inferència estadística 6
Sociologia urbana, de l’habitatge 
i de la planificació del territori 6ASSIGNATURES

FBB = Formació bàsica de la branca pròpia / FB = Formació 
bàsica / OB = Obligatòria / OP = Optativa

1r curs Caràcter  Crèdits
Economia aplicada FBB 6
Història política i social contemporània FBB 6
Introducció a l’antropologia social FBB 6
Introducció a la ciència política FBB 6
Introducció a la psicologia social FBB 6
Introducció a la sociologia FBB 6
Incorporació al grau i introducció als mètodes 
i tècniques d’investigació social FB 6
Informàtica aplicada a la investigació sociològica OB 9
Socioestadística OB 9

2n curs Caràcter  Crèdits
Anàlisi demogràfica FBB 6
Anàlisi sociològica des d’una perspectiva de gènere FBB 6
Sociologia del treball FBB 6
Estructura i canvi en les societats contemporànies OB 6
Estructura i canvi social OB 6
Estructura política a Espanya i al País Valencià OB 6
Intervenció grupal i comunitària OB 6
La tradició sociològica: les aportacions dels clàssics OB 9
Tècniques quantitatives d’investigació social OB 9

3r curs Caràcter  Crèdits
Antropologia social de les societats contemporànies OB 6
Desenvolupament, desigualtat i relacions Nord-Sud OB 6
Economia i territori al País Valencià OB 6
Estructura i canvi social a Espanya OB 6
Estructura i canvi social al País Valencià OB 6
Política comparada OB 6
Societat i medi ambient: població i recursos naturals OB 6
Tècniques qualitatives d’investigació social OB 9
Teoria sociològica contemporània OB 9

4t curs Caràcter  Crèdits
El mètode de les ciències socials OB 6
Assignatures optatives OP 30
Pràctiques externes OB 18
Treball de fi de grau OB 6

PLA D’ESTUDIS 
Matèries de formació bàsica 60 crèdits 
 (54 de la branca pròpia)
Matèries obligatòries 126 crèdits
Matèries optatives 30 crèdits
Pràctiques externes obligatòries 18 crèdits
Treball de fi de grau 6 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats 
universitàries.
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Sociologia +  
Ciències  
Polítiques i de 
l’Administració 
Pública
El doble grau en Sociologia i en Ciències Polítiques 
i de l’Administració Pública proporciona la forma-
ció, els coneixements i la metodologia necessaris 
en ambdós camps. D’una banda, el grau en 
Sociologia capacita per al desenvolupament d’es-
tratègies d’acció social que possibiliten una millora 
de les condicions i qualitat de vida en aquestes 
societats, i ofereix la formació necessària per a 
analitzar els fenòmens socials de les societats 
contemporànies, les seues institucions i les inte-
raccions entre els diferents grups. D’altra banda, 
el grau en Ciències Polítiques proporciona una 
formació multidisciplinària que combina coneixe-
ments teòrics i instruments pràctics de diferents 
camps d’estudi, com ara la ciència política, el dret, 
la història, l’economia, la sociologia, etc.

PERFIL
Els graduats en Sociologia poden treballar en àmbits 
molt diferents, com la intervenció social, les polítiques 

públiques, la investigació, l’organització del treball o 
l’educació. Aquesta tasca es pot dur a terme tant en 
institucions públiques com privades. Com a titulats en 
Ciències Polítiques i de l’Administració Pública, poden 
accedir a funcions variades en els nivells mitjà i alt de 
diferents administracions públiques (internacionals, 
europees, estatals, autonòmiques i locals). En l’àmbit 
privat poden treballar com a assessors interns i externs 
d’empreses, partits polítics, sindicats, ONG, etc.

REQUISITS D’ACCÉS
 Batxillerat amb les PAU superades.
 Cicle formatiu de grau superior o equivalent.
 Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
 Titulació universitària.
 Batxillerats comunitaris i d’altres països amb  

 conveni, batxillerat internacional i batxillerat  
 europeu, amb l’acreditació de la UNED.
 Estudis no comunitaris homologats al batxillerat  

 amb l’acreditació expedida per la UNED.

Branca Ciències Socials i Jurídiques

Centre Facultat de Ciències Socials / 
 Facultat de Dret

Campus Els Tarongers

Crèdits 321 Cursos 5

www.uv.es/graus

·  La planificació dels estudis permet obtenir  
els graus en Sociologia i en Ciències Polítiques  
en cinc cursos. 

·  Les assignatures de 12 i 9 crèdits són anuals 
i les de 6 i 4,5 són quadrimestrals.

·  En cas que es vulga abandonar el programa de 
doble titulació i continuar en un dels dos graus, 
l’estudiantat pot triar en quin dels dos continua. 
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ASSIGNATURES
FBB = Formació bàsica de la branca pròpia / OB = Obligatòria  
/ OP = Optativa

La s i cp minúscules al costat del nombre de crèdits indiquen 
la titulació a la qual pertany l’assignatura: s = Sociologia / cp = 
Ciències Polítiques.

1r curs (60 crèdits) Caràcter  Crèdits
Economia aplicada FBB 6s
Història política i social contemporània  FBB 6s
Introducció a la psicologia social / Introducció 
a l’antropologia social1 FBB 6s
Introducció a la sociologia FBB 6s
Fonaments de ciència política i de l’administració I  OB 12cp
Història contemporània d’Espanya 
i de les institucions juridicopolítiques  OB 6cp
Informàtica aplicada a la investigació sociològica OB 9s
Socioestadística  OB 9s

2n curs (66 crèdits)  Caràcter  Crèdits
Anàlisi demogràfica / Geografia humana1 FBB 6cp/s
Dret constitucional  FBB 9cp
Història del pensament polític FBB 9cp
Relacions i organitzacions internacionals FBB 9cp
Sociologia del treball / Anàlisi sociològica 
des d’una perspectiva de gènere1 FBB  6s
Fonaments de ciència política i de l’administració II OB 9cp
La tradició sociològica (teoria) OB 9s
Tècniques quantitatives d’investigació social OB 9s

3r curs (69 crèdits) Caràcter  Crèdits
Anàlisi de polítiques públiques OB 4,5cp
Dret administratiu  OB 9cp
Economia del sector públic OB 6cp
Estructura i canvi en les societats contemporànies OB 6s
Estructura i canvi social OB 6s
Formes d’organització administrativa OB 4,5cp
Intervenció grupal i comunitària OB 6s
Sistema polític espanyol  OB 9cp
Tècniques qualitatives d’investigació social / 
Mètodes i tècniques d’investigació II1 OB 9s/cp
Teoria sociològica contemporània OB 9s

4t curs (64,5 crèdits) Caràcter  Crèdits
Cultura, comportaments i actors OB 9cp
Drets humans i cooperació internacional OB 6cp
Estructura i canvi social a Espanya OB 6s
Estructura i canvi social al País Valencià OB 6s
Hisenda pública i administració financera  OB 9cp
Institucions i polítiques de la UE OB 6cp
Política comparada OB 6cp
Procediment administratiu OB 4,5cp
Regim d’ocupació del sector públic OB 6cp
Societat i medi ambient  OB 6s

5è curs (61,5 crèdits) Caràcter  Crèdits
Antropologia social de les societats contemporànies OB 6s
Desenvolupament, desigualtat i relacions Nord Sud OB 6s
Economia i territori al País Valencià OB 6s
El mètode de les ciències socials OB 6s
Estat del benestar OB 4,5cp
Polítiques públiques sectorials OB 4,5cp
Teoria i filosofia política contemporànies OB 4,5cp
Pràctiques externes (C. Polítiques i Sociologia) OB 18
Treball de fi de grau (C. Polítiques i Sociologia) OB 6
1 En aquests casos, s’ha de triar una de les dues assignatures.

PLA D’ESTUDIS 
Matèries de formació bàsica 63 crèdits 
 de la branca pròpia
Matèries obligatòries 234 crèdits
Pràctiques externes obligatòries 18 crèdits
Treball de fi de grau 6 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats 
universitàries.
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Treball Social
El treball social té per objectiu la investigació, la 
intervenció i l’avaluació social davant les neces-
sitats socials per a promoure el canvi, la resolució 
dels problemes en les relacions humanes i l’enfor-
timent i la llibertat de la societat per a incrementar 
el benestar i la cohesió. Per aconseguir-ho, les 
persones titulades en aquest grau apliquen la 
metodologia específica en què s’integra el treball 
social de cas, grup i comunitat.

PERFIL
El títol de grau en Treball Social capacita per a inter-
venir en contextos socials i institucionals en què viuen 
les persones, les famílies, els grups, les organitzacions 
i les comunitats, mitjançant l’assistència, la medi-
ació, els processos d’ajuda, l’educació, la defensa, 
la negociació en conflictes i la transformació i la 
integració en aquests contextos. En aquesta carrera es 
formen per participar en la planificació, la formulació, 
el desenvolupament i l’avaluació de polítiques, serveis 
i iniciatives socials, per contribuir a la ciutadania activa 

mitjançant la potenciació de la igualtat i la garantia dels 
drets humans i socials; i per treballar en la prevenció 
dels problemes socials.

MENCIONS
 Igualtat i Benestar Social
 Interculturalitat, Cooperació i Exclusió Social
 Salut
 Suport Personal, Educatiu i Familiar

REQUISITS D’ACCÉS
 Batxillerat amb les PAU superades.
 Cicle formatiu de grau superior o equivalent.
 Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
 Titulació universitària.
 Batxillerats comunitaris i d’altres països amb  

 conveni, batxillerat internacional i batxillerat  
 europeu, amb l’acreditació de la UNED.
 Estudis no comunitaris homologats al batxillerat  

 amb l’acreditació expedida per la UNED.

Branca Ciències Socials i Jurídiques

Centre Facultat de Ciències Socials

Campus Els Tarongers

Crèdits 240 Cursos 4

www.uv.es/grau_treballsoc

·  Les pràctiques externes es fan en dos moments 
diferents del procés de formació, en segon  
i quart cursos. 

