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El model educatiu de l’UJI es 
regeix per deu principis íntimament 
relacionats i que no es poden entendre 
sense considerar-los com un tot:

1.  Desenvolupament integral  
de l’alumnat

2.  Foment de l’ètica  
i la responsabilitat social

3.  Compromís  
amb el desenvolupament  
i la cohesió social i territorial

4.  Cultiu de la vocació investigadora

5.  Impuls de la internacionalització

6.  Compromís amb la llengua pròpia  
i amb el multilingüisme

7.  Incentivació de l’ús de les TIC

8.  Millora continuada de la qualitat

9.  Impuls de l’ocupabilitat i de 
l’esperit emprenedor intel·ligent

10. Promoció de la formació al llarg  
de la vida

Grau en Humanitats: Estudis Interculturals
Branca d’Arts i Humanitats
Facultat de Ciències Humanes i Socials
www.grauhumanitats.uji.es

Humanitats:
Estudis
Interculturals
Arts i Humanitats



PLA D’ESTUDIS [50 places]

Per què Humanitats: Estudis Interculturals a l’UJI

• Segona titulació: amb 84 crédits ECTS més es poden obtenir dues titulacions: grau en 
Humanitats: Estudis Interculturals i grau en Història i Patrimoni.

• Professorat qualificat amb una àmplia experiència docent i de recerca,  reconeguda en 
els indicadors científics internacionals.

• Grups reduïts que permeten una atenció personalitzada i un ensenyament teòric i pràctic 
adequat.

• Biblioteca centralitzada amb servei interbibliotecari, préstec d’ordinadors portàtils, 
Centre de Documentació Europea i revistes especialitzades.

• Laboratori docent de llengües.
• Àmplia oferta de pràctiques en empreses i centres públics.
• Àmplia inserció laboral de les titulades i titulats en Humanitats: Estudis Interculturals.
• Programa d’acció tutorial universitari (PATU): aquest grau ofereix a l’alumnat de primer 

curs el Programa d’acció tutorial universitari amb la finalitat d’ajudar-lo en l’adaptació a 
la Universitat Jaume I i d’integrar-lo en la vida universitària.

Eixides professionals

• Docència, especialment vinculada a l’ensenyament de la filosofia, les llengües, la literatura, 
la història i la geografia, les arts plàstiques i la cultura del món clàssic.

• Gestió de projectes culturals i interculturals i lingüístics en administracions públiques, 
mitjans de comunicació, fundacions, associacions i empreses.

• Dinamització sociocultural en ajuntaments, associacions i centres educatius.
• Promoció i difusió del patrimoni cultural i artístic.
• Gestió i organització de projectes de cooperació i desenvolupament, polítiques socials, i 

plans d’igualtat.
• Mediació i intervenció en conflictes socials, interculturals i de gènere en ajuntaments, ONG, 

centres educatius, etc.
• Museus, biblioteques i arxius.
• Recursos humans: organització de grups de treball en empreses, així com plans de 

comunicació.
• Món editorial i mitjans de comunicació.
• Creació de continguts culturals orientats a les TIC.

PRIMER CURS

 . Llatí i Llengües Europees 
(FBB)

 . Noves Tecnologies per a les 
Llengües i les Humanitats 
(FB)

 . Patrimoni Arqueològic i 
Prehistòric d’Europa (OB)

 . Filosofia Antiga i Medieval 
(OB)

 . Patrimoni Natural: Geografia 
General Física (FBB)

 . Història del Món Clàssic 
(FBB)

 . Història dels Països de 
Parla Anglesa (FBB)

 . Teoria de l’Argumentació i 
del Discurs (FBB)

 . Filosofia de les Ciències 
Humanes i Socials (OB)

 . Cultura Grega a través dels 
Textos (OB)

SEGON CURS

 . Lingüística (FBB)
 . Llengua Catalana / Llengua 

Espanyola (FBB)
 . Pensament Contemporani i 

Interculturalitat (FBB)
 . Història Medieval d’Europa 

(OB)
 . Història Moderna (OB)
 . Història Contemporània 

(OB)
 . Llengua Anglesa (FBB)
 . Ètica (FBB)
 . El Paisatge com a 

Patrimoni: Geografia 
General Humana (OB)

 . Estètica, Gust i Patrimoni 
(OB) 

TERCER CURS

 . Literatura Comparada (OB)
 . Fonts Grecollatines en la 

Literatura (OB)
 . Filosofia Política: Teoria de 

la Democràcia (OB)
 . Literatura Espanyola (OB)
 . Patrimoni i Història de les 

Arts Visuals (OB)
 . Història Contemporània 

d’Espanya (OB)
 . Filosofia Moderna i 

Contemporània (OB)
 . Llengua i Cultura Franceses 

/ Llengua i Cultura 
Alemanyes (OB)

 . Ètica de les Organitzacions 
(OB)

 . Filosofies del Gènere (OB)

QUART CURS

 . Discurs i Societat (OB)
 . Ciutadania Intercultural (OB)
 . Literatura Catalana (OB)
 . Pràctiques Externes (PE)*
 . Treball de Final de Grau 

(TFG)*
 . Optativa 1 (OP)
 . Optativa 2 (OP)
 . Optativa 3 (OP)
 . Optativa 4 (OP)
 . Optativa 5 (OP)

OPTATIVES

 . Norma i Ús de l’Espanyol 
Oral  i Escrit (OP)

 . Pragmàtica Intercultural 
(OP)

 . Francès de la Comunicació 
Internacional / Alemany 
Acadèmic i de la 
Comunicació (OP)

 . Literatura Espanyola 
Contemporània (OP)

 . Filosofia de la Pau i de la 
Cooperació Intercultural 
(OP)

 . Filosofia de la Religió en la 
Societat Global (OP)

 . Filosofia de la Ciència i la 
Cultura (OP)

 . Gestió de la Societat 
Intercultural (OP)

 

*  Per a cursar les assignatures 
Pràctiques Externes (PE) i 
el Treball de Final de Grau 
(TFG) cal haver superat el 
80% dels crèdits ECTS de les 
assignatures de formació 
bàsica (FB) i obligatòries (OB).

Consulta horaris, aules, 
guies docents, assignatures, 
professorat, sistemes 
d’avaluació, etc.  
en http://sia.uji.es 

El color indica les assignatures 
que s’imparteixen totalment 
o parcialment en llengua 
estrangera.

DISTRIBUCIÓ DE CRÈDITS I MATÈRIES 1r curs 2n curs 3r curs 4t curs TOTAL
Formació bàsica (FB) / Formació bàsica de branca (FBB) 36 30 66
Obligatòries (OB) 24 30 60 18 132
Optatives (OP) 24 24
Pràctiques externes (PE) 12 12
Treball de final de grau (TFG) 6 6
TOTAL 60 60 60 60 240

Total de crèdits del grau: 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer System). La Universitat Jaume I ha establert que cada crèdit 
ECTS equival, per norma general, a 25 hores de treball de l’estudiantat. D’aquestes, entre 7,5 i 10 hores corresponen a docència 
presencial (classes, pràctiques, tutories, seminaris, etc.) i la resta són les hores de treball autònom de l’alumnat (treballs, projectes, 
hores d’estudi, etc.).
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