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Objectius
Formar professionals de la 
comunicació cultural centrada en 
l’arxivística i la gestió documental.

Proporcionar coneixements dels 
conceptes bàsics i les tècniques 
elementals de comunicació cultural, 
així com de les últimes tendències, 
prestant especial atenció a 
l’storytelling.

Saber aplicar en l’entorn dels arxius 
tots els coneixements adquirits, tant 
des dels propis serveis arxivístics 
com des de la perspectiva del 
professional independent.

Estructura del pla d’estudis

Primer curs

M.1 Introducció al curs

La importància de la comunicació en les institucions arxivístiques; El pla de 
comunicació; Comunicació i arxius.

M.2 Per què funcionen les històries?

40.000 anys d’històries; Del conte a l’storytelling.

M.3 Com construir una bona història?

Estructures narratives; Els arguments universals.

M.4 Narratives transmediàtiques

El nou món de les narracions; Exemples actuals de narratives transmediàtiques.

M.5 Arxiu, marca i storytelling

L’ús de l’storytelling per construir la marca de l’arxiu; Branding culture, storytelling i 
arxius.

M.6 Juguem?

Què és la gamificació?; Gamificació i storytelling. La seva aplicació en l’àmbit cultural.

M.7 Storytelling personal

Tothom té una història per explicar(-se).

Informació general

Modalitat: En línia.
Crèdits: 3 ECTS.
Places: 30.
Idioma: Castellà (90%) i anglès (10%).
Preu: 475 €. 
Matrícula: a la web de la UAB: www.uab.cat
Coordinació: Ariadna Morente. Coordinadora de Formació Continuada.
formacio.continuada.fuab@uab.cat

Curs en Comunicació en els Arxius. L’Storytelling 
com a Estratègia En línia i en castellà

Formació especialitzada que capacita per conceptualitzar i 
desenvolupar eines de comunicació cultural per a la difusió del 
patrimoni documental.
Els documents preservats en els arxius estan plens d’històries que, ben explicades, 
permetran als professionals de l’arxivística desenvolupar campanyes de difusió 
d’impacte per donar a conèixer el llegat històric i documental de la societat actual.

El Curs en Comunicació en els Arxius. L’Storytelling com a Estratègia, formació 
pionera en l’àmbit universitari espanyol i iberoamericà, proporciona a l’estudiant 
competències vinculades a la comunicació cultural i a la difusió del patrimoni 
documental mitjançant el concepte de storytelling: comunicar explicant històries a 
través de diverses estructures narratives.

L’storytelling és una eina tan antiga com efectiva. Des que vivia en coves 
prehistòriques, la humanitat ha transmès el coneixement mitjançant històries. En 
la societat actual, aquesta transferència es realitza a través de tots els mitjans 
possibles: pel·lícules, llibres, anuncis publicitaris, exposicions, programes de televisió, 
aplicacions de mòbil, etc. Són les narratives transmediàtiques, que, al costat de la 
gamificació i el branding o creació de marca, donen contingut al curs.

Requisits d’admissió 
Es recomana tenir coneixements de 
gestió dels documents i els arxius.

Metodologia
En la modalitat d’impartició en línia, 
l’estudiant s’integra en un entorn virtual 
(plataforma Moodle) que possibilita el seu 
aprenentatge. Les seves característiques 
fonamentals són:

Procés formatiu a distància.
Plataforma accessible a través 
d’Internet amb un navegador 
estàndard, operativa 24 hores els 7 
dies de la setmana, permetent una 
gran flexibilitat en l’estudi.
Es guia i orienta a l’estudiant durant 
el curs, proporcionant suport i 
comunicació constants.
L’entorn virtual inclou el contingut 
teòric del curs i els recursos 
addicionals (fòrums, xat, classes 
virtuals) que faciliten un millor 
aprenentatge.
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Sortides professionals Formació en 
comunicació 
especialitzada en 
gestió documental 
i arxius pionera en 
l’àmbit universitari 
espanyol i 
iberoamericà

FUABformació
Escola Superior d’Arxivística i
Gestió de Documents - ESAGED
Edifici Blanc, Campus de la Universitat
Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)
Tel. +34 93 592 97 10
formacio.continuada.fuab@uab.cat
www.uab.cat/arxivistica-gestio-documents

Oferta formativa universitària en línia ESAGED UAB:

Tasques de comunicació i difusió en 
l’àmbit de les institucions arxivístiques i 
empreses de gestió documental. 

Professional independent de la 
comunicació en el sector de la gestió i el 
patrimoni documentals.

Postgrau en Gestió, Preservació i Difusió d’Arxius Fotogràfics
Postgrau en Direcció Executiva de Serveis de Gestió de Documents i Arxius
Postgrau en Gestió de Documents Electrònics (semipresencial)
Curs d’Especialització en Arxius dels Drets Humans, Gènere i Diversitat
Curs en Implantació de Sistemes de Gestió per als Documents segons la família de 
normes ISO 30300
Curs en Auditoria de Sistemes de Gestió per als Documents segons la norma ISO 
30301
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