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La Universitat de Barcelona

Benvolgut, benvolguda,

Ara és la teva! Després de molts anys d’esforç, ha arribat el moment d’escollir cap on vols orientar la teva 
formació. I a la Universitat de Barcelona t’hi ajudarem. Com a universitat pública, tenim l’objectiu d’asse-
gurar a tothom l’accés a l’educació superior sense cap altra limitació que els mèrits, la capacitat i l’esforç.

El curs 2021-2022, a la Universitat de Barcelona trobaràs una oferta molt completa de titulacions de grau. 
Posem al teu abast una universitat que té l’experiència i el prestigi que confereix una trajectòria de més de 
500 anys d’història i que, alhora, se situa a l’avantguarda de la innovació i de la docència de qualitat. Una 
combinació de factors que fa que sigui la universitat amb més demanda del sistema universitari català.

A més, perquè aprofitis aquesta etapa al màxim, disposem d’una gran xarxa de biblioteques i sales d’estudi, 
un servei d’atenció a l’estudiant, oficines de relacions internacionals, oficines de pràctiques i un pla d’acció 
tutorial, així com un programa propi de beques i ajuts (bkUB).

Però una universitat és molt més que la seva oferta acadèmica; per això també donem molta importància a 
tot un seguit de serveis complementaris en els àmbits esportiu (Esports UB), musical (orquestra i cors), 
d’aprenentatge de llengües (Escola d’Idiomes Moderns) i d’allotjament (col·legis majors).

A la Universitat de Barcelona acollim cada any més d’onze mil nous estudiants de grau. I, si ho vols, a tu 
també t’hi donarem la benvinguda. Estic convençut que comencen alguns dels millors anys de la teva vida i 
voldríem que els compartissis amb nosaltres. Espero que en el futur sentis orgull de formar part de la Uni-
versitat de Barcelona.

Joan Guàrdia 
Rector
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Benvolgut, benvolguda,

La Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals es dedica a la docència i a la recerca 
en l’àmbit de la informació, la comunicació audiovisual, la gestió dels continguts digi-
tals, la documentació, la biblioteconomia i l’arxivística. Es combinen, doncs, estudis 
d’informació i mitjans audiovisuals relativament joves amb estudis amb una tradició 
centenària.

L’antiga Facultat de Biblioteconomia i Documentació forma, des de 2012, professionals del sector audio-
visual (especialistes en producció, direcció, guió, fotografia o postproducció), investigadors en mitjans i per-
fils orientats a la creació i la gestió de continguts en línia als estudis de Comunicació Audiovisual i als màs-
ters de Gestió de Continguts Digitals i Humanitats Digitals. La instal·lació de dos platós, un estudi de 
ràdio i un estudi de so i la incorporació de professionals en actiu com a professorat són els principals nous 
recursos que ho han fet possible, així com les pràctiques obligatòries en empreses del sector audiovisual. La 
incorporació del concepte d’nformació és una clara adaptació a l’actualitat, en què, cada vegada més, es ges-
tiona informació en forma de dades (textuals, numèriques, sonores o gràfiques), que després es materialitzen 
en objectes documentals. Per aquest motiu, des de fa anys es parla de ciències de la informació (information 
sciences). Amb tot, aquesta orientació global als àmbits de la informació i la comunicació audiovisual no 
significa una renúncia a les nostres arrels, sinó una actualització sense deixar de banda l’herència que ens 
ha portat fins aquí.

El grau de Gestió d’Informació i Documentació Digital forma professionals especialistes en la gestió dels 
recursos d’informació i l’oferta de serveis, en organitzacions públiques i privades, que donen resposta a les 
demandes d’una societat marcada per les xarxes i la informació digital. Aquest nou grau recull i actualitza 
els anteriors estudis del grau d’Informació i Documentació en la formació de bibliotecaris, arxivers, gestors 
de documents, infonomistes, arquitectes de la informació o gestors de biblioteques digitals, que són al-
guns dels noms que s’utilitzen per designar les persones que s’ocupen de seleccionar, analitzar, organitzar i 
difondre la informació i els documents en qualsevol suport i format. Els llocs on treballen aquests profes-
sionals són els sistemes d’informació i documentació: biblioteques, arxius, centres de documentació, serveis 
d’informació i bases de dades, biblioteques digitals, portals web, consultories, etc., que es poden trobar no 
només en el sector públic, sinó també en la majoria de les empreses.

La Facultat també ofereix la possibilitat de cursar la doble titulació de Gestió d’Informació i Documenta-
ció Digital – Comunicació Audiovisual en cinc anys. Les persones amb aquesta doble titulació tenen els 
coneixements i les habilitats per actuar en entorns que requereixen professionals híbrids, com, per exemple, 
els serveis de documentació en els mitjans de comunicació o la presència corporativa a les xarxes socials i 
en portals web.

Si ets una persona interessada en la nostra oferta formativa, no dubtis a consultar-nos qualsevol qüestió. 
T’atendrem amb molt de gust.

