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1. La Facultat
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Salutació de la degana
Benvolguts estudiants,

En nom de lÕequip de govern, del professorat i del personal dÕadministraci� i serveis, us
trameto la m�s cordial benvinguda en iniciar el curs 1998-99.

A les portes del segle XXI, la nostra Facultat enforteix el seu paper com a �nica facultat
p�blica de Ci�ncies de la Comunicaci� en els pa�sos catalans que reuneix els estudis de
Comunicaci� Audiovisual, de Periodisme i de Publicitat i Relacions P�bliques.

La nostra Facultat aglutina els coneixements necessaris per a situar-se en una posici�
dÕavantguarda davant dels reptes que plantegen les noves tecnologies de la informaci� i de
la comunicaci� en la societat actual. El sector de la comunicaci� sÕha convertit en un dels
eixos de renovaci� i transformaci� de les formes culturals i tamb� dels sistemes productius
tradicionals de lÕempresa. En aquest sentit, el nostre paper �s participar en la definici� social
de les noves formes de comunicaci� i contribuir a la seva materialitzaci� mitjan�ant la
formaci� dels nostres llicenciats.

Quan fa 27 anys de la seva creaci�, la nostra Facultat disposa dÕun coneixement sedimentat
a lÕentorn de la investigaci� en les nostres �rees dÕinvestigaci� i de treball i dÕuna experi�ncia
acumulada sobre la doc�ncia teoricoexperimental que ens permet desenvolupar els nous plans
dÕestudis amb el criteri de proporcionar una ensenyan�a de qualitat, pels continguts i pels
m�todes docents. Aix� ha estat possible en el marc dÕuna cultura democr�tica producte de
la conflu�ncia dels esfor�os del professorat, del personal dÕadministraci� i serveis i dels
estudiants.

La vostra participaci� en la vida universit�ria �s un dels elements principals per fer de
la nostra Facultat un projecte compartit en el qual la corresponsabilitat, el civisme i
lÕaprenentatge constituexin el clima necessari per contribuir a la vostra formaci� individual,
com a professionals i com a ciutadans.

La Facultat posa a la vostra disposici� uns serveis i uns equipaments que s�n un b�
p�blic i compartit. Una biblioteca de Ci�ncies de la Comunicaci� que �s una de les m�s
completes a nivell internacional pel volum del fons acumulat. Una hemeroteca que recull
una variada colálecci� de publicacions catalanes, espanyoles i internacionals. Uns laboratoris
docents inform�tics i audiovisuals en sintonia amb el tipus dÕensenyament que impartim.
Cal que tots, conjuntament, fem un bon �s per tal de poder avan�ar cap a una doc�ncia amb
les millors condicions possibles pel que fa a les infraestructures.

En aquest curs 1998-99 esperem, com sempre, la vostra colálaboraci� per a la consecuci�
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dels objectius esmentats abans i la vostra participaci� en el govern de la nostra Facultat. La
democr�cia i la participaci� s�n les eines principals per fer del nostre entorn un projecte
compartit de present i de futur.

Maria Dolores Montero S�nchez
Degana
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La història
La Facultat de Ci�ncies de la Informaci� (Facultat de Ci�ncies de la Comunicaci�, segons
Decret 71/1993, de 23 de febrer; DOGC de 19 de mar�) inici� les seves activitats acad�miques
el curs 1971-72
El primer curs estigu� instalálada a lÕedifici de lÕEscola dÕIdiomes, a Barcelona. LÕany
seg�ent fou traslladada a Bellaterra, als locals de lÕedifici B, on sÕubic� fins al curs 1986-
87. A partir de lÕany 1987-88, la Facultat va comptar amb un edifici nou, situat en una
parcelála de 63.802 m2 del campus de la UAB, prop de la carretera que condueix a lÕestaci�.

La llengua pr�pia de la Facultat �s el catal� i, com a tal, �s el vehicle dÕexpressi� normal de
la doc�ncia i de les activitats acad�miques, administratives i culturals.

L’edifici
LÕedifici consta de tres cossos diferenciats. En el cos central, de cinc plantes, hi ha lÕ�rea
de serveis administratius i generals (Deganat, Secretaria i Consergeria), la Biblioteca i
lÕHemeroteca. Tamb� es troben en aquest cos central els diversos departaments, el local per
als estudiants i el bar. A lÕala oest de lÕedifici es localitzen els laboratoris i els tallers dÕ�udio
i dÕimatge, mentre que a lÕala est hi ha les aules i els seminaris. Trobareu els pl�nols de lÕedifici
a lÕapartat de lÕAgenda.

Simulacres d’evacuació d’emergència
DÕacord amb la Resoluci� de 21 de desembre de 1995 del Comit� de Seguretat i Higiene
dÕaquesta universitat, al llarg del curs 1998-99 es duran a terme, en aquest edifici, dos
simulacres dÕevacuaci� dÕemerg�ncia: lÕun en horari de mat� i lÕaltre en horari de tarda.

Atesa la import�ncia de les actuacions en cas dÕemerg�ncia, �s necessari que tothom colálabori
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amb els equips de direcci� del pla quan soni la sirena dÕalarma. El personal que integra aquests
equips portar� elements distintius f�cilment identificables.

Adreça a Internet
http://blues.uab.es/fac.com
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1.1. Com s’organitza

El nostre Reglament
(Aprovat pel Claustre el 6 de novembre de 1996 i per la Junta de Govern el 20 de mar� de
1997.)