·  En aquest grau s’ofereixen quatre mencions  
que aporten la formació bàsica necessària  
per a conèixer el marc d’actuació professional 
amb diversos sectors poblacionals.

·  Els itineraris formatius estan vinculats  
a les pràctiques externes.

·  És possible vincular el treball de fi de grau  
a la temàtica de les pràctiques externes.

INFORMACIÓ
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OPTATIVES / MENCIONS Crèdits

Igualtat i Benestar Social
Antropologia urbana 4,5
Hàbitat, territori i medi ambient  4,5
Ideologies i benestar social 4,5
Psicologia i sistema sexe-gènere 4,5
Treball social amb dones 4,5
Treball social en polítiques actives d’ocupació 4,5

Interculturalitat, Coop ració i Exclusió Social
Antropologia dels grups ètnics i culturals  4,5
Dret penitenciari 4,5
Psicologia social de la inadaptació 4,5
Sociologia de la desviació social 4,5
Treball social i cooperació internacional 
al desenvolupament 4,5
Treball social, immigració i interculturalitat 4,5

Salut
Benestar internacional 4,5
Sociologia de la salut 4,5
Treball social en drogodependències 4,5
Treball social amb persones amb diversitat funcional 4,5
Treball social amb persones grans 4,5
Treball social en salut mental 4,5

Suport Personal, Educatiu i Familiar
Polítiques socials comparades 4,5
Programes d’animació sociocultural  4,5
Tècniques de comunicació social 4,5
Treball social en contextos educatius 4,5
Treball social amb famílies i altres xarxes socials 4,5
Treball social amb menors 4,5

ASSIGNATURES
FBB = Formació bàsica de la branca pròpia / FB = Formació 
bàsica / OB = Obligatòria / OP = Optativa

1r curs Caràcter  Crèdits
Drets humans: drets socials FBB 6
Economia aplicada a les ciències socials FBB 6
Història social i política contemporània FBB 6
Introducció a la psicologia social FBB 6
Sociologia general FBB 6
Activitat psicològica i comportament humà FB 6
Igualtat de gènere i no-discriminació FB 6
Instruments i tècniques d’informació, 
organització de l’estudi i documentació FB 6
Fonaments de treball social OB 12

2n curs Caràcter  Crèdits
Antropologia social FBB 6
Educació social: intervenció socioeducativa FB 6
Administració social i sistemes de benestar OB 6
Comunicació professional OB 4,5
Interacció social i comunicació en treball social OB 4,5
Introducció a la política social OB 4,5
Mètodes del treball social: individual, 
grupal i comunitari OB 6
Models aplicats al treball social OB 6
Prestacions del sistema públic de serveis socials OB 6
Pràctiques I OB 10,5

3r curs Caràcter  Crèdits
Desenvolupament psicològic en el cicle vital OB 6
Estructura social contemporània OB 6
Introducció al dret de la protecció social OB 6
Investigació en polítiques de benestar social OB 6
Mètodes i tècniques d’investigació social OB 10,5
Política social OB 4,5
Projectes socials OB 6
Salut i treball social OB 4,5
Serveis socials OB 4,5
Tècniques i procediments en treball social OB 6

4t curs Caràcter  Crèdits
Investigació, diagnòstic i avaluació OB 6
Assignatures optatives OP 27
Pràctiques II OB 21
Treball de fi de grau OB 6

PLA D’ESTUDIS 
Matèries de formació bàsica 60 crèdits 
 (36 de la branca pròpia)
Matèries obligatòries 115,5 crèdits
Matèries optatives 27 crèdits
Pràctiques externes obligatòries 31,5 crèdits
Treball de fi de grau 6 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats 
universitàries.
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Turisme
Aquest grau respon a les necessitats d’una socie-
tat en què el turisme és una de les activitats més 
productives del sector dels serveis. El nivell que ha 
assolit l’àmbit del turisme necessita professionals 
formats en la gestió i la planificació, tant per al 
desenvolupament de les empreses turístiques, com 
per a l’avanç del sector des de les administracions 
públiques. Aquest títol proporciona una formació 
en direcció i gestió d’empreses turístiques,  
en planificació de les destinacions turístiques  
i d’aprofitament turístic dels productes i activitats 
relacionats amb els recursos culturals, naturals, 
esportius d’oci i la recreació.

PERFIL
Els graduats en Turisme treballen en la direcció 
d’empreses turístiques, la planificació de destinacions 
turístiques i en el turisme urbà, tres àmbits que es 
corresponen amb les tres mencions que s’ofereixen. 
Així, pel que fa a l’empresa privada, les possibilitats  
de treball s’estenen a l’allotjament, la restauració,  
la intermediació i els transports i la logística. Pel que  

fa al sector públic, aquest grau prepara per a treballar 
en la planificació i la gestió pública de destinacions. 
Una altra eixida professional és la que es vincula 
turisme urbà, fruit del creixement del turisme d’esdeve-
niments, negocis i congressos.

MENCIONS
 Direcció d’Empreses Turístiques
 Planificació de Destinacions Turístiques
 Turisme Urbà

REQUISITS D’ACCÉS
 Batxillerat amb les PAU superades.
 Cicle formatiu de grau superior o equivalent.
 Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
 Titulació universitària.
 Batxillerats comunitaris i d’altres països amb  

 conveni, batxillerat internacional i batxillerat  
 europeu, amb l’acreditació de la UNED.
 Estudis no comunitaris homologats al batxillerat  

 amb l’acreditació expedida per la UNED.

Branca Ciències Socials i Jurídiques

Centre Facultat d’Economia

Campus Els Tarongers

Crèdits 240 Cursos 4

www.uv.es/grau_turisme

social corporativa, Estils de lideratge i tècniques 
de negociació i Comunicació intercultural en 
llengua anglesa per a turisme.

·  La Facultat ofereix un doble grau en Turisme + 
Administració i Direcció d’Empreses (TADE).

·  Aquest grau té crèdits comuns amb la resta  
de graus de la Facultat d’Economia.

·  El contingut del treball de fi de grau ha d’estar 
relacionat amb les pràctiques externes.

·  En 1r, 2n i 3r cursos hi ha tres assignatures  
de comunicació en una segona llengua estran-
gera (francès, alemany o italià). Cal triar la 
mateixa llengua en els tres cursos.

·  En quart curs s’ha de triar una de les tres men-
cions oferides vinculades als àmbits de treball  
de la titulació. 

·  Cadascuna de les mencions té 6 assignatures, 
de les quals 5 són obligatòries i la sisena es tria 
entre tres: Ètica professional i responsabilitat 

INFORMACIÓ
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OPTATIVES / MENCIONS Crèdits

Direcció d’Empreses Turístiques
Comptabilitat de gestió de les empreses turístiques 4,5
Disseny organitzatiu i recursos humans 6
Ètica professional i responsabilitat social corporativa 4,5
Gestió financera d’empreses turístiques 4,5
Promoció d’organitzacions turístiques 4,5
Sectors turístics: allotjament, restauració,
distribució i transport 6

Planificació de Destinacions Turístiques
Estils de lideratge i tècniques de negociació 4,5
Planificació territorial turística 6
Màrqueting de destinacions 6
Política turística II 4,5
Regulació i recursos de planificació turística 4,5
Turisme i desenvolupament sostenible 4,5

Turisme Urbà
Comunicació intercultural en llengua anglesa 
per a turisme 4,5
Emprenedoria en activitats turístiques 6
Interpretació del patrimoni artístic 4,5
Màrqueting de l’oci 6
Oferta complementària d’oci 4,5
Turisme d’esdeveniments, negocis i congressos 4,5

ASSIGNATURES
FBB = Formació bàsica de la branca pròpia / FB = Formació 
bàsica / OB = Obligatòria / OP = Optativa

1r curs Caràcter  Crèdits
Estadística FBB 6
Història del món contemporani FBB 6
Incorporació als estudis de turisme FBB 6
Introducció a l’economia FBB 6
Introducció a la geografia del turisme FBB 6
Introducció a la sociologia FBB 6
Introducció al dret FBB 6
L’empresa i el seu entorn FBB 6
Comunicació en llengua anglesa per a turisme I FB 6
Comunicació en segona llengua estrangera 
per a turisme I FB 6

2n curs Caràcter  Crèdits
Comunicació en llengua anglesa per a turisme II OB 6
Comunicació en segona llengua estrangera 
per a turisme II OB 6
Direcció estratègica d’empreses turístiques OB 6
Estructura dels mercats turístics OB 6
Geografia del turisme a Espanya OB 6
Introducció a la comptabilitat financera aplicada 
a les empreses turístiques OB 6
Màrqueting turístic OB 6
Psicologia social del turisme OB 6
Recursos territorials turístics OB 6
TIC en turisme OB 6

3r curs Caràcter  Crèdits
Anàlisi de la conjuntura turística OB 6
Comunicació en llengua anglesa per a turisme III OB 6
Comunicació en segona llengua estrangera
per a turisme III OB 6
Direcció d’operacions OB 6
Espai turístic i medi ambient OB 6
Habilitats socials i treball en grup 
per a professionals del turisme OB 6
Investigació de mercats turístics OB 6
Patrimoni cultural OB 6
Política turística OB 6
Regulació sectorial del turisme OB 6

4t curs Caràcter  Crèdits
Contractació en el sector turístic OB 6
Assignatures optatives OP 30
Pràctiques externes OB 18
Treball de fi de grau OB 6

PLA D’ESTUDIS 
Matèries de formació bàsica 60 crèdits 
 (48 de la branca pròpia)
Matèries obligatòries 126 crèdits
Matèries optatives 30 crèdits
Pràctiques externes obligatòries 18 crèdits
Treball de fi de grau 6 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats 
universitàries.
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Turisme +  
Administració  
i Direcció  
d’Empreses 
(TADE) 
Aquest doble grau ofereix una formació en adminis-
tració i direcció d’empreses més un coneixement 
profund del sector turístic alhora que permet acon-
seguir un nivell elevat en almenys dues llengües 
estrangeres. La importància del sector turístic  
en l’economia i el seu potencial desenvolupament 
fan que la qualificació professional que s’obté siga 
molt adequada a la demanda del mercat laboral  
i afavorisca la inserció laboral dels titulats.

