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INFORMACIÓ GENERAL 

En aquesta publicació pots trobar els màsters universitaris oficials oferits per la Facultat de Filosofia i 
Lletres. Aquests màsters han sigut establits d'acord amb l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).  

Es tracta de títols oficials amb validesa acadèmica en tota Espanya i en la Unió Europea, sent el seu cost de 
matrícula establit mitjançant de preus públics i tenen cobertura de beques i ajudes per part de l'Estat, la 
Comunitat Autònoma i la pròpia Universitat d'Alacant. 

S'accedeix a ells una vegada obtingut el títol de Grau (també poden accedir els antics llicenciats, diplomats, 
etc.). i el seu propòsit és possibilitar als i les estudiants una formació avançada de caràcter especialitzat o 
multidisciplinari, que els capacite acadèmica i professionalment, i els servisca d'iniciació a les tasques 
d'investigació.  

Quina és la durada dels estudis de Màster 

Tots els Màsters de la Facultat de Filosofia i Lletres tenen una durada d'un curs acadèmic (60 crèdits ECTS), 
encara que poden cursar-se a temps parcial, amb un mínim de matrícula de 15 ECTS per curs. 

Com sol·licitar plaça en un Màster universitari oficial 

La sol·licitud d'admissió o preinscripció es realitza telemàticament mitjançant un formulari en línia. 
Consulta els terminis de preinscripció en: https://sa.ua.es/va/preinscripcion-master/preinscripcio-
masters-universitaris.html 

La documentació necessària per a la preinscripció, s'adjuntarà com a arxiu digital al formulari en línia. 

*En el cas d’alumnat de la UA no cal presentar cap documentació. 

Com realitzar la matrícula en un Màster universitari oficial 

Una vegada obtinguda l'admissió, l'alumne o alumna admesa rebrà un correu electrònic amb les 
instruccions necessàries per a realitzar la matrícula en línia. 

Quin horari tenen els màsters de la Facultat de Filosofia i Lletres 

La majoria dels màsters de la Facultat són presencials amb horari de vesprada, a excepció del Màster en 
Anglès i Espanyol per a Finalitats Específiques i el Màster en Història de l’Europa Contemporània que tenen 
horari de matí. A més, s'ofereix un màster no presencial, el Màster en Traducció Institucional i tres màsters 
semipresencials, el Màster en Història del Món Mediterrani i les seues Regions, el Màster en Turisme 
Cultural i el Màster en Història i Identitats en el Mediterrani Occidental (Segles XV – XIX), que a més és 
interuniversitari. 

Per a consultar els horaris accedeix a: https://lletres.ua.es/va/horaris/horaris.html 

Informació i contacte: 

Sobre el procediment de preinscripció: Unitat d'Accés del Servei d'Alumnat: 
preinscripcion.masteres@ua.es 

Sobre la matrícula i el curs del màster: Secretaria Administrativa Facultat de Filosofia i Lletres. 
https://lletres.ua.es/va/secretaria/page/contacte.html 

  

https://web.ua.es/va/oia/preguntes/espai-europeu-d-educacio-superior.html
https://sa.ua.es/va/preinscripcion-master/preinscripcio-masters-universitaris.html
https://sa.ua.es/va/preinscripcion-master/preinscripcio-masters-universitaris.html
https://sa.ua.es/va/preinscripcion-master/preguntes-frequents.html
https://lletres.ua.es/va/horaris/horaris.html
mailto:preinscripcion.masteres@ua.es
https://lletres.ua.es/va/secretaria/page/contacte.html
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MÀSTER UNIVERSITARI EN ARQUEOLOGIA PROFESSIONAL I GESTIÓ INTEGRAL DEL 
PATRIMONI (D034) 

Dirigit a: 

Estudiants que estiguen en possessió del títol de llicenciat i llicenciada o graduat i graduada en Història o 
Arqueologia preferentment, o d’una titulació relacionada, com Humanitats, Història de l’Art, Belles Arts, 
Bens Culturals o Arquitectura, en aquests casos amb una experiència teòrica-pràctica en activitats 
relacionades amb el patrimoni històric-arqueològic. 

 

Pla d’estudis 

 

MÒDUL OBLIGATORI 

CODI ASSIGNATURES CR. SEM 

39801 Arqueologia i gestió del patrimoni 2 1 

39802 Arqueologies diacròniques i antropològiques 6 1 

39803 Models interpretatius 3 1 

39806 Instruments, estratègies i àmbits d’intervenció 6 1 

39807 Inventari i catalogació 12 2 

39808 Tractament, diagnòstic i conservació de la cultura material 2 2 

39811 Congrés del màster 2 2 

39804 Pràcticum 6 2 

39812 Treball final de màster 12 2 

 

 

MÒDUL OPTATIU (l’alumnat haurà de superar 1 assignatura d’aquest bloc) 

CODI ASSIGNATURES CR. SEM  

39809 Patrimoni i gestió de projectes culturals 9 2 
Triar 1 

39810 Tècniques arqueològiques aplicades 9 2 

 