CAPÍTOL PRIMER
NATURALESA I FINALITATS

Article 1
1. La Facultat de Ci�ncies de la Comunicaci� organitza els estudis encaminats a la formaci�

de professionals, investigadors i ensenyants de la comunicaci� i la informaci� en totes
les seves modalitats.

2. Imparteix la doc�ncia corresponent per a lÕobtenci� del t�tols de llicenciat en Comunicaci�
Audiovisual, llicenciat en Periodisme i llicenciat en Publicitat i Relacions P�bliques, aix�
com la dÕaquelles altres titulacions superiors que puguin crear-se. 

Article 2
La Facultat de Ci�ncies de la Comunicaci�, creada pel Decret 2478/71, de 15 de setembre,
(BOE de 16 dÕoctubre de 1971), es regula per la Llei de reforma universit�ria, per les
disposicions que la desenvolupen, pels Estatuts de la Universitat Aut�noma de Barcelona i
per les normes del present Reglament.

Article 3
En compliment de les seves finalitats generals, s�n funcions de la Facultat: 
a) Ordenar i organitzar la doc�ncia de les mat�ries del seus Plans dÕestudis.
b) Coordinar i supervisar lÕactivitat docent impartida en el si de la Facultat pels diferents

departaments.
c) Con�ixer lÕactivitat investigadora dels departaments que hi imparteixen doc�ncia i facilitar-

ne la difusi� entre les persones i institucions interessades.
d) Administrar els seus serveis i equipaments.
e) Realitzar i contribuir a desenvolupar activitats de formaci� permanent i dÕextensi�

universit�ria, en el camp professional i cient�fic corresponent.
f) Articular, en els termes previstos pels Estatuts de la Universitat Aut�noma de Barcelona,
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la participaci� de la comunitat universit�ria en els �rgans de representaci� i govern de
la Universitat Aut�noma de Barcelona.

g) Elaborar i reformar els Plans dÕestudis.
h) Crear o participar en organismes orientats a lÕestabliment de relacions i connexions amb

centres acad�mics, organismes p�blics o privats, empreses i entitats professionals, per a
lÕacompliment de les finalitats que li s�n pr�pies.
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Article 4
Els �rgans de govern de la Facultat s�n:
a) El Claustre de Facultat.
b) La Junta de Facultat, delegada del Claustre.
c) El deg� i el seu equip.

CAPÍTOL SEGON
LES TITULACIONS

Article 5
La Facultat de Ci�ncies de la Comunicaci� sÕestructura en seccions corresponents a cadascuna
de les titulacions, cadascuna de les quals t� un coordinador.

Article 6
La iniciativa per a la creaci�, modificaci� i supressi� de seccions es regeix pels articles 22
i 23 dels Estatuts de la Universitat Aut�noma de Barcelona.

Article 7
Els coordinadors de Titulaci� seran designats pel deg� dÕentre els professors catedr�tics o
titulars de la Facultat i seran nomenats pel rector.

Article 8
S�n funcions del coordinador de Titulaci�:
a) Tenir cura de la realitzaci� dels plans docents de la seva titulaci� i de la qualitat docent.
b) La coordinaci� entre els continguts dels diferents programes, amb la finalitat dÕevitar

reiteracions i mancances.
c) Sotmetre a la Comissi� de Doc�ncia les q�estions relatives a la vig�ncia del Pla dÕestudis

pel que fa refer�ncia a la seva titulaci�.
d) Escoltar els alumnes en els temes referents al desenvolupament dels continguts dels

programes i a la realitzaci� dels plans docents de la seva titulaci�.
e) Altres que li puguin atorgar la Junta de Facultat i els �rgans competents de la UAB, entre

aquestes, les acordades per la Junta de Govern el 26 de gener de 1995.

CAPÍTOL TERCER
EL CLAUSTRE DE FACULTAT
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Article 9
El Claustre de Facultat �s lÕ�rgan de m�xima representaci� de la Facultat.

Article 10
S�n funcions del Claustre de Facultat:
a) LÕelecci� del deg� i del seu equip de govern.
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b) LÕelaboraci�, lÕaprovaci� i la modificaci�, si escau, del Reglament de la Facultat.
c) LÕelaboraci� de les l�nies generals dÕactuaci� de la Facultat. 
d) La supervisi� de la gesti� dels �rgans de govern de la Facultat.
e) LÕaprovaci� dels projectes de plans dÕestudis elaborats per la Junta de Facultat.

Article 11
El Claustre est� format per:
a) El deg�, que el presideix.
b) El secretari de la Facultat, que ho ser� tamb� del Claustre. 
c) Tots els professors amb dedicaci� a temps complet i temps parcial que imparteixen

doc�ncia a la Facultat, i tots els professors ajudants i becaris postgraduats.
d) Un nombre dÕestudiants igual al nombre dÕintegrants que considera el punt de professorat,

distribu�ts proporcionalment entre les diferents titulacions.
e) Una representaci� del personal dÕadministraci� i serveis. Aquesta representar� el 15%

del total del Claustre.

Article 12
1. Les representacions dels diversos estaments al Claustre de Facultat s�n elegides per

sufragi universal, lliure, directe i secret.
2. Les eleccions seran convocades pel deg�. La Junta de Facultat fixar� els mecanismes

electorals atenent la proposta dels estaments implicats. 
3. Si algun colálegi electoral no pogu�s triar la totalitat de representants que li correspon

per manca de candidats, el Claustre es constituir� comptabilitzant com a nombre total
dels seus membres el dels qui hagin estat elegits efectivament.

