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Estudia en unes
instal·lacions
dissenyades per
assegurar-te un
aprenentatge de
qualitat

Facultat de Lletres
Els estudis de lletres a Tarragona es remunten de ben enrere, al segle XVI. Aquesta
llarga tradició es va consolidar amb la implantació dels estudis universitaris oficials
al curs 1971-72 i amb la creació de l’actual Facultat de Lletres el 1992.
La Facultat de Lletres és una institució de referència en l’àmbit de la creació i
transmissió de coneixement i de la formació. Estem plenament compromesos
amb el nostre entorn, ja que contribuïm a la millor preparació dels estudiants
universitaris, a la dinamització cultural del nostre entorn i a la configuració d’una
societat més justa, plural i tolerant.
Els objectius principals de la Facultat són:
• Esdevenir un agent significatiu en el desenvolupament territorial per mitjà de la
formació, de la recerca i de la transferència de coneixement a la societat.
• Propiciar la internacionalització, d’una banda, en la capacitat d’atracció dels
ensenyaments que ofereix la Facultat i, de l’altra, en la promoció de la mobilitat
de tota la comunitat universitària. Per exemple, el primer doble grau internacional
de la URV es va implementar a la Facultat de Lletres, concretament en Llengua i
Literatures Catalanes amb la Universitat de Masaryk de la República Txeca.
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Aprèn de forma
innovadora i propera
Gaudeix d’un tracte personalitzat, grups reduïts i
una relació propera amb el professorat.
Utilitza metodologies d’aprenentatge innovadores
i participatives que et permetran posar en pràctica
els coneixements adquirits en situacions reals de
l’entorn laboral.

i la Investigació (CRAI) posa al teu abast un ampli
ventall de serveis per facilitar-te l’aprenentatge,
com la biblioteca, espais d’estudi individuals i per
a grups amb mitjans multimèdia, assessorament
i materials per a l’aprenentatge de llengües, i
formació per millorar les teves competències
informàtiques i de gestió de la informació.

Orienta’t a través del teu professor o professora de
referència, el qual et guiarà en el teu aprenentatge
acadèmicament i professionalment.
Adquireix les competències que necessites per al
teu futur professional i que les empreses més
valoren: treballar en equip, aprofitar al màxim les
noves tecnologies, comunicar-te adequadament en
diferents contextos i resoldre problemes de forma
crítica, creativa i innovadora.

Estudia en un entorn
internacional
Un dels objectius de la Facultat és potenciar
l’intercanvi internacional d’estudiants i fomentar
programes d’estudis comuns amb universitats d’arreu
del món, especialment d’Europa i d’Amèrica, a través
del programa Erasmus i altres convenis de mobilitat.
Al curs 2018-19, 57 estudiants han participat en
programes de mobilitat i el centre ha estat la
destinació de 103 estudiants que han vingut d'arreu.

Augmenta les teves
oportunitats laborals
Podràs realitzar pràctiques laborals que et
permetran conèixer empreses i institucions
vinculades amb els diferents àmbits d’estudi. A més,
amb el suport dels tutors, posaràs en pràctica el
que aprens a les aules i adquiriràs experiència, la
qual cosa et facilitarà la incorporació al món laboral.

Gaudeix d’una formació
de qualitat
Segons l’edició 2019 de l’U-Ranking, la majoria
dels graus oferts per la Facultat són referents i es
destaquen com els més ben puntuats dels seus
àmbits. En la branca d’arts i humanitats, la URV és
la primera en els graus d’Anglès i d’Antropologia i
Evolució Humana. Així mateix, el grau de Llengua
i Literatura Catalanes ha quedat situat en segona
posició d’entre els graus de l’àmbit.

Serveis i instal·lacions
La Facultat de Lletres es troba al campus Catalunya,
al centre de Tarragona on es pot arribar a peu des de
qualsevol punt de la ciutat.
Les instal·lacions estan dissenyades específicament per
assegurar un aprenentatge de qualitat als estudiants.
A més, el Centre de Recursos per a l’Aprenentatge

Oferta formativa
Graus
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anglès
Antropologia i Evolució Humana
Comunicació Audiovisual
Història
Història de l’Art i Arqueologia
Llengua i Literatura Catalanes
Llengua i Literatura Hispàniques
Periodisme
Publicitat i Relacions Públiques

Màsters universitaris

• Antropologia Mèdica i Salut Global
• Antropologia Urbana, Migracions i
Intervenció Social
• Arqueologia Clàssica
• Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana
(Erasmus Mundus)
• Comunicació Estratègica
• Ensenyament i Adquisició de l’Anglès com a
Llengua Estrangera / Segona Llengua (ALE/ASL)
• Ensenyament de Llengües: Espanyol com a
Llengua Estrangera
• Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania
• Identitat Europea Medieval
• Joventut i Societat
• Música com a Art Interdisciplinària
• Recerca Avançada en Estudis Humanístics
• Traducció Professional Anglès-Espanyol

Títols propis i diplomes de postgrau

• Diploma de postgrau en Correcció i
Assessorament Lingüístic en Espanyol
• Diploma de postgrau en Direcció Cinematogràfica
• Máster en Enseñanza de Español
como Lengua Extranjera
• Diploma de posgrado en Enseñanza de Español
como Lengua Extranjera

Doctorats

• Antropologia i Comunicació
• Arqueologia Clàssica
• Estudis Humanístics
• Quaternari i Prehistòria
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GRAU D’ANGLÈS
En aquest grau aprendràs a dominar en profunditat la llengua anglesa des
del punt de vista lingüístic i rebràs formació en aspectes culturals i literaris
relacionats amb la realitat lingüística anglòfona. Et convertiràs en un professional
versàtil i adaptable a situacions lingüístiques i culturals variades gràcies a les
eines professionalitzadores que adquiriràs i que et permetran accedir a una gran
varietat de llocs de treball en què la llengua anglesa és una eina d’ús quotidià i un
requisit imprescindible. A més, podràs conèixer altres llengües modernes, com el
francès o l'alemany, i fins i tot obtenir la menció d’alemany.
Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Places: 55
Horari 1r curs: matí i tarda

Llengües: anglès, català, castellà,
francès i alemany
Nota de tall juny 2019: 5,01

Perfil recomanat

Mencions*

És recomanable que tinguis interès específic i força
capacitat per a les matèries de llengua i literatura i,
en concret, per a la llengua anglesa i el món literari i
cultural anglòfon.

Lingüística Anglesa
Adquiriràs coneixements sobre aspectes lingüístics
fonamentals de la llengua anglesa i t’introduiràs en
continguts preliminars sobre lingüística aplicada en
l’àmbit de l’anglès com a llengua estrangera.