Miquel Térmens
Degà de la Facultat  

d’Informació i Mitjans Audivisuals
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 La Facultat  
 d’Informació  
 i Mitjans Audiovisuals 

Posició de la UB en l’àmbit de les Ciències Socials 
segons el QS Ranking 
 Àmbit geogràfic Posició  
 Europa 63  
 Món 152  

La Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals 
de la Universitat de Barcelona és a l’edifici de 
Sants. Com que està situat al costat de l’estació, és 
un dels punts més ben comunicats de Barcelona  
i el veritable centre d’enllaç dels diversos campus 
de la Universitat.

La Facultat acull més de set-cents estudiants i una 
vuitantena de professors, entre titulars a temps 
complet i professionals que col·laboren com a 
professors associats a temps parcial. Això és pre-
cisament l’expressió essencial del vincle del nostre 
centre amb la realitat professional del país.

L’oferta docent de la Facultat inclou el grau de 
Gestió d’Informació i Documentació Digital,  
el grau de Comunicació Audiovisual, la doble 
titulació d’Informació i Documentació Digital –  
Comunicació Audiovisual, el màster universitari 
de Gestió de Continguts Digitals, el màster uni-
versitari de Biblio teques i Col·leccions Patrimo-
nials, el màster universitari de Biblioteca Escolar 
i Promoció de la Lectura, el màster universitari 
d’Humanitats Digitals i el doctorat d’Informació  
i Comunicació. A més, la Facultat desenvolupa 
una oferta pròpia de cursos de formació continua-
da i d’extensió universitària adreçats als professio-
nals i a la societat en general.

Suport a l’estudi i oportunitats  
de formació
• Pla d’acció tutorial (PAT): l’alumnat de nou 

accés disposa d’un professor que li farà de tutor 
al llarg de tota la carrera. A més, en el marc 
del PAT, es programen activitats i s’ofereixen 

recursos per a l’orientació en les tècniques 
d’estudi, l’itinerari curricular, la construcció d’un 
perfil professional propi i la inserció en el món 
laboral.

• Programes d’intercanvi: a banda de les beques 
generals de l’Estat i de la Universitat, l’alumnat 
de la Facultat participa en els programes d’in-
tercanvi espanyols, iberoamericans i europeus 
per mitjà dels programes SICUE, CINDA i 
Erasmus+, respectivament. Això li permet cursar 
estudis en universitats espanyoles, iberoamerica-
nes i europees durant un semestre o dos.

• Convenis de cooperació educativa: l’alumnat 
de la Facultat disposa de moltes oportunitats 
per portar a terme pràctiques remunerades en 
empreses i institucions. Cada any se signen més 
de dos-cents convenis de cooperació educativa, 
de manera que tots els estudiants que ho volen 
poden gaudir d’aquesta experiència i de l’ajut 
econòmic de suport a l’estudi que s’obté a canvi. 
Sovint, aquesta és una via d’inserció laboral per  
a un nombre significatiu d’estudiants, una vega-
da graduats.

• Pràctiques d’estiu: la Facultat ofereix als estu-
diants la possibilitat de dur a terme una estada 
de pràctiques professionals en diverses institu-
cions a l’estranger durant els mesos d’estiu. Entre 
els més de cinquanta centres que es van oferir el 
2016, destaquen diverses agències de les Nacions 
Unides a Ginebra (ACNUR), les biblioteques 
internacionals de l’Instituto Cervantes (Casa-
blanca, Chicago, Tòquio, etc.), les biblioteques 
universitàries a Porto, o la Hispanic Society i la 
Queens Library de Nova York.

Altres serveis del centre
A més dels serveis generals de la Universitat, 
l’alumnat de la Facultat té a la seva disposició els 
serveis específics següents:
• Plató. La Facultat disposa d’un plató de 70 m² 

amb chroma key, il·luminació de sostre i dues 
cortines de fons. També té una sala de control 
insonoritzada de 15 m² amb mesclador de vídeo, 
tituladora, control d’il·luminació i taula de so.

• Biblioteca. La biblioteca de la Facultat té un 
fons especialitzat de prop de 22.000 volums 
i 440 revistes vives (en paper i electròniques), 
a més de 266 vídeos. A la biblioteca també hi 
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ha connexió wifi, ordinadors de treball per als 
alumnes i portàtils en préstec. La biblioteca 
de la Universitat de Barcelona ofereix diversos 
serveis en línia (www.bib.ub.edu).

• Aula de ràdio. Adaptada per fer pràctiques 
d’estudi radiofònic. La Facultat disposa d’un 
estudi condicionat acústicament per fer-hi en-
registraments i audicions, que inclou una cabina 
de locució. Els dos espais estan equipats amb 
aparells d’aire condicionat.

• Aules d’informàtica. La Facultat disposa de qua-
tre aules d’informàtica per a ús docent amb un 
total de 105 PC i 25 Mac, i una aula d’usuaris 
amb 15 PC. 

