
Comunicació  

Audiovisual 



Opcions Nota de tall 

BATXILLERAT I CFGS 9,922 

Proves per a més grans de 25 anys 5,00 

*Nota de tall juliol de 2017 

 

La nota que necessites 



Assignatures que ponderen 

Opcions Ponderació 

BATXILLERAT I CFGS Anàlisi Musical 0.1 

 Biologia 0.1 

 Ciències de la Terra 0.1 

 Cultura Audiovisual 0.2 

 Dibuix Artístic 0.1 

 Dibuix Tècnic 0.1 

 Disseny 0.1 

 Economia de l’Empresa 0.1 

 Física 0.1

 Geografia 0.1

  

 

 



Assignatures que ponderen 

Opcions Ponderació 

BATXILLERAT I CFGS Grec 0.1 

 Història de l’Art 0.1 

 Història de la Filosofia 0.1 

 Llatí 0.1 

 Literatura Catalana 0.2 

 Literatura Castellana 0.2 

 Matemàtiques aplicades a les CC.SS 0.1 

 Matemàtiques 0.1 

 Química  0.1 

 

>25 ANYS Ciències Socials i Jurídiques 

 

 

 



El grau de Comunicació Audiovisual a la UAB 

 Podràs fer-te el grau a la teva mida amb més de 32 assignatures diferents per 

escollir a tercer i quart curs. 

 

 Pots especialitzar-te en el món del cinema amb la menció específica en aquest 

camp. 

 

 Treballaràs la televisió, la ràdio, el cinema i Internet  en conjunt, repassant els 

fonaments de tota creació audiovisual: guió, direcció, producció i realització. 



Què necessites per estudiar Comunicació Audiovisual? 

 Interès per l’entorn i pels productes audiovisuals 

 

 Capacitat d’autocrítica 

 

 Dinamisme i capacitat de treballar en grup 

 

 Capacitat per a relacionar-se i comunicar-se amb els altres 

 

 Creativitat i imaginació 



Així s’estructura el grau 

*Nota de tall juliol de 2015 

Crèdits: 240 ECTS (4 anys) 

Places: 80 

Organització de la docència: Un sol torn de matí 

 Assignatures semestrals 

                                              1 assignatura x dia 

             3 hores de classe presencial 

 

 



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 



Així s’estructura el grau 
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Comunicació 

Narrativa 
audiovisual 

Història i 
Estètica de la 

C.A. 

Gèneres 
audiovisuals 

Llenguatge 
audiovisual 

Creació i 
realització 

audiovisual 

Altres 



Així s’estructura el grau 
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Matèries destacades 

• Comunicació 

• Narrativa audiovisual 

• Història i estètica de la comunicació audiovisual 

• Indústria audiovisual 

• Gèneres audiovisuals 

• Llenguatge audiovisual 

• Creació i realització audiovisual 

 

Altres matèries 

Tecnologia audiovisual, Teoria, història i estructura de la comunicació, 

Investigació en comunicació, Història, Psicologia, Art, Producció periodística 

interactiva, Sociologia, Llengua, Documentació, Dret constitucional. 

 



Així s’estructura el grau 
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Comunicació 

Coneixements teòrics bàsics en què es fonamenta la reflexió sobre la CA 

(ciències socials). 

 

• Estructura de la Comunicació 

• Història de la Comunicació 

• Tecnologies de la Informació i de la Comunicació 

• Teories de la Comunicació 

• Llenguatges Comunicatius Escrits i Audiovisuals 

 



Així s’estructura el grau 
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Narrativa Audiovisual 

Aplicació de les habilitats narratives i expositives específiques dels continguts 

audiovisuals. 

 

• Narrativa Audiovisual 

• Guió Audiovisual de Ficció 

• Guió Audiovisual de No Ficció (OP) 

• Tècniques de Guió Audiovisual (OP) 

• Dramatúrgia i Guió Cinematogràfic (OP) 

 



Així s’estructura el grau 
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Història i Estètica de la Comunicació Audiovisual 

Coneixements bàsics sobre l’estètica i la dimensió expressiva dels mitjans de la 

Comunicació Audiovisual. 