PERFIL
Els graduats en TADE poden treballar en els mateixos 
àmbits que les titulacions d’origen: direcció d’empre-
ses o institucions; assessoria i consultoria; auditoria; 
i anàlisi de processos financers de l’empresa i de les 
organitzacions, tot preferentment en l’entorn turístic. 
També en la planificació de destinacions turístiques  
i turisme urbà i en allò relacionat amb l’allotjament,  
la restauració, la intermediació i els transports  
i la logística. 

MENCIONS
 Creació i Direcció d’Empreses 
 Direcció d’Empreses Turístiques

REQUISITS D’ACCÉS
 Batxillerat amb les PAU superades.
 Cicle formatiu de grau superior o equivalent.
 Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
 Titulació universitària.
 Batxillerats comunitaris i d’altres països amb  

 conveni, batxillerat internacional i batxillerat  
 europeu, amb l’acreditació de la UNED.
 Estudis no comunitaris homologats al batxillerat  

 amb l’acreditació expedida per la UNED.

Branca Ciències Socials i Jurídiques

Centre Facultat d’Economia

Campus Els Tarongers

Crèdits 360 Cursos 5

·  En 1r, 2n i 3r es cursa una assignatura de 
comunicació en llengua anglesa i una altra de 
comunicació en una segona llengua estrangera 
(francès, alemany o italià). En aquesta, cal triar  
la mateixa llengua en els tres cursos.

·  La planificació d’aquests estudis permet obtenir 
els graus en Turisme i en ADE en cinc cursos.

·  Els títols que s’obtenen en finalitzar el grau són: 
grau en Turisme, (menció en Direcció d’Empreses 
Turístiques) i grau en ADE (menció en Creació  
i Direcció d’Empreses).

INFORMACIÓ
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ASSIGNATURES
FBB = Formació bàsica de la branca pròpia / FB = Formació 
bàsica / OB = Obligatòria / OP = Optativa

1r curs Caràcter  Crèdits
Comptabilitat financera FBB 6
Estadística bàsica FBB 6
Fonaments de direcció d’empreses FBB 6
Història del món contemporani1 FBB 6
Incorporació als estudis de turisme FBB 6
Introducció a l’economia FBB 6
Introducció a la geografia del turisme FBB 6
Introducció a la sociologia1 FBB 6
Introducció al dret FBB 6
Microeconomia FBB 6
Comunicació en llengua anglesa per a turisme I FB 6
Comunicació en segona llengua estrangera 
per a turisme I FB 6
Matemàtiques I FB 6

2n curs Caràcter  Crèdits
Comptabilitat de costos OB 9
Comunicació en llengua anglesa per a turisme II OB 6
Comunicació en segona llengua estrangera 
per a turisme II OB 6
Direcció estratègica d’empreses  OB 9
Estructura dels mercats turístics OB 6
Geografia del turisme a Espanya OB 6
Introducció a la inferència estadística OB 6
Màrqueting turístic OB 6
Psicologia social del turisme OB 6
Recursos territorials turístics OB 6
TIC en turisme OB 6

3r curs Caràcter  Crèdits
Comunicació en llengua anglesa per a turisme III OB 6
Comunicació en segona llengua estrangera 
per a turisme III OB 6
Direcció d’empreses internacionals OB 4,5
Direcció d’operacions OB 6
Economia de la UE i de les institucions internacionals OB 6
Espai turístic i medi ambient OB 6
Estratègia de màrqueting OB 4,5
Habilitats socials i treball en grup per a professionals 
del turisme OB 6
Introducció a la fiscalitat OB 6

Investigació de mercats turístics OB 6

Macroeconomia OB 6
Matemàtica financera OB 6
Teoria de la inversió OB 6

4t curs Caràcter  Crèdits
Anàlisi d’estats financers OB 6
Anàlisi de la conjuntura turística OB 6
Contractació en el sector turístic OB 6
Econometria OB 6
Economia espanyola i del País Valencià OB 6
Fiscalitat de l’empresa OB 4,5
Patrimoni cultural OB 6
Política turística OB 6
Regulació sectorial del turisme OB 6
Teoria del finançament OB 6
2 assignatures optatives d’ADE OP 12

5è curs Caràcter  Crèdits
Assignatures optatives OP 40,5
Pràctiques externes OB 20
Treball de fi de grau OB 10
1 S’ha de triar una de les dues assignatures.

OPTATIVES / MENCIONS Crèdits

Creació i Direcció d’Empreses1

Conducta estratègica 4,5
Comptabilitat directiva 6
Finances corporatives 4,5
Mètodes per a l’anàlisi de la informació empresarial
i la presa de decisions 6
Règim legal de govern de les societats mercantils  4,5
Tècniques de prospectiva 4,5

Direcció d’Empreses Turístiques2

Emprenedoria i creació d’empreses 6
Estratègies corporatives 6
Disseny organitzatiu i recursos humans 6
Promoció d’organitzacions turístiques 4,5
Sectors turístics: allotjament, restauració,
distribució i transport 6

1 Cal triar un mínim de 24 crèdits per obtenir la menció Creació i Direcció 
d’Empreses.

2 S’han de cursar aquestes matèries per obtenir la menció de Direcció 
d’Empreses Turístiques i la menció de Creació i Direcció d’Empreses.

PLA D’ESTUDIS 
Matèries de formació bàsica 72 crèdits 
 (54 de la branca pròpia)
Matèries obligatòries 205,5 crèdits
Matèries optatives 52,5 crèdits
Pràctiques externes obligatòries 20 crèdits
Treball de fi de grau 10 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats 
universitàries.
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Ciència  
de Dades
El Grau en Ciència de Dades proporciona una 
sòlida base de coneixements en l’àmbit de les 
matemàtiques, l’estadística, la informàtica, la 
intel·ligència artificial, la salut i el negoci, els quals 
permeten donar resposta a la demanda creixent 
de la societat per a prendre decisions basades en 
la informació que ens proporcionen les dades. El 
grau capacita per a adquirir, processar, transformar 
i extraure coneixements a partir de grans volums 
de dades d’índole diversa (nombres, imatges, 
vídeo, text, etc.), així com també per a aplicar-los 
en àrees com la sanitat, les relacions socials, la 
política, el medi ambient, l’economia i l’empresa.

PERFIL
Aquests estudis proporcionen una formació multidisci-
plinària que capacita per a comprendre el fenomen de 

les dades des d’una perspectiva científica, tecnològica, 
social, cultural, sanitària, i de negoci. A més a més, 
capacita per a ocupar càrrecs de responsabilitat en les 
organitzacions i per a assumir el lideratge de projectes 
gràcies a una formació específica pel que fa a la gestió 
de la innovació i a les destreses professionals.

REQUISITS D’ACCÉS
 Batxillerat amb les PAU superades.
 Cicle formatiu de grau superior o equivalent.
 Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
 Titulació universitària.
 Batxillerats comunitaris i d’altres països amb  

 conveni, batxillerat internacional i batxillerat  
 europeu, amb l’acreditació de la UNED.
 Estudis no comunitaris homologats al batxillerat  

 amb l’acreditació expedida per la UNED.

Branca Enginyeria i Arquitectura

Centre Escola Tècnica Superior  
 d’Enginyeria (ETSE-UV)

Campus Burjassot-Paterna

Crèdits 240 Cursos 4

www.uv.es/grau_ciencia_dades

·  Tot i que no se n’exigeix una formació prèvia, és 
recomanable haver cursat la modalitat de batxi-
llerat de Ciències i Tecnologia.

·  Els ensenyaments pràctics en grups reduïts 
representen un element fonamental en la forma-
ció d’aquest grau.

·  Les practiques externes obligatòries es fan en 
empreses capdavanteres en l’àmbit de les dades. 

El Treball de fi de grau es pot basar en les  
pràctiques externes.

·  L’oferta d’assignatures optatives s’ha dissenyat 
en funció de la demanda de professionals  
i comptant amb l’experiència acadèmica i  
investigadora del professorat.

INFORMACIÓ
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OPTATIVES Crèdits

Anàlisi espacial i geogràfic  4,5
Anàlisi i processament d’àudio i veu  4,5
Analítica de dades en salut  4,5
Analítica web i xarxes socials  4,5
Aprenentatge profund  4,5
Finances i ciència de dades  4,5
Logística basada en dades  4,5
Mètodes de l’àlgebra lineal per a matrius massives de dades 4,5
Sistemes dinàmics complexos  4,5

ASSIGNATURES
FBB = Formació bàsica de la branca pròpia / FB = Formació 
bàsica / OB = Obligatòria / OP = Optativa

1r curs Caràcter  Crèdits
Àlgebra FBB  6
Anàlisi matemàtica FBB 6
Bases de dades FBB 6
Estructures de dades i algorismes FBB  6
Fonaments de programació FBB 6
Matemàtica discreta FBB  6
Dades, ciència i societat FB  6
Probabilitat i simulació FB 6
Optimització OB  6
Tractament de les dades OB  6

2n curs Caràcter  Crèdits
Aspectes legals sobre les dades  FB 6
Inferència estadística  FB 6
Gestió de dades  OB 6
Infraestructura d’emmagatzematge de dades  OB 6
Models lineals  OB 6
Processament d’imatges  OB 6
Programació paral·lela  OB 6
Senyals i sistemes  OB 6
Visualització de dades  OB 6
Xarxes i seguretat  OB 6

3r curs Caràcter  Crèdits
Agrupament i varietats  OB 6
Aprenentatge màquina  OB 6
Empresa i ciència de dades  OB 6
Estadística per a dades òmiques  OB 6
Gestió de la innovació en ciència de dades  OB 6
Mètodes quantitatius per a la gestió  OB 6
Models bayesians OB 6
Models connexionistes  OB 6
Processament del llenguatge natural  OB 6
Sèries temporals  OB 6

4t curs Caràcter  Crèdits
Internet de les coses OB 6
Dades massives OB 6
Economia i ciència de dades OB 6
Assignatures optatives OP 18
Pràctiques externes OB 12
Treball fi de grau OB 12

PLA D’ESTUDIS 
Matèries de formació bàsica 60 crèdits 
 (36 de la branca pròpia)
Matèries obligatòries 138 crèdits
Matèries optatives 18 crèdits 
Pràctiques externes obligatòries 12 crèdits
Treball de fi de grau 12 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats 
universitàries.
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Enginyeria 
Electrònica 
Industrial 
Aquest grau proporciona una formació generalista 
en l’àmbit de l’enginyeria industrial a través de 
diferents matèries (matemàtiques, física, química, 
etc.). Alhora, permet l’alumnat aprofundir en el 
camp de l’electrònica industrial tant des del punt 
de vista del disseny de sistemes electrònics per 
a l’automatització de processos industrials i del 
disseny de sistemes de potència, com pel que fa  
a la gestió de projectes vinculats a l’aplicació  
i el desplegament d’aquesta tecnologia.