Per superar el grau amb èxit, es recomana que
tinguis un nivell de coneixement mínim de la
llengua anglesa corresponent a un B1 segons el
Marc comú europeu de referència per a les llengües.

Per què estudiar el grau
d’Anglès a la URV?
El grau d’Anglès de la URV es caracteritza, respecte
als graus similars d’altres universitats, perquè
posa un èmfasi especial en la formació lingüística
dels estudiants. De fet, el 75% de les assignatures
específiques obligatòries se centren a assegurar
que obtinguis un domini pràctic i teòric de la
llengua anglesa excel·lent, que et permeti respondre
adequadament a la demanda de la societat, tant en
empreses com en centres d’ensenyament.
A més, tot això sense deixar de banda el valor
afegit que confereix als estudiants una formació
suficient en la literatura i la cultura dels països de
parla anglesa, que sempre pot ser complementada
cursant assignatures optatives d’aquestes matèries.
Segons l’edició 2019 de l’U-Ranking, el grau
d’Anglès de la URV és el primer de l’Estat per la
qualitat docent.

Traducció Anglesa
Aprofundiràs en aspectes fonamentals relacionats amb
la traducció directa i la traducció inversa, i també en
l’aplicació de les noves tecnologies a la traducció.
Literatura i Cultura Angleses
Tindràs una visió general i actual dels temes més
rellevants en els estudis culturals i literaris anglesos.
Alemany
Obtindràs els coneixements bàsics sobre la llengua
alemanya, la literatura i la cultura dels països de
parla alemanya.

Sortides professionals
Podràs exercir, entre altres, les activitats
professionals següents:
• Ensenyament de la llengua anglesa
a tots els nivells.
• Traducció.
• Assessorament lingüístic.
• Gestió en la indústria de la cultura i del turisme.
• Gestió en empreses multinacionals que requereixen
coneixement elevat de la llengua anglesa.
• Treball editorial: edició i correcció de textos.

*Les mencions i les assignatures optatives s’activen en funció de la demanda dels estudiants. En trobaràs la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
La informació d’aquest catàleg s’ha redactat al desembre de 2019. En pots consultar la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
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ASSIGNATURES
Distribució de crèdits del títol**
Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 135 ECTS

ASSIGNATURA

Assignatures optatives: 36 ECTS
Treball de fi de grau: 9 ECTS

ECTS

El Sistema de Sons de l'Anglès I

6

Lingüística

12

Introducció a la Cultura dels Països de Parla Anglesa

6

Anglès I

6

Introducció a la Literatura Anglesa

6

Comunicació Escrita en Català

6

Llengua Anglesa III

6

Comunicació Escrita en Espanyol

6

Optativa*

6

Anglès II

6

El Sistema de Sons de l'Anglès II

6

Introducció a la Traducció Anglesa

6

Llengua Anglesa IV

6

Narrativa en Anglès

6

Optativa*

6

9

3r curs

12

Antropologia Cultural

6

Filosofia Moderna i Contemporània

6

Literatura i Societat

6

Problemes de la Societat Actual

6

Anàlisi de Textos Anglesos I

6

Destreses Comunicatives: Reading and Writing I

6

Treball de Fi de Grau

Destreses Comunicatives: Speaking and Listening I

6

Gestió de la Informació

3

Llengua Anglesa I

6

Llengua Anglesa V

6

Taller d'Escriptura Avançada

6

Llengua Alemanya I

6

Llengua Francesa

6

Anàlisi de Textos Anglesos II

6

Destreses Comunicatives: Reading and Writing II

6

Destreses Comunicatives: Speaking and Listening II

6

Llengua Anglesa II

6

4t curs

Escull entre les dues opcions:

2n curs

ECTS

Literatura

Escull dues assignatures entre:

1r curs

ASSIGNATURA

Taller d'Expressió Oral Avançada

6

Optatives* (2 assignatures de 6 ECTS cadascuna)

12

Llengua Anglesa VI

6

Optatives* (2 assignatures de 6 ECTS cadascuna)

12

Escull entre les dues opcions:
Llengua Alemanya II

6

Literatura Francesa

6

**El crèdit ECTS és la unitat que utilitzen totes les universitats de l’espai europeu d’educació superior i serveix per mesurar la dedicació d’un estudiant a una assignatura.
A la URV cada crèdit equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, tenint en compte tant el treball presencial a l’aula com el treball autònom.
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GRAU D’ANTROPOLOGIA I
EVOLUCIÓ HUMANA
En aquest grau aprendràs els coneixements fonamentals teòrics i metodològics de dues
disciplines germanes i complementàries centrades en l'estudi exhaustiu de l'ésser humà:
l'antropologia, amb els seus dos grans vessants, el social i el cultural, i l'arqueologia enfocada
cap a l'evolució humana. T’ajudarà a comprendre la complexitat de l’ésser humà, la diversitat
cultural i el patrimoni arqueològic humà.
Aquest grau t’interessarà si et motiven qüestions com l'estudi de la diversitat cultural, el
patrimoni arqueològic, la cooperació, l'adaptabilitat de les formes culturals i l'evolució humana.
Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Places: 120
Modalitat: virtual / semipresencial

Horari 1r curs: de dilluns a divendres,
de 16 a 20h (assignatures presencials)
Llengües: català i castellà
Nota de tall juny 2019: 5,00

Perfil recomanat

Mencions*

És recomanable que tinguis inquietuds sobre
l'estudi de l'ésser humà en un sentit ampli i de les
diferents societats i cultures.

Antropologia Social i Cultural
Adquiriràs coneixements especialitzats sobre la
diversitat sociocultural, alhora que et proporcionarà
les competències sobre els diferents àmbits
temàtics que abasta el camp de l'antropologia.

Aquest grau t’interessa especialment si valores
la importància de pensar a fons sobre l'origen,
l'evolució, la conducta i el pensament de l'ésser
humà, sobre la rellevància de la cultura material i
simbòlica dels pobles, tant en l'àmbit etnogràfic
com arqueològic, i si tens sensibilitat per
problemàtiques vinculades als processos de canvi
social, a la diversitat cultural o a la desigualtat.

Per què estudiar el grau
d’Antropologia i Evolució
Humana a la URV?
A diferència de la resta de graus d’Antropologia que
s’ofereixen a l’Estat, aquest grau no només aborda el
vessant socialcultural sinó també l’evolutiu de l'ésser
humà, de manera que adquiriràs coneixements bàsics i
especialitzats de tots dos camps.
Com que el grau és transversalment virtual, podràs
organitzar-te els estudis d’una manera flexible
i alhora estructurada i sistematitzada, ja que
combinaràs la docència presencial a la Facultat de
Lletres de la URV amb la docència online a través
del campus virtual de la UOC.
Podràs fer pràctiques tant en projectes de recerca
actius o a partir del treball de camp en institucions,
organitzacions socials, laboratori o a excavacions
arqueològiques.