• Zones wifi. La Facultat disposa del servei 
corporatiu d’accés sense fil a la xarxa de la UB, 
que permet la connexió a Internet a l’interior de 
l’edifici (aules i sales de reunions).

• Secretaria d’Estudiants i Docència. Servei on  
es resolen la majoria dels tràmits administratius 
i les consultes d’informació relacionats amb l’ac-
tivitat acadèmica dels estudiants. També difon la 
informació necessària per dur a terme les estades 
de pràctiques en una institució o empresa (mit-
jançant convenis de cooperació educativa).

• Servei d’Informació d’Ofertes de Feina. És una 
llista de distribució que té l’objectiu de difondre 
gratuïtament, entre els titulats de la Facultat que 
s’hi inscriguin, les ofertes de feina i les beques 
que arriben directament al centre, a més de les 
que es localitzen en fonts diverses.

 Graus que s’imparteixen  
 a la Facultat 

Gestió d’Informació  
i Documentació Digital 

Crèdits ECTS: 240
Places de nou ingrés: 60 

El grau de Gestió d’Informació i Documentació 
Digital forma especialistes en l’obtenció, selecció, 
organització, preservació i difusió d’informació 
i documentació digital i analògica, mitjançant 
l’aplicació de les tecnologies.

Aquests professionals duen a terme les tasques 
següents:
• Organitzen la informació i la documentació per 

a la seva millor recuperació, ús i difusió.
• Ofereixen tota mena de serveis i productes d’in-

formació (físics, virtuals, digitals, analògics, etc.), 
amb especial incidència en els entorns web i les 
xarxes socials.

• Estableixen polítiques de preservació i conserva-
ció de la documentació.

• Analitzen les necessitats de les organitzacions  
i dels usuaris.

• Defineixen polítiques de selecció i obtenció de 
la informació.

• Avaluen els serveis i els productes en cerca del 
millor servei.

El grau forma professionals de mentalitat oberta 
al canvi, que podran integrar-se en entorns labo-
rals marcats per la innovació constant de proces-
sos i d’instruments, i que sabran posar en relleu el 
valor estratègic de la informació i la documentació 
en tot tipus d’organitzacions.

Modalitats d’impartició dels estudis
Els estudis es poden cursar en modalitat presen-
cial o semipresencial. En aquest darrer cas, les 
sessions s’imparteixen en torn de tarda, de manera 
que l’alumnat pot compaginar els estudis amb la 
feina.
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Amb la modalitat semipresencial, s’aprofiten tots 
els avantatges del contacte presencial entre alum-
nat i professorat, i es facilita el seguiment dels 
estudis (mitjançant un campus virtual) a les perso-
nes que no disposen de temps en l’horari habitual 
de les classes, o bé que viuen lluny de Barcelona  
i no poden desplaçar-s’hi diàriament per assistir  
a classe.

Els grups són de dimensions reduïdes (40-50 
alumnes), la qual cosa permet aplicar un ampli 
ventall de metodologies docents (classes magis-
trals, treball en grup, seminaris, xerrades de pro-
fessionals, pràctiques a les aules d’informàtica, 
etc.) i fer un seguiment particular de l’alumnat.

Què estudiaràs?
 Matèries Crèdits
 Formació bàsica 60  
 Obligatòries 129  
 Optatives 30  
 Pràctiques externes 12  

 Treball Final de Grau 9  

Pràcticum
El Pràcticum, amb una assignació de dotze crèdits, 
permet una estada de pràctiques de dues-centes 
quaranta hores que facilita el coneixement global 
del centre, de l’empresa o del servei d’informació 
on es cursa i la integració de l’estudiant en una 
dinàmica de funcionament diari. 

La Facultat manté una relació estreta amb el món 
professional, fet que possibilita una gran interac-
ció en tots els àmbits, especialment en la configu-
ració de l’oferta dels més de dos-cents llocs on es 
pot fer el Pràcticum o les estades de pràctiques 
voluntàries remunerades. 

On pots fer el Pràcticum?
• Empreses i organitzacions (Centro de Informa-

ción Jurídica, Metges sense Fronteres, Hospital 
Sant Joan de Déu, etcètera).

• Centres de documentació (Idescat, CaixaForum, 
Institut Català de les Dones, etcètera).

• Mitjans de comunicació (TV3, Catalunya 
Ràdio, etcètera).

• Biblioteques públiques, especialitzades  
i acadèmiques.

• Arxius (Arxiu Nacional de Catalunya, Arxiu de 
la Corona d’Aragó, Arxiu del Col·legi d’Arqui-
tectes de Catalunya, etcètera).

