
 
  

 

Grau en Periodisme 

(pla d’estudis 971 en procés d’extinció) 

  CURS 2021-2022  

  
Verificat en data 30 de juny de 2010 per la Comisión de Verificación de Planes de Estudio, designada pel Pleno del  
Consejo de Universidades.  

    

  

Curs  
Formació 

Bàsica (FB)  
Obligatoris  

(OB)  Optatius (OT)  
Treball fi de  

Grau  Totals  

1  42  18      60  

2  18  42      60  

3    30  30    60  

4    12(Pràcticum)  36  12  60  

Totals  60  102  66  12  240 ECTS  

  
  

Primer curs en procés d’extinció 
  

Quadrimestre Codi  Assignatura  Tipus  ETCS  Matèria  

2 103045
(1)

 Estructura social i política  FB  6  Sociologia  

1 103107
(2)

    Història contemporània de Catalunya i Espanya  FB  6  Història  

  103110
(3)

  Escriptura en premsa  OB  6  Escriptura periodística  

   103111
(4)

   Escriptura audiovisual  OB  6  Escriptura periodística  

  103113
(5)

    Teoria i tècnica dels gèneres periodístics  OB  6  Teoria i tècnica del periodisme  

  103853 
(6)

  Llenguatges comunicatius escrits i audiovisuals  FB  6  Comunicació  

1 103854
(7)

   Història de la comunicació  FB  6  Comunicació  

2 103855
(8)

   Estructura de la comunicació  FB  6  Comunicació  

  103856 
(9)

  Llengua catalana estàndard en els mitjans de comunicació  FB  6  Llengua  

  103861
(10)

   Estàndard oral i escrit de la llengua espanyola  FB  6  Llengua  

  
 

(1) Es continua impartint però passa al segon quadrimestre. 
(2) Es continua impartint però passa al primer quadrimestre. 
(3) L’alumnat que hagi accedit al grau fins al curs 2018-2019 i no hagi superat l’assignatura,  haurà de 

tornar-la a matricular tot i que haurà d’assistir a la classe de l’assignatura 104971 Escriptura 
periodística I. Consulteu la taula de la docència alternativa. 

(4) L’alumnat que hagi accedit al grau fins al curs 2018-2019 i no hagi superat l’assignatura,  haurà de 
tornar-la a matricular tot i que haurà d’assistir a la classe de l’assignatura 104973 Redacció i locució en 
mitjans audiovisuals. Consulteu la taula de la docència alternativa. 



(5) L’alumnat que hagi accedit al grau fins al curs 2018-2019 i no hagi superat l’assignatura,  haurà de 
tornar-la a matricular tot i que haurà d’assistir a la classe de l’assignatura 104989 Escriptura 
periodística II (ANUAL). Consulteu la taula de la docència alternativa. 

(6) L’alumnat que hagi accedit al grau fins al curs 2018-2019 i no hagi superat l’assignatura,  haurà de 
tornar-la a matricular tot i que haurà d’assistir a la classe de l’assignatura 104983 Llenguatges 
audiovisuals. Consulteu la taula de la docència alternativa. 

(7) Es continua impartint en el mateix quadrimestre. 
(8) Es continua impartint en el mateix quadrimestre. 
(9) L’alumnat que hagi accedit al grau fins al curs 2018-2019 i no hagi superat l’assignatura, haurà de 

tornar-la a matricular tot i que haurà d’assistir a la classe de l’assignatura 104970 Expressió i 
argumentació en català. Consulteu la taula de la docència alternativa. 

(10)  L’alumnat que hagi accedit al grau fins al curs 2018-2019 i no hagi superat l’assignatura, haurà de 
tornar-la a matricular tot i que haurà d’assistir a la classe de l’assignatura 104972 Expressió i 
argumentació en espanyol. Consulteu la taula de la docència alternativa. 

 
 

Segon curs en procés d’extinció 
  

Semestre  Codi  Assignatura  Tipus  ETCS  Matèria  

1  

  

103851
(1) Teories de la comunicació  FB  6  Comunicació  

103852
(2)

     Tecnologies de la informació i la comunicació  FB  6  Comunicació  

103109
(3)

    Escriptura periodística en multimèdia i interactius  OB  6  Escriptura periodística  

103114
(4)

      Mètodes, tècniques, fonts i organització del treball periodístic  OB  6  Teoria i tècnica del periodisme  

103117
(5)

       Producció, expressió i disseny en premsa  OB  6  Producció periodística  

2  

103858
(6)

   Mètodes de recerca en comunicació  OB  6  Investigació en comunicació  

103859
(7)

     Producció i expressió periodística en multimèdia i interactius  OB  6  Producció periodística  