Evolució Humana
Adquiriràs competències en el camp de l'arqueologia
del quaternari, l'evolució biològica i comportamental i
la diversitat humana, cultural i territorial.

Sortides professionals
Podràs exercir, entre altres, les activitats
professionals següents:
• Producció i documentació de materials producte
de les recerques antropològiques i arqueològiques.
• Intervenció social, cooperació i dinamització
sociocultural.
• Avaluació de programes o projectes vinculats a la
investigació antropològica o arqueològica.
• Assessoria de polítiques culturals.
• Diagnosi social i planificació del territori.
• Gestió del patrimoni etnològic i cultural.
• Gestió de museus i parcs arqueològics.
• Gestió, documentació i catalogació del
patrimoni arqueològic.
• Gestió i programació d’intervencions
arqueopaleontològiques.
• Màrqueting social.
• Producció i edició de documentals audiovisuals.
• Divulgació científica.
• Recerca.

Segons l’edició 2019 de l’U-Ranking, el grau
d’Antropologia i Evolució Humana de la URV és el
primer de l’Estat per la qualitat docent en l’àmbit
de l’antropologia.
*Les mencions i les assignatures optatives s’activen en funció de la demanda dels estudiants. En trobaràs la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
La informació d’aquest catàleg s’ha redactat al desembre de 2019. En pots consultar la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
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Aproxima’t a la
comprensió de
l’ésser humà d’una
manera holística

ASSIGNATURES
Distribució de crèdits del títol**

1

ECTS

Competències en TIC per a l'Antropologia i
l'Evolució Humana

6

Evolució Humana i Cultura¹

6

Fonaments de la Història

6

Geografia Humana

6

Introducció a l'Antropologia

6

Anglès I

6

Etnografia

6

Història de l'Antropologia I¹

6

Pensament Filosòfic i Científic Contemporani

6

Sociologia

6

Anglès II

6

Antropologia Biològica¹

6

Evolució Humana¹

6

Història de l'Antropologia II¹

6

Noves Tecnologies Aplicades a les
Ciències Humanes¹

6

Arqueologia del Quaternari¹

6

Cultura Material¹

6

Estadística¹

6

Lingüística General

6

Mètodes i Tècniques Etnogràfiques ¹

6

Totes les assignatures s’ofereixen en la modalitat virtual.
Les assignatures marcades amb (1) s’ofereixen també en
modalitat semipresencial.

ASSIGNATURA
Seminaris de Disseny d'Investigació 1

ECTS
6

MENCIÓ D’ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
Antropologia Econòmica¹

6

Antropologia del Parentiu¹

6

Antropologia Política¹

6

Antropologia de la Religió

6

Optativa *

6

Antropologia Urbana¹

6

Antropologia Mèdica¹

6

Comunicació i Cultura

6

Optatives* (2 assignatures de 6 ECTS cadascuna)

12

MENCIÓ D’EVOLUCIÓ HUMANA

3r curs

2n curs

1r curs

ASSIGNATURA

Assignatures optatives: 60 ECTS
Treball de fi de grau: 12 ECTS

4t curs

Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 108 ECTS

Prehistòria¹

6

Etnoarqueologia¹

6

Paleocologia Humana¹

6

Patrimoni Arqueològic

6

Optativa*

6

Epistemologia de l'Evolució¹

6

Genètica¹

6

Metodologia Arqueològica¹

6

Optatives* (2 assignatures de 6 ECTS cadascuna)

12

Treball de Fi de Grau

12

Optatives* (3 assignatures de 6 ECTS cadascuna)

18

Optatives* (4 assignatures de 6 ECTS cadascuna)

24

**El crèdit ECTS és la unitat que utilitzen totes les universitats de l’espai europeu d’educació superior i serveix per mesurar la dedicació d’un estudiant a una assignatura.
A la URV cada crèdit equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, tenint en compte tant el treball presencial a l’aula com el treball autònom.
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GRAU DE COMUNICACIÓ
AUDIOVISUAL
La comunicació audiovisual és un dels sectors amb més transcendència i influència en la
societat actual. A la importància de la televisió cal afegir-hi els consums culturals lligats a
suports multimèdia interactius (internet, videojocs, telefonia mòbil, entre altres), sense oblidar
la transcendència de la indústria de creació audiovisual. En aquest context, l’objectiu d’aquest
grau és formar els futurs professionals de la comunicació audiovisual en ideació, guionatge,
producció, realització, comercialització i difusió de productes i programes audiovisuals i
multimèdia interactius, de ficció, entreteniment i persuasió, i també en realització audiovisual
de documentals i programes radiofònics i televisius de caràcter periodístic.
Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Places: 40

Horari 1r curs: matí o tarda
Llengües: català i castellà
Nota de tall juny 2019: 9,148

Perfil recomanat

Sortides professionals

És recomanable que tinguis interès en els aspectes
estètics, creatius i expressius dels productes
audiovisuals i interactius, capacitat creativa i
imaginativa, esperit crític i gust pels aspectes
visuals de qualsevol producte cultural.

Podràs exercir, entre altres, les activitats
professionals següents:

Per què estudiar el grau de
Comunicació Audiovisual
a la URV?
El pla d’estudis té un plantejament teoricopràctic:
Et formaràs tant en la reflexió i lectura crítica dels
productes audiovisuals com en la ideació i creació.
En tots els cursos faràs pràctiques als platós del
campus i tindràs a la teva disposició càmeres i altres
equips tècnics de caràcter professional.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Producció web.
Creació de projectes multimèdia.
Producció audiovisual.
Direcció de programes.
Realització televisiva.
Guionatge.
Direcció de fotografia.
Crítica.
Direcció cinematogràfica.
Animació.
Postproducció visual i sonora.
Direcció d’actors i càsting.
Gestió i organització d’esdeveniments.
Creació, direcció i gestió d’empreses audiovisuals.
Recerca i docència.

També realitzaràs pràctiques externes en una de les 50
productores i altres empreses del sector audiovisual.