 

• Història del Cinema 

• Història de la Ràdio i la Televisió 

• Estudis Visuals (OP) 

• Teoria i Anàlisi de la Televisió (OP) 

• Teoria i Anàlisi del Film (OP) 

• Teoria i Història de la Comunicació Interactiva (OP) 

 



Així s’estructura el grau 
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Gèneres Audiovisuals 

Diferenciar les principals teories de les disciplines, els seus camps, les 

elaboracions conceptuals així com  el seu valor per a la pràctica professional. 

 

• Teoria dels Gèneres Audiovisuals 

• Gèneres Televisius (OP) 

• Gèneres Cinematogràfics (OP) 

• Gèneres Interactius (OP) 

• Gèneres Publicitaris (OP) 

• Programació a Ràdio i Televisió (OP) 

 

 
 



Així s’estructura el grau 
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Llenguatge Audiovisual 

Conèixer i utilitzar els diferents llenguatges audiovisuals. 

 

• Llenguatge Televisiu i Cinematogràfic 

• Llenguatge Radiofònic 

• Llenguatge Multimèdia 

• Locució i Presentació (OP) 

 

 
 



Així s’estructura el grau 
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Creació i Realització Audiovisual 

Demostrar capacitat creativa en la realització audiovisual 

 

• Planificació, Gestió i Realització d’una Obra Audiovisual 

• Animació Audiovisual (OP) 

• Tècniques de Realització Televisiva (OP) 

• Tècniques de Realització i Direcció Radiofònica (OP) 

• Tècniques de Direcció Cinematogràfica (OP) 

• Tècniques de Realització Fotogràfica (OP) 

• Tècniques de Realització Interactiva (OP) 

• Disseny i Composició Visual en Comunicació Audiovisual (OP) 

• Teoria i Pràctica del Documental (OP) 

 

 
 



Així s’estructura el grau 
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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. 

 

• Teoria, Anàlisi i Crítica Audiovisual 

• Creació Audiovisual 

• Cinema 

• Multimèdia 

 

 

Pràctiques 

Pràctiques professionals obligatòries d’una durada de quatre mesos, que s’han 

de fer durant el primer o el segon semestre del 4rt curs. 

 

TFG 

Treball de recerca o projecte. 

 



Sortides professionals 
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• El guionatge 

• La producció i la direcció en emissores de ràdio, televisions i cinema 

• La planificació, l’organització i la gestió de les empreses audiovisuals 

• La recerca en els diferents àmbits de la comunicació audiovisual 

 

 Altes sectors d’ocupació: 

• Editorials 

• Equips multimèdia, portals d'Internet 

• Productores de televisió, cinema i publicitat 

• Departaments de comunicació de qualsevol empresa. 

 



Universitat - Indústria 

*Nota de tall juliol de 2015 

• Conveni de col·laboració UAB - La Xarxa de televisions locals. Emissió de 

produccions a Movistar +. 

• Conveni de col·laboració UAB - Clúster Audiovisual de Catalunya. 

Participació en la Setmana del Talent Audiovisual (abans Pitching Audiovisual 

Universitat-Indústria).  

• Conveni de col·laboració UAB - Atresmedia. Participació i èxit obtingut en el 

“Proyecto Mañana”. 

 

 



Infraestructures docents 
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• Laboratoris audiovisuals 

4 platós tv, 2 platós de fotografia, 4 estudis de ràdio, 2 estudis de 

continuïtat d'àudio, 10 sales d'edició de vídeo i 2 d'àudio amb 20 

ordinadors a cadascuna. 

 

• Servei d’informàtica distribuïda 

 

10 aules informatitzades amb un total de 255 ordinadors. 

 

•.UAB Campus Mèdia (UABràdio, UABtv, Interactius) 

  

 

 

 

 



http://www.uab.cat/web/estudiar/llistat-de-graus/informacio-general/comunicacio-audiovisual-1216708251447.html?param1=1265293768566


Moltes gràcies,  
t’esperem a la UAB! 

www.uab.cat 