Més informació: 

https://web.ua.es/va/masteres/arqueologia-profesional-y-gestion-integral-del-patrimonio/  

  

https://web.ua.es/va/masteres/arqueologia-profesional-y-gestion-integral-del-patrimonio/
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MÀSTER UNIVERSITARI EN DESENVOLUPAMENT LOCAL I INNOVACIÓ TERRITORIAL 
(D046) 

Dirigit a: 

 

Prioritàriament a egressats i egressades de titulacions universitàries vinculades amb el desenvolupament 
local i la gestió integrada dels recursos territorials, com Geografia, Història, Economia, Administració i 
Direcció d’Empreses, Ciències del Treball, Dret, Turisme, Ciències Ambientals, Sociologia. També està 
dirigit a titulats universitaris que estiguen realitzant la seua activitat laboral en empreses o institucions 
públiques o privades sense ànim de lucre, directament relacionades amb el desenvolupament local, la 
gestió integrada de recursos territorials, o la innovació social, econòmica i mediambiental, que necessiten 
una oferta formativa de postgrau que els facilite l’adquisició de nous enfocaments i eines per a actualitzar 
els seus coneixements. 

 

Pla d’estudis 

 

MÒDUL OBLIGATORI 

CODI ASSIGNATURES CR. SEM 

40200 Introducció al desenvolupament local i la innovació territorial 6 1 

40201 Planificació estratègica aplicada al desenvolupament territorial 6 1 

40203 Ordenació del territori i desenvolupament sostenible 6 1 

40208 Les activitats agropecuàries y les seues implicacions territorials 6 1 

40211 Les activitats industrials i comercials. Implicacions territorials 6 1 

40214 El turisme y les seues implicacions territorials 6 2 

40218 Dinàmiques i estructures de la població. Els nous jaciments d’ocupació 6 2 

40219 Mercats locals i promoció de l’ocupació 6 2 

40223 Treball final de màster 12 2 

 

Més informació: 

https://web.ua.es/va/masteres/desarrollo-local-e-innovacion-territorial/ 

  

https://web.ua.es/va/masteres/desarrollo-local-e-innovacion-territorial/
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MÀSTER UNIVERSITARI EN ESPANYOL I ANGLÈS COM A SEGONES 
LLENGÜES/LLENGÜES ESTRANGERES (D050) 

Dirigit a: 

Aquest màster té per objecte formar especialistes en espanyol i/o anglès com a segones llengües/llengües 
estrangeres amb la finalitat tant per a la investigació com per a la docència. És particularment adequat per 
a estudiants i professionals que tinguen una llicenciatura, diplomatura o grau amb formació lingüística 
(Filologia, Traducció, Lingüística, Mestre en Llengua Estrangera, estudis de grau en Llengües Modernes, …), 
i estiguen interessats en una formació d’alt nivell, especialitzada, en espanyol i/o anglès como segones 
llengües/llengües estrangeres. 

Es requereix ser parlant nadiu o acreditar un nivell d’anglès B2; C1 o C2 depenent de l’itinerari escollit. En 
el cas de l’alumnat no nadiu espanyol es requereix acreditar un nivell de llengua espanyola de B2; C1 o C2 
en funció de l’itinerari escollit. 

Aquest Màster pot cursar-se a través de un programa simultani amb el Màster universitari en Professorat 
d'Educació Secundària obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'idiomes de la UA. 
Per a més informació consulta la pàgina: https://lletres.ua.es/va/dobles-titulacions.html 

Pla d’estudis 

MÒDUL COMÚ OBLIGATORI 

CODI ASSIGNATURES CR. SEM 

39000 
Bases lingüístiques per a la programació i l’avaluació en l’ensenyament de 
segones llengües/llengües estrangeres 

3 1 

39001 
Lingüística aplicada a l’ensenyament de segones llengües/llengües 
estrangeres i metodologia investigadora 

6 1 

39002 
Noves tecnologies de la informació i la comunicació en l’ensenyament de 
segones llengües/llengües estrangeres 

6 2 

39024 Pràctiques externes 3 2 

39020 Treball final de màster 12 2 
 

MÒDUL OPTATIU (triar una d’aquestes quatre combinacions) 

ITINERARIS CODI. ASSIGNATURES CR. SEM 

ESPANYOL 

L2/LE 

39003 Fonètica. Espanyol L2/LE 6 1 

39004 Gramàtica. Espanyol L2/LE 6 1 

39005 Lèxic. Espanyol L2/LE 3 1 

39006 Comprensió i expressió oral. Espanyol L2/LE 6 1 

39007 Comprensió i expressió escrita. Espanyol L2/LE 6 2 

39008 
Literatura i cultura espanyoles en l’ensenyament de 

l’espanyol L2/LE 
3 2 

https://lletres.ua.es/va/dobles-titulacions.html
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ANGLÈS 