PERFIL
S’ofereix una formació sòlida en l’electrònica industrial 
per poder dirigir, gestionar i desenvolupar projectes 
industrials tant en el sector públic com en el sector 

privat. Així mateix, es poden aplicar els coneixements 
adquirits en camps tan amplis com l’educació,  
la ciència i la tecnologia.

REQUISITS D’ACCÉS
 Batxillerat amb les PAU superades.
 Cicle formatiu de grau superior o equivalent.
 Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
 Titulació universitària.
 Batxillerats comunitaris i d’altres països amb  

 conveni, batxillerat internacional i batxillerat  
 europeu, amb l’acreditació de la UNED.
 Estudis no comunitaris homologats al batxillerat  

 amb l’acreditació expedida per la UNED.

Branca Enginyeria i Arquitectura

Centre Escola Tècnica Superior  
 d’Enginyeria (ETSE-UV)

Campus Burjassot-Paterna

Crèdits 240 Cursos 4

www.uv.es/grau_industrial

·  Aquest grau habilita per a l’exercici professional 
d’enginyer/a tècnic/a industrial.

·  Els títols de grau de l’ETSE s’han dissenyat per 
garantir la mobilitat i la transversalitat (crèdits 
comuns) entre aquests, i fer més fàcil l’obtenció 
d’una segona titulació. El grau en Enginyeria 
Electrònica Industrial té crèdits comuns amb:

Enginyeria Química 120 crèdits

Enginyeria Electrònica  
de Telecomunicació 84 crèdits

Enginyeria Telemàtica 66 crèdits

Enginyeria Informàtica 42 crèdits

Enginyeria Multimèdia 42 crèdits

·  L’alumnat pot triar els 18 crèdits optatius entre 
l’oferta d’assignatures optatives pròpia del grau  
o entre l’oferta d’altres plans d’estudis de la 
branca d’Enginyeria. 

·  Les assignatures són quadrimestrals i totes tenen 
6 crèdits, a excepció de les pràctiques externes  
i el treball de fi de grau, que en tenen 12.

INFORMACIÓ
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OPTATIVES Crèdits

Aplicacions industrials 6
Desenvolupament de sistemes electrònics 6
Disseny de productes electrònics 6
Energies renovables i el seu condicionament 6
Manteniment industrial 6
Serveis energètics 6
Tècniques auxiliars per a l’electrònica industrial 6
Tècniques de CAD 6

ASSIGNATURES
FBB = Formació bàsica de la branca pròpia / OB = Obligatòria  
/ OP = Optativa

1r curs Caràcter  Crèdits
Empresa1 FBB 6
Expressió gràfica FBB 6
Física I1 FBB 6
Informàtica1 FBB 6
Matemàtiques I1 FBB 6
Matemàtiques II1 FBB 6
Matemàtiques III1 FBB 6
Química I FBB 6
Enginyeria, societat i universitat1 OB 6
Teoria de xarxes elèctriques OB 6

2n curs Caràcter  Crèdits
Física II FBB 6
Química II FBB 6
Automatització industrial OB  6
Ciència dels materials OB 6
Mecànica de fluids OB 6
Medi ambient i sostenibilitat OB 6
Tecnologia elèctrica OB  6
Tecnologia electrònica OB 6
Teoria i disseny de màquines i equips OB 6
Termodinàmica i transmissió de calor OB 6

3r curs Caràcter  Crèdits
Control digital OB  6
Dinàmica i control OB 6
Electrònica analògica OB  6
Electrònica de potència OB  6
Instrumentació i equips electrònics OB  6
Màquines elèctriques OB  6
Oficina tècnica OB 6
Organització i gestió de la producció OB 6
Sistemes electrònics digitals I OB  6
Sistemes integrats de fabricació  OB  6

4t curs Caràcter  Crèdits
Automatització avançada OB  6
Electrònica industrial OB  6
Sistemes electrònics digitals II OB  6
Assignatures optatives OP 18
Pràctiques externes OB 12
Treball de fi de grau OB 12
1 Aquestes assignatures són comunes a tots els títols de grau de l’ETSE.

PLA D’ESTUDIS 
Matèries de formació bàsica 60 crèdits 

de la branca pròpia
Matèries obligatòries 138 crèdits
Matèries optatives 18 crèdits 
Pràctiques externes obligatòries 12 crèdits
Treball de fi de grau 12 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats 
universitàries.
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Enginyeria 
Electrònica de 
Telecomunicació
El grau en Enginyeria Electrònica de Telecomuni-
cació proporciona una formació generalista en les 
tècniques i els mètodes de l’enginyeria. Alhora, 
l’estudiantat adquireix coneixements específics  
a més d’habilitats comercials i socials per 
poder-se desenvolupar en el món professional. 
Així, aquests estudis plantegen un ampli aprenen-
tatge en l’àmbit de la ciència i la tecnologia i, en 
particular, de la tecnologia aplicada. Igualment, 
ofereixen formació en economia i empresa i conei-
xements sobre qüestions socials i humanístiques. 

PERFIL
Aquest grau ofereix la formació necessària per  
concebre, dissenyar i produir equips i sistemes  
electrònics. Així mateix, prepara professionals per 

prendre decisions relatives a la producció i la gestió  
de projectes de telecomunicacions, a més de pro-
porcionar els coneixements necessaris per treballar 
en equip amb enginyers i enginyeres d’unes altres 
especialitats.

REQUISITS D’ACCÉS
 Batxillerat amb les PAU superades.
 Cicle formatiu de grau superior o equivalent.
 Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
 Titulació universitària.
 Batxillerats comunitaris i d’altres països amb  

 conveni, batxillerat internacional i batxillerat  
 europeu, amb l’acreditació de la UNED.
 Estudis no comunitaris homologats al batxillerat  

 amb l’acreditació expedida per la UNED.

Branca Enginyeria i Arquitectura

Centre Escola Tècnica Superior  
 d’Enginyeria (ETSE-UV)

Campus Burjassot-Paterna

Crèdits 240 Cursos 4

www.uv.es/grau_teleco

·  El grau habilita per a l’exercici professional d’en-
ginyer/a tècnic/a de telecomunicació.

·  Els títols de grau de l’ETSE s’han dissenyat per 
garantir la mobilitat i la transversalitat (crèdits 
comuns) entre aquests, i fer més fàcil l’obtenció 
d’una segona titulació. El grau en Enginyeria 
Electrònica de Telecomunicació té crèdits  
comuns amb:

Enginyeria Telemàtica 120 crèdits

Enginyeria Electrònica Industrial 84 crèdits

Enginyeria Química 60 crèdits

Enginyeria Informàtica 54 crèdits

Enginyeria Multimèdia 54 crèdits

·  L’alumnat pot triar els 18 crèdits optatius entre 
l’oferta d’assignatures optatives pròpia del 
grau o entre l’oferta d’altres graus de la branca 
d’Enginyeria.

·  Les assignatures són quadrimestrals i totes tenen 
6 crèdits, a excepció de les pràctiques externes  
i del treball de fi de grau, que en tenen 12.

·  S’ofereix un curs de formació addicional per als 
qui tenen l’Enginyeria Tècnica de Telecomunica-
cions especialitat en Sistemes Electrònics i volen 
obtenir-ne el grau en Enginyeria Electrònica de 
Telecomunicació.

INFORMACIÓ
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OPTATIVES Crèdits

Implementació de maquinari de sistemes de processat 
digital de senyal 6
Processament del senyal 6
Sensors 6
Sensors i instrumentació virtual 6
Sistemes de potència aplicats a la telecomunicació 6
Sistemes integrats en telecomunicacions 6
Sistemes operatius 6

ASSIGNATURES
FBB = Formació bàsica de la branca pròpia / OB = Obligatòria  
/ OP = Optativa

1r curs Caràcter  Crèdits
Circuits electrònics FBB 6
Empresa1  FBB 6
Expressió gràfica FBB 6
Física I1 FBB 6
Física II FBB 6
Informàtica1  FBB 6
Matemàtiques I1 FBB 6
Matemàtiques II1 FBB 6
Matemàtiques III1 FBB 6
Enginyeria, societat i universitat1 OB 6

2n curs Caràcter  Crèdits
Ampliació d’informàtica FBB 6
Dispositius electrònics i fotònics FBB 6
Arquitectura de xarxes de computadors OB 6
Electrònica analògica I OB  6
Fonaments de les comunicacions OB 6
Fonaments de xarxes de computadors OB 6
Programació OB 6
Senyals i sistemes lineals OB 6
Sistemes electrònics digitals I OB 6
Sistemes electrònics digitals II OB 6

3r curs Caràcter  Crèdits
Dinàmica i control OB  6
Electrònica analògica II OB  6
Energies renovables i el seu condicionament OB 6
Gestió de projectes OB  6
Instrumentació i equips electrònics OB 6
Sistemes electrònics de telecomunicació OB  6
Sistemes electrònics multimèdia OB  6
Sistemes i equips de mesura OB  6
Sistemes i serveis de telecomunicació OB 6
Tractament digital del senyal OB 6

4t curs Caràcter  Crèdits
Circuits i subsistemes d’alta freqüència OB  6
Disseny de productes electrònics OB  6
Organització d’empreses OB  6
Assignatures optatives OP 18
Pràctiques externes OB 12
Treball de fi de grau OB 12
1 Aquestes assignatures són comunes a tots els títols de grau de l’ETSE.