Article 13
El Claustre es reunir�, com a m�nim, un cop lÕany en sessi� ordin�ria (les sessions es faran
al mat� i a la tarda, alternativament). Se suspendran les activitats acad�miques en comen�ar
el Claustre i, a partir de llavors, durant tants matins o tantes tardes com duri el Claustre.

Article 14
1. El Claustre de Facultat es podr� reunir en sessi� extraordin�ria, amb un ordre del dia

determinat i propostes dÕacord, a petici� de:
a) El deg� i lÕequip de govern.
b) La Junta de Facultat.
c) Un 15% dels membres de la Facultat.
d) La majoria absoluta dÕun estament i, en tot cas, no menys dÕun 10% del Claustre. 

2. El Claustre de Facultat escollir� el deg� en sessi� extraordin�ria. 
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Article 15
1. El Claustre de Facultat es renovar� cada any durant el primer trimestre del curs.
2. En cada elecci� caldr� escollir els membres suplents necessaris. 

Article 16
En temes dÕinter�s general, per a la bona marxa de la Facultat, i a proposta dÕun m�nim del



Ci�ncies Com.98-99  11/7/98 12:33  P�gina 12
25% dels membres del Claustre, es convocar� una consulta general a tots els membres de
la Facultat.

Article 17
1. La Mesa del Claustre de Facultat est� formada per:

a) El deg�.
b) El secretari de la Facultat, que ho ser� tamb� del Claustre.
c) Un professor. 
d) Tres estudiants. 
e) Un membre del personal dÕadministraci� i serveis.  

2. Exceptuant el deg� i el secretari de la Facultat, els altres membres de la Mesa i els seus
suplents seran escollits pels claustrals dels seus estaments respectius.

3. Llevat del deg� i el secretari de la Facultat, tots els membres de la Mesa del Claustre de
Facultat podran ser revocats per majoria absoluta dels membres claustrals presents del
seu estament, a proposta dÕun 10%, com a m�nim. En aquest cas, el substituir� el suplent
elegit i es procedir� a lÕelecci� dÕun nou suplent.

Article 18
1. S�n funcions de la Mesa del Claustre de Facultat:

a) Convocar les sessions del Claustre de Facultat.
b) Fixar lÕordre del dia i fer-lo p�blic.
c) Rebre les peticions dÕinclusi� de punts a lÕordre del dia.
d) Organitzar el treball i les discussions del Claustre de Facultat.
e) Controlar lÕassist�ncia i les altes i baixes dels membres del Claustre de Facultat.
f) Rebre les peticions de claustre extraordinari, amb lÕordre del dia i les propostes dÕacords

corresponents i valorar si s�n compet�ncia del Claustre de Facultat.
g) Convocar la consulta considerada en lÕarticle 16, establint-ne els termes i el

procediment.  
2. La Mesa designar� el moderador de cada sessi� del Claustre de Facultat.

Article 19
1. LÕordre del dia de les sessions del Claustre ser� fixat per la Mesa del Claustre a proposta

de:
a) El deg� i lÕequip de govern.
b) La Junta de Facultat.
c) Un 10% dels membres del Claustre.  
d) Un 30% dels membres dÕalgun dels estaments de la Facultat.  

2. Les propostes dÕinclusi� de punts a lÕordre del dia fetes amb una antelaci� de 24 hores
sÕacceptaran si aix� ho decideix la majoria absoluta de membres assistents al Claustre.
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Article 20
Les convocat�ries del Claustre de Facultat seran personals per a tots els claustrals i sÕhi haur�
dÕincloure lÕordre del dia, el lloc i lÕhora, amb deu dies lectius dÕantelaci�.
1. Es colálocar� la convocat�ria del Claustre de Facultat, indicant-ne lÕordre del dia, en

aules, despatxos i serveis amb deu dies lectius dÕantelaci�.  
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2. Per als claustres de Facultat extraordinaris, la Mesa del Claustre far� efectiva la
convocat�ria en el termini de cinc dies des de la recepci� de la seva petici�.

Article 21
El Claustre de Facultat quedar� constitu�t amb la pres�ncia de la meitat m�s un dels seus
membres en primera convocat�ria i dÕun 20% en segona convocat�ria. La segona convocat�ria
sÕestablir� transcorreguts trenta minuts despr�s de la primera.

Article 22
1. Els acords i les resolucions es prendran per majoria simple, excepte per aprovar els

projectes de plans dÕestudis, per modificar el Reglament de la Facultat i per elegir el
deg�, casos en els quals ser� necess�ria la majoria absoluta, tal com es preveu en aquest
Reglament. 

2. Els acords i les resolucions del claustre seran objecte de recurs davant dels �rgans
pertinents i segons la legislaci� vigent. 

Article 23
El vot ser� a m� al�ada, excepte en el cas que impliqui persones o que algun claustral demani
vot secret.

Article 24
Les actes de les sessions seran p�bliques i estaran a disposici� de qualsevol membre de la
Facultat en el termini m�xim dÕun mes despr�s de la celebraci� del Claustre de Facultat.

Article 25
Les reunions del Claustre de Facultat seran p�bliques per a tots els membres de la Facultat,
tenint en compte les disponibilitats del local.

Article 26
El deg� podr� delegar algun membre del seu equip per a la presid�ncia del Claustre, en el
sup�sit dÕabs�ncia o de causa justificada.