L2/LE 

39009 Fonètica. Anglès L2/LE 6 1 

39010 Gramàtica. Anglès L2/LE 6 1 

39011 Lèxic. Anglès L2/LE 3 1 

39012 Comprensió i expressió oral. Anglès L2/LE 6 1 

39013 Comprensió i expressió escrita. Anglès L2/LE 6 2 

39014 
Literatura i cultura angleses en l’ensenyament de l’anglès 

L2/LE 
3 2 

ESPANYOL 

I ANGLÈS 

OPCIÓ A 

39003 Fonètica. Espanyol L2/LE 6 1 

39004 Gramàtica. Espanyol L2/LE 6 1 

39005 Lèxic. Espanyol L2/LE 3 1 

39012 Comprensió i expressió oral. Anglès L2/LE 6 1 

39013 Comprensió i expressió escrita. Anglès L2/LE 6 2 

39014 
Literatura i cultura angleses en l’ensenyament de l’anglès 

L2/LE 
3 2 

ESPANYOL 

I ANGLÈS 

OPCIÓ B 

39009 Fonètica. Anglès L2/LE 6 1 

39010 Gramàtica. Anglès L2/LE 6 1 

39011 Lèxic. Anglès L2/LE 3 1 

39006 Comprensió i expressió oral. Espanyol L2/LE 6 1 

39007 Comprensió i expressió escrita. Espanyol L2/LE 6 2 

39008 
Literatura i cultura espanyoles en l’ensenyament de 

l’espanyol L2/LE 
3 2 

 

Més informació: 

https://web.ua.es/va/masteres/espanol-e-ingles-como-segundas-lenguas-lenguas-extranjeras/ 

  

https://web.ua.es/va/masteres/espanol-e-ingles-como-segundas-lenguas-lenguas-extranjeras/
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MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTUDIS LITERARIS (D051) 

Dirigit a: 

Dirigit a l’alumnat espanyol o estranger amb una titulació superior (preferentment en Filologia); una 
llicenciatura, una diplomatura o el grau, que desitge adquirir un títol oficial de postgrau orientat a la 
formació d’especialistes en estudis literaris que el capacite per a la seua inserció laboral en els àmbits de 
la docència i l’edició digital, i el prepare per una futura activitat investigadora conduent al títol de doctor. 

En el cas de l’alumnat no nadiu espanyol es requereix acreditar un nivell de llengua espanyola de C1. 

Aquest Màster pot cursar-se a través de un programa simultani amb el Màster universitari en Professorat 
d'Educació Secundària obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'idiomes de la UA. 
Per a més informació consulta la pàgina: https://lletres.ua.es/va/dobles-titulacions.html 

 

Pla d’estudis 

 

MÒDUL OBLIGATORI 

CODI ASSIGNATURES CR. SEM 

39200 Els corrents estètics en la història de la literatura 4 1 

39201 Temes recurrents en la història de la literatura 4 1 

39202 Història del llibre 3 1 

39203 Història i ficció en la literatura 3 1 

39204 Iniciació a l’edició digital de textos 5 1 

39205 Introducció a la investigació literària 3 1 

39206 Recursos informàtics per a la investigació literària 2 1 

39240 Pràctiques d’edició digital de textos 6 1 

39237 Treball final de màster 12 2 
 

MÒDUL OPTATIU (l’alumnat haurà de superar 18 crèdits d’aquest bloc optatiu, al menys 12 crèdits 
han de ser de la mateixa matèria) 

MATÈRIES CODI ASSIGNATURES CR. SEM 

LITERATURA 
ESPANYOLA I 

HISPANO-AMERICANA 

39207 
Poesia espanyola i hispanoamericana 
contemporània 

3 2 

39208 
Cervantes i la seua projecció en les literatures 
europees i hispanoamericanes 

3 2 

39209 Literatura i espai urbà a Espanya i Hispanoamèrica 3 2 

39210 
Teatre i cinema a Espanya: la seua inserció en la 
pràctica docent 

3 2 

39211 
La literatura escrita per les dones a Espanya i 
Hispanoamèrica 

3 2 

39212 Periodisme i literatura a Espanya i Hispanoamèrica 3 2 

https://lletres.ua.es/va/dobles-titulacions.html
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LITERATURA EN 
LLENGUA ANGLESA 