Pla d’estudis

 Primer curs: 60 crèdits 

 Primer semestre Crèdits

 Organització i Informació a l’Empresa 6 
 Indústries Culturals i Societat de la Informació 6 
 Biblioteques, Arxius i Centres de Documentació 6 
 Informació i Formats Digitals 6 
 Cerca i Ús d’Informació 6 

 Segon semestre Crèdits

 Aspectes Legals de la Informació 6 
 Edició Web 6 
 Estadística Aplicada 6 
 Bases de Dades 6 
 Recuperació d’Informació 6 

 Segon curs: 60 crèdits 

 Primer semestre Crèdits

 Desenvolupament de Col·leccions 6 
 Visualització d’Informació 6 
 Fonts d’Informació 6 
 Tècniques de Comunicació 6 
 Representació de la Informació: Metadades 6 

 Segon semestre Crèdits

 Anàlisi de Contingut Escrit i Audiovisual 6 
 Repositoris i Biblioteques Digitals 6 
 Història del Patrimoni Documental 6 
 Serveis als Usuaris 6 
 Representació de la Informació: Catalogació  6 
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 Tercer curs: 60 crèdits 

 Primer semestre Crèdits

 Tractament del Material Audiovisual 6 
 Comunicació a la Xarxa 6 
 Gestió d’Unitats d’Informació 6 
 Disseny d’Interacció 6 
 Sistemes de Gestió de la Informació I  6 

 Segon semestre Crèdits

 Preservació Digital 6 
 Màrqueting 3 
 Gestió Documental a l’Empresa 6 
 Sistemes de Gestió de la Informació II 6 
 Introducció al Pràcticum  3 
 Avaluació i Qualitat 3 
 Optatives de Grau  3 

 Quart curs: 60 crèdits 

 Primer semestre Crèdits

 Pràcticum 12 
 Metodologia de la Recerca 6 
 Optatives de grau 12 

 Segon semestre Crèdits

 Treball Final de Grau 9 
 Web Semàntic 6 
 Optatives de grau 15 

Algunes de les assignatures optatives que podràs 
cursar:

 Big Data  
 Vídeo Digital  
 Posicionament SEO  
 Catalogació amb RDA  
 Descripció i Classificació d’Arxius  

 
 Biblioteques Públiques  
 Creació i Gestió d’Empreses Documentals  
 Informació Especialitzada en Ciència   
 i Tecnologia  
 Serveis per a Usuaris amb Necessitats Especials  

En què podràs treballar?
El grau de Gestió d’Informació i Documentació 
Digital et permetrà treballar, gestionant recursos 
d’informació i oferint serveis, en organitzacions 
públiques i privades que donen resposta a les 
demandes d’una societat marcada per les xarxes  
i la informació digital. El ventall de sortides pro-
fessionals que s’ofereixen és molt ampli:
• Gestió de la informació a Internet (comerç 

electrònic, arquitectura de llocs web, gestió de 
comunitats digitals —community manager—, 
tractament massiu de dades —big data—, biblio-
teques digitals, especialista en usabilitat, etc.). 
És un sector emergent que atorga unes creixents 
possibilitats de feina als nostres graduats.

• Empreses relacionades amb el sector de les 
indústries culturals, com ara editorials, mitjans 
de comunicació, llibreries, distribuïdores de ma-
terials bibliogràfics, fonoteques i fototeques. La 
incorporació de materials en diferents formats  
i suports ha diversificat molt el tipus de feina 
que poden fer els nostres estudiants.

• Biblioteques públiques, universitàries i de cen-
tres d’ensenyament primari i secundari, xarxes  
i consorcis de biblioteques. 

• Centres de documentació i gestió documental 
en tota mena d’empreses i organitzacions (per 
exemple, gabinets d’advocats, bancs, empreses 
vinculades a la informàtica, documentació tècni-
ca a la indústria, etcètera). 

En resum, qualsevol lloc on hi hagi informació 
per gestionar.

Inserció laboral: 96,30 % dels titulats UB ocupats 
tres anys després d’haver finalitzat els estudis 
(AQU, 2017).
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Comunicació
Audiovisual 

Crèdits ECTS: 240
Places de nou ingrés: 60 

El grau de Comunicació Audiovisual forma 
professionals en un sentit ampli i modern, des 
dels fonaments teòrics del llenguatge audiovisual 
fins als diversos àmbits de la creació: el guió, la 
producció, la direcció i la realització en el cinema, 
la televisió, la ràdio, els nous mitjans de comu-
nicació, els entorns multimèdia i la comunicació 
interactiva.

La formació que es planteja abasta els perfils 
principals del sector audiovisual: director, guionis-
ta, productor, realitzador, dissenyador de produc-
ció i postproducció visual i sonora, investigador 
i community manager. L’ensenyament s’orienta a 
la creació de continguts audiovisuals de caràcter 
informatiu, artístic o publicitari. La docència en 
aquests àmbits és essencialment pràctica i es duu  
a terme a les instal·lacions del centre.