103106
(8)

    Deontologia periodística i llibertat d’expressió  OB  6  Dret  

103116
(7)

      Producció i expressió audiovisual  OB  6  Producció periodística  

103127
(9)

       Teoria i estructura econòmica  FB  6  Economia  

  
(1) Es continua impartint en el mateix quadrimestre. 
(2) Es continua impartint en el mateix quadrimestre. 
(3) L’alumnat que hagi accedit al grau fins al curs 2018-2019 i no hagi superat l’assignatura 103109, 

haurà de tornar-la a matricular tot i que haurà d’assistir a la classe de l’assignatura anual 104989 
Escriptura periodística II. Consulteu la taula de la docència alternativa. 

(4) L’alumnat que hagi accedit al grau fins al curs 2018-2019 i no hagi superat l’assignatura 103114, 
haurà de tornar-la a matricular tot i que haurà d’assistir a la classe de l’assignatura 104974 Fonts, 
tècniques i organització del treball periodístic. Consulteu la taula de la docència alternativa. 

(5) L’alumnat que hagi accedit al grau fins al curs 2018-2019 i no hagi superat l’assignatura 103117, 
haurà de tornar-la a matricular tot i que haurà d’assistir a la classe de l’assignatura 104984 
Producció, expressió i disseny de productes periodístics. Consulteu la taula de la docència 
alternativa. 

(6) Es continua impartint en el mateix quadrimestre. 
(7) L’alumnat que hagi accedit al grau fins al curs 2018-2019 i no hagi superat l’assignatura 103859 i/o 

103116, haurà de tornar-la/les a matricular tot i que haurà d’assistir a la classe de l’assignatura 
anual  104987 Producció i expressió dels gèneres audiovisuals-ANUAL. Consulteu la taula de la 
docència alternativa. 

(8) L’alumnat que hagi accedit al grau fins al curs 2018-2019 i no hagi superat l’assignatura 103106, 
haurà de tornar-la a matricular tot i que haurà d’assistir a la classe de l’assignatura 104980 Dret de 
la comunicació i deontologia professional. Consulteu la taula de la docència alternativa. 



(9) Es continua impartint en el mateix quadrimestre. 
 

Tercer curs en procés d’extinció 
  

Semestre  Codi  Assignatura  Tipus  ETCS  Matèria  

1 

103082
(1)

  Teoria i practica del Periodisme especialitzat  OB  6  Periodisme especialitzat  

103098
(2)

  Economia de la comunicació  OB  6  
Teoria, història i estructura de la 

comunicació  

103118
(3)

    Informatius en ràdio i televisió  OB  6  Producció periodística  

  Optatives  OT  12    

2  

103095
(4)

       Polítiques de Comunicació  OB  6  Teoria, història i estructura de la 
comunicació  

103096
(5)

        Història del periodisme a Catalunya i Espanya  OB  6  Teoria, història i estructura de la 
comunicació  

  Optatives    OT   18    

  
(1) L’alumnat que hagi accedit al grau fins al curs 2018-2019 i no hagi superat l’assignatura 103082, haurà de 

tornar-la a matricular tot i que haurà d’assistir a la classe de l’assignatura 104975 Gèneres periodístics 
d’opinió. Consulteu la taula de la docència alternativa. 

(2) Es continua impartint però passa al segon quadrimestre. 

(3) Es continua impartint però passa al segon quadrimestre. 

(4) Es continua impartint en el mateix quadrimestre. 

(5) L’alumnat que hagi accedit al grau fins al curs 2018-2019 i no hagi superat l’assignatura 103096, haurà de 
tornar-la a matricular tot i que haurà d’assistir a la classe de l’assignatura 104985 Història del periodisme. 
Consulteu la taula de la docència alternativa. 
 

 

 

Assignatures Optatives de tercer curs:   
 

L’alumne ha de cursar i superar 5 assignatures entre el conjunt d’assignatures que s’ofereixen entre el primer i  el segon 

semestre de tercer curs, obligatòriament.  
(L’alumne només podrà quedar exempt de cursar alguna assignatura optativa si obté un reconeixement acadèmic a partir d’activitats 
no programades en el pla d’estudis, com per exemple formació en terceres llengües)  
  

 
Les assignatures assenyalades en color gris han estat DESPROGRAMADES i per tant, NO ES PODEN MATRICULAR:  

  