39213 El sobrenatural en la literatura en llengua anglesa* 3 2 

39214 
Veus de dona en la literatura anglo-nord-
americana* 

3 2 

39215 
La influència hispànica en la literatura anglesa des 
dels orígens fins al Renaixement* 

3 2 

39216 
Novel·la britànica contemporània: noves 
tendències* 

3 2 

39217 
Shakespeare i la seua relació amb els clàssics 
espanyols* 

3 2 

39218 Teatre anglo-irlandès del segle XX* 3 2 

LITERATURA 
D’EXPRESSIÓ 

FRANCESA 

39219 
La literatura francòfona en el context de la 
literatura occidental 

3 2 

39220 
La literatura francesa escrita per les dones 
analitzada des de la perspectiva de gènere 

3 2 

39221 
Les manifestacions del jo en les literatures 
d’expressió francesa 

3 2 

39222 
Instruments i recursos en xarxa per a la investigació 
literària en llengua francesa* 

3 2 

39223 Ficció i realitat en la literatura d’expressió francesa 3 2 

39224 Projecció de la literatura francòfona en les arts 3 2 

LITERATURA ÀRAB-
ISLÀMICA 

39225 
La rondallística àrab i la seua relació amb altres 
literatures 

3 2 

39226 Literatura palestina contemporània* 3 2 

39227 Narrativa femenina àrab contemporània 3 2 

39228 
Literatures del Magrib: de l’època colonial al 
postcolonialisme* 

3 2 

39229 Mites i arquetips perses en la literatura 3 2 

39230 
Viatges físics i imaginaris en la literatura àrab 
islàmica i el seu món 

3 2 

LITERATURA CLÀSSICA 

39231 
Mites i gèneres literaris llatins: tragèdia i elegia 
amorosa* 

3 2 

39232 
Mites i gèneres literaris llatins: èpica i poesia 
didàctica* 

3 2 

39233 La novel·la grega i la seua pervivència* 3 2 

39234 Tradició clàssica grega* 3 2 

39235 Tradició clàssica llatina: poesia* 3 2 

39236 Tradició clàssica llatina: prosa* 3 2 

*En ombrejat, les assignatures no ofertades 

Més informació: 

https://web.ua.es/va/masteres/estudios-literarios 

  

https://web.ua.es/va/masteres/estudios-literarios
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MÀSTER UNIVERSITARI EN HISTÒRIA DE L’EUROPA CONTEMPORÀNIA. IDENTITATS I 
INTEGRACIÓ (D071) 

Dirigit a: 

El màster està dirigit a persones amb titulació universitària (de llicenciatura o grau) en disciplines 
relacionades amb les Ciències Socials i Humanitats, especialment Història, Humanitats, Ciències Polítiques, 
Dret, Economia i Periodisme, interessades en completar la seua formació científica, acadèmica i 
investigadora; en comprendre la realitat de la Unió Europea i en emprendre un doctorat en Història. 

També es dirigeix a professionals que desitgen ampliar els seus coneixements sobre la Història 
Contemporània d’Europa i la integració europea o que desitgen completar les seus estudis en el marc 
reconegut del EEES. 

Aquest Màster pot cursar-se a través de un programa simultani amb el Màster universitari en Professorat 
d'Educació Secundària obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'idiomes de la UA. 
Per a més informació consulta la pàgina: https://lletres.ua.es/va/dobles-titulacions.html 

Pla d’estudis 

MÒDUL OBLIGATORI 

CODI ASSIGNATURES CR. SEM 

44001 Conceptes i teories per a l’estudi de la Història Contemporània 4 1 

44002 Fonts per a la Història de l’Europa contemporània i tècniques d’investigació 4 1 

44003 La idea d’Europa: pensament i història conceptual 3 1 

44005 Integració econòmica i unificació monetària europea 3 1 

44006 El procés polític d’integració europea 3 1 

44007 Europa i la integració comunitària en el món global 3 1 

44008 La idea nacional: identitat cultural i democràcia 3 1 

44009 
La construcció d’Europa com a espai d’igualtat i convivència: assoliments i 
dèficits 

3 1 

44014 Espanya en la geopolítica europea i internacional 4 1 

44004 Cultura de guerra i cultura de pau 4 2 

44010 El naixement de la política moderna 4 2 

44011 Cultures polítiques. espais polítics i conflictes ideològiques en l’Europa del 
segle XX 

4 
2 

44012 Espanya i Europa: imatges recíproques 3 2 

44013 Els sistemes polítics en el segle XX en Europa i Espanya 3 2 

44015 Treball final de màster 12 2 

 

Més informació: 

https://web.ua.es/va/masteres/historia-de-la-europa-contemporanea-identidades-e-integracion 

  

https://lletres.ua.es/va/dobles-titulacions.html
https://web.ua.es/va/masteres/historia-de-la-europa-contemporanea-identidades-e-integracion
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MÀSTER UNIVERSITARI EN HISTORIA DEL MÓN MEDITERRANI I LES SEUES REGIONS. 
DE LA PREHISTÒRIA A l'EDAT MITJANA (D102) (semipresencial) 

 

Dirigit a: 

 

El Màster Universitari en Història del Món mediterrani i les seues regions. De la Prehistòria a l'Edat Mitjana 
està dirigit a persones amb títol universitari, especialment, d'estudis de la branques d'Art i Humanitats o 
Ciències Socials (Història, Humanitats, Arqueologia, Antropologia i Història de l'Art) o que es troben 
realitzant la seua activitat laboral en arxius, museus, biblioteques i centres d'educació secundària ja que 
aquest màster els ofereix una formació de postgrau que facilita l'adquisició de nous enfocaments i eines 
per a actualitzar els seus coneixements. 

