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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 



Musicologia 



La nota que necessites 

Opcions Nota de tall 

BATXILLERAT I CFGS     5,530 

Proves per a més grans de 25 anys     7,120 

*Nota de tall juliol de 2017 

 



BATXILLERAT I CFGS  

 Anàlisi Musical         0.2 

 Cultura Audiovisual         0.1 

 Dibuix Artístic         0.1 

 Dibuix Tècnic         0.1 

 Disseny         0.1 

 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 de Musicologia a la UAB 

 La UAB és l’única universitat de Catalunya que ofereix el grau de Musicologia, titulació 

de llarga trajectòria dins de les universitats d’arreu d’Europa. L’objectiu de la mateixa és 

formar futurs professionals capaços d’assumir tasques de gestió musical i d’atenció al 

patrimoni musical, i de fer recerca musicològica, un element clau per entendre el 

procés històric de la música com a part de la nostra cultura. 
 

 El grau incorpora les noves tecnologies i les aplicacions més modernes de la 

musicologia. 
 

 Els últims anys, el paper que té en la societat la musicologia ha assumit nous reptes, a 

partir del reconeixement social de l’activitat musical, que ha afavorit la creació de noves 

expectatives i perfils professionals. 



Què necessites per estudiar Musicologia? 

Per a l’accés al grau de Musicologia és aconsellable tenir uns coneixements de llenguatge 

musical equiparables als del grau mitjà de música que s’imparteix als conservatoris i 

escoles de música.  

Així, el perfil idoni dels futurs alumnes del grau de Musicologia és el de les persones que 

tinguin: 
 

 Interès per la música i per la història.  

 Raonament crític.  

 Capacitat d’organització i de planificació 

 Capacitat de comunicació 

 Capacitat d’anàlisi i de síntesi 

 Base suficient de Llenguatge Musical en les seves diverses tipologies 



Així s’estructura el grau 

Crèdits: 240 ECTS (4 anys) 

 

Places: 60 

 

Horari: un sol torn de matí i primera franja horària de la tarda 



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 

 Coneixements i recursos en un ampli ventall de músiques d’arreu del món, i en tots 

els períodes de la història. 

 Eines d’anàlisi i de producció en les noves tecnologies musicals. 

• Habilitats en la Gestió Musical, per a desenvolupar-se professionalment en 

diferents vessants (crítica, organització, edició….). 

• Relacionaràs les diferents músiques amb l’activitat humana, des de les 

perspectives més actuals. 

• Visió global dels fenòmens musicals, a partir de l’estudi dels nous gèneres i 

llenguatges musicals. 

• Formació sòlida en les diferents disciplines auxiliars de la música (anàlisi, història, 

etnografia, art, tecnologia….) 

 

 



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 Musical i Patrimoni 

Musicologia Històrica 

 

 S’ofereix una assignatura optativa de Pràctiques Externes (es pot fer a 3r o      

4t curs).  

 

 



Sortides professionals 

 Professors de música de l’ensenyament secundari i  superior. 

 Gestió i catalogació del patrimoni musical. 

 Crítica musical en mitjans de comunicació. 

 Difusió i programació musical.  

 Inserció en empreses editorials especialitzades. 

 



Sortides professionals 

 Arxius, biblioteques i museus especialitzats. 

 Investigació i docència universitària. 

 Discogràfiques, estudis d’enregistrament, emissores, webs professionals, etc. 

 Participació en la difusió i la programació musicals als mitjans de comunicació 

i a les entitats culturals (auditoris, teatres, etc.). 



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 