La informació d’aquest catàleg s’ha redactat al desembre de 2019. En pots consultar la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
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Mira el vídeo
del grau

ASSIGNATURES
Distribució de crèdits del títol**
Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 120 ECTS
Assignatures optatives: 36 ECTS

ASSIGNATURA
Tecnologia Audiovisual i d’Internet

Pràctiques externes: 12 ECTS
Treball de fi de grau: 12 ECTS

ECTS

ASSIGNATURA

9

2n curs

Gèneres i Formats Audiovisuals

9

Narrativa i Guió Audiovisual

9

9

Història de l'Audiovisual

6

Estàndard Oral i Escrit de la Llengua (Castellà)

9

Producció Audiovisual

6

Estructura i Canvi Social

6

Teoria de la Imatge

6

Història del Món Actual

6

Dret de la Comunicació

6

Teories de la Comunicació

6

Realització de Programes i Ficcions

6

Ordenament Jurídic i Sistema Polític

6

Tallers de Projectes de Recerca i Professionals

6

Corrents Estètics Contemporanis en Comunicació

6

Teoria i Anàlisi Cinematogràfica i Televisiva

6

Introducció a la Psicologia

6

Opinió Pública

6

Pràctiques Externes

12

Treball de Fi de Grau

12

Disseny Gràfic i Multimèdia

9

Optatives* (3 optatives de 6 ECTS cadascuna)

18

Optatives* (3 optatives de 6 ECTS cadascuna)

18

Fonaments de la Comunicació Publicitària i de les
Relacions Públiques

9

Fonaments del Periodisme

9

Història i Estructura de la Comunicació

9

Introducció a l'Economia i a l'Empresa

9

Teoria i Tècnica del Llenguatge Audiovisual

9

Comunicació i Expressió Oral

6

3r curs

Estàndard Oral i Escrit de la Llengua (Català)

4t curs

1r curs

Escull entre les dues opcions:

ECTS

*Les assignatures optatives s’activen en funció de la demanda dels estudiants. En trobaràs la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
**El crèdit ECTS és la unitat que utilitzen totes les universitats de l’espai europeu d’educació superior i serveix per mesurar la dedicació d’un estudiant a una assignatura.
A la URV cada crèdit equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, tenint en compte tant el treball presencial a l’aula com el treball autònom.
11

GRAU D’HISTÒRIA
El grau d’Història de la URV pretén formar historiadors i historiadores que sàpiguen analitzar el
desenvolupament dels períodes de la història de la humanitat i extrapolar aquesta informació
al present des d'una perspectiva crítica. Conèixer el passat permet analitzar el present i
preparar el futur, de manera que la història com a disciplina científica ensenya a transitar pel
camí temporal del coneixement. A la URV et donarem les eines i t’explicarem els mètodes i les
tècniques indispensables per interpretar el passat, i et proporcionarem una formació essencial
per a entendre i explicar el present. Aquest grau et permetrà tenir un coneixement ampli de la
història o, si ho prefereixes, aprofundir en una època més concreta.
Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Places: 75 (Història + Història
de l’Art i Arqueologia)

Horari 1r curs: matí
Llengües: català i castellà
Nota de tall juny 2019: 5,00

Perfil recomanat

Mencions*

És important que tinguis interès per conèixer
el progrés de l'evolució humana, i la formació
i el desenvolupament dels principals sistemes
econòmics, polítics i socials. També és recomanable
que, a més de ser una persona responsable, tinguis
constància, capacitat d'estudi, anàlisi crítica i
disposició per al treball individual i en equip.

Prehistòria, Història Antiga i Història Medieval
Adquiriràs una formació completa en el coneixement
i l'anàlisi des de la prehistòria fins al final de l'edat
mitjana. Podràs continuar especialitzant-te amb els
màsters URV en Arqueologia Clàssica, Arqueologia
del Quaternari i Evolució Humana, i en Identitat
Europea Medieval.

Per què estudiar el grau
d’Història a la URV?

Història Moderna i Contemporània
Estudiaràs el procés de transformació econòmica,
social i política des de les etapes finals de l'antic
règim fins a l'actualitat, posant l'accent en diversos
temes de debat històric que marquen el camí de la
societat actual.

Aprendràs de la mà de professorat expert en la
docència i la recerca en història, que t’ajudarà i et
guiaran en el teu aprenentatge durant el grau.
Podràs incorporar-te des de molt aviat en la
recerca històrica, de la mà d’investigadors novells i
experimentats.
Podràs fer pràctiques en entitats del territori que
efectuen tasques relacionades amb l’àmbit del
coneixement de la Història com arxius i entitats
socials on s’hi desenvolupa recerca continuada.
L’activitat fora de les aules i les sortides són part
important dels estudis. Visitaràs espais i institucions
que t’ajudaran a entendre i posar pràctica el que
aprendràs a les aules.
El programa formatiu de grau comú amb el grau
d’Història de l’Art i Arqueologia de la URV possibilita
que si vols, puguis canviar-te en acabar primer, o,
amb menys crèdits, puguis tenir els dos graus.

Sortides professionals
Podràs exercir, entre altres, les activitats
professionals següents:
•La docència, secundària i superior.
•La documentació, conservació o gestió
en arxius i biblioteques.
•La gestió i conservació del patrimoni històric
i cultural: direcció o administració de museus,
conservació de béns culturals, gestió d'exposicions
(comissariat), assessorament cultural i, dictàmens
històrics i patrimonials.
•La gestió arqueològica: direcció d'intervencions
arqueològiques, peritatges, assessoria, redacció
de memòries i informes arqueològics, disseny
de projectes arqueològics o relacionats amb
l'arqueologia (museïtzació de jaciments, centres
d’interpretació, socialització del patrimoni, difusió).
•Els guiatges: creació d’activitats didàctiques i
educatives relacionades amb el turisme.
•La recerca, directa o indirecta: participació en
plans d’investigació, gestió, avaluació de projectes.

*Les mencions i les assignatures optatives s’activen en funció de la demanda dels estudiants. En trobaràs la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
La informació d’aquest catàleg s’ha redactat al desembre de 2019. En pots consultar la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
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Mira el vídeo
del grau

ASSIGNATURES
Distribució de crèdits del títol**

Pràctiques externes: 6 ECTS
Treball de fi de grau: 12 ECTS

ASSIGNATURA

ECTS

ASSIGNATURA

Arqueologia General

6

Història Antiga de la Península Ibèrica

6

Art Antic

6

Història Medieval de la Corona d’Aragó

6

Món Actual

6

Història Medieval d’Espanya

6

Prehistòria i Evolució Humana

6

Prehistòria de la Península Ibèrica

6

Societat i Cultura a l’Antiguitat

6

Territori i Societat

6

Art Medieval

6

La Corona d’Aragó en l’Edat Moderna

6

Art Modern

6

Història Contemporània d’Espanya

6

Recursos i Gestió Digital

6

Història Contemporània de Catalunya

6

Societat i Cultura a l’Edat Mitjana

6

Història de les Estructures Polítiques

6

Societat i Cultura a l’Època Moderna

6

Història Moderna d’Espanya

6

Treball de Fi de Grau

12

3r curs

1r curs*

Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 132 ECTS
Assignatures optatives: 30 ECTS