Aquest Màster pot cursar-se a través de un programa simultani amb el Màster universitari en Professorat 
d'Educació Secundària obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'idiomes de la UA. 
Per a més informació consulta la pàgina: https://lletres.ua.es/va/dobles-titulacions.html 

Pla d'estudis 

MÒDUL OBLIGATORI 

CODI. ASSIGNATURES CR. SEM 

49800 Disseny de projectes de recerca en Prehistòria i Protohistòria 3 1 

49801 
Teories, Mètodes i Tècniques de recerca en Arqueologia Prehistòrica i 
Protohistòrica 

3 1 

49802 Continguts fonamentals en Història Antiga: teoria i historiografia 3 1 

49803 Continguts fonamentals en Història Antiga: política i cultura 3 1 

49804 Bases fonamentals en Història Medieval: fonts i documents 3 1 

49805 Bases fonamentals en Història Medieval: metodologia i historiografia 3 1 

49821 Treball final de màster 12 2 

 

MÒDUL OPTATIU (cal triar un dels blocs) 

ITINERARI CODI. ASSIGNATURES CR. SEM 

Prehistòria i 
Protohistòria 

49806 
Estructures polítiques, economia, conflicte i organització del 
territori durant la Prehistòria 

6 1 

49807 Estructures polítiques, economia, conflicte i 
organització del territori durant la Protohistòria 

6 1 

49812 Estructures socials durant la Prehistòria i la Protohistòria 6 2 

49813 Manifestacions religioses i simbòliques durant la Prehistòria i la 
Protohistòria 6 2 

49814 Pràctiques funeràries en la Prehistòria i la Protohistòria 6 2 

https://lletres.ua.es/va/dobles-titulacions.html
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Història 
Antiga 

49808 Estats i política en el món antic 6 1 
49809 El món antic: economia i aspectes territorials 6 1 
49815 Estructures i relacions socials durant l'Antiguitat 6 2 
49816 Pobles i processos culturals en el Mediterrani antic 6 2 
49817 La religió en el món antic: divinitats, mites i rituals 6 2 

 
Història 

Medieval 

49810 Poder, organització política i guerra en l'Edat Mitjana 6 1 
49811 Espais i xarxes econòmiques durant l'Edat Mitjana 6 1 
49818 Sistemes socials en l'Edat Mitjana  6 2 
49819 Identitats i pràctiques religioses medievals 6 2 
49820 Estructures ideològiques, culturals i literàries en el món medieval 6 2 

 

Més informació: 

https://web.ua.es/va/masteres/historia-del-mundo-mediterraneo-y-sus-regiones-de-la-prehistoria-a-la-
edad-media 

  

https://web.ua.es/va/masteres/historia-del-mundo-mediterraneo-y-sus-regiones-de-la-prehistoria-a-la-edad-media
https://web.ua.es/va/masteres/historia-del-mundo-mediterraneo-y-sus-regiones-de-la-prehistoria-a-la-edad-media
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MÁSTER UNIVERSITARI EN HISTÒRIA I IDENTITATS EN EL MEDITERRANI OCCIDENTAL 
(SEGLES XV-XIX) (D087)(Interuniversitari i semipresencial) 

Universitats Participants: la Universitat d’Alacant (UA), la Universitat de València (UV), la Universitat 

Jaume I (UJI) i la Universitat de Barcelona (UB) 

Dirigit a: 

● Estudiants amb el títol de llicenciatura o grau en Història. 
● Estudiants amb títols de llicenciatures o graus que pertanyen a les branques de coneixement de 

Humanitats i Ciències Socials. 
● Estudiants estrangers amb titulacions equivalents a llicenciatura o grau en Història. 
 

Aquest Màster pot cursar-se a través de un programa simultani amb el Màster universitari en Professorat 
d'Educació Secundària obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'idiomes de la UA. 
Per a més informació consulta la pàgina: https://lletres.ua.es/va/dobles-titulacions.html 

Pla d'estudis 

MÒDUL OBLIGATORI 

CODI. ASSIGNATURES CR. SEM 

43200 Historiadores i historiografia del Mediterrani occidental en l’ Edat Moderna 5 1 

43201 Fonts, paleografia i iniciació al treball de l’historiador 5 1 

43203 Institucions polítiques i poders territorials 5 1 

43204 Activitats productives i xarxes mercantils en el Mediterrani occidental 5 1 

43205 Religions i circulació cultural 5 1 

43206 Jerarquies i dinàmica social 5 1 

43218 Treball final de màster 15 2 
 

MÒDUL OPTATIU (l’alumnat haurà de superar 15 crèdits optatius) 

CODI. ASSIGNATURES CR. SEM 

43207 El mar Mediterrani: un espai d’intercanvis (no presencial – UB) 5 2 

43208 Identitats territorials i nacionals en el Mediterrani occidental* 5 2 

43209 Paisatge històric, risc i medi natural (presencial - UA) 5 2 

43210 El món rural* 5 2 

43211 La ciutat mediterrània (presencial - UV) 5 2 

43212 Sistemes de poder i pensament polític (no presencial - UV) 5 2 

43213 Guerra i societat (no presencial - UJI) 5 2 

43214 Espiritualitat, ortodòxia i control de les consciències* 5 2 

43215 Minories, dissidències i rebel·lies (presencial – UV) 5 2 

43216 Creació i transmissió dels sabers (no presencial - UA) 5 2 

43217 Femení/masculí: identitats, relacions, funcions (presencial - UA) 5 2 
*En ombrejat, les assignatures no ofertades. 