PLA D’ESTUDIS 
Matèries de formació bàsica 66 crèdits 

de la branca pròpia
Matèries obligatòries 132 crèdits
Matèries optatives 18 crèdits
Pràctiques externes obligatòries 12 crèdits
Treball de fi de grau 12 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats 
universitàries.
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Enginyeria 
Informàtica
El grau en Enginyeria Informàtica proporciona una 
formació generalista en l’àrea de la informàtica, 
amb una base àmplia i sòlida que prepara per diri-
gir i realitzar les tasques pròpies de totes les fases 
del cicle de vida dels sistemes, de les aplicacions 
i dels productes que resolen problemes en l’àmbit 
de les tecnologies de la informació i la comunica-
ció, tot aplicant els mètodes i les tècniques propis 
de l’enginyeria.

PERFIL
Aquest grau forma professionals per especificar, dis-
senyar, construir, implantar, verificar, avaluar i mantenir 
sistemes informàtics d’acord amb les necessitats dels 

usuaris. A més a més, capacita per assumir el lideratge 
de projectes gràcies a una formació específica pel que  
fa a la gestió de projectes i a les destreses professionals.

REQUISITS D’ACCÉS
 Batxillerat amb les PAU superades.
 Cicle formatiu de grau superior o equivalent.
 Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
 Titulació universitària.
 Batxillerats comunitaris i d’altres països amb  

 conveni, batxillerat internacional i batxillerat  
 europeu, amb l’acreditació de la UNED.
 Estudis no comunitaris homologats al batxillerat  

 amb l’acreditació expedida per la UNED.

Branca Enginyeria i Arquitectura

Centre Escola Tècnica Superior  
 d’Enginyeria (ETSE-UV)

Campus Burjassot-Paterna

Crèdits 240 Cursos 4

www.uv.es/grau_informatica

·  La importància econòmica, social i cultural de  
les TIC justifica l’elevada demanda laboral que  
té aquest grau i, per tant, la facilitat d’incorpora-
ció al mercat de treball. 

·  Els títols de grau de l’ETSE s’han dissenyat per 
garantir la mobilitat i la transversalitat (crèdits 
comuns) entre aquests, i fer més fàcil l’obtenció 
d’una segona titulació. El grau en Enginyeria 
Informàtica té crèdits comuns amb:

Enginyeria Multimèdia 102 crèdits

Enginyeria Telemàtica 72 crèdits

Enginyeria Electrònica  
de Telecomunicació 54 crèdits

Enginyeria Electrònica Industrial 42 crèdits

Enginyeria Química 42 crèdits

·  L’alumnat pot triar com a assignatures optatives 
les del pla d’estudis d’Enginyeria Informàtica i 
també pot escollir les d’Enginyeria Multimèdia  
i les d’Enginyeria Telemàtica. Això li dóna moltes 
possibilitats per dissenyar la seua formació en 
relació amb les diferents trajectòries acadèmi-
ques i professionals.

·  Les assignatures són quadrimestrals i tenen 6 
crèdits cadascuna, a excepció de les pràctiques 
externes i el treball de fi de grau, que en tenen 12.

INFORMACIÓ
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OPTATIVES Crèdits

Aplicacions per a dispositius mòbils 6
Mineria de dades i aprenentatge màquina 6
Programació avançada 6
Programació multimèdia 6
Sistemes d’automatització i robòtica 6
Sistemes d’informació de nova generació 6
Tecnologies web semàntiques 6
Xarxes avançades 6 

ASSIGNATURES
FBB = Formació bàsica de la branca pròpia / FB = Formació 
bàsica / OB = Obligatòria / OP = Optativa

1r curs Caràcter  Crèdits
Empresa1 FBB 6
Física1 FBB 6
Fonaments de computadors FBB 6
Informàtica1 FBB 6
Matemàtica discreta i lògica FBB 6
Matemàtiques I1 FBB 6
Matemàtiques II1 FBB 6
Programació FBB 6
Tecnologia de computadors FBB 6
Enginyeria, societat i universitat1 FB 6

2n curs Caràcter  Crèdits
Matemàtiques III1 FBB 6
Autòmats, llenguatges formals i aplicacions OB 6
Bases de dades OB 6
Enginyeria del programari I  OB 6
Entorns d’usuari OB 6
Estructura de computadors OB 6
Estructures de dades i algorismes OB 6
Fonaments de xarxes de computadors OB 6
Organització de computadors  OB 6
Sistemes operatius OB 6

3r curs Caràcter  Crèdits
Arquitectura de computadors OB 6
Arquitectura de xarxes de computadors  OB 6
Desenvolupament d’aplicacions web  OB 6
Enginyeria del programari II  OB 6
Ètica, legislació i professió  OB 6
Gestió de projectes  OB 6
Llenguatges de programació  OB 6
Seguretat informàtica OB 6
Sistema de gestió de base de dades OB 6
Sistemes intel·ligents  OB 6

4t curs Caràcter  Crèdits
Administració i manteniment de sistemes  OB 6
Tècniques empresarials OB 6
Assignatures optatives OP 24
Pràctiques externes OB 12
Treball de fi de grau OB 12
1Aquestes assignatures són comunes a tots els títols de grau de l’ETSE.

PLA D’ESTUDIS 
Matèries de formació bàsica 66 crèdits 

(60 de la branca pròpia)
Matèries obligatòries 126 crèdits
Matèries optatives 24 crèdits 
Pràctiques externes obligatòries 12 crèdits
Treball de fi de grau 12 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats 
universitàries.
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Enginyeria  
Multimèdia
El grau en Enginyeria Multimèdia proporciona 
una formació tècnica de caràcter generalista en 
els instruments i mètodes de l’enginyeria. Alhora, 
l’aplica a les necessitats derivades del paradigma 
comunicatiu generat per les tecnologies de la 
informació i la comunicació i, en particular, pels 
sistemes multimèdia. Això demana un planteja-
ment multidisciplinari, en què es combina una 
base tecnològica sòlida i una bona capacitat narra-
tiva i d’organització, les quals permeten el disseny 
i el desenvolupament de productes multimèdia.

PERFIL
Aquest grau té una formació transversal, amb habilitats 
tècniques pròpies de l’enginyeria informàtica i coneixe-
ments teòrics i pràctics sobre comunicació audiovisual. 

Això permet dissenyar, desenvolupar i dirigir projectes 
multimèdia en camps tan diversos com l’aprenentatge 
electrònic (e-learning), la programació informàtica, els 
videojocs, l’animació 3D, el disseny gràfic, l’elaboració 
de pàgines web, la robòtica, etc.

REQUISITS D’ACCÉS
 Batxillerat amb les PAU superades.
 Cicle formatiu de grau superior o equivalent.
 Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
 Titulació universitària.
 Batxillerats comunitaris i d’altres països amb  

 conveni, batxillerat internacional i batxillerat  
 europeu, amb l’acreditació de la UNED.
 Estudis no comunitaris homologats al batxillerat  

 amb l’acreditació expedida per la UNED.

Branca Enginyeria i Arquitectura

Centre Escola Tècnica Superior  
 d’Enginyeria (ETSE-UV)

Campus Burjassot-Paterna

Crèdits 240 Cursos 4

www.uv.es/grau_multimedia

·  Aquest grau té pocs precedents en altres univer-
sitats espanyoles. La seua implantació respon a 
la necessitat de tenir professionals amb aquest 
perfil i a la seua elevada inserció laboral.

·  Els títols de grau de l’ETSE s’han dissenyat per 
garantir la mobilitat i la transversalitat (crèdits 
comuns) entre aquests, i afavorir l’obtenció d’una 
segona titulació. El grau en Enginyeria Multimèdia 
té crèdits comuns amb:

Enginyeria Informàtica 102 crèdits

Enginyeria Telemàtica 72 crèdits

Enginyeria Electrònica  
de Telecomunicació 54 crèdits

Enginyeria Electrònica Industrial 42 crèdits

Enginyeria Química 42 crèdits

·  L’alumnat pot triar les assignatures optatives 
ofertes dins d’aquest pla o les d’Enginyeria 
Informàtica, Enginyeria Telemàtica i Comunica-
ció Audiovisual. Això amplia les possibilitats de 
dissenyar la formació en relació amb diferents 
trajectòries acadèmiques i professionals.

·  Les assignatures són quadrimestrals i totes tenen 
6 crèdits, a excepció de les pràctiques externes  
i el treball de fi de grau, que en tenen 12.

