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Si vols treballar en cinema, ràdio i televisió o revolucionar el
món de la comunicació des d’un àmbit digital, el teu grau és
el de Comunicació Audiovisual a la UVic-UCC.

•L
 a nostra metodologia innovadora et farà
aprendre d’una forma pràctica
i creativa: aprenentatge basat en projectes,
professionals que visiten periòdicament
les aules, seminaris professionalitzadors,
conferències i moltes hores de pràctiques
al plató de televisió, a l’estudi de ràdio
i a l’estudi de fotografia.

Obtindràs una visió àmplia del mercat audiovisual
i multimèdia i coneixeràs els productes i serveis que podràs
crear com a professional i oferir a les empreses.

PLA D’ESTUDIS
1r curs

2n curs

Economia i Empresa

6

Taller de Guió

9

Història del Món Contemporani

6

Taller de Ràdio

6

Història de la Comunicació

6

Taller de Televisió

6

Habilitats Comunicatives en Català

3

Communication Theory

6

Habilitats Comunicatives en Espanyol

3

Oral English for Audiovisual Communication

3

Sociologia General i de la Comunicació

6

Història de l’Art

6

Estructura del Sistema de Comunicació

6

Introducció a la Comunicació
de les Organitzacions

6

Llenguatges de la Comunicació

6

Written English for Audiovisual Communication

6

Taller de Comunicació Gràfica I

6

Fonts d’Informació

3

Introduction to English for Audiovisual
Communication

6

Tecnologies de la Informació
i la Comunicació

3

Taller de Redacció i Locució en Mitjans
Audiovisuals

6

Taller de Redacció Periodística

6

3r curs

4t curs

Taller de Producció Radiofònica

6

Direcció i Producció Audiovisual i Multimèdia

6

Comunicació Digital Interactiva

3

Investigació d’Audiències

3

Dret de la Comunicació

3

Innovació en Formats Audiovisuals

3

Narrativa Audiovisual i Multimèdia

6

Art Digital i Nous Mitjans

3

Taller de Comunicació Gràfica II

3

Ètica Professional

3

Taller de Fotografia I

3

Taller de Postproducció Audiovisual

Bandes Sonores

3

Pràctiques en Empreses

Communication Research Methods

6

Treball de Fi de Grau

Taller d’Infografia

3

Optatives

Taller de Comunicació Interactiva

3

Taller de Producció Televisiva

6

Teoria de la Imatge

3

Optatives

PER QUÈ ESTUDIAR
COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL
A LA UVIC-UCC?
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•A
 prendràs al costat de docents que
són professionals en actiu, amb un alt
reconeixement professional, o que
participen en projectes de recerca.
•P
 erquè la formació en idiomes és clau
per al teu futur: assignatures en anglès;
intercanvis amb universitats europees,
nord-americanes i asiàtiques i la possibilitat
de fer pràctiques professionals a
l’estranger.
• Tindràs al teu abast un tutor/a que
t’ajudarà en temes referents als teus estudis
i al teu futur.
• Faràs pràctiques des de primer curs
i obtindràs una visió molt aplicada dels
teus estudis abans de fer una estada en
una empresa o d’incorporar-te al mercat
laboral.

SORTIDES PROFESSIONALS
• Direcció i realització audiovisual
i multimèdia
• Direcció i realització cinematogràfica
• Producció i gestió audiovisual i multimèdia
• Guió
• Disseny de producció i postproducció
visual i sonora
• Gestió de portals de comunicació
• Docència: ensenyament secundari i
formació professional (CFGS i CFGM)

INSTAL·LACIONS ESPECÍFIQUES
• A
 prendràs i practicaràs en un plató de TV
i estudi de ràdio d’última generació, estudi
de fotografia i aules d’ordinadors Mac
i PC.
• Podràs utilitzar el material audiovisual que
necessitis sempre que vulguis (càmeres
de fotografia i vídeo, micròfons, material
d’il·luminació, etcètera).
• Estudia i treballa en grup en espais de
treball cooperatiu (coworking)
i laboratoris de creativitat. El mobiliari
mòbil et permetrà transformar l’aula segons
les teves necessitats i treballar amb eines
digitals.

•P
 erquè tindràs un perfil molt versàtil,
precisament el que les empreses estan
buscant actualment.
•V
 olem que apostis per l’emprenedoria,
per això t’ajudarem a crear els teus propis
projectes des de la Unitat d’Emprenedoria
de la Universitat.
•P
 erquè els estudiants del grau troben feina
poc després d’acabar els estudis.
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→ Estudi de ràdio