Més informació: 

https://web.ua.es/va/masteres/historia-e-identidades-en-el-mediterraneo-occidental-s-xv-xix  

https://lletres.ua.es/va/dobles-titulacions.html
https://web.ua.es/va/masteres/historia-e-identidades-en-el-mediterraneo-occidental-s-xv-xix
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MÀSTER UNIVERSITARI EN ANGLÈS I ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFIQUES 
(D057) 

 

Dirigit a: 

Ciutadanes i ciutadans europeus i no europeus que siguen doctors, titulats superiors, o estiguen en 
possessió del títol de grau, i vulguen adquirir una doble especialització acadèmica en anglès i espanyol per 
a fins específics. 

Es requereix ser parlant nadiu o acreditar un nivell d’anglès B2. En el cas de l’alumnat no nadiu espanyol 
es requereix acreditar un nivell de llengua espanyola de B2. 

Aquest Màster pot cursar-se a través de un programa simultani amb el Màster universitari en Professorat 
d'Educació Secundària obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'idiomes de la UA i 
també la possibilitat de cursar una doble titulació de màster amb l’East China University of Political Science 
and Law (ECUPL) en Xina. Per a més informació consulta la pàgina: https://lletres.ua.es/va/dobles-
titulacions.html 

Pla d’estudis: 

MÒDUL OBLIGATORI 

CODI ASSIGNATURES CR. SEM 

38606 Lingüística aplicada a l’anglès i espanyol per a fins específics 6 1 

38608 L’anglès i l’espanyol en la lingüística forense 6 1 

38610 L’anglès i l’espanyol en la lingüística computacional 6 1 

38612 
Tecnologies de la informació i el coneixement aplicades a l’anglès i 
espanyol per a fins específics 

6 2 

38613 L’anglès jurídic 3 1 

38614 L’espanyol jurídic 3 1 

38615 L’anglès econòmic i financer 3 1 

38616 L’espanyol econòmic i financer 3 1 

38617 L’anglès del turisme i de l’oci 3 2 

38618 L’espanyol del turisme i de l’oci 3 2 

38619 L’anglès de la medicina i les ciències de la salut 3 2 

38620 L’espanyol de la medicina i les ciències de la salut 3 2 

38621 Treball final de màster 12 2 

 

Més informació: 

https://web.ua.es/va/masteres/ingles-y-espanol-para-fines-especificos/ 

  

https://lletres.ua.es/va/dobles-titulacions.html
https://lletres.ua.es/va/dobles-titulacions.html
https://web.ua.es/va/masteres/ingles-y-espanol-para-fines-especificos/
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MÀSTER UNIVERSITARI EN PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE RISCOS NATURALS (D062) 

Dirigit a: 

A causa del seu contingut interdisciplinari, aquest màster està dirigit a graduats amb formació vinculada a 
la gestió i planificació dels riscos naturals: Geografia, Enginyeries, Ciències Ambientals, Geologia, Ciències 
Biològiques, Arquitectura, Economia, Sociologia, Dret, Història, Turisme i disciplines afines. Es requereix 
tindre un títol de grau o equivalent. 

Pla d’estudis: 

MÒDUL OBLIGATORI 

CODI ASSIGNATURES CR. SEM 

38828 Sociologia del risc 1.5 1 

38808 Geografia del risc 1.5 1 

38807 Fonts i documents històrics per a l’anàlisi dels riscos naturals 1.5 1 

38810 Grans desastres naturals a llevant espanyol. Segles XIX y XX 1.5 1 

38830 Tècniques d’enginyeria hidràulica per a l’avaluació dels espais de risc 3 1 

38829 Tècniques d’anàlisi de riscos hídrics en rambles mediterrànies 2 2 

38826 Sismicitat i risc sísmic 1.5 1 

38812 Moviments de vessant i erosió 1.5 2 

38818 Riscos de causa atmosfèrica i climàtica 4.5 2 

38821 Riscos fitogeogràfics: incendis forestals i plagues 3 1 

38836 Canvi climàtic: bases i projeccions 4 1 

38804 Canvi climàtic i risc a la Mediterrània 2 1 

38824 SIG i riscos naturals 3 2 

38805 Cartografia sísmica 3 2 

38806 Cartografies oficials de riscos naturals a Espanya 2 2 

38822 Riscos naturals i ordenació del territori 2 2 

38802 Aspectes jurídics de la planificació de riscos naturals 1.5 2 

38800 Assegurament dels riscos naturals 1.5 2 

38801 Aspectes econòmics dels riscos naturals 1.5 2 

38815 Pràctiques en organismes públics i empreses 3 2 

38833 Treball final de màster 12 2 

 