INFORMACIÓ
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OPTATIVES Crèdits

Aplicacions per a dispositius mòbils 6
Desenvolupament d’aplicacions web 6
Guió cinematogràfic 6
Interacció multimodal 6
Llenguatges de programació 6
Mineria de dades i aprenentatge màquina 6
Programació avançada 6
Programació sobre targetes gràfiques 6
Realització cinematogràfica 6
Realització televisiva 6
Seguretat informàtica 6
Sistemes de gestió de bases de dades 6
Taller de projectes interactius 6
Tècniques procedimentals en animació 6
Tecnologies web semàntiques 6

ASSIGNATURES
FBB = Formació bàsica de la branca pròpia / FB = Formació 
bàsica / OB = Obligatòria / OP = Optativa

1r curs Caràcter  Crèdits
Empresa1 FBB 6
Física1 FBB  6
Fonaments dels computadors FBB 6
Informàtica1 FBB  6
Matemàtiques I1 FBB  6
Matemàtiques II1 FBB 6
Programació FBB  6
Tecnologia de computadors FBB 6
Enginyeria, societat i universitat1 FB  6
Teoria de la comunicació FB  6

2n curs Caràcter  Crèdits
Matemàtiques III1 FBB 6
Bases de dades OB 6
Disseny de projectes interactius OB 6
Entorns d’usuari OB 6
Estructura de computadors OB 6
Estructura de dades i algorismes OB 6
Fonaments d’informàtica bàsica OB 6
Fonaments de xarxes de computadors OB 6
Gràfics per computador OB 6
Programació hipermèdia OB 6

3r curs Caràcter  Crèdits
Animació  OB 6
Enginyeria del programari OB 6
Gestió de projectes OB 6
Informació multimèdia OB 6
Programació multimèdia OB 6
Producció audiovisual OB 6
Simulació OB 6
Sistemes d’àudio OB 6
Sistemes operatius  OB 6
Xarxes multimèdia OB 6

4t curs Caràcter  Crèdits
Aspectes legals de les TIC OB 6
Assignatures optatives OP 30
Pràctiques externes OB 12
Treball de fi de grau OB 12
1 Aquestes assignatures són comunes a tots els títols de grau de l’ETSE.

PLA D’ESTUDIS 
Matèries de formació bàsica 66 crèdits 

(54 de la branca pròpia)
Matèries obligatòries 120 crèdits
Matèries optatives 30 crèdits 
Pràctiques externes obligatòries 12 crèdits
Treball de fi de grau 12 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats 
universitàries.
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Enginyeria  
Química
Aquest grau proporciona una formació generalista 
a través de diferents matèries bàsiques i una 
formació específica en l’àmbit de l’enginyeria 
química. La importància de la indústria química 
en l’economia mundial justifica la demanda de 
professionals amb coneixements en ciència,  
tecnologia i economia, i amb destreses per  
aplicar-los en el desenvolupament i la fabricació  
de productes químics.

PERFIL
Aquest grau capacita per treballar en la fabricació  
de diferents productes de la indústria química  
i petroquímica, farmacèutica, biotecnològica, alimentà-
ria, mediambiental i d’altres d’afins. L’àmbit de treball 
inclou la concepció, la investigació, el disseny,  
la construcció, la direcció, l’operació i el manteniment 

de les instal·lacions on es fabriquen els productes. 
També es pot treballar en el sector públic i en empre-
ses privades relacionades amb el medi ambient,  
el disseny i la consultoria. Així mateix, es poden aplicar 
els coneixements adquirits en camps tan amplis com 
l’educació, la ciència i la tecnologia.

REQUISITS D’ACCÉS
 Batxillerat amb les PAU superades.
 Cicle formatiu de grau superior o equivalent.
 Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
 Titulació universitària.
 Batxillerats comunitaris i d’altres països amb  

 conveni, batxillerat internacional i batxillerat  
 europeu, amb l’acreditació de la UNED.
 Estudis no comunitaris homologats al batxillerat  

 amb l’acreditació expedida per la UNED.

Branca Enginyeria i Arquitectura

Centre Escola Tècnica Superior  
 d’Enginyeria (ETSE-UV)

Campus Burjassot-Paterna

Crèdits 240 Cursos 4

www.uv.es/grau_enquimica

·  Aquest grau habilita per a l’exercici professional 
d’enginyer/a tècnic/a industrial.

·  Els títols de grau de l’ETSE s’han dissenyat per 
garantir la mobilitat i la transversalitat (crèdits 
comuns) entre aquests, i fer més fàcil l’obtenció 
d’una segona titulació. El grau en Enginyeria 
Química té crèdits comuns amb:

Enginyeria Electrònica Industrial 120 crèdits

Enginyeria Electrònica  
de Telecomunicació 60 crèdits

Enginyeria Telemàtica 54 crèdits

Enginyeria Informàtica 42 crèdits

Enginyeria Multimèdia 42 crèdits

·  El treball de fi de grau permet aplicar les com-
petències adquirides i incrementar habilitats 
transversals com ara la interacció amb professio-
nals o la redacció de documentació tècnica.

INFORMACIÓ
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OPTATIVES Crèdits

Gestió de la qualitat  4,5  
Gestió i tractament de residus  4,5  
Enginyeria de la contaminació atmosfèrica  4,5  
Seguretat industrial i prevenció de riscos laborals  4,5  
Serveis generals i sistemes auxiliars  4,5  
Tècniques instrumentals d’anàlisi química  6 
Tecnologies i integració energètica 4,5 
Tractament d’aigües  6 

ASSIGNATURES
FBB = Formació bàsica de la branca pròpia / OB = Obligatòria   
/ OP = Optativa

1r curs Caràcter  Crèdits
Empresa1 FBB 6
Expressió gràfica FBB 6
Física I1 FBB 6
Informàtica1 FBB 6
Matemàtiques I1 FBB 6
Matemàtiques II1 FBB 6
Matemàtiques III1 FBB 6
Química I FBB 6
Bases de l’enginyeria química I OB 6
Enginyeria, societat i universitat1 OB 6

2n curs Caràcter  Crèdits
Física II FBB 6
Química II FBB 6
Bases de l’enginyeria química II OB 6
Ciència dels materials I OB 6
Ciència dels materials II OB 6
Enginyeria de la reacció química I OB 6
Mecànica de fluids OB 6
Medi ambient i sostenibilitat OB 6
Principis d’electrotècnia i electrònica OB 6
Termodinàmica aplicada i transmissió de calor OB 6

3r curs Caràcter  Crèdits
Dinàmica i control OB 6
Enginyeria de la contaminació ambiental OB 6
Enginyeria de la reacció química II OB 6
Enginyeria de processos i productes I OB 4,5
Experimentació en enginyeria química I OB 4,5
Experimentació en enginyeria química II OB 4,5
Operacions bàsiques de l’enginyeria química I OB 6
Operacions bàsiques de l’enginyeria química II OB 4,5
Operacions bàsiques de l’enginyeria química III OB 6
Organització i gestió de la producció OB 6
Teoria i disseny de màquines i equips OB 6

4t curs Caràcter  Crèdits
Enginyeria de processos i productes II OB 6
Experimentació en enginyeria química III OB 4,5
Oficina tècnica OB 6
Assignatures optatives OP 19,5
Pràctiques externes OB 12
Treball de fi de grau OB 12
1Aquestes assignatures són comunes a tots els títols de grau de l’ETSE.

PLA D’ESTUDIS 
Matèries de formació bàsica 60 crèdits 

de la branca pròpia
Matèries obligatòries 136,5 crèdits
Matèries optatives 19,5 crèdits
Pràctiques externes obligatòries 12 crèdits
Treball de fi de grau 12 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats 
universitàries.
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Enginyeria  
Telemàtica
El grau en Enginyeria Telemàtica proporciona una 
formació generalista en les tècniques i els mèto-
des de l’enginyeria. Alhora, l’alumnat adquireix  
uns coneixements teòrics i pràctics sòlids pel que 
fa al disseny i gestió de xarxes (sense fils, d’accés 
i de transport) i als serveis de telecomunicacions, 
com també de sistemes i aplicacions telemàtiques. 
Aquests estudis tenen una gran importància en la 
societat actual, com a conseqüència del potencial 
socioeconòmic d’Internet i les noves tecnologies.

PERFIL
La demanda de professionals és molt elevada en 
empreses proveïdores de serveis de telecomunicacions 
(fabricants d’equips, empreses de desenvolupament 
d’aplicacions en xarxa, etc.), en empreses clientes  

de les anteriors i també en equips i centres de recerca. 
Així mateix, es poden aplicar els coneixements adquirits 
en camps tan diversos com l’educació, la ciència  
o la tecnologia.

REQUISITS D’ACCÉS
 Batxillerat amb les PAU superades.
 Cicle formatiu de grau superior o equivalent.
 Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
 Titulació universitària.
 Batxillerats comunitaris i d’altres països amb  

 conveni, batxillerat internacional i batxillerat  
 europeu, amb l’acreditació de la UNED.
 Estudis no comunitaris homologats al batxillerat  

 amb l’acreditació expedida per la UNED.

Branca Enginyeria i Arquitectura

Centre Escola Tècnica Superior  
 d’Enginyeria (ETSE-UV)

Campus Burjassot-Paterna

Crèdits 240 Cursos 4

www.uv.es/grau_telematica

·  Aquest grau habilita per a exercir com a  
enginyer/a tècnic/a de telecomunicació.

·  Els títols de grau de l’ETSE s’han dissenyat per 
garantir la mobilitat i la transversalitat (crèdits 
comuns) entre aquests, i fer més fàcil l’obtenció 
d’una segona titulació. El grau en Enginyeria 
Telemàtica té crèdits comuns amb:

Enginyeria Electrònica  
de Telecomunicació 120 crèdits

Enginyeria Informàtica 72 crèdits

Enginyeria Multimèdia 72 crèdits

Enginyeria Electrònica Industrial 66 crèdits

Enginyeria Química 54 crèdits

·  S’ha d’assolir un bon nivell d’anglès durant  
el grau que permeta incorporar-se a empreses  
internacionals. Tot i que les llengües de docència 
són el valencià i el castellà, en totes les assig-
natures es treballa amb material de suport en 
llengua anglesa.

·  Les assignatures són quadrimestrals i totes tenen 
6 crèdits, a excepció de les pràctiques externes  
i el treball de fi de grau, que en tenen 12.

·  S’ofereix un curs de formació addicional per als 
qui tinguen l’Enginyeria Tècnica de Telecomuni-
cació especialitat en Telemàtica i vulguen obtenir 
aquest grau.

·  Aquest grau ha rebut la certificació internacional 
de qualitat EUR-ACE® fins a 2022.