Els estudis abasten l’àmbit de la gestió, de manera 
que es treballa la planificació, l’organització i la 
direcció dels recursos tècnics, humans, legals  
i econòmics de la producció audiovisual. Aquest 
àmbit inclou la direcció de projectes, el màrque-
ting, la comptabilitat i l’administració, la propietat 
intel·lectual, la gestió de continguts i la planifica-
ció, i la creació, l’organització i la gestió d’empreses 
audiovisuals.

Què estudiaràs?

 Matèries Crèdits
 Formació bàsica 60  
 Obligatòries 126  
 Optatives 30  
 Pràctiques externes obligatòries 12  
 Treball Final de Grau obligatori 12  

Pla d’estudis

 Primer curs: 60 crèdits 

 Primer semestre Crèdits

 Fonaments d’Escriptura de Guió   6 
 Fonaments de la Comunicació Mediatitzada 6 
 Història dels Models Audiovisuals 6 
 Llenguatge Audiovisual 6 
 Llenguatge i Tecnologia Multimèdia  6 

 Segon semestre Crèdits

 Fonaments d’Escriptura de Guió   6
 Fonaments de la Comunicació Mediatitzada 6 
 Història dels Models Audiovisuals 6 
 Llenguatge Audiovisual 6 
 Llenguatge i Tecnologia Multimèdia  6 

 Segon curs: 60 crèdits 

 Primer semestre Crèdits

 Direcció de Fotografia 6 
 Disseny i Elaboració del So 6 
 Dret Audiovisual 6 
 Guió 6 
 Muntatge i Edició 6 

 Segon semestre Crèdits

 Creació Radiofònica 6 
 Documentació Audiovisual 6 
 Producció Audiovisual 6 
 Realització Cinematogràfica 6 
 Teories de la Comunicació Mediatitzada 6 

 Tercer curs: 60 crèdits 

 Primer semestre Crèdits

 Reportatge 6 
 Comunicació a la Xarxa 6 
 Introducció a la Investigació en Comunicació   
 Audiovisual 6 
 Postproducció Audiovisual 6 
 Realització Televisiva 6 
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 Segon semestre Crèdits

 Creació Multimèdia 6 
 Documental 6 
 Estructura del Sistema Audiovisual 6 
 Màrqueting Audiovisual 6 
 Projecte Audiovisual 6 

 Quart curs: 60 crèdits 

 Primer semestre Crèdits

 Emprenedoria i Creació d’Empreses   
 Audiovisuals 6 
 Pràctiques 6 
 Treball Final de Grau  6 
 Optatives de Grau 12 

 Segon semestre Crèdits

 Pràctiques 6 
 Treball Final de Grau 6 
 Optatives de Grau 18 

Algunes de les optatives que podràs cursar:
• Animació
• Disseny i Desenvolupament de Videojocs
• Narrativa Transmèdia
• Nous Formats Audiovisuals
• Producció Executiva

En què podràs treballar?
El grau et permet accedir a un ventall de sortides 
professionals força ampli: 
• Guionista, creador i gestor de continguts: 

tasques relacionades amb la creació i la gestió 
dels continguts de projectes audiovisuals dels 
diversos gèneres narratius (periodisme, ficció, 
publicitat, plataformes web i multimèdia),  
i franquícies transmèdia. 

• Realitzador: tasques relacionades amb el procés de 
plasmar en imatges el guió d’una obra audiovisual 
de qualsevol tipus, en totes les seves fases. 

• Productor: tasques relacionades amb el desenvo-
lupament d’una idea fins a convertir-la en un 
producte audiovisual de qualsevol tipus (orga-
nització dels recursos humans, tècnics i artístics 
necessaris). 

• Analista: tasques d’anàlisi, estudi i recerca dels 
mitjans audiovisuals (i dels productes que 
generen) en la mesura que produeixen cultura  
i són pilars de les societats democràtiques. 

• Creador multimèdia: perfil transversal coneixedor 
de les diverses finestres d’explotació i comunicació 
dels continguts audiovisuals i de les eines que 
cadascuna ofereix; tasques relacionades amb la 
gestió de projectes web, el disseny d’aplicacions 
interactives i la gestió de comunitats digitals.

Inserció laboral: 89,90 %* dels titulats UB ocupats 
tres anys després d’haver finalitzat els estudis 
(AQU, 2017).

Gestió d’Informació i Documentació  
Digital – Comunicació Audiovisual 

Crèdits ECTS: 348
Places de nou ingrés: 20 

La doble titulació combina assignatures dels graus 
Gestió d’Informació i Documentació Digital 
(GIDD) i de Comunicació Audiovisual (CAV), 
que asseguren la formació de professionals amb el 
coneixement dels dos àmbits d’especialització, 
perquè puguin integrar-se en entorns laborals 
híbrids. S’hi treballen tant aspectes relatius a la 
gestió de la informació aplicada als mitjans de 
comunicació com a la creació de productes audio-
visuals. També, els aspectes relacionats amb la 
presència corporativa a les xarxes socials i als por-
tals web.

Aquest itinerari de doble titulació està especial-
ment dissenyat per assolir les competències de les 
dues titulacions de manera satisfactòria en el mí-
nim temps possible.