MÒDUL OPTATIU (l’alumnat haurà de superar 3 crèdits) 

CODI ASSIGNATURES  CR. SEM  

38831 Treball de camp en anàlisi d’espais de risc 1.5 2 

Triar 2 
38811 Els riscos naturals en els mass media i a la xarxa 1.5 2 

38813 Planificació i gestió de riscos a Europa i a Iberoamèrica 1.5 2 

38823 Sequeres usos de l’aigua i desenvolupament regional sostenible 1.5 2 
 

Més informació: 
https://web.ua.es/va/masteres/planificacion-y-gestion-de-riesgos-naturales/ 

  

https://web.ua.es/va/masteres/planificacion-y-gestion-de-riesgos-naturales/
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MÀSTER UNIVERSITARI EN TRADUCCIÓ INSTITUCIONAL (D065) (No presencial) 

Dirigit a: 

El Màster va dirigit especialment a persones en possessió del títol de grau o llicenciatura en Traducció i 
Interpretació, Filologia, Dret, Economia o altres ciències afins, així com a professionals de la traducció 
institucional que desitgen renovar o actualitzar el seu perfil laboral, sempre que posseïsquen un títol de 
llicenciat o de grau.  

Els alumnes hauran de tenir un nivell molt avançat en les dues llengües de la combinació lingüística triada 
(francès-espanyol o anglès-espanyol), ja que el màster aborda exclusivament la traducció i no 
l'ensenyament de llengües. Concretament, el nivell de l’alumne no nadiu requerit és C1 d’anglès o francès 
i C2 d’espanyol. 

Existeix la possibilitat de cursar una doble titulació de màster amb l’Université Jean Moulin Lyon 3 (UJML3) 
en França. Per a més informació consulta la pàgina: https://lletres.ua.es/va/dobles-titulacions.html 

 

Pla d’estudis 

 

MÒDUL COMÚ OBLIGATORI 

CODI ASSIGNATURES CR. SEM 

42400  Correcció i edició professional de textos 6 1 

42401  Deontologia i pràctica professional 9 1 

42449  Pràctiques 9 2 

42457  Treball final de màster 6 2 

 

MÒDUL D’ESPECIALITAT OBLIGATORI (triar una combinació lingüística) 

COMBINACIÓ CODI ASSIGNATURES CR. SEM 

ANGLÈS 

42402 Ordenaments jurídics comparats: anglès-espanyol 5 1 

42405 Traducció jurada: anglès-espanyol 5 2 

42408 
Traducció per als organismes internacionals: anglès-

espanyol 
5 2 

42411 
Traducció per a l’àmbit econòmic i comercial: anglès-

espanyol 
5 2 

https://lletres.ua.es/va/dobles-titulacions.html
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FRANCÈS 

42403 Ordenaments jurídics comparats: francès-espanyol 5 1 

42406 Traducció jurada: francès-espanyol 5 2 

42409 
Traducció per als organismes internacionals: francès-

espanyol 
5 2 

42412 
Traducció per a l’àmbit econòmic i comercial: francès-

espanyol 
5 2 

 

MÒDUL D’ESPECIALITAT OPTATIU (l’alumnat haurà de superar al menys 10 crèdits de qualsevol de les 

combinacions lingüístiques) 

CODI ASSIGNATURES CR. SEM 

42414 
Traducció per a la propietat intel·lectual entre la primera llengua estrangera i la llengua 

materna: anglès-espanyol 
5 2 

42423 
Traducció per a la exportació i el comerç exterior entre la primera llengua estrangera i 

la llengua materna: anglès-espanyol 
5 2 

42432 Llenguatges jurídics comparats: anglès-espanyol 5 2 

42442 Interpretació jurada, judicial i policial: anglès-espanyol (semi presencial) 5 2 

42415 
Traducció per a la propietat intel·lectual entre la primera llengua estrangera i la llengua 

materna: francès-espanyol 
5 2 

42424 
Traducció per a la exportació i el comerç exterior entre la primera llengua estrangera i 

la llengua materna: francès-espanyol 
5 2 

42433 Llenguatges jurídics comparats: francès-espanyol 5 2 

42446 Interpretació per als organismes internacionals: francès-espanyol  (semi presencial) 5 2 

 

Més informació: 
 
https://web.ua.es/va/masteres/traduccion-institucional/ 
 
  

https://web.ua.es/va/masteres/traduccion-institucional/
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MÀSTER UNIVERSITARI EN TURISME CULTURAL (D106) (semipresencial) 

Dirigit a: 

Aquest màster està recomanat pels titulats universitaris de tota mena d'estudis de les branques de Ciències 
Socials i Humanitats. En el seu pla d'estudis, donada la transversalitat del turisme, s'inclouen matèries 
lligades a diferents àrees de coneixement per a proporcionar una visió integradora que, a la vista de les 
demandes del mercat actual, resulta necessària per a afavorir la millor posada en valor turístic dels béns 
culturals i respondre als reptes que les destinacions es plantegen en aquest àmbit en l'actualitat. 

