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Estructura del pla d’estudis
Primer any

Crèdits

En línia i en espanyol

M.1

Mòdul 1: Història, teoria i crítica de la imatge fotogràﬁca
Història general de la fotografia (2 ECTS); Teoria, crítica estètica de la imatge
(1 ECTS); Patrimoni fotogràfic (2 ECTS)

5

Formació universitària d’especialització en l’organització,
explotació, gestió i comercialització de fons, col·leccions i arxius
fotogràfics

M.2

Mòdul 2: Tècnica fotogràﬁca
Fotografia digital (3 ECTS); Programari de gestió i difusió (2 ECTS)

5

M.3

Mòdul 3: Identiﬁcació i conservació de procediments fotogràﬁcs
Identiﬁcació de procedimients fotogràﬁcs (2 ECTS); Gestió de dipòsits (1
ECTS); Conservació i restauració de fotografies (2 ECTS)

5

La coincidència d’objectius entre l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de
Documents (ESAGED) de la Universitat Autònoma de Barcelona, el Centre
de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI), i l’Institut d’Estudis Fotogràfics
de Catalunya (IEFC), fa possible una formació de postgrau que ofereix una
especialització en l’àmbit dels estudis arxivístics i fotogràfics.

Els estudis estan dirigits tant a empreses i institucions com a professionals i tenen
una doble finalitat:

■ donar resposta a la necessitat de moltes entitats públiques i privades d’organitzar
i explotar els seus fons i col·leccions fotogràfics;
■ dotar als professionals de la fotografia de diferents estratègies i eines de
coneixement que els permetin millorar la gestió i la comercialització de la seva
producció fotogràfica.

El programa es desenvolupa amb la col·laboració de professionals del sector de
reconegut prestigi i s’estructura en diversos mòduls, els continguts dels quals abasten
els diferents aspectes que intervenen en la seva gestió.

Objectius
■ Donar a conèixer la història de la
fotografia des de les perspectives
tècnica, social i cultural per tal de
contextualitzar adequadament els
materials.
■ Establir els criteris fonamentals que
han de regir les polítiques sobre el
patrimoni fotogràfic.
■ Proporcionar coneixements tècnics
de la fotografia química i la imatge
digital.
■ Crear les bases teòriques i
metodològiques per a l’adequada
conservació de la fotografia.
■ Oferir una metodologia per a la
gestió, organització i divulgació de
fons i col·leccions.

■ Atendre les necessitats específiques
per a la creació i gestió de les imatges
digitals.

Requisits d’admissió i perfil
d’ingrés
Es pot accedir des de qualsevol grau,
llicenciatura o diplomatura.
El postgrau es dirigeix a professionals i
futurs professionals arxivers, fotògrafs,
bibliotecaris, documentalistes,
museòlegs, conservadors, investigadors i
col·leccionistes.
També poden accedir persones amb
experiència professional en el món de la
fotografia.

Segon any

Crèdits

M.4

Mòdul 4: Organització de fons fotogràﬁcs
Legislació i gestió (2 ECTS); Descripció, classificació, indexació i avaluació
documental (2 ECTS); Exposició de fotografia (1 ECTS)

5

M.5

Mòdul 5: Arxiu digital
Organització i gestió de l’arxiu digital (2,5 ECTS); Preservació de la imatge
digital (2,5 ECTS)

5

M.6

Mòdul 6: Treball ﬁnal de postgrau
Metodologia (1 ECTS); Treball Final de Postgrau (4 ECTS)

5

Titulació
Diploma de Postgrau en Gestió, Preservació i Difusió d’Arxius Fotogràfics. El postgrau
també permet la matrícula per mòduls independents i dóna dret a rebre un certificat
específic per a cadascun dels mòduls cursats.

Informació general
Modalitat: Online.
Crèdits: 30 ECTS.
Durada: 2 anys.
Places: 65.
Inici i finalització: d’octubre del 2020 al juliol del 2022.
Idioma: Espanyol.
Preu: 2.400 €.
Preu especial: 2.280€. Col·lectiu d’aplicació: Ex-alumnes ESAGED, titulats en Graduat
Superior o Màster en Arxivística, membres de la IAAC, membres de l’Associació de
Museòlegs de Catalunya i membres de l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya.
Preu especial: 2.160€. Col·lectiu d’aplicació: Alumni UAB Premium.
Preinscripció: a la web de la UAB: www.uab.cat
Coordinació: coordinacio.esaged@uab.cat

Sortides professionals
■ Mitjans de comunicació (premsa,
televisió i multimèdia).

■ Serveis d’arxius de l’administració
autonòmica, local i estatal.

■ Arxius d’institucions i entitats
públiques.

■ Arxius d’associacions i col·legis
professionals.

■ Arxius d’institucions eclesiàstiques.

■ Empreses d’organització i custòdia
d’arxius.

■ Empreses de tecnologies de la
informació.
■ Arxius d’empreses.

■ Arxius d’universitats i centres docents.

Primera entitat del
món en obtenir la
certificació ISO 30301
en Sistemes de Gestió
de Documents
10% descompte Alumni UAB
Premium informa-te’n a
www.uab.cat/alumni
(Només a primera matrícula del curs complet)

■ Bancs d’imatges i fototeques.

■ Biblioteques especialitzades i centres
de documentació.

Entitats col·laboradores:

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