Article 27
1. Per procedir a lÕelecci� del deg�, la Mesa del Claustre de Facultat designar� una mesa

electoral integrada per representants dels tres estaments. Cap candidat no pot formar part

Facultat de Ciències de la Comunicació 13
dÕaquesta mesa.
2. Les funcions dÕaquesta Mesa electoral s�n:  

a) Supervisar el proc�s electoral.
b) Estar present en la votaci�.  
c) Fer el recompte de vots.
d) Interpretar les llacunes del Reglament pel que fa a lÕelecci� del deg�.  
e) Fer p�blics els resultats.
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Article 28
1. La revocaci� del deg� i del seu equip es produiran quan la majoria absoluta dels claustrals

aprovi la moci� de revocaci�.  
2. La moci� de revocaci� ha de presentar-se amb lÕaval dÕun 25% dels claustrals, com a

m�nim.  
3. En el cas que la moci� de revocaci� sÕaprovi, el deg� i el seu equip de govern romandran

en funcions amb el mandat dÕendegar el proc�s electoral, que sÕobrir� en la mateixa sessi�
i conclour� en el termini m�xim de vint dies.

CAPÍTOL QUART
LA JUNTA DE FACULTAT DELEGADA DEL CLAUSTRE

Article 29
La Junta de Facultat delegada del Claustre �s lÕ�rgan ordinari de govern i gesti� de la
Facultat. 

Article 30
1. La Junta de Facultat est� formada per:

a) El deg� i els membres del seu equip de govern.
b) Els coordinadors de Titulaci�.
c) Una representaci� proporcional dels professors de departaments que imparteixin

doc�ncia a la Facultat.
d) Una representaci� proporcional dels estudiants de cada titulaci�, parit�ria a la

representaci� total del professorat.
e) Una representaci� del personal dÕadministraci� i serveis igual al 10% del total de

membres de la Junta. 
f) LÕadministrador de Centre.  
g) Un representant, amb veu i sense vot, dels professors de cadascuna de les �rees o

unitats que imparteixen doc�ncia a la Facultat i que no tenen representaci� directa a
la Junta de Facultat, el nombre dels quals no es comptabilitzar� en el total dels membres
de la Junta de Facultat.

2. La convocat�ria de les eleccions a la Junta fixar� el nombre i la distribuci� de les
representacions dels apartats c i d.

3. El total de membres de la Junta de Facultat no ser� superior a seixanta persones.  
4. En cada estament, les eleccions es realitzaran per sufragi universal, lliure, directe i secret.

Article 31
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S�n funcions de la Junta de Facultat:
a) Vetllar per lÕexecuci� de la pol�tica de la Facultat, particularment pel que fa a la doc�ncia.
b) Aprovar el pla docent.
c) Elaborar i reformar els projectes de plans dÕestudis.
d) Coordinar les activitats realitzades en el si de la Facultat.
e) Elaborar i aprovar el pressupost de la Facultat.
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f) Crear comissions delegades.
g) Con�ixer i aprovar les propostes dÕacords de colálaboraci�, intercanvi i connexi� de la

Facultat amb altres organismes docents.
h) Con�ixer i supervisar lÕactuaci� dels �rgans de govern de la Facultat.
i) Con�ixer lÕactivitat investigadora dels departaments que imparteixen doc�ncia a la

Facultat.
j) Proposar la incoaci� dÕexpedient a aquells professors dels quals sÕhagi demostrat que no

s�n adients per a la tasca encomanada, amb lÕinforme documental previ de la Comissi�
de Doc�ncia. Aquesta Comissi� obrir� una investigaci� i escoltar� els professors i els
estudiants afectats, aix� com el coordinador de Titulaci�. Els professors afectats tamb�
tindran dret a defensar-se davant la Junta de Facultat.

k) Elevar propostes dÕactuaci� i de modificaci� a �rgans superiors de la Universitat.
l) Administrar els serveis i els equipaments de la Facultat i con�ixer lÕ�s que seÕn fa.  
m) Realitzar totes aquelles altres tasques pr�pies del seu �mbit de compet�ncies i que es

creguin necess�ries per al correcte funcionament de la Facultat.

Article 32
1. Les eleccions dels membres de la Junta de Facultat seran convocades pel deg�. 
2. Els representants dels estudiants a la Junta de Facultat seran elegits cada any.

Els representants dels diferents departaments que imparteixen doc�ncia a la Facultat i
els del personal dÕadministraci� i serveis sÕescolliran cada dos anys. 

3. Les representacions dels diversos estaments a la Junta de Facultat s�n elegides per sufragi
universal, lliure, directe i secret.  

4. En cada cas caldr� escollir una persona titular i una de suplent.  
5. Els membres de la Junta de Facultat seran revocats pel mateix procediment pel qual van

ser escollits. Immediatament, la persona suplent passar� a ser titular de la Junta, ocupant
la vacant, i es procedir� a lÕelecci� dÕun nou suplent.

Article 33
Els membres de la Junta de Facultat amb m�s de dues abs�ncies no justificades seran revocats
immediatament. El secretari de la Facultat far� p�blica aquesta revocaci� en la Junta seg�ent
i se seguir� el proc�s indicat en lÕarticle 32.5 dÕaquest Reglament.

Article 34
La Junta de Facultat es reunir�, com a m�nim, dues vegades al semestre en sessi� ordin�ria.

Article 35
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1. La Junta de Facultat ser� convocada pel deg�. 
2. Les convocat�ries de la Junta seran personals a tots els seus membres, amb lÕordre del

dia, el lloc i lÕhora. Hauran de ser comunicades amb una setmana dÕantelaci�.
3. La Junta de Facultat quedar� constitu�da amb la pres�ncia de la majoria absoluta dels

seus membres en primera convocat�ria i amb la dÕun ter� en segona convocat�ria. La
segona convocat�ria sÕestablir� transcorreguts trenta minuts despr�s de la primera.
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Article 36
1. LÕordre del dia ser� fixat pel deg� i acordat pel seu equip.  
2. Qualsevol membre de la Facultat podr� proposar que sÕincloguin punts a lÕordre del dia

i tindran car�cter vinculant les propostes dÕordre del dia presentades per un 20% de
membres de la Junta de Facultat.