En el cas de l’alumnat no nadiu espanyol es requereix acreditar un nivell de llengua espanyola de B2. 

Pla d’estudis 

Primer semestre 

CODI ASSIGNATURES CR. SEM 

48900 Tècniques d’interpretació turística 3 1 

48901 Tecnologies de la informació i recursos digitals per al turisme cultural 3 1 

48902 Gobernança, polítiques públiques i patrimoni cultural 3 1 

48903 Societats avançades i consum cultural 3 1 

48904 Creació d’empreses i emprenedoria en turisme cultural 3 1 

48905 Planificació i gestió de destinacions de turisme cultural 3 1 

48906 Identitat territorial, patrimoni i desenvolupament local 3 1 

48907 Escenaris i tipologies del turisme cultural 3 1 

48908 Recursos culturals i potencialitat turística 3 1 

48909 El aprofitament turístic del patrimoni arqueològic 3 1 

Segon semestre 

MÒDUL II OPTATIU (semi-presencial) (cal cursar com a mínim 4 assignatures de entre totes  les 
d’aquesta taula, per a obtenir una especialitat s’haurà d’aprovar almenys 4 assignatures d’aquesta 

especialitat)* 

ESPECIALITAT CODI ASSIGNATURES CR. SEM 

INNOVACIÓ EN 
TURISME 

CULTURAL 

48910 Nous materials per al turisme cultural 3 2 

48911 Turistes culturals, territori i població local 3 2 

48912 
Gestió d’imatge i marca de destinacions de turisme 
cultural 

3 2 

48913 
Anàlisi de mercats i estratègies de màrqueting per a 
turisme cultural 

3 2 

48914 
Innovació i comunicació audiovisual per a productes 
turístics 

3 2 

CREACIÓ I GESTIÓ 
D’OFERTES EN 

TURISME 
CULTURAL 

48915 Rutes i itineraris culturals 3 2 

48916 Història i art per al turisme 3 2 

48917 Cultures vives i turisme cultural 3 2 

48918 El patrimoni industrial, científic i tècnic 3 2 

48919 El patrimoni lingüístic i literari 3 2 
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CODI MÒDUL III PRÀCTIQUES EXTERNES CR. SEM 

48920 Pràctiques Externes 9 2 

 

CODI MÒDUL IV TREBALL FI DE MÀSTER CR. SEM 

48921 Treball Final de Màster 9 2 

 

Més informació: 

https://web.ua.es/va/masteres/turismo-cultural 

  

https://web.ua.es/va/masteres/turismo-cultural
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MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTUDIS ANGLESOS AVANÇATS (D113)  (semipresencial) 

Dirigit a: 

Aquest màster està dirigit als titulats universitaris en l'àmbit dels Estudis Anglesos o altres titulacions afins. 
Per a l'admissió al Màster en Estudis Anglesos Avançats és obligatori el coneixement de la llengua anglesa.. 
Es requereix el nivell C2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (M.C.E.R). 

Els criteris de reconeixement del nivell C2 reconeguts per la UA estan publicats en el BOUA del 25 de febrer 
de 2022: 

https://www.boua.ua.es/acuerdos/descargaracuerdo/22766 

Aquests criteris estableixen que el Grau en Estudis Anglesos, la Llicenciatura en Filologia Anglesa o el 
Grau o Llicenciatura en Traducció i Interpretació: Inglés acrediten automàticament el C2 d’anglès 

Pla d’estudis 

Primer semestre 

CODI ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES CR. 

48701 Mètodes d'investigació en estudis anglesos 6 

48702 Habilitats avançades per a la comunicació acadèmica 6 

48703 Teoria crítica i estudis literaris contemporanis 6 

48704 Corpus en lingüística anglesa 6 

48705 Conferències /taller d'investigació 6 

 
 
Segon semestre 
 

L’alumne ha de triar 4 assignatures de les propostes  (total 18 crèdits) 

CODI Assignatures optatives CR. 

48706 Heroïnes en conflicte: dones escriptores, literatura i gènere 4,5 

48707 Literatura mundial contemporània en anglès 4,5 

48708 Adaptacions cinemàtiques de la literatura americana 4,5 

48709 Noves perspectives sobre literatura medieval i moderna 4,5 

48710 Paradigmes de la gramàtica anglesa 4,5 

48711 Pragmàtica dels discursos digitals 4,5 

48712 Investigació en lexicologia i lexicografia 4,5 

48713 
Entorns d'aprenentatge virtuals (vle): aprenentatge d'idiomes en aplicacions 
mòbils (mall) i videojocs 

4,5 

 
 

CODI Treball final de màster CR. 

48714 Treball final de màster 12 

 

 