ECTS

2n curs

*El primer curs és comú amb el grau d'Història de l’Art i Arqueologia
6

Història Antiga

6

Didàctica i Socialització de la Història i
la Història de l’Art

6

Història Medieval

6

Museologia

6

Història Moderna

6

Pràctiques Externes

6

Optativa*

6

Optatives* (4 assignatures de 6 ECTS cadascuna)

24

Societat i Cultura a l’Època Contemporània

6

Art Contemporani

6

Història Contemporània

6

Història d’Amèrica

6

Història d’Europa

6

Historiografia i Mètodes per a l’Estudi de la Història i
la Història de l’Art

6

4t curs

Arxivística

**El crèdit ECTS és la unitat que utilitzen totes les universitats de l’espai europeu d’educació superior i serveix per mesurar la dedicació d’un estudiant a una assignatura.
A la URV cada crèdit equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, tenint en compte tant el treball presencial a l’aula com el treball autònom.
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GRAU D'HISTÒRIA DE L’ART I
ARQUEOLOGIA
En aquest grau aprendràs a llegir i interpretar el passat i el present a través de les
obres d'art, els monuments i els vestigis arqueològics. Reflexionaràs sobre el paper
que les noves tecnologies juguen en el procés d'acumulació, selecció, reproducció,
estudi i transmissió del patrimoni cultural del passat. Per aquesta raó aprendràs a fer
servir eines tecnològiques i metodologies digitals juntament amb la part teòrica. Així
adquiriràs les habilitats per treballar en qualsevol àmbit de la recerca, la conservació,
difusió i promoció del patrimoni artístic i arqueològic.

Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Places: 75 (Història + Història
de l’Art i Arqueologia)

Horari 1r curs: matí i tarda
Llengües: català i castellà
Nota de tall juny 2019: 5,00

Perfil recomanat

Mencions*

És recomanable que tinguis una base de
coneixement dels estudis històrics i dels artístics,
així com una actitud oberta i col·laborativa,
experimental i curiosa. Has de tenir interès per les
TIC, tant per aprendre noves tècniques com per
reflexionar sobre l'ús que se'n fa.

Història de l'Art
Aprofundiràs en l'estudi de la història de les arts i
les seves arrels socials, culturals i antropològiques

És important que tinguis disponibilitat per
desplaçar-te i viatjar per estudiar, ja que les
pràctiques de les assignatures molt sovint són
treballs de camp que es fan en grup i representen
una part important de la formació.

Per què estudiar el grau d’Història
de l’Art i Arqueologia a la URV?
Aprendràs d’una manera molt pràctica i dominaràs
els mitjans digitals tant des del punt de vista tècnic
com teòric per convertir-te en part d’una nova
generació de professionals de l’art i l’arqueologia.
La URV disposa de dos jaciments arqueològics
propis: el poblat ibèric d’Assut de Tivenys (Baix
Ebre), la vil·la romana del celler Mas dels Frares
(Constantí, Tarragona).
A més d’estudiar a Tarragona, patrimoni de la
UNESCO pel seu llegat romà, la URV forma part de
l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC).
Institucions, empreses i museus col·laboren en la formació
pràctica i la inserció laboral dels estudiants, com ara el
Museu Diocesà, el Museu d’Art Modern a Tarragona i el
Museu Nacional de Catalunya a Barcelona.

Arqueologia
Podràs especialitzar-te en l'àmbit de la gestió del
patrimoni arqueològic.

Sortides professionals
Podràs exercir, entre altres, les activitats
professionals següents:
• Catalogació de conjunts monumentals,
planejaments urbanístics, assessories tècniques i
dictàmens històrics artístics, gestió de programes
i recursos humans.
• Museus, centres d'art i cultura, arxius i centres
d'imatge, subhastes, antiquaris, peritatges i
comissariat artístic.
• Centres d’interpretació, turisme cultural,
programes didàctics.
• Editorials, mitjans de comunicació, noves
tecnologies audiovisuals.
• Arqueologia professional: excavacions
arqueològiques, arqueologia de gestió i
programes d'arqueologia urbana.
• Docència en universitats, instituts científics,
escoles d'art i disseny i ensenyament mitjà.
• Recerca en els àmbits de la història de l'art i
l'arqueologia.

Cap altra universitat catalana ofereix un grau que integri
la història de l’art i l’arqueologia en una única titulació.

*Les mencions i les assignatures optatives s’activen en funció de la demanda dels estudiants. En trobaràs la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
La informació d’aquest catàleg s’ha redactat al desembre de 2019. En pots consultar la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
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Mira el vídeo
del grau

Fotografia cedida per l'ICAC

ASSIGNATURES
Distribució de crèdits del títol**
Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 132 ECTS
Assignatures optatives: 30 ECTS

ECTS

ECTS

6

Arqueologia de l’Arquitectura

6

Arqueologia General

6

Món Actual

6

Conservació i Gestió del Patrimoni
Artístic i Arqueològic

6

Prehistòria i Evolució Humana

6

Fonts per a la Història de l’Art i l’Arqueologia

6

Societat i Cultura a l’Antiguitat

6

Història de les Idees Estètiques

6

Art Medieval

6

Història de la Música i de l’Espectacle

6

Art Modern

6

Estudi de la Ciutat Històrica

6

Recursos i Gestió Digital

6

Humanitats Digitals i Patrimoni Cultural

6

Societat i Cultura a l’Edat Mitjana

6

La Tradició Clàssica en l’Art Occidental

6

Societat i Cultura a l’Època Moderna

6

Taller Interdisciplinari d’Arqueologia:
Tàrraco Patrimoni Mundial

6

Taller Interdisciplinari: Arxius Fotogràfics i
Audiovisuals

6

3r curs

Art Antic

*El primer curs és comú amb el grau d’Història

2n curs

ASSIGNATURA

Arqueologia i Art de les Cultures d’Orient Pròxim

6

Arqueologia i Art Grec

6

Treball de Fi de Grau

12

Arts Visuals: Experiències, Protagonistes i Usos

6

6

Mitologia Clàssica

6

Didàctica i Socialització de la Història i la
Història de l’Art

Societat i Cultura a l’Època Contemporània

6

Museologia

6

Arqueologia i Art Romà

6

Pràctiques Externes

6

Art Contemporani

6

Optativa*

6

Fotografia, Cinema i Patrimoni Cultural

6

Optatives* (4 assignatures de 6 ECTS cadascuna)