Article 37
1. El deg� convocar� junta de Facultat extraordin�ria sempre que ho cregui convenient o

quan ho demani: 
a) Un 25% de membres de la Junta.
b) Un 15% de membres de la Facultat.  

2. La convocat�ria de junta extraordin�ria es far� en el termini de tres dies h�bils despr�s
de rebre la petici� escrita, que ha dÕincloure lÕordre del dia i les propostes dÕacord.

Article 38
1. El secretari de la Facultat aixecar� acta de cada reuni� de la Junta de Facultat.
2. A cada Junta ordin�ria sÕaprovaran lÕacta de la Junta ordin�ria anterior i tamb� les de les

extraordin�ries.  
3. Les actes provisionals restaran a disposici� dels membres de la Junta des del moment de

la convocat�ria dÕuna de nova.  
4. Els acords que es prenguin seran difosos a tota la Facultat i sÕadjuntaran a la convocat�ria

dÕuna nova junta.

Article 39
1. Per poder prendre acords ser� necess�ria, com a m�nim, la pres�ncia dÕun ter� dels

membres de la Junta de Facultat. 
2. Els acords es prendran per majoria simple, excepte els referents als punts b, c, i j de

lÕarticle 31 dÕaquest Reglament, que es prendran per majoria absoluta.

Article 40
1. El vot ser� a m� al�ada, excepte en el cas que impliqui persones o b� si ho demana un

membre de la Junta.  
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2. En cas dÕempat es repetir� la votaci�.

Article 41
Les reunions de la Junta de Facultat seran p�bliques per a tots els membres de la Facultat,
tenint en compte les disponibilitats f�siques del local. El p�blic, en tot cas, no podr� intervenir
si no �s per decisi� expressa de la majoria de la Junta.
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CAPÍTOL CINQUÈ
EL DEGÀ I L’EQUIP DE GOVERN

Article 42
El deg� �s el representant de la Facultat i, en lÕexercici de les seves funcions, actua en nom
dÕaquesta.

Article 43
El deg� ser� elegit pel Claustre de la Facultat dÕentre els professors catedr�tics o titulars i
ser� nomenat pel rector. 

Article 44
S�n funcions del deg�:
a) Representar la Facultat dins i fora de la Universitat.
b) Dirigir i coordinar el seu equip de govern.
c) Vetllar perqu� es compleixi el Reglament de la Facultat.
d) Participar en la comissi� de designaci� de lÕadministrador del Centre.
e) Convocar i presidir el Claustre de Facultat dÕacord amb el reglament establert.
f) Convocar i presidir la Junta de Facultat dÕacord amb all� establert en aquest cas.
g) Portar a terme els acords del Claustre i de la Junta.
h) Aquelles altres previstes per la normativa vigent de la Universitat Aut�noma de Barcelona.

Article 45
El deg� ser� elegit per majoria absoluta dels vots emesos. En cas de no haver-hi majoria
absoluta, es convocaran noves eleccions tres dies h�bils despr�s. A aquestes noves eleccions,
nom�s hi podran conc�rrer els dos candidats m�s votats en la primera volta. En la segona
votaci�, el deg� ser� escollit per majoria simple dels vots emesos.

Article 46
1. Els candidats a deg� hauran de presentar, en els terminis establerts per a aquest cas, els

programes dÕactuaci�, aix� com la relaci� de les persones dels equips amb els quals pensen
dur-los a terme.  

2. Cada equip estar� compost pels vicedegans, de qualsevol dels estaments de la Facultat,
i un secretari.

Article 47
El per�ode del mandat del deg� ser� de dos anys i no podr� exercir m�s de dos mandats
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consecutius.

Article 48
1. En complir-se els 23 mesos dÕexercici del c�rrec com a m�xim, el deg� convocar� la

Junta de Facultat, la qual obrir� el per�ode dÕelecci� del nou deg� en les dates que consideri
necess�ries, prorrogant el mandat en funcions de lÕequip deganal.  
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2. A partir del vuit� dia i fins al quinz�, ambd�s inclosos, es podran presentar les candidatures,
amb lÕequip de vicedegans, el secretari i el programa de govern.

3. Del setz� dia fins al trent� es desenvolupar� la campanya electoral. El dia trenta-un� ser�
considerat dia de reflexi�. LÕendem� ser� efectuada la votaci�, dÕacord amb all� establert
en el Reglament.  

4. Els conflictes que puguin sorgir durant la campanya i relacionats amb aquesta seran
resolts per la Mesa electoral, tal com sÕexplicita a lÕarticle 27 dÕaquest Reglament.

5. El termini de reclamaci� ser� de dos dies a partir del dia en qu� sÕhagi donat per acabat
lÕescrutini.

6. La proclamaci� del nou deg� es realitzar� lÕendem� de lÕ�ltim dia assenyalat per al termini
de reclamacions.

Article 49
En el cas que els mecanismes reglamentaris inclosos en aquest mateix cap�tol (art. 43, 45,
46) no siguin portats a efecte per abs�ncia de candidatures, es procedir� a lÕelecci� dÕun deg�
accidental.
a) El deg� sortint consultar� els catedr�tics i professors titulars que imparteixin doc�ncia a

la Facultat. LÕordre de la consulta sÕefectuar� dÕacord amb aquests criteris: en primer
terme, el grau de dedicaci� a la Facultat i en segon terme, lÕantiguitat.

b) El primer catedr�tic o professor titular que accedeixi a formar equip ser� el triat per a
aquesta funci�.

c) La seva funci� principal ser� la convocat�ria dÕeleccions, seguint el m�tode habitual que
assenyala el Reglament. 

d) Si la resposta a la consulta �s negativa, la designaci� del deg� accidental ser� compet�ncia
del rector.