Què estudiaràs?
 Matèries Crèdits
 Formació bàsica 84  
 Obligatòries 213  

* Les dades fan referència a la mitjana de les universitats catalanes.
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  Optatives 18  
 Pràctiques externes 12  

 Treball Final de Grau 21  

Pla d’estudis

 Primer curs: 72 crèdits 

 Primer semestre Crèdits

 Fonaments de la Comunicació Mediatitzada   
 (CAV) 6 
 Llenguatge Audiovisual (CAV) 6 
 Informació i Formats Digitals (GIDD) 6 
 Indústries Culturals i Societat de la Informació   
 (GIDD) 6 
 Cerca i Ús d’Informació (GIDD) 6 
 Biblioteques, Arxius i Centres de Documentació   
 (GIDD) 6 

 Segon semestre Crèdits

 Estètica i Audiovisuals (CAV) 6 
 Narrativa Audiovisual (CAV) 6 
 Vídeo Digital (CAV) 6 
 Estadística Aplicada (GIDD) 6 
 Recuperació d’Informació (GIDD) 6 
 Bases de Dades (GIDD) 6 

 Segon curs: 72 crèdits 

 Primer semestre Crèdits

 Disseny i Elaboració del So (CAV) 6 
 Direcció de Fotografia (CAV) 6 
 Fonaments d’Escriptura de Guió (CAV) 6 
 Gestió de Col·leccions (GIDD) 6 
 Representació de la Informació:    
 Metadades (GIDD) 6 
 Fonts d’Informació (GIDD) 6 

 Segon semestre Crèdits

 Comunicació Oral Persuasiva (CAV) 6 
 Disseny Audiovisual (CAV) 6 
 Documentació Audiovisual (CAV) 6 

 
 Història del Patrimoni Documental (GIDD) 6 
 Representació de la Informació: Catalogació   
 (GIDD) 6 
 Anàlisi de Contingut Escrit i Audiovisual   
 (GIDD) 6 

 Tercer curs: 72 crèdits 

 Primer semestre Crèdits

 Muntatge i Edició (CAV)  6 
 Dret Audiovisual (CAV) 6 
 Guió (CAV) 6 
 Tractament del Material Audiovisual (CAV) 6 
 Visualització d’Informació (GIDD) 6 
 Sistemes de Gestió de la Informació I (GIDD) 6 

 Segon semestre Crèdits

 Realització Cinematogràfica (CAV) 6 
 Producció Audiovisual (CAV) 6 
 Teories de la Comunicació Mediatitzada (CAV) 6 
 Sistemes de Gestió de la Informació II (GIDD) 6 
 Repositoris i Biblioteques Digitals (GIDD) 6 
 Serveis als Usuaris (GIDD) 6 

 Quart curs: 69 crèdits 

 Primer semestre Crèdits

 Postproducció Audiovisual (CAV) 6 
 Realització Televisiva (CAV) 6 
 Reportatge (CAV) 6 
 Comunicació a la Xarxa (CAV) 6 
 Disseny d’Interacció (GIDD) 6 
 Gestió d’Unitats d’Informació (GIDD) 6 

 Segon semestre Crèdits

 Estructura del Sistema Audiovisual (CAV) 6 
 Projecte Audiovisual (CAV) 6 
 Màrqueting (GIDD) 3 
 Preparació al Pràcticum (GIDD) 3 
 Avaluació i Qualitat (GIDD) 3 
 Gestió Documental a l’Empresa (GIDD) 6 
 Preservació Digital (GIDD) 6 
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 Cinquè curs: 63 crèdits 

 Primer semestre Crèdits

 Pràcticum (CAV + GIDD) 12 
 Metodologia de la Recerca (GIDD) 6 
 Crèdits optatius 12 

 Segon semestre Crèdits

 Web Semàntic (GIDD) 6 
 Treball Final de Grau (GIDD) 9 
 Treball Final de Grau (CAV) 12 
 Crèdits optatius  6 

Treball Final de Grau
L’estudiant s’haurà de matricular del TFG de 
cadascun dels dos graus, atès que aquesta assig-
natura no es pot reconèixer, però n’haurà de fer 
només un de conjunt, de nou crèdits, en el qual es 
garantirà que s’assoleixin les competències assigna-
des als TFG dels dos graus.

En què podràs treballar?
L’alumne que obtingui les dues titulacions podrà 
treballar en els sectors professionals específics de 

cadascun dels graus (biblioteques, arxius, centres 
de documentació, consultories i empreses de tot 
tipus, o bé productores audiovisuals i empreses de  
creació de productes informatius, publicitaris,  
de ficció, interactius o d’animació) i, a més, tindrà 
un perfil molt adequat a les demandes de sectors 
vinculats a Internet (comerç electrònic, arqui- 
tectura de llocs web, gestió de comunitats digi-
tals —community manager—, etc.). També podrà 
treballar en serveis de documentació de mitjans  
de comunicació i d’empreses editorials.