INFORMACIÓ
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OPTATIVES Crèdits

Aplicacions web avançades 6
Comunicacinos sense fils i mòbils 6
Electrònica analògica I 6
Electrònica analògica II 6
Mineria de dades i aprenentatge màquina 6
Processat digital d’àudio i veu 6
Sistemes d’automatització i robòtica 6
Sistemes i serveis avançats 6
Tecnologies web semàntiques 6
Xarxes avançades I 6
Xarxes avançades II 6

ASSIGNATURES
FBB = Formació bàsica de la branca pròpia / FB = Formació 
bàsica / OB = Obligatòria / OP = Optativa

1r curs Caràcter  Crèdits
Circuits electrònics FBB 6
Empresa1  FBB 6
Expressió gràfica FBB 6
Física I1  FBB 6
Física II FBB 6
Informàtica1  FBB 6
Matemàtiques I1 FBB 6
Matemàtiques II1 FBB 6
Enginyeria, societat i universitat1 FB 6
Fonaments dels sistemes de telecomunicacions OB 6

2n curs Caràcter  Crèdits
Ampliació d’informàtica FBB 6
Dispositius electrònics i fotònics FBB 6
Matemàtiques III1 FBB 6
Arquitectura de xarxes de computadors OB 6
Fonaments de xarxes de computadors OB 6
Fonaments matemàtics de les comunicacions OB 6
Senyals i sistemes lineals OB 6
Sistemes electrònics digitals I OB 6
Sistemes electrònics digitals II OB 6
Sistemes operatius OB 6

3r curs Caràcter  Crèdits
Bases de dades i sistemes d’informació  OB  6
Desenvolupament d’aplicacions web OB 6
Energies renovables i el seu condicionament  OB 6
Enginyeria del programari OB 6
Gestió de projectes OB  6
Processament digital del senyal OB 6
Programació OB 6
Seguretat informàtica OB 6
Teoria de la comunicació OB  6
Transmissió de dades OB 6

4t curs Caràcter  Crèdits
Administració i manteniment de sistemes OB  6
Planificació de xarxes OB 6
Assignatures optatives OP 24
Pràctiques externes OB 12
Treball de fi de grau  OB 12
1 Aquestes assignatures són comunes a tots els títols de grau de l’ETSE.

PLA D’ESTUDIS 
Matèries de formació bàsica 72 crèdits 

(66 de la branca pròpia)
Matèries obligatòries 120 crèdits
Matèries optatives 24 crèdits
Pràctiques externes obligatòries 12 crèdits
Treball de fi de grau 12 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats 
universitàries.
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D O B L E S  T I T U L A C I O N S 
I N T E R N A C I O N A L S 
Els estudiants d’alguns graus de la Universitat de 
València tenen la possibilitat de cursar dos anys 
acadèmics en una de les universitats estrangeres 
sòcies i, en acabar, obtenir els títols d’ambdues 
institucions. Aquestes dobles titulacions permeten  
més mobilitat i una formació més competitiva.

Qui vulga optar a alguna de les dobles titulacions de  
la Facultat d’Economia ha d’estar en segon any de 
grau i superar, almenys, el 90% dels crèdits dels dos 
primers cursos. A més, cal acreditar el nivell d’idioma 
requerit per la universitat estrangera de destinació.

Qui vulga optar al doble grau francoespanyol en Dret  
ha de fer la sol·licitud en primer curs; es tindrà en 
compte l’expedient acadèmic i el nivell B2 de francès. 
En tot cas, s’han de superar 1r i 2n cursos del grau  
en Dret, amb un mínim de 120 crèdits ECTS, per poder 
iniciar l’estada a l’estranger.

Qui vulga optar a la doble titulació en Química ha  
de superar els crèdits dels tres primers cursos i tenir 
un nivell B1 de francès. La sol·licitud coincideix amb  
la convocatòria Erasmus i es fa en tercer curs.
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Oferta de dobles titulacions 
internacionals 

Grau en Administració i Direcció  
d’Empreses (ADE) 
+  Master 1 Management Parcours Sciences  

de Gestion(Université de Nantes. Institut  
d’Économie et de Management de Nantes-IAE)

Grau en Dret 
+  Licence et Master 1 de Droit  

(Université de Toulouse 1 Capitole)

Grau en Economia  
+  Master 1 Mention Analyse et Politique  

Économique (Université de Nantes. Institut 
d’Économie et de Management de Nantes-IAE)

Grau en International Business 
+  Bachelor Arts in International Business  

/  Intercultural Studies (University of Heilbronn)

+  Bachelor in International Business, CeseMed 
Programme (Euromed Management de Marseille)

+  Bachelor Arts (Hons) in International Business 
(Nottingham Trent University)

+  Bachelor Arts (Hons) in International Management 
(University of Hertfordshire)

+  Bachelor Arts Betriebswirtschaft Internationales 
Management-BIM (Hochschule Bremen)

+  Bachelor of Sciences in Business Administration 
(University of North Carolina at Wilmington)

+  Bachelor in International Regional Studies, 
especialització en Management of International 
Projects and Programmes (Rusian Presidential 
Academy of National Economy and Public 
Administration-RPANEPA)

Grau en Química i Màster en Química 
Orgànica o Màster en Tècniques  
Experimentals 
+  Diplôme d´Ingénieur/Grade/Master i Master  

Sciences et Technologies, especialització en  
Chimie Moléculaire o Sciences Analytiques  
(École de Chimie, Polymères et Matériaux (ECPM), 
Université de Strasbourg)
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P R E G U N T E S 
M É S  F R E Q Ü E N T S
Què és la preinscripció?
És el procediment d’admissió que serveix per a ordenar 
segons la nota d’accés els estudiants que demanen 
plaça en un grau. 

Hi ha graus que tenen proves 
específiques per a accedir-hi?
No. S’han suprimit les proves físiques d’accés per  
al grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.

Hi ha reserva de places per a alguns 
col·lectius?
Sí. Se’n reserven per a esportistes d’alt nivell, d’elit 
A i B, i d’alt rendiment (10% per al grau en Ciències 
de l’Activitat Física i de l’Esport, 5% per als graus en 
Fisioteràpia i en Mestre/a en Educació Primària, i 3% 
per a la resta de graus); estudiants amb discapacitat 
igual o superior al 33% (5%); titulats universitaris 
(3%); majors de 25 anys amb les proves d’accés 
específiques superades (3%); majors de 40 anys  
amb l’acreditació professional (1%, llevat de Medicina 
i Odontologia, que no reserven places per aquesta 
quota); i majors de 45 anys amb les proves d’accés 
específiques superades (1%).

Hi ha graus que demanen competències 
lingüístiques? En quines llengües?
Sí. A banda de les recomanacions que es fan per als 
graus filològics, i que poden consultar-se en la fitxa 
de cada grau en aquesta mateixa guia, s’exigeixen 
coneixements d’anglès (nivell B2 del MCER) per formar 
part d’un grup d’alt rendiment acadèmic (ARA) en els 
graus d’ADE, Dret, Economia, Farmàcia, International 
Business, Medicina i Psicologia. Aquests coneixements 
s’acrediten amb certificats reconeguts o mitjançant  
un examen que expressament fa la Universitat. Cap  
la possibilitat de presentar els certificats reconeguts  
al llarg del primer curs del grau, a excepció 
d’International Business, on cal acreditar el nivell 
d’anglès en el moment de la matrícula.

Com s’accedeix als dobles graus de  
la Universitat de València? Quins són?
La Universitat de València té sis dobles graus: 
Administració i Direcció d’Empreses + Dret / Dret  
+ Ciències Polítiques i de l’Administració Pública  
/ Dret + Criminologia / Farmàcia + Nutrició Humana 
i Dietètica / Sociologia + Ciències Polítiques i de 
l’Administració Pública / Turisme + Administració  
i Direcció d’Empreses. Les sis dobles titulacions es 
trien com la resta de graus, a l’imprés de preinscripció, 
i pot ponderar qualsevol assignatura que pondere en 
algun dels dos graus, aplicant la ponderació més alta. 
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Hi ha possibilitat d’obtenir una doble 
titulació internacional?
Sí. Els estudiants de la Universitat de València tenen  
la possibilitat de cursar dos anys acadèmics en una  
de les universitats estrangeres sòcies i, en acabar, 
obtenir els títols d’ambdues institucions. 

Cada centre determina, per a cadascun dels programes 
de doble titulació internacional, el moment en què 
l’estudiantat ha de realitzar la sol·licitud, els requisits 
que ha d’acomplir i els criteris amb els quals es fa  
la selecció. 

Actualment, hi ha programes de doble titulació 
internacional en els graus en Administració i Direcció 
d’Empreses, en Economia, en International Business, 
en Dret, i en Química. 

La Universitat de València treballa per implantar nous 
programes de doble titulació internacional. Per conèixer 
la informació actualitzada dels programes actius es  
pot consultar la pàgina de cada centre en el portal 
www.uv.es.

Es poden estudiar dos graus alhora?
Sí. La primera opció és mitjançant les dobles titulacions 
que ofereix la Universitat. La segona, matricular-se de 
dos graus sempre que s’obtinga plaça per preinscripció 
tenint en compte però que sols es pot obtenir una 
plaça en cada curs acadèmic.

Es poden aprofitar crèdits ja superats  
si es canvia de titulació?
Sí, hi ha diferents maneres d’aprofitar crèdits ja cursats 
en un altre grau; una d’elles és fer servir els crèdits 
cursats en matèries de formació bàsica, sempre que 
aquests siguen de la mateixa branca de coneixement. 
També es pot demanar, segons el cas, l’adaptació,  
el reconeixement o la transferència de crèdits.

Es pot canviar d’un grau a un altre?
Si es volen abandonar uns estudis i matricular-se en un 
altra titulació cal tornar a sol·licitar plaça en el nou grau 
mitjançant la preinscripció. No obstant això, hi ha una 
via extraordinària d’admissió per al canvi d’estudis per 
la qual els centres ofereixen un nombre de places molt 
reduït. Per a sol·licitar aquesta via d’accés cal, entre 
altres requisits, tenir almenys 30 crèdits que es puguen 
reconèixer en el grau al qual es vol accedir. 