Article 50
El cessament del Deg� implica el del seu equip de govern.  

Article 51
LÕequip de govern de la Facultat ser� responsable de difondre la informaci� sobre les
diverses activitats de la Facultat. Utilitzar� amb aquesta finalitat els mecanismes de
representaci� establerts en aquest Reglament. Mantindr� almenys semestralment una reuni�
amb els representants estudiantils i promour�, dÕacord amb aquests, la difusi� de la informaci�.  
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El secretari de la Facultat ser� fedatari en tots els actes i acords dels �rgans de govern de la
Facultat i de tots els afers que cregui convenients el deg�.

Article 52
Els membres de lÕequip del Deganat podran tenir una rebaixa de la doc�ncia, segons all�
previst al Reglament de professorat de la UAB.
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CAPÍTOL SISÈ
LES COMISSIONS DE LA FACULTAT

Article 53
Les comissions permanents de la Facultat s�n dues:
a) La Comissi� de Doc�ncia.
b) La Comissi� dÕEconomia i Serveis.  

Article 54
1. Les comissions permanents de la Facultat es constituiran despr�s de cada elecci� de deg�

i del seu equip, i tindran la mateixa durada.  
2. En les eleccions dels membres de les comissions permanents de la Facultat sÕescolliran

un titular i un suplent per a cada c�rrec.  
3. La composici� dÕaquestes comissions es decidir� a la Junta de Facultat.

Article 55
S�n funcions de la Comissi� de Doc�ncia de la Facultat:
a) Vetllar per lÕaplicaci� correcta dels plans dÕestudis.
b) Elaborar el pla docent dÕacord amb els departaments i aplicant les orientacions de la

Junta de Facultat.
c) Vetllar pel compliment correcte de les tasques docents i establir els mecanismes perqu�

aquestes es realitzin adequadament.
d) Assegurar lÕhomogene�tat i la coordinaci� a cada curs, a cada titulaci� i al conjunt de la

Facultat, dels programes i les orientacions de les mat�ries dels plans dÕestudis.
e) Rebre suggeriments i solucionar els problemes i les queixes dels membres de la Facultat

sobre q�estions de doc�ncia i, si escau, transmetre-les a la Junta de Facultat.
f) Totes les altres relacionades amb la doc�ncia que li atorgui la Junta de Facultat.

Article 56
S�n funcions de la Comissi� dÕEconomia i Serveis de la Facultat:
a) Supervisar la gesti� i lÕadministraci� del fons per a inversions de qu� disposi la Facultat.
b) Supervisar el bon funcionament dels serveis i equipaments i fer les propostes pertinents

a la Junta de Facultat.
c) Estudiar i analitzar la globalitat de les necessitats dels serveis i equipaments i fer les

propostes pertinents a la Junta de Facultat.
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d) Totes les altres relacionades amb lÕadministraci� i la gesti� dels serveis i equipaments
que li atorgui la Junta de Facultat.  

Article 57
Els diferents serveis generals de la Facultat lligats a la doc�ncia tindran un coordinador per
a cada grup de serveis, de la manera que decideixi la Junta de Facultat.
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Article 58
La Junta delegada del Claustre crear� les comissions que cregui convenient, assenyalant-
ne lÕ�mbit de compet�ncia, la durada i les persones que les han dÕintegrar. 

Article 59
1. La Facultat promour� convenis de cooperaci� educativa amb institucions, empreses i

mitjans de comunicaci�.  

Article 60
1. La creaci� de mitjans de comunicaci� propis de la Facultat requerir� lÕacord previ de la

Junta de Facultat, que nÕestablir� les normes de funcionament.
2. El funcionament dÕaquests mitjans sÕinscriur� en el marc dels plans dÕestudis de la

Facultat.

CAPÍTOL SETÈ
EL CONSELL D’ESTUDIANTS

Article 61
El Consell dÕEstudiants �s lÕ�rgan executiu de la gesti� dels estudiants de la Facultat, tal
com preveu lÕarticle 165 dels Estatuts de la UAB.

Article 62
S�n funcions del Consell dÕEstudiants:
a) Vetllar pel respecte dels drets dels estudiants de la Facultat.
b) La coordinaci� de la tasca representativa dels estudiants a tots els �rgans de la Facultat.
c) LÕelaboraci� dels pressupost anual del Consell dÕEstudiants i la seva aprovaci� i execuci�.
d) La detecci� de problemes concrets que es puguin presentar en lÕactivitat docent a la

Facultat i la seva resoluci�, elevant-los a lÕ�rgan competent quan escaigui.
e) Donar suport a grups dÕestudiants de la Facultat per a la realitzaci� dÕactivitats puntuals

que contribueixin a la dinamitzaci� cultural de la Facultat o canalitzin la participaci�
social en temes dÕinter�s general per als estudiants.

f) La representaci� del conjunt dels estudiants fora dels �rgans de govern.
g) La cust�dia i la regulaci� de lÕ�s dels b�ns i de les infraestructures que li siguin assignades.
h) Qualsevol altra que sobiranament es pugui atribuir dins del marc normatiu dels Estatuts

de la UAB i del Reglament de la Facultat.

