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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 



Humanitats 



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         0.1 

 Economia de l’Empresa         0.1 

 Geografia         0.2 

 Grec         0.2 

 Història de l’Art / Fonaments de les Arts      0.2 

 Història de la Filosofia         0.2 

  
 

Opcions Ponderació 

Assignatures que ponderen 



 

BATXILLERAT I CFGS  

 Llatí         0.2 

 Literatura Catalana         0.2 

 Literatura Castellana         0.2 

 Matemàtiques aplicades a les CC.SS       0.1 

 
 

>25 ANYS Arts i Humanitats 

  
 

Opcions Ponderació 

Assignatures que ponderen 



El grau d’Humanitats a la UAB 

Proporcionar una formació humanística de caràcter interdisciplinari que tingui 

en compte, de manera especial, la perspectiva contemporània i oferir un 

aprenentatge integral per a l’exercici professional de la gestió cultural. 

 

 



Què necessites per estudiar Humanitats? 

 Esperit crític i reflexiu 

 Sensibilitat social 

 Facilitat lingüística 

 Capacitat de comprensió, de raonament i d’abstracció 

 Interès per la cultura en sentit ampli 



Així s’estructura el grau 

Crèdits: 240 ECTS (4 anys) 

 

Places: 80 

 

Horari: Un sol torn de matí 



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 

66 

6 



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.  

 

- Gestió Cultural 

- Cultura Contemporània 

 

 S’ofereix una assignatura optativa de Pràctiques Externes (es pot fer a 3r o 4t 

curs). Poden fer-se a Catalunya o bé a l’estranger (Erasmus Pràctiques). 

 

 També existeix la possibilitat de fer una estada Erasmus+ Estudis a l’estranger. 

 



En què serem competents?  

 La formació es recolza en les grans àrees disciplinàries de les ciències 

humanes, assumint els instruments necessaris de cada àmbit. 

 En finalitzar el grau, les persones seran competents per desenvolupar la seva 

professió amb eficàcia en àmbits tant de formació com de la gestió i la 

dinamització cultural i patrimonial, entès en un sentit molt extens. 

 

• En què es coneixerà que hem cursat aquest grau? 

• Quin nivell d’especialitat tindrem en acabar el grau? 

• Els avantatges d’haver-nos matriculat en aquesta universitat? 

 

 

 

 

 

 

 



Estarem connectats  

 Activitats programades durant el curs: Jornades, conferències, etc. 

 Podreu fer les vostres propostes per a jornades, debats i allò que creieu necessari. 

 Vies d’informació: 

 

 Via Moodle (campus virtual): Espai de Comunicació 

 Via Twitter: @HumanitatsUAB 

 Via Facebook: grup informació feines – ANTICS HUMANITATS UAB 

 

 Tutories personalitzades durant el curs. 

 



Sortides professionals 

 Gestió cultural d’administracions públiques i privades 
 

 Dinamització cultural d’ajuntaments i d’altres entitats cíviques 
 

 Món editorial 
 

 Creació de espais virtuals 
 

 Disseny de productes, instal·lacions o serveis culturals 
 

 Turisme cultural 
 

 Mitjans de comunicació, mediació intercultural i cooperació internacional 
 

 Docència i investigació 

 



Més informació 

  Gestió acadèmica 

De 10.00 a 13.00 i de 16.00 a 19.00 

Telèfon | 93.581.17.58 
Correu-e | ga.lletres@uab.cat 
 
 
  Coordinació del Grau d’Humanitats - Oscar Jané 

Telèfon | 93.581.11.38 

e-Correu | coordinacio.grau.humanitats@uab.cat 

 

  Web |www.uab.cat/lletres   
 



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 