 Ponderacions PAU  
 i reconeixement crèdits CFGS 

Al web del Canal Universitats de la Generalitat 
de Catalunya pots consultar:

La taula de ponderacions per a l’admissió des de 
les PAU a: http://universitats.gencat.cat/ca/ 
preinscripcio/taula_ponderacions

El reconeixement de crèdits procedents d’un Cicle 
Formatiu de Grau Superior a: http://universitats.
gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/

http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/taula_ponderacions
http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/taula_ponderacions
http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/
http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/
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 Barcelona Activa, el servei de referència  
 en orientació acadèmica i laboral a la ciutat 

Barcelona Activa, l’agència de desenvolupament econòmic i local de l’Ajuntament de Barce-
lona, dona suport a la ciutadania en l’orientació professional i la recerca de feina.

Al web barcelonactiva.cat/treball pots consultar tot el que pot fer per tu Barcelona Activa. 
Des d’una àmplia oferta de serveis per orientar el teu futur acadèmic i professional fins a 
itineraris formatius i sortides professionals. Si fas servir el cercador d’ocupacions, trobaràs la 
definició de prop de 1.000 ocupacions, amb les seves tasques associades, els requisits forma-
tius i competencials, la situació al mercat de treball i les ofertes de feina relacionades.

Per treballar del que m’agrada,  
què he d’estudiar? 
Si estudio el que m’agrada,  
de què podré treballar?

Per donar resposta a aquestes dues preguntes, Barcelona Activa i la Universitat de Barcelona 
col·laboren en la definició d’un catàleg ampli de sortides professionals vinculades als estudis 
universitaris. Pots rebre assessorament personalitzat a l’espai Porta22, de Barcelona Activa,  
i al Servei d’Atenció a l’Estudiant de la Universitat de Barcelona. 

Porta22 – Barcelona Activa 

Carrer de la Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 899
porta22@barcelonactiva.cat
barcelonactiva.cat/treball

Horari
De dilluns a divendres de 8.30 h a 20 h

Accés
Metro: L1 Glòries i Clot / L2 Clot
Bus: 7 / H12 / H14 / 92 / 192 
Rodalies: R1 i R2 Clot

Tramvia: T4 Ca l’Aranyó, 
T5 i T6 Can Jaumandreu
Bicing: 42, 132 i 133

 barcelonactiva.cat/treball
 barcelonactiva

 barcelonactiva
 barcelonactiva

 videosbarcelonactiva
 company/barcelona-activa

http://barcelonactiva.cat/treball
mailto:porta22%40barcelonactiva.cat?subject=
http://barcelonactiva.cat/treball
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 On estudiaràs? 

MAPA

Facultat d’Informació  
i Mitjans Audiovisuals
Melcior de Palau, 140
08014 Barcelona
934 035 770
www.ub.edu/informacio-
mitjans-audiovisuals

   Melcior de Palau

   
 N

um
àn

cia

Sants
Estació

Avinguda de Madrid
Plaça del
Centre

http://www.ub.edu/informacio-mitjans-audiovisuals
http://www.ub.edu/informacio-mitjans-audiovisuals
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ENSENYAMENT PAU/
CFGS
(inici)

PAU/
CFGS
(final)

PREU
orien- 
tatiu  

1r curs
Administració i Direcció d’Empreses 8,848 8,428 1.061
Administració i Direcció d’Empreses - Dret 11,386 11,140 1.061
Administració i Direcció d’Empreses -  
Matemàtiques

12,195 12,008 1.502

Administració i Direcció d’Empreses -  
Química

9,384 6,708 1.502

Administració i Direcció d’Empreses -  
Sociologia

9,922 9,310 1.061

Antropologia Social i Cultural 6,240 5,882 1.061
Arqueologia 5,000 5,000 1.502
Arqueologia - Història 6,872 5,000 1.502
Belles Arts 8,536 7,051 1.502
Bioinformàtica (UPF [ESCI]-UB-UPC) 9,104 8,474 7.920
Biologia 11,112 10,914 1.502
Bioquímica 11,976 11,646 1.502
Biotecnologia 11,908 11,524 1.502
Ciència i Tecnologia dels Aliments 8,556 8,030 1.660
Ciències Ambientals 9,810 9,450 1.502
Ciències Biomèdiques 12,514 12,367 1.660
Ciències Culinàries i Gastronòmiques  
(UB [CETT]-UPC)

5,000 5,000 8.205

Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport 
(INEFC)

10,236 10,236 1.660

Ciències del Mar 10,675 10,310 1.502
Ciències Polítiques i de l’Administració 8,406 7,978 1.061
Ciències Polítiques i de l’Administració - Dret 11,608 8,356 1.061
Cinematografia (ESCAC) 9,650 9,650 9.900
Comunicació Audiovisual 11,194 11,102 1.502
Comunicació Audiovisual - Gestió 
d’Informació i Documentació Digital

