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Formació especialitzada per dotar als professionals de les 
habilitats i els coneixements necessaris per gestionar i preservar 
documents audiovisuals i sonors amb una perspectiva orientada a 
les bones pràctiques de referència internacionals i la incorporació 
dels últims avenços del sector.

Les noves formes de producció i gestió dels continguts audiovisuals han comportat 
l’aparició de nous perfils professionals vinculats a l’arxivística i la gestió documental, 
i formes innovadores de negoci en l’explotació dels fons i col·leccions audiovisuals. 
Aquesta evolució ha causat una manca de personal especialitzat dins de l’àmbit arxivístic 
per fer front al desafiament de la preservació, gestió i ús i difusió d’aquest patrimoni, i a 
la seva complexitat de tractament.

El Postgrau en Gestió i Preservació de Documents Audiovisuals i Sonors neix per 
donar resposta a una demanda de formació especialitzada procedent de diferents 
sectors professionals relacionats amb aquests documents.

El pla d’estudis es centra en l’adquisició de coneixements per a un tractament integral 
de tots els processos arxivístics tècnics i no tècnics que implica la documentació 
vinculada a l’àmbit audiovisual, des del vídeo, al document sonor i el document fílmic, 
amb un accent especial en el vídeo i àudio digital.

Es tindrà en compte l’àmbit jurídic, ateses les implicacions legals que té el tractament 
arxivístic de material audiovisual en tema de protecció de dades i drets d’imatge, però 
també en temes de propietat intel·lectual, accés o difusió de materials audiovisuals.

Objectius

 ■ Conèixer els diferents tipus de 
documents i familiaritzar-se amb els 
suports tradicionals i els nous formats 
de producció i preservació.

 ■ Adquirir competències pel tractament 
de documents audiovisuals i sonors 
en les organitzacions, com mitjans de 
comunicació, empreses de difusió i 
institucions patrimonials.

 ■ Conèixer els fluxos de treball i els 
diferents processos vinculats al 
tractament i a la preservació de la 
documentació. 

Requisits d’admissió 
S’hi pot accedir des de qualsevol llicenciatura, grau o diplomatura. En casos justificats, es 
podrà permetre l’accés d’estudiants no titulats amb demostrada experiència professional.

Metodologia
En aquesta formació s’utilizaran les següents plataformes:

 ■ WebEx, per la impartició de sessions teòrico-pràctiques de manera síncrona.
 ■ Aula Moodle, en la que estaran els següents recursos a disposició dels estudiants: 
material docent i de suport; eines de comunicació (fòrum, xat); espais per lliurar treballs i/o 
pràctiques; retroacció dels docents.

Estructura del pla d’estudis

Mòdul Crèdits

M.1 El Patrimoni Documental Audiovisual i Sonor 5

M.2 Processos Tècnics de la Documentació Audiovisual i Sonora 5

M.3 Polítiques i Eines de Preservació Digital 5

M.4 Tractament Arxivístic dels Documents Audiovisuals 5

M.5 Explotació Comercial dels Arxius Audiovisuals 5

M.6 Treball final 5

Informació general

Modalitat: en línia.
Crèdits: 30 ECTS.
Places: 30.
Durada: un any acadèmic.
Idioma: espanyol.
Preu: 3.300 €. 5% descompte per a alumni FUABformació.
Preu especial: 3.135€ per a alumni ESAGED.
Preu especial: 2.970€ pera a Alumni UAB Premium (només primera matrícula a curs complet).
Preinscripció: a la web www.uab.cat.

Postgrau en Gestió i Preservació de Documents 
Audiovisuals i Sonors En línia i en Espanyol

 ■ Aprendre els estàndards internacionals 
de tractament arxivístic vinculats a les 
metadades, llenguatges documentals, 
ontologies, i altres normes, models 
o esquemes per a la descripció, 
administració i preservació dels 
documents audiovisuals.

 ■ Estudiar el tractament del vídeo i 
l’àudio digital incidint en el procés de 
digitalització des de la manipulació dels 
suports analògics a la codificació digital.

 ■ Descobrir les eines de hardware i 
software existents per a la gestió i 
preservació dels objectes digitals.

https://www.uab.cat/web/postgrau/diplomatura-de-postgrau-en-gestio-de-documents-electronics/informacio-general-1203328491238.html/param1-1652_ca/param2-2015/
https://www.uab.cat/web/escola-superior-d-arxivistica-i-gestio-de-documents-esaged-1345734678458.html


Sortides professionals

 ■ Responsables o professionals de centres, 
organismes o arxius que custodiïn i tractin 
aquest tipus de documentació.

 ■ Personal vinculat al tractament i gestió 
dels documents audiovisuals a arxius de 
productores audiovisuals, mediateques, 
fonoteques, filmoteques o centre anàlegs.

 ■ Nous rols professionals en un mercat 
audiovisual digital creixent, que inclouen 
la gestió i la descripció dels documents 
audiovisuals, ja sigui des de la recerca de 
contingut, la planificació i gestió dels drets, 
la difusió o la seva explotació.

Coordinació
Ariadna Morente Pagès
Coordinadora de formació contínua de 
l’ESAGED. Graduada en Història. Màster en 
Arxivística i Gestió de Documents.

FUABformació
Escola Superior d’Arxivística i 
Gestió de Documents - ESAGED
Edifici Blanc, Campus de la Universitat 
Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)
Tel. +34 93 592 97 10
formacio.continuada.fuab@uab.cat
www.uab.cat/arxivistica-gestio-documents

Oferta formativa ESAGED UAB:
 ■ Màsters Oficials
 ■ Postgraus
 ■ Cursos d’especialització
 ■ Doctorat

10% descompte 
Alumni UAB Premium. 
Informa-te’n a 
www.uab.cat/alumni
(Només a primera matrícula del curs complet)
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