24

Historiografia i Mètodes per a l’Estudi de la Història i
la Història de l’Art

6

Iconografia i Cultura Visual

6

4t curs

1r curs*

ASSIGNATURA

Pràctiques externes: 6 ECTS
Treball de fi de grau: 12 ECTS

**El crèdit ECTS és la unitat que utilitzen totes les universitats de l’espai europeu d’educació superior i serveix per mesurar la dedicació d’un estudiant a una assignatura.
A la URV cada crèdit equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, tenint en compte tant el treball presencial a l’aula com el treball autònom.
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GRAU DE LLENGUA I
LITERATURA CATALANES
La diversitat lingüística del món és un bé de valor incalculable i aquesta diversitat
no es mantindrà sense fer res. En aquest grau et convertiràs en un expert en llengua
i literatura catalanes, i contribuiràs en el manteniment de la diversitat cultural
a Europa i al món. Alhora, et formaràs com a professional del món editorial, la
normalització lingüística, l'edició multimèdia, l'assessorament lingüístic, la crítica
literària, a més de l’ensenyament i la recerca.
Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Places: 85 (Llengua i Literatura Catalanes
+ Llengua i Literatura Hispàniques)

Horari 1r curs: matí
Llengües: català, castellà i
anglès (francès i alemany optatius)
Nota de tall juny 2019: 5,00

Perfil recomanat
És recomanable que t’agradi la literatura i siguis una
persona atreta per l’escriptura creativa i que t’agradi
reflexionar sobre l’art de la comunicació i l’expressió.
Aquest grau està especialment indicat, si tens
compromís amb la llengua i la cultura catalanes, la
seva història mil·lenària i la rica tradició literària i
també, si t’interessa reflexionar sobre les relacions
entre llengua, societat i política.

Per què estudiar el grau de
Llengua i Literatura Catalanes
a la URV?
Obre’t al món i aporta-hi la teva singularitat:
l’interès per la nostra llengua i literatura no deixa
de créixer i hi ha moltes universitats i estudiants
que s’hi senten atrets.
Aprèn a entendre la societat, a ser una persona
crítica, a adquirir criteri i a reflexionar sobre les
relacions entre llengua, societat, política i poder.
El nivell d'ocupació professional dels graduats està
entre els més alts de tots els graus. Estudiar Filologia
Catalana avui implica tenir feina segura, ja que hi ha
molta demanda de professorat de català, l’edició en
llengua catalana ha arribat a quotes molt altes i la
llengua catalana és la desena més traduïda del món.

Les classes són de proximitat, participatives i
estimulants. Aprendràs amb professorat compromès i
altament involucrat, que permanentment fa recerca en
molts camps fonamentals de la llengua i la literatura.

Sortides professionals
Podràs exercir en qualsevol àmbit en què es demani
tenir una bona capacitat expressiva, i també podràs
exercir, entre altres, les activitats professionals
següents:
• Docència de llengua i literatura catalanes a secundària
i al Consorci per a la Normalització Lingüística.
• Correcció per a editorials, publicacions
periòdiques, ràdios i televisions.
• Assessorament lingüístic en mitjans de
comunicació (TV, ràdio, diaris, revistes, etc.).
• Gestió del patrimoni cultural i literari en
institucions públiques.
• Planificació lingüística a la Generalitat de Catalunya.
• Traducció.
• Docència de català en universitats estrangeres.
• Guionatge.
• Redacció de textos d’ensenyament en editorials.
• Peritatge lingüístic forense.

Compartiràs les classes amb estudiants d’origen
territorial molt divers, així que tindràs contacte immediat
amb la diversitat dialectal de la llengua catalana.

La informació d’aquest catàleg s’ha redactat al desembre de 2019. En pots consultar la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
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Mira el vídeo
del grau

ASSIGNATURES
Distribució de crèdits del títol**
Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 132 ECTS
ASSIGNATURA

Assignatures optatives: 36 ECTS
Treball de fi de grau: 12 ECTS
ECTS

ECTS

12

Gramàtica Històrica de la Llengua Catalana

9

Literatura

12

Etnopoètica

6

Anglès I

6

Romanticisme i Realisme (Segle XIX)

6

Comunicació Escrita en Català

6

Sociolingüística Catalana

6

Comunicació Escrita en Espanyol

6

Optativa*

6

Anglès II

6

Crítica Literària Catalana

6

Literatura Catalana Tardomedieval i Moderna

6

Morfologia Catalana

3

Optatives*

12

Dialectologia Catalana

9

Sintaxi Catalana

9

Treball de Fi de Grau

12

Literatura Catalana Medieval

6

Antropologia Cultural

6

Filosofia Moderna i Contemporània

6

Literatura i Societat

6

Problemes de la Societat Actual

6

3r curs

Lingüística

Escull dues assignatures:

1r curs*

ASSIGNATURA

Comunicació Oral en Català

6

Creació Catalana Contemporània (Segle XX)

6

Literatura Romànica

6

Llatí

6

4t curs

*El primer curs és comú amb el grau de Llengua i Literatura Hispàniques

Optatives*

9

Correcció i Edició de Textos Catalans

6

Optatives*

9

2n curs

Escull una de les tres opcions:
Llengua Alemanya I

6

Llengua Anglesa I

6

Llengua Francesa

6

Crisi i Modernitat (Segles XIX-XX)

6

Comunicació Oral en Espanyol

6

Lingüística Romànica

6

El Llegat Clàssic

6

*Les assignatures optatives s’activen en funció de la demanda dels
estudiants. En trobaràs la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
**El crèdit ECTS és la unitat que utilitzen totes les universitats de l’espai
europeu d’educació superior i serveix per mesurar la dedicació d’un
estudiant a una assignatura.
A la URV cada crèdit equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, tenint en
compte tant el treball presencial a l’aula com el treball autònom.

Segons l’opció triada al primer quadrimestre:
Llengua Alemanya II

6

Llengua Anglesa II

6

Literatura Francesa

6
17

GRAU EN LLENGUA I
LITERATURA HISPÀNIQUES
En aquest grau adquiriràs les competències i capacitats relacionades amb una
excel·lent pràctica oral i escrita, amb el coneixement de la producció literària i la
comunicació. L'espanyol s'ha convertit en la segona llengua més estesa del planeta
i la tercera més parlada, amb una evident vitalitat i projecció; per això, la demanda
creixent de l'ensenyament d'espanyol per a estrangers s'ha revelat com una
sortida professional emergent. A més, la proliferació de nous mitjans d'expressió
requereixen el perfil d'un professional que domini l'anàlisi, la interpretació i
l'aplicació discursiva, així com altres mecanismes lingüístics necessaris per a la
comunicació externa i interna de les organitzacions.
Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Places: 85 (Llengua i Literatura Catalanes
+ Llengua i Literatura Hispàniques)

Horari 1r curs: matí i tarda
Llengües: català i castellà
Nota de tall juny 2019: 5,00

Perfil recomanat

Sortides professionals

És recomanable que tinguis interès en les diverses
aplicacions pràctiques de les ciències del llenguatge
i la teoria literària (ensenyament d’espanyol,
tecnologies lingüístiques, edició de textos, crítica
literària, correcció de textos, etc.) així com l’estudi
teòric de la llengua i la literatura hispàniques.

