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Un Campus d’Excel·lència Internacional 

Un campus internacional 

saludable i sostenible 

Pràctiques externes i mobilitat 

internacional 

Una universitat líder en recerca 

Una universitat que fomenta 

la innovació i 

l’emprenedoria 

Una docència de qualitat 

Una universitat solidària, 

participativa i cultural 

Coneix la UAB 



v 

Reconeguda pels millors rànquings 
Coneix la UAB 

147 
del món 

RÀNQUING TIMES 

HIGHER EDUCATION 

2018 

12 
del món 

QS TOP 50  

UNDER 50 RÀNQUING  

2018 

167 
del món 

RÀNQUING BEST 

GLOBAL UNIVERSITIES 

2018 



Tria on vols anar 
Coneix la UAB 

Un 19 % dels titulats han fet 

estades a l’estranger. 

Programa DRAC 

Programa SICUE 

Erasmus + 

UAB Exchange Programme 

Programa Propi Califòrnia 

Pràctiques externes: 
  

Erasmus  
Programa propi 



Arts i Disseny 



La nota que necessites 

Opcions Nota de tall 

BATXILLERAT I CFGS     5,000 

Proves per a més grans de 25 anys     5,000 

*Nota de tall juliol de 2017 

 



BATXILLERAT I CFGS  

 Anàlisi Musical         0.1 

 Cultura Audiovisual         0.1 

 Dibuix Artístic         0.2 

 Dibuix Tècnic         0.1 

 Disseny         0.2 

 Economia de l’Empresa         0.1 

 Geografia         0.1 

 Grec         0.1 

 Història de l’Art / Fonaments de les Arts      0.2 

 Història de la Filosofia         0.1 

  
 

Opcions Ponderació 

Assignatures que ponderen 



 

BATXILLERAT I CFGS  

 Llatí         0.1 

 Literatura Catalana         0.1 

 Literatura Castellana         0.1 

 Matemàtiques aplicades a les CC.SS       0.1 

 
 

>25 ANYS Arts i Humanitats 

  
 

Opcions Ponderació 

Assignatures que ponderen 



El Grau d’Arts i Disseny 

 El Grau d'Arts i Disseny de la UAB integra tres disciplines en un sol títol: 

les arts aplicades, les arts visuals i el disseny. Atén la necessitat de 

formació de professionals polivalents i adaptables que puguin intervenir en 

processos creatius de molt diversa naturalesa.  
 

 

Centre on s’imparteixen els estudis: 

  

ESCOLA MASSANA – BARCELONA 
 

 

 



Què necessites per estudiar Arts i Disseny? 

El perfil de l’estudiant d’aquesta titulació és el d’una persona amb les 

característiques següents: 
 

  Sensibilitat social i artística 

  Sentit estètic 

  Creativitat i imaginació 

  Capacitat d’innovació 

  Capacitat de representació 

  Habilitat manual 

  Destresa tècnica 



Així s’estructura el grau 

Crèdits: 240 ECTS (4 anys) 

 

Places: 95 

 

Horari: torn de tarda 

 

Preu: 107,27 € per crèdit  
 



Així s’estructura el grau 

Formació Bàsica 

Obligatòries 

Optatives 

Treball de fi de grau (TFG) 

Assignatures de la branca  

de coneixement de la titulació 

Representen el gruix del pla 

d’estudis 

Poden definir els itineraris o 

mencions 

60 

108 

60 

12 



Què aprendràs 

 Les mencions són itineraris que es fan constar al suplement europeu al títol. 

Per obtenir-la s’han de cursar 30 crèdits vinculats a cada itinerari.  

 

Disseny d’Objecte i d’Espai 

Comunicació Visual 

Arts Aplicades 

Art 

Narració Visual 

 

 Assignatura optativa de Pràctiques Externes (es pot fer a 4t curs).  

 

 



Sortides professionals 

  Estudis de disseny de producte, comunicació, interiorisme, disseny 

 d’exposicions o branding. 
 

 Despatxos d’arquitectura, consultories de disseny i innovació, centres de 

recerca i desenvolupament, revistes i editorials especialitzades. 
 

 Disseny tipogràfic, disseny d’identitat i imatge corporativa, disseny editorial, 

disseny d’informació. 
 

 Il·lustració gràfica (llibre, premsa, aplicació publicitària), còmic i novel·la gràfica, 

animació interactiva (videojoc, app, llibre interactiu…). 



Vols venir a visitar-nos? 
Un campus al teu servei 

Dia de les famílies: 

Inscripcions: 

www.uab.cat/dia-families 

dissabte 5 de maig 

Visita als habitatges 

de la Vila Universitària 

Rebuda de les famílies 

a la facultat/escola 
Servei gratuït de bus 

per visitar el campus  



Descarrega’t les guies! 

Connecta’t!  

www.uab.cat

/guies-pdf 

http://www.uab.cat/doc/guia-beques-ajuts.pdf
http://www.uab.cat/doc/guia-mobilitat-intercanvi.pdf
http://www.uab.cat/doc/guia-practiques-ocupabilitat.pdf
http://www.uab.cat/doc/10-raons-per-triar-uab.pdf


Moltes gràcies,  
t’esperem a la UAB! 

www.uab.cat 