10,702 10,470 1.502

Comunicació i Indústries Culturals 9,378 9,312 1.502
Conservació i Restauració de Béns Culturals 7,348 5,000 1.502
Continguts Digitals Interactius (ENTI) 5,000 5,000 8.470
Creació Artística per a Videojocs  
i Jocs Aplicats (ENTI)

6,192 5,000 8.470

Criminologia 9,034 8,920 1.061
Criminologia - Dret 11,351 11,046 1.061
Disseny 10,516 10,318 1.502
Dret 9,258 9,210 1.061
Dret - Gestió i Administració Pública 9,064 8,854 1.061
Dret - Relacions Laborals 9,606 9,402 1.061
Economia 8,606 8,342 1.061
Economia - Estadística (UB-UPC) 11,453 11,190 1.061
Educació Social 9,442 9,037 1.061
Empresa Internacional  
(International Business)

11,468 11,440 1.061

Enginyeria Biomèdica 12,684 12,684 1.660
Enginyeria de Materials 5,410 5,010 1.660
Enginyeria Electrònica de Telecomunicació 8,636 7,306 1.660
Enginyeria Informàtica 9,650 9,374 1.660
Enginyeria Informàtica - Matemàtiques 13,140 11,929 1.660
Enginyeria Química 9,618 9,386 1.660
Estadística (UB-UPC) 10,050 9,818 1.502
Estudis Anglesos 6,120 5,782 1.061
Estudis Àrabs i Hebreus 5,000 5,000 1.061

ENSENYAMENT PAU/
CFGS
(inici)

PAU/
CFGS
(final)

PREU
orienta-

tiu  
1r curs

Estudis Francesos (UB-UAB) 5,000 5,000 1.061
Estudis Literaris 6,030 5,000 1.061
Farmàcia 10,976 10,602 1.502
Farmàcia - Nutrició Humana i Dietètica 12,338 11,838 1.502
Filologia Catalana 5,000 5,000 1.061
Filologia Clàssica 5,000 5,000 1.061
Filologia Hispànica 5,000 5,000 1.061
Filosofia 7,020 6,712 1.061
Física 11,884 11,660 1.502
Física - Matemàtiques 13,506 11,010 1.502
Fisioteràpia (Physiotherapy) (UdG-UB 
[ENTI])

5,346 5,000 7.334

Geografia 5,000 5,000 1.061
Geologia 5,000 5,000 1.502
Gestió d’Empreses en Comerç  
i Distribució (ESCODI)

5,000 5,000 5.760

Gestió d’Informació i Documentació Digital 5,338 5,000 1.502
Gestió i Administració Pública 7,124 6,340 1.061
Història 5,400 5,000 1.061
Història de l’Art 5,496 5,000 1.061
Infermeria (Campus Bellvitge) 11,198 10,842 1.660
Infermeria (Campus Clínic) 12,196 12,122 1.660
Infermeria (SJD) 9,736 9,460 5.595
Investigació Privada (Títol Propi) 5,000 5,000 1.380
Lingüística 5,000 5,000 1.061
Llengües i Literatures Modernes 5,000 5,000 1.061
Llengües Romàniques i les seves Literatures 5,000 5,000 1.061
Matemàtiques 12,578 12,468 1.502
Medicina (Campus Bellvitge) 12,990 12,660 1.660
Medicina (Campus Clínic) 13,135 12,659 1.660
Mestre d’Educació Infantil 8,652 8,652 1.061
Mestre d’Educació Infantil -   
Mestre d’Educació Primària

10,746 10,746 1.061

Mestre d’Educació Primària 8,690 8,668 1.061
Nutrició Humana i Dietètica 10,354 10,024 1.502
Negocis Digitals i Innovació en Turisme – – 7.578
Odontologia 12,120 11,877 1.660
Pedagogia 8,016 7,874 1.061
Podologia 8,070 6,232 1.502
Producció de Música i So per a la  
Indústria de l’Entreteniment (ENTI)

5,000 5,000 8.470

Psicologia 9,338 9,143 1.502
Publicitat, Relacions Públiques  
i Màrqueting (ESRP)

9,238 9,170 5.830

Química 9,302 8,838 1.502
Relacions Laborals 7,200 7,114 1.061
Seguretat (ISPC) 7,882 7,732 1.061
Sociologia 7,718 6,959 1.061
Treball Social 8,182 8,078 1.061
Turisme (CETT) 5,000 5,000 6.552
Centres Adscrits a la UB
Grup A = 17,69 € / crèdit = 1.061 €
Grup B = 25,04 € / crèdit = 1.502 €
Grup C = 27,67 € / crèdit = 1.660 €

 Notes de tall i preu orientatiu curs 2020-2021 



Informació actualitzada a www.ub.edu

Oferta 2021-2022

www.ub.edu/biblio

Saps què t’ofereix la UB? 

Mira-ho al mòbil!

Futurs Estudiants

www.ub.edu/futurs