Article 63
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La Junta de Facultat assignar� locals i pressupost al Consell dÕEstudiants per al desenvo-
lupament de les seves funcions.

Article 64
El funcionament intern del Consell dÕEstudiants haur� de quedar establert pel reglament que
elaborin i ratifiquin en refer�ndum els estudiants.
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CAPÍTOL VUITÈ
L’ADMINISTRADOR DE CENTRE

Article 65
La Facultat comptar� amb un administrador de Centre, que actuar� com a delegat del gerent
de la Universitat Aut�noma de Barcelona.

Article 66
LÕadministrador de Centre ser� designat dÕacord amb el procediment previst en lÕarticle 176
dels Estatuts de la Universitat Aut�noma de Barcelona.

Article 67
LÕAdministrador no podr� tenir encomanades funcions docents ni de recerca, talcom preveu
lÕarticle 72 dels Estatuts de la Universitat Aut�noma de Barcelona.

Article 68
S�n funcions de lÕadministrador de Centre:
a) La gesti� dels serveis economicoadministratius de la Facultat, amb subjecci� a les normes

establertes en els Estatuts de la Universitat Aut�noma de Barcelona. 
b) LÕexecuci� de les tasques que li siguin assignades per la Junta de Facultat, sota la

supervisi� del deg�.

REFORMA DEL REGLAMENT

Article 69
La iniciativa de la reforma del Reglament correspon al Claustre. A aquest efecte, la Junta
de Facultat nomenar� una comissi�, integrada per professors, alumnes i personal
dÕadministraci� i serveis, en proporci� an�loga a la composici� del Claustre. Aquesta
elaborar� lÕavantprojecte de modificaci�, que ser� elevat a la Junta de Facultat. Un cop
obtingut el vistiplau dÕaquest �rgan, la proposta de reglament haur� de ser aprovada pel
Claustre de la Facultat. La ratificaci� final correspon a la Junta de Govern de la Universitat
Aut�noma de Barcelona.
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TRANSITÒRIA

Mentre continu� vigent el Pla dÕestudis de 1981, seran dÕaplicaci� les normes referides a aquest
Pla establertes al Reglament de la Facultat de Ci�ncies de la Informaci�, aprovat pel Claustre
de Facultat el dia 18 de maig de 1990 i per la Junta de Govern de la UAB el dia 13 de juliol
de 1990. 
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Òrgans de govern del centre

Deganat
Tel.: 93 581 19 45
Fax: 93 581 20 05
Correu electr�nic: dg.c.comunicacio@uab.es

Degana: Mar�a Dolores Montero S�nchez

Vicedeg� dÕOrdenaci� Acad�mica: Juan Jos� Perona P�ez

Vicedegana de Doc�ncia i Professorat Maria Corominas Piulats
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Comissions
delegades

Equip 
del Deganat

Coordinadors
de titulacions

Coordinador
dÕERASMUS

Degana

Claustre

Junta de Facultat

Comissions
delegades
Vicedegana dÕEconomia, Serveis i
Pr�ctiques Externes: Mar�a Guti�rrez Garc�a

Vicedegana dÕEstudiants adjunta a Doc�ncia: Carme Puche Mor�

Secret�ria: Laura Feliu Mart�nez
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Els estudiants

Consell d'Estudiants Representants del Claustre de la UAB

Representants de la Junta

Representants del Claustre de CC Comissions delegades

Representants dels departaments

Consell d’Estudiants
Tel.: 93 581 14 44

Què és el Consell d’Estudiants?
El Consell dÕEstudiants �s lÕ�rgan executiu de la gesti� dels estudiants de la Facultat. Hi
tenen cabuda tots aquells estudiants de la Facultat de Ci�ncies de la Comunicaci� que
vulguin formar part activament de la vida de la Facultat.

Les seves funcions
Entre dÕaltres, el Consell dÕEstudiants ha de:
Ð Vetllar pel respecte dels drets dels estudiants de la Facultat.
Ð Coordinar la tasca de representativitat dels estudiants.
Ð Detectar i esmenar, en la mesura del que sigui possible, problemes concrets que es puguin

presentar en lÕactivitat docent a la Facultat.
Ð Donar suport a grups dÕestudiants de la Facultat per a la realitzaci� dÕactivitats puntuals

que dinamitzin la participaci� dels estudiants en temes culturals o dÕinter�s general.
Ð Informar sobre tot all� que pugui interessar els estudiants de la Facultat.
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Què hi podeu trobar?
Ð Assesorament i canalitzaci� de problemes diversos que puguin tenir els estudiants.
Ð Informaci� i suport per organitzar activitats a la Facultat.
Ð Informaci� sobre les diferents associacions de lÕAut�noma.
Ð Informaci� �mplia sobre els �rgans de gesti� i de govern de la Facultat i de la Universitat.
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Com s’organitza?
Per mantenir una comunicaci� fluida entre els �rgans de gesti� de la Facultat i tots els
estudiants, sÕha optat per seguir el model de representants per classes, ja que aix� es pot
con�ixer la realitat de cada classe.
De tota manera, les assamblees dÕestudiants s�n tamb� una forma dÕimplicaci� dels estudiants
en la vida de la Facultat.
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Es fan reunions mensuals del Consell dÕEstudiants i dels representants de classes i tots/es
els/les estudiants/tes que desitgin participar-hi activament.

