
El màster està enfocat a formar professionals de la comunicació estratègica per a empreses, organitza-
cions i institucions. El contingut ofereix una sòlida formació en l’àmbit de la gestió de la comunicació, així 
com una base per a la recerca acadèmica. Les asignatures optatives permeten una incursió en l’àmbit de la 
comunicació del turisme i del patrimoni, o de la comunicació política. El màster es basa en l'Experiència 
Masterdec que l'identifica i el distingeix sobre la base de tres conceptes: estratègia, internacionalització i 
personalització.

Coordinació acadèmica: Dr. Enric Castelló

Adreçat a Sortides professionals

Estudiants de les branques de grau en publicitat i relacions públiques, 
periodisme, comunicació audiovisual, comunicació social. 
Estudiants de les àrees de ciències socials i ciències econòmiques, empre-
sarials, turisme, antropologia, ciències polítiques, ADE, psicologia social i 
camps afins. Estudiants de carreres tècniques que vulguin millorar el seu 
perfil professional en el àmbit de la comunicació estratègica.

· Director/Responsable/Cap de Comunicació en empreses, institucions i 
organitzacions.
· Responsables de Gabinets de comunicació, premsa o relacions 
públiques.
· Responsables de Comunicació de Crisi.
· Responsables Sènior de comptes d'agències de comunicació, relacions 
públiques o imatge corporativa.
· Assessors de comunicació política i corporativa.
· Analistes de comunicació corporativa, política i institucional.
· Investigadors en centres universitaris en temes de comunicació en un 
sentit ampli.

Màster Universitari en
COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA 
EN LA SOCIETAT DEL RISC 

www.urv.cat/masters ·  977 779 944 · postgrau@urv.cat

Crea el teu futURV

LLOC
Facultat de Lletres
Avinguda Catalunya 35 43002 Tarragona

IDIOMA
Castellà (90%) 
Anglès (10%)

DURADA
60 ECTS · Del 10/17 al 06/18

HORARI
Presencial 
De dilluns a divendres de 17 a 21h

POSTGRAUS
2017 - 2018

 

Doctorat vinculat: Antropologia i Comunicació



PROGRAMA
PRIMER CURS: ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES
Anuals
· Treball de Fi de Màster*

Primer quadrimestre
· Comunicació a la Societat del Risc* 
· Mètodes Qualitatius d'Investigació en Comunicació 
· Mètodes Quantitatius d'Investigació en Comunicació  
· Anàlisi de Discursos Persuasius  
· Investigació de Textos Mediàtics  
· Últimes Tendències en Comunicació Estratègica  

Segon quadrimestre
· Direcció Estratègica d'Identitat i Comunicació*  
· Campanyes de Comunicació i Avaluació de Resultats   
· Gestió de la Comunicació en Línia  
· Comunicació en Situacions de Crisi*  
· Habilitats de Comunicació  

* Aquestes assignatures integren les competències de l'assignatura Orientació 
Professional i Ciutadania.

ASSIGNATURES OPTATIVES
· Comunicació corporativa i en les pymes
· Comunicació en les organitzacions polítiques 
· Comunicació estratègica de marques territori 
· Comunicació institucional
· Anàlisi i estratègia comunicativa per a nous productes turístics i activitats d’oci
· Comunicació del patrimoni
  

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ
· Teories de la Comunicació 
· Fonaments de Comunicació Estratègica 

BEQUES
· Ajudes de Matrícula Càtedra URV-Repsol
· Beques de Màster URV
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Crèdits

Oficina d’Atenció al Màster
postgrau@urv.cat  ·  977 77 99 44