1  

103857   Disseny i composició visual  OT  6  Producció periodística  

103079  Documentació periodística  OT  6  Documentació  

103124  Comunicació empresarial i institucional  OT  6  Comunicació estratègica i 
aplicada  

103125  Comunicació, educació i alfabetització mediàtica  OT  6  Comunicació estratègica i 
aplicada  

2  

103850  Perspectiva històrica del món contemporani en Periodisme   OT  6  Història contemporània  

103031  Teoria i pràctica del documental  OT  6  Creació i realització audiovisual  

103088  Periodisme econòmic  OT  6  Periodisme especialitzat  

103091  Periodisme cultural  OT  6  Periodisme especialitzat  

103103  Gèneres i formats audiovisuals multimèdia  OT  6  Creació i realització Audiovisual  

103119  Fotoperiodisme  OT  6  Producció periodística  

  

 

 
 



Quart curs  
  
L’alumne ha de cursar el Treball de fi de Grau (103128) i el Pràcticum (103080) de 12 ECTS cadascun i pot optar por completar els  
36 ECTS restants cursant assignatures optatives de la titulació.  
Per tal que la menció consti en el Títol i en el Suplement Europeu del Títol, l’estudiant ha d’haver superat 30 crèdits 

de la menció.  
  

 

Optatives  
  

MENCIÓ EN PERIODISME ESPECIALITZAT EN POLÍTICA ECONÒMICA  

  

1  103081  Moviments socials contemporanis  OT  6  Sociologia contemporània  

1  103083  Periodisme polític i parlamentari    OT  6  Periodisme especialitzat  

1  103085  Periodisme internacional  OT  6  Periodisme especialitzat  

2  103088  Periodisme econòmic  OT  6  Periodisme especialitzat  

1  103090  Periodisme de proximitat   OT  6  Periodisme especialitzat  

1  103591  Comunicació política, democràcia i opinió pública  OT  6  Teoria, historia i estructura de la 
comunicació  

1  103104  Sistema polític espanyol català  OT  6  Ciència política  

1  103105  Política mundial comparada  OT  6  Ciència política  

1  103112  Relacions internacionals  OT  6  Relaciones internacionals  

  
 

MENCIÓ EN PERIODISME ESPECIALITZAT EN CULTURA I SOCIETAT  

  
2  103078   Literatura catalana contemporània  OT  6  Filologia catalana  

2  103084   Periodisme mediambiental i de viatges e
ntal i de viatges  

OT  6  Periodisme especialitzat  

2  103086   Periodisme i societat   OT  6  Periodisme especialitzat  

2  103087   Periodisme esportiu   OT  6  Periodisme especialitzat  

2   103091    Periodisme cultural   OT  6  Periodisme especialitzat  

2  103092   Periodisme científic   OT  6  Periodisme especialitzat  

2  103101   Comunicació i estudis de gènere  OT  6  Teoria, historia i estructura 
de la comunicació  

2  103120   Documental periodístic   OT  6  Producció periodística  

2  103123   Comunicació i salut    OT  6  Comunicació estratègica i 
aplicada  

  
 

MENCIÓ EN ANÁLISI I PLANIFICACIÓ DE LA COMUNICACIÓ   

  

2  103094  Polítiques de comunicació i indústries culturals  OT  6  Teoria, historia i estructura de la 
comunicació  

2  103099  Comunicació intercultural  OT  6  Teoria, historia i estructura de la 
comunicació  

2  103121  Gabinets de premsa i comunicació  OT  6  Comunicació estratègica i 
aplicada  

2  103860   Comunicació política   OT   6  Comunicació estratègica aplicada  

1  103124  Comunicació empresarial i institucional  OT  6  Comunicació estratègica i 
aplicada  

2  103126  Comunicació, cooperació i desenvolupament  OT  6  Comunicació estratègica i 
aplicada  

.  



  

MENCIÓ EN CIBERPERIODISME I NOVES PLATAFORMES DE COMUNICACIÓ  

  

1  103042  Semiòtica de la comunicació    OT  6  
Teoria, historia i estructura de la 

comunicació  

1  103089  Periodisme d’investigació    OT   6  Periodisme especialitzat  

1  103093  Tendències de desenvolupament d’internet   OT  6  Teoria, historia i estructura de la 
comunicació  

1  103097  Gestió de continguts digitals      OT  6  Teoria, historia i estructura de la 
comunicació  

1  103102  Infografia, animació i espais virtuals   OT  6  Creació i realització Audiovisual  

2  103103   Gèneres i formats audiovisuals multimèdia   OT  6  Creació i realització Audiovisual  

1  103115  Producció periodística multiplataforma   OT  6  Producció periodística  

  

 

        Docència 100 % en anglès 

 

103128 – Treball de Fi de Grau:  

  
Per a més informació podeu consultar http://www.uab.es/comunicacio/  ->  Treball de Fi de Grau  

 


