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El grau en Periodisme forma professionals multidisciplinaris en els processos 
d’informació, mitjans i nous llenguatges de la comunicació periodística. Actualment, 
el Periodisme va més enllà dels mitjans tradicionals –premsa, ràdio, TV, agències de 
notícies– i arriba fins a la comunicació digital. Aquesta realitat condiciona la professió 
periodística i el seu aprenentatge universitari, i per això la UVic-UCC ofereix una 
formació global i pràctica que engloba tots els gèneres i formats en què s’exerceix el 
Periodisme.

Així, els nostres graduats obtenen una visió transversal i aplicada de la professió 
periodística i del sector comunicatiu.

PLA D’ESTUDIS

PER QUÈ ESTUDIAR PERIODISME  
A LA UVIC-UCC? 

•  T’oferim metodologies docents 
innovadores com l’aprenentatge basat 
en projectes o els professionals a l’aula 
i moltes hores de pràctiques al plató de 
televisió o l’estudi de ràdio, així com de 
redacció periodística.

•  Disposem d’un grup de mitjans propis 
(UVic Ràdio, la revista Sense Boira, el 
bloc Empresa i Comunicació) on podràs 
fer pràctiques reals des de primer curs.

•  Et permetem especialitzar-te en 
aquells àmbits del Periodisme que més 
t’agradin: l’esportiu, el polític, el social, 
l’econòmic, el cultural o l’internacional. 

•  El nostre professorat és actiu 
professionalment i reconegut en el seu 
àmbit, tant dels mitjans de comunicació 
com de la recerca.

•  Potenciem la formació en idiomes: 
assignatures en anglès, intercanvis 
amb universitats internacionals, 
i la possibilitat de fer pràctiques 
professionals a l’estranger.

•  El nostre pla d’acció tutorial et 
proporciona acompanyament  
i assessorament personalitzats perquè 
puguis progressar i dirigir els estudis 
d’acord amb els teus interessos  
i expectatives.

1r curs

4t curs

Sistema Polític i Econòmic Actual

Història Contemporània

Història de la Comunicació  

Llengua Catalana

Llengua Espanyola   

Sociologia General i de la Comunicació

Estructura del Sistema de Comunicació 

Fonts d’Informació  

Introduction to English for Journalism

Fonaments del Periodisme Digital

Taller de Redacció i Locució en Mitjans 
Audiovisuals

Taller de Redacció en Premsa I
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2n curs
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Taller de Redacció en Premsa II

Taller de Ràdio

Taller de Televisió

Teories de la Comunicació    

Written English for Journalism 

Edició en Premsa

Introducció a la Comunicació  
de les Organitzacions

Llenguatges de la Comunicació 

Spoken English for Journalism

Taller de Comunicació Gràfica

Estadística i Big Data en la Comunicació

Ètica Professional 

Periodisme d’Investigació

Periodisme Institucional i d’Empresa  

Comunicació de Proximitat

Gestió de l’Empresa Periodística

Pràctiques en Empreses

Treball de Fi de Grau

Optatives 

SORTIDES PROFESSIONALS 

•  Redacció d’informació periodística en 
qualsevol suport (premsa, ràdio, TV, 
internet)

•  Conducció, presentació o edició d’un 
programa informatiu

•  Responsable de continguts d’un mitjà 
periodístic

•  Responsable de premsa o comunicació 
institucional i/o empresarial

•  Community manager: gestió de portals  
i edició de continguts

•  Investigació o consultoria de 
comunicació

•  Professional en l’àmbit de la docència  
i la recerca en comunicació

INSTAL·LACIONS ESPECÍFIQUES

•  Les instal·lacions inclouen un plató 
professional de televisió, un estudi de 
ràdio totalment actualitzat, estudi de 
fotografia i aules d’ordinadors Mac  
i PC.  

•  Disposem de material en préstec per  
a ús individual dels alumnes, dins  
i fora de la Facultat, com càmeres de 
fotografia i de vídeo.

•  Les aules disposen de mobiliari mòbil  
i adaptat a l’ús d’ordinadors portàtils 
per facilitar el treball participatiu.

•  Es disposa d’espais de treball 
cooperatiu (coworking) i laboratoris  
de creativitat totalment adaptats 
perquè l’estudiant pugui desenvolupar 
els seus propis projectes.

3r curs

3
6
3

3

9
3

6
3

3

3

6

12

Comunicació Digital Interactiva

Disseny de Premsa

Dret a la Comunicació

Taller de Fotografia

Taller de Producció Audiovisual

Història del Periodisme

Communication Research Methods   

Taller de Periodisme Digital

Taller d’Infografia

Taller de Comunicació Interactiva 

Taller de Redacció en Premsa III

Optatives