Podràs exercir, entre altres, les activitats
professionals següents:

Per què estudiar el grau
de Llengua i Literatura
Hispàniques a la URV?
Adquiriràs les competències més útils per al
teu futur professional gràcies a l’actualització
de continguts, a la utilització de metodologies
pràctiques i participatives i a la realització de
pràctiques externes en empreses.
Podràs aprendre en un entorn cada cop més
internacionalitzat. D’una banda, compartiràs classe
amb estudiants de tot el món, i de l’altra, podràs fer
una estada de mobilitat en una universitat estrangera.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Docència de llengua i literatura hispàniques.
Assessorament i correcció lingüística.
Planificació i gestió del multilingüisme.
Correcció per a editorials, publicacions
periòdiques, ràdios i televisions.
Crítica literària.
Gestió del patrimoni cultural i literari escrit i oral.
Gestió lingüística avançada tant en els àmbits
de la comunicació escrita, oral i audiovisual
tradicionals com en el de les tecnologies de la
informació i la comunicació (TIC).
Redacció de continguts web.
Redacció de textos d’ensenyament en editorials.
Traducció.
Guionatge.
Peritatge lingüístic forense.

La informació d’aquest catàleg s’ha redactat al desembre de 2019. En pots consultar la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
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ASSIGNATURES
Distribució de crèdits del títol**
Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 144 ECTS
ASSIGNATURA

Assignatures optatives: 30 ECTS
Treball de fi de grau: 6 ECTS
ECTS

Història de la Llengua Espanyola

6

Literatura

12

Literatura Espanyola dels Segles XVIII i XIX

6

Anglès I

6

Literatura Hispanoamericana Moderna

6

Comunicació Escrita en Català

6

El Sons de la Llengua Espanyola

6

Comunicació Escrita en Espanyol

6

Optativa*

6

Anglès II

6

Les Paraules de la Llengua Espanyola

6

Espanyol Conversacional

6

Metodologia de l'Anàlisi Literària

6

Literatura Espanyola dels Segles d'Or

6

Optativa*

6

*El primer curs és comú amb el grau de Llengua i Literatura Catalanes

Les Oracions de la Llengua Espanyola

6

Comunicació Oral en Català

6

Literatura Espanyola de la Segona Meitat del
Segle XX i Actual

6

Literatura Espanyola Contemporània

6

Introducció a l'Edició de Textos i a la Crítica Textual

6

Literatura Romànica

6

Optatives

12

Llatí

6

L'Espanyol d'Amèrica

6

El Significat de les Paraules i de les Oracions

6

Literatura Medieval

6

Optativa

6

Treball de Fi de Grau

6

Antropologia Cultural

6

Filosofia Moderna i Contemporània

6

Literatura i Societat

6

Problemes de la Societat Actual

6

Escull entre les dues opcions:
Llengua Alemanya I

6

Llengua Francesa

6

Comunicació Oral en Espanyol

6

El Llegat Clàssic

6

Lingüística Romànica

6

Literatura Hispanoamericana Contemporània

6

3r curs

12

4t curs

1r curs*

ECTS

Lingüística

Escull dues assignatures:

2n curs

ASSIGNATURA

Segons l’opció triada al primer quadrimestre:
Llengua Alemanya II

6

Literatura Francesa

6

*Les mencions i les assignatures optatives s’activen en funció de la demanda dels estudiants. En trobaràs la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
**El crèdit ECTS és la unitat que utilitzen totes les universitats de l’espai europeu d’educació superior i serveix per mesurar la dedicació d’un estudiant a una assignatura.
A la URV cada crèdit equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, tenint en compte tant el treball presencial a l’aula com el treball autònom.
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GRAU DE PERIODISME
En el marc de la societat de la informació i del coneixement, el periodisme és una
de les professions amb més transcendència i influència. En aquest grau adquiriràs
els coneixements, les habilitats i els valors necessaris per a l'exercici responsable,
professional i creatiu del periodisme en qualsevol mitjà, canal o suport, tradicional o
digital, escrit o audiovisual. Aprendràs a recollir, tractar i presentar la informació i els
continguts relatius a l'actualitat social, política, cultural, econòmica i esportiva.
Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Places: 40

Horari 1r curs: matí o tarda
Llengües: català i castellà
Nota de tall juny 2019: 9,304

Perfil recomanat

Sortides professionals

És recomanable que siguis una persona inquieta,
curiosa i preocupada pel lloc i el moment que t’ha
tocat viure, amb un punt d'inconformisme i desitjos
d'aconseguir un món millor. Has de tenir consciència
del valor de la comunicació en qualsevol època i
societat.

Podràs exercir, entre altres, les activitats
professionals següents:

Per què estudiar el grau de
Periodisme a la URV?
Des de primer curs accediràs a l'equipament
tècnic més adequat i actualitzat, com platós de
televisió, cabines d'edició, estudi de ràdio i càmeres
professionals, entre altres.
Des de l'inici tindràs assignatures molt pràctiques
i aprendràs amb sistemes innovadors que et
permetran rebre una formació de qualitat i una
bona preparació per al mercat laboral.

• Periodisme en premsa, ràdio, televisió i/o
mitjans digitals.
• Gestió de continguts web.
• Fotoperiodisme.
• Presentació i edició de programes de
ràdio i televisió.
• Guionatge de productes audiovisuals.
• Correcció de textos o estils.
• Assessoria d'imatge i comunicació.
• Redacció publicitària.
• Dinamització de comunitats en xarxa
(community management).
• Gestió d'empreses periodístiques
o de comunicació.
• Direcció de mitjans de comunicació.

Tots els mitjans de comunicació del territori
col·laboren en el grau i ofereixen pràctiques, la qual
cosa suposa un vincle personalitzat amb el món
professional que t'obrirà les portes al mercat laboral.