Hi ha professions que exigeixen tenir  
un títol oficial per exercir-les?
Sí, l’exercici d’algunes activitats professionals 
regulades –infermer/a, mestre/a, etc.– exigeixen 
tenir un títol de grau concret. D’altres professions 
–professor/a de secundària, advocat/da, etc.–  
exigeixen un títol de màster oficial concret.
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P R E G U N T E S 
M É S  F R E Q Ü E N T S
Es pot cursar una part del grau  
en una altra universitat?
Sí, la mobilitat és una pràctica recomanable en la 
formació universitària. Hi ha diversos programes que 
afavoreixen l’estada d’estudiants en altres centres 
d’educació superior nacionals i de l’estranger: SICUE, 
Erasmus, etc. A més, la Universitat de València té una 
àmplia oferta d’intercanvis internacionals per fomentar 
la mobilitat. 

Com funcionen les llistes d’espera?
Quan un grau té totes les places cobertes, es genera 
una llista d’espera amb els estudiants que havien 
sol·licitat plaça i no l’han obtinguda. L’ordre a la llista 
es correspon amb la nota d’accés que té l’estudiant/a 
per a eixa titulació. Si es produeixen vacants en la 
matrícula, els centres les ofereixen als estudiants 
que estan a la llista d’espera. La crida de la llista 
d’espera no és presencial i cal consultar-la al web de 
la Universitat de València. Per poder participar en les 
adjudicacions de plaça de cada crida cal confirmar en 
cadascuna de les titulacions en les quals s’està en la 
llista d’espera, i en cadascuna de les adjudicacions de 
la llista d’espera, l’interès per continuar-hi. En el cas 
que no es realitze aquesta confirmació es perd l’opció 
de ser admès/a en eixa titulació i de participar en les 
adjudicacions que resten.

Què costa la matrícula i com es pot 
pagar? 
L’import de la matrícula depèn de les taxes que, 
per a cada curs, determina i publica la Generalitat 
Valenciana. El preu de cada crèdit és diferent 
per a cada titulació, depenent del seu nivell 
d’experimentalitat, i llavors l’import total de la  
matrícula està en funció del preu del crèdit i del 
nombre de crèdits matriculats per l’estudiant més  
les taxes acadèmiques.

Cal tenir en compte que els crèdits matriculats en 
segona, tercera, i quarta o successives matrícules, 
tenen un increment, que també determina i publica  
la Generalitat Valenciana.

A la Universitat de València l’import de la matrícula  
es pot realitzar en un sol pagament, en dos pagaments 
o fraccionat en sis terminis.
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G L O S S A R I
Branca de coneixement 
Els ensenyaments de grau s’adscriuen a una de  
les cinc branques de coneixement: Arts i Humanitats, 
Ciències, Ciències de la Salut, Ciències Socials  
i Jurídiques, i Enginyeria i Arquitectura.

Crèdit ECTS
L’European Credit Transfer System (ECTS) és el  
sistema comú adoptat per les universitats de l’espai 
europeu d’educació superior per a quantificar la 
dedicació acadèmica de l’estudiant. Un crèdit ECTS,  
a la Universitat de València, equival a 25 hores, 10  
són de classe i 15 de treball autònom de l’estudiant.

Doctorat
És el tercer cicle dels estudis universitaris. S’estructura 
en programes que inclouen formació i investigació. 
Finalitza amb l’elaboració i la defensa d’una tesi 
doctoral.

Grau 
És el primer cicle d’estudis universitaris. Té una  
durada estàndard de 240 crèdits ECTS, llevat de 
Farmàcia i Odontologia, que en tenen 300, i Medicina, 
que en té 360. Els 240 crèdits es reparteixen  
en 4 cursos; 60 crèdits per curs a dedicació completa.

Grup d’alt rendiment acadèmic (ARA) 
A la Universitat de València hi ha grups ARA en els 
graus en ADE, Economia, Dret, Farmàcia, Finances  
i Comptabilitat, International Business, Medicina  
i Psicologia. La sol·licitud per a un grup ARA es fa 
desprès d’obtenir plaça per preinscripció. La selecció 
té en compte l’expedient acadèmic i el coneixement 
acreditat de llengües d’interès científic, entre les quals 
ha d’haver-hi l’anglès, amb un nivell equivalent al B2 
(aquest nivell es pot obtenir al llarg del primer curs del 
grau, llevat d’International Business, on cal acreditar-lo 
en el moment de la matrícula). Els grups ARA ofereixen 
almenys el 50% de la docència en anglès. 

Menció, itinerari, maior i minor
Els itineraris curriculars són agrupacions 
d’assignatures, generalment optatives, que permeten 
una major especialització en un determinat camp. 
Segons la titulació, s’anomenen itinerari o menció.  
En els graus de llengües i literatures s’anomenen 
maior i minor. Les mencions, els maiors i els minors 
apareixen reflectits en el Suplement Europeu al Títol.



148 G U I A  graus + accés

G L O S S A R I
Llengües de docència
A la Universitat de València hi ha docència en valencià 
i en castellà. En els graus on hi ha grup ARA s’ofereix 
docència en anglès. També hi ha assignatures en 
anglès en alguns graus i es té previst ampliar-ne 
l’oferta.

A més, la Universitat de València ha posat en marxa  
el Pla de formació i acreditació d’anglès per a 
estudiants amb l’objectiu d’ obtenir i acreditar unes 
competències lingüístiques equivalents als nivells B1 
o B2 d’anglès. Aquests nivells permeten accedir a 
moltes de les places del programa Erasmus i cursar 
assignatures en anglès en tercer i quart cursos que  
la Universitat té previst activar.

El pla inclou cursos de formació i la possibilitat 
d’acreditar-se. La Universitat ofereix unes condicions 
econòmiques favorables, tant per a la matrícula dels 
cursos com per a l’acreditació posterior.

Màster 
És el segon cicle d’estudis universitaris. Té una  
durada entre 60 i 120 crèdits ECTS, en un o dos 
cursos, a dedicació completa.

Nota de tall
És la nota del darrer estudiant/a que accedeix a un 
grau mitjançant la preinscripció. Aquesta nota pot 
variar cada curs en funció de l’oferta de places  
i de la demanda dels preuniversitaris. Hi ha diferents 
notes de tall segons les quotes d’accés.

Pràctiques externes 
Són pràctiques en empreses i institucions. Les 
pràctiques que es fan dins el pla d’estudis del grau 
o del màster tenen forma d’assignatura obligatòria o 
optativa. També es poden fer pràctiques voluntàries 
fora del pla d’estudis. 

Suplement Europeu al Títol (SET)
És un document que afegeix informació 
complementària als títols oficials. Es redacta en 
valencià, castellà i anglès.

Treball de fi de grau 
És obligatori. Pot tenir entre 6 i 30 crèdits, segons  
el títol. Es fa en l’últim curs del grau.
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Centres

Campus Universitari  
d’Ontinyent
Av. Comte de Torrefiel, 22
46870 Ontinyent
962 917 450
www.uv.es/ontinyent

Escola Tècnica Superior  
d’Enginyeria (ETSE-UV)
Av. de la Universitat, s/n
46100 Burjassot
963 543 211
www.uv.es/etse

Facultat de Ciències  
Biològiques 
C. Dr. Moliner, 50
46100 Burjassot
963 544 300, ext. 72292
www.uv.es/biologia

Facultat de Ciències  
de l’Activitat Física  
i l’Esport
C. Gascó Oliag, 5
46010 València
963 864 343 / 362
www.uv.es/fcafe

Facultat de Ciències  
Matemàtiques 
C. Dr. Moliner, 50
46100 Burjassot
963 544 356
www.uv.es/matematiques

Facultat de Ciències  
Socials
Av. dels Tarongers, 4b
46022 València
963 828 500
www.uv.es/socials

Facultat de Dret
Av. dels Tarongers, s/n
46022 València
963 864 100 (centraleta)
www.uv.es/dret

Facultat d’Economia
Av. dels Tarongers, s/n
46022 València
963 828 549
www.uv.es/economia

Facultat d’Infermeria  
i Podologia
C. Jaume Roig, s/n
46010 València
963 864 182
www.uv.es/infermeria

Facultat de Farmàcia
Av. Vicent Andrés Estellés, s/n
46100 Burjassot
963 544 873
www.uv.es/farmacia

Facultat de Filologia,  
Traducció i Comunicació
Av. Blasco Ibáñez, 32
46010 València
963 864 254 
www.uv.es/filologia

Facultat de Filosofia  
i Ciències de l’Educació 
Av. Blasco Ibáñez, 30
46010 València
963 864 100 (centraleta)
www.uv.es/filoeduc

Facultat de Física 
C. Dr. Moliner, 50
46100 Burjassot
963 543 307
www.uv.es/fisica

Facultat de Fisioteràpia
C. Gascó Oliag, 5
46010 València
963 983 855
www.uv.es/fisioterapia

Facultat de Geografia  
i Història
Av. Blasco Ibáñez, 28
46010 València
963 864 723
www.uv.es/geohist

Facultat de Magisteri 
Av. dels Tarongers, 4
46022 València
963 864 490
www.uv.es/magisteri

Facultat de Medicina  
i Odontologia
Av. Blasco Ibáñez, 15
46010 València
963 864 100 (centraleta)
www.uv.es/mediodont

Facultat de Psicologia
Av. Blasco Ibáñez, 21
46010 València
963 864 681
www.uv.es/psicologia

Facultat de Química
C. Dr. Moliner, 50
46100 Burjassot
963 544 323
www.uv.es/quimica

Serveis

Servei d’Estudiants
Av. Blasco Ibáñez, 13
46010 València
963 864 499 / 111
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Aquesta guia s’ha imprès en Amber Graphic Òfset de 90 grams.  
Paper fabricat amb fibres de boscos gestionats de forma  
responsable i certificat amb l’Etiqueta Ecològica Europea. 