La informació d’aquest catàleg s’ha redactat al desembre de 2019. En pots consultar la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
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ASSIGNATURES
Distribució de crèdits del títol**
Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 120 ECTS
Assignatures optatives: 36 ECTS
ASSIGNATURA
Tecnologia Audiovisual i d’Internet

Pràctiques externes: 12 ECTS
Treball de fi de grau: 12 ECTS

ECTS

ASSIGNATURA

9

Gèneres Informatius en Mitjans Escrits i Audiovisuals

9

Gèneres Interpretatius en Mitjans Escrits i Audiovisuals

9

9

Periodisme del Segle XX

6

Estàndard Oral i Escrit de la Llengua (Castellà)

9

Estructura i Canvi Social

6

Teoria i Anàlisi de les Pràctiques
Professionals en Periodisme

6

Història del Món Actual

6

Teoria de la Imatge

6

Ordenament Jurídic i Sistema Polític

6

Dret de la Comunicació

6

Teories de la Comunicació

6

Organització i Praxi dels Gabinets de Comunicació

6

Corrents Estètics Contemporanis en Comunicació

6

Periodisme a Internet

6

Introducció a la Psicologia

6

Taller de Projectes de Recerca i Professionals

6

Opinió Pública

6

Treball de Fi de Grau

12

Disseny Gràfic i Multimèdia

9

Pràctiques Externes

12

Fonaments de la Comunicació Publicitària i
de les Relacions Públiques

9

Optatives* (3 optatives de 6 ECTS cadascuna)

18

Optatives* (3 optatives de 6 ECTS cadascuna)

18

Fonaments del Periodisme

9

Història i Estructura de la Comunicació

9

Introducció a l'Economia i a l'Empresa

9

Teoria i Tècnica del Llenguatge Audiovisual

9

Comunicació i Expressió Oral

6

4t curs

1r curs

Estàndard Oral i Escrit de la Llengua (Català)

3r curs

Escull entre les dues opcions:

2n curs

ECTS

*Les mencions i les assignatures optatives s’activen en funció de la demanda dels estudiants. En trobaràs la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
**El crèdit ECTS és la unitat que utilitzen totes les universitats de l’espai europeu d’educació superior i serveix per mesurar la dedicació d’un estudiant a una assignatura.
A la URV cada crèdit equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, tenint en compte tant el treball presencial a l’aula com el treball autònom.
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GRAU DE PUBLICITAT I
RELACIONS PÚBLIQUES
En l’actualitat, la publicitat i les relacions públiques són dues de les professions amb
més transcendència en la societat. En aquest grau et formaràs com a professional de
la publicitat i de les relacions públiques en àrees tan diverses com la creativitat i la
planificació de mitjans, l'ús estratègic de les noves tecnologies i els nous mitjans socials,
el nous formats publicitaris, la gestió de les marques, la imatge corporativa, la gestió de
crisis, la comunicació interna, la relació amb els mitjans o la gestió d'esdeveniments.
Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Places: 40

Horari 1r curs: matí o tarda
Llengües: català i castellà
Nota de tall juny 2019: 9,42

Perfil recomanat

Sortides professionals

És recomanable que siguis una persona creativa,
amb estratègia comunicadora i amb capacitat de
lideratge i treball en equip; que tinguis consciència
de la importància de la comunicació per al
desenvolupament econòmic, social i cultural. A més,
és aconsellable que tinguis interès pels aspectes
estètics i persuasius de la comunicació mediàtica,
així com per l'expressió artística.

Podràs exercir, entre altres, les activitats
professionals següents:

Per què estudiar el grau de
Publicitat i Relacions Públiques
a la URV?
El model docent destaca pel plantejament
teoricopràctic de les assignatures, en especial per
un repartiment equitatiu de les matèries de les dues
disciplines, idoni per formar els estudiants tant en
disciplines de la branca del màrqueting i la publicitat
com de la relació amb els mitjans i les diverses
accions comunicatives de relacions públiques.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relacions públiques.
Publicista creatiu o publicista creativa.
Executiu de comptes o executiva de comptes.
Direcció d'art.
Planificació de mitjans.
Direcció de comunicació.
Organització d'esdeveniments.
Assessoria d'imatge.
Assessoria de comunicació política.
Lobbista o representant d'un grup de pressió.
Gestió de gabinets de comunicació.
Gestió de crisis.

Des del primer curs tindràs a la teva disposició
càmeres i també aprendràs a crear productes
publicitaris.
Faràs pràctiques externes obligatòries en agències i
organitzacions del territori, la qual cosa et facilitarà
enormement l'accés al mercat laboral.

La informació d’aquest catàleg s’ha redactat al desembre de 2019. En pots consultar la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
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Mira el vídeo
del grau

ASSIGNATURES
Distribució de crèdits del títol**
Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 120 ECTS
Assignatures optatives: 36 ECTS
ASSIGNATURA
Tecnologia Audiovisual i d’Internet

Pràctiques externes: 12 ECTS
Treball de fi de grau: 12 ECTS

ECTS

ASSIGNATURA

ECTS

9

Creativitat Publicitària

9

Tècniques de les Relacions Públiques

9

2n curs

9

Comunicació i Imatge Corporativa

6

Estàndard Oral i Escrit de la Llengua (Castellà)

9

Tècniques de Màrqueting i Comunicació

6

Estructura i Canvi Social

6

Teoria de la Imatge

6

Història del Món Actual

6
6

Direcció de Comptes en Publicitat i en Relacions
Públiques

6

Ordenament Jurídic i Sistema Polític
Teories de la Comunicació

6

Dret de la Comunicació

6

Corrents Estètics Contemporanis en Comunicació

6

Planificació de Mitjans

6

Introducció a la Psicologia

6

Taller de Projectes de Recerca i Professionals

6

Opinió Pública

6
Treball de Fi de Grau

12

Disseny Gràfic i Multimèdia

9

Pràctiques Externes

12

Fonaments de la Comunicació Publicitària i de les
Relacions Públiques

9

Optatives* (3 optatives de 6 ECTS cadascuna)

18

Fonaments del Periodisme

9

Optatives* (3 optatives de 6 ECTS cadascuna)

18

Història i Estructura de la Comunicació

9

Introducció a l'Economia i a l'Empresa

9

Teoria i Tècnica del Llenguatge Audiovisual

9

Comunicació i Expressió Oral

6

3r curs

Estàndard Oral i Escrit de la Llengua (Català)

4t curs

1r curs

Escull entre les dues opcions:

*Les mencions i les assignatures optatives s’activen en funció de la demanda dels estudiants. En trobaràs la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
**El crèdit ECTS és la unitat que utilitzen totes les universitats de l’espai europeu d’educació superior i serveix per mesurar la dedicació d’un estudiant a una assignatura.
A la URV cada crèdit equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, tenint en compte tant el treball presencial a l’aula com el treball autònom.
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Oficina de l'Estudiant
977 558 191 · orientacio@urv.cat
www.urv.cat

FACULTAT DE LLETRES
Campus Catalunya
Av. Catalunya, 35 43002 Tarragona
977 558 382 – 977 297 000
admissiomatricula.campuscatalunya@urv.cat
www.fll.urv.cat
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