On es troba?
Al despatx dÕestudiants que hi ha al costat de la consergeria.
A lÕinici de cada curs sÕestableixen els horaris de la secretaria.



Ci�ncies Com.98-99  11/7/98 12:33  P�gina 25
1.2. Els estudis

Com són: estructura docent
Llicenciatures del Pla dÕestudis de 1992 (Reial decret 1497/1987): Comunicaci�
Audiovisual, Periodisme, Publicitat i Relacions p�bliques 

Aquestes llicenciatures tenen una durada de quatre anys i sÕestructuren en dos cicles de dos
anys cadascun.  

La c�rrega lectiva total de les llicenciatures estar� entre 320 i 329 cr�dits. Els cursos funcionen
per semestres, vuit en total, i lÕoferta de cada semestre est� configurada per, aproximadament,
40 cr�dits.

Les mat�ries que cal cursar es divideixen en tres blocs: 

1. Mat�ries troncals (T): s�n les establertes en les directrius generals pr�pies de cada
titulaci�, comunes a tot lÕEstat.

2. Mat�ries obligat�ries (Ob) i Mat�ries optatives (Op): les determina cada universitat.
3. Mat�ries de lliure elecci� (L): es poden fer en el segon cicle de les llicenciatures de la

Facultat.

Normativa general de matriculació

1. Els alumnes que accedeixen per primera vegada al primer curs sÕhauran de matricular,
almenys, de 60 cr�dits.
Es recomana, especialment als estudiants que vulguin cursar la carrera en quatre anys,
matricular-se de 80 cr�dits cada curs acad�mic, incl�s el primer curs.

2. A partir de segon, el l�mit de matriculaci� sÕestableix en una matr�cula m�xima anual
corresponent a 100 cr�dits (no hi ha un m�nim establert per a segones o posteriors
matr�cules).

3. LÕalumne sÕhaur� de matricular obligat�riament de les assignatures no superades abans
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que de noves.
4. LÕalumne no podr� matricular-se dÕuna assignatura determinada si no ha aprovat

lÕassignatura o les assignatures de cursos anteriors que siguin incompatibles amb aquesta.
5. El Pla dÕestudis �nicament permet el canvi dÕassignatures de lliure elecci�, sempre que

es faci abans dÕhaver-ne exhaurit cinc convocat�ries. En el cas que es canvi�n, les
convocat�ries exhaurides es comptaran en la nova assignatura.
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Crèdits de lliure elecció

1. El total de cr�dits de lliure elecci� (o lliure configuraci�) que es podran cursar ser� com
a m�xim el 10% del total de cr�dits del pla dÕestudis.

2. LÕalumne pot triar els cr�dits de lliure elecci� tant entre les mat�ries optatives del seu
pla dÕestudis com entre la resta dÕassignatures ofertes per la UAB en els plans dÕestudis
nous, amb les precisions seg�ents:
Ð En les mat�ries de lliure configuraci� tamb� sÕapliquen les incompatibilitats.
Ð No podran cursar-se com a assignatures de lliure elecci� aquelles mat�ries que tinguin

un contingut id�ntic o molt similar, o dÕigual denominaci�, al que tinguin les mat�ries
cursades dins de la seva titulaci�.

3. La matr�cula dels cr�dits de lliure elecci� es formalitzar� al mateix centre on lÕalumne
est� cursant els seus estudis, tant si els imparteix aquest centre com si no.

4. El preu del cr�dit de lliure elecci� ser� el que pertoqui segons el tipus dÕestudis
(experimental, no experimental) a qu� corresponguin aquests cr�dits.

5. En el cas de convenis establerts entre la UAB i institucions, es podran recon�ixer a un
alumne fins a un m�xim de 20 cr�dits per ensenyaments o activitats no universit�ries que
es realitzin simult�niament amb els estudis universitaris a la UAB. (Consulteu la taula
dÕactivitats i cursos que possibiliten el reconeixement de cr�dits de lliure elecci� per a
aquest curs.)

6. LÕalumne podr� demanar la superaci� de cr�dits de lliure elecci� mitjan�ant lÕacreditaci�
dÕuns estudis previs. Aquests estudis han de tenir la categoria dÕestudis universitaris
homologats. En aquest cas, es mantindr� la nota que lÕalumne havia obtingut a lÕassignatura
cursada realment.

Coordinadors de titulacions
Llicenciatura de Comunicaci� Audiovisual Armand Balsebre Torroja
Llicenciatura de Periodisme Joan Manuel Tresserras Gaju

Miquel Rodrigo Alsina
Llicenciatura de Publicitat i Relacions P�bliques Ana Ullod Pujol
Coordinadora dels programes dÕintercanvi Magda Albero

Departaments que fan docència majoritària al centre
Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat
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Tel.: 93 581 30 29 / 93 581 15 88
Fax: 93 581 15 40
Correu electr�nic: d.com.audiovisual@uab.es

Directora: Amparo Huertas Bail�n
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Vicedirectora de Professorat: Gemma Larr�gola Bonastre
Vicedirector: Juan Antonio Rivero S�nchez
Secretari: Joaquim Puig Gonz�lez
Cap dÕUnitat de Comunicaci� Audiovisual: Margarida Blanch Nieto 
Cap dÕUnitat de Publicitat: Mariano Ramiro Castellblanque

Personal dÕadministraci� i serveis: Ernest Verdura Milian
M. Jes�s Guti�rrez Garc�a

Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació

Tel.: 93 581 15 45 / 93 581 25 67
Fax: 93 581 20 05
Correu electr�nic: d.periodisme@uab.es

Director: Josep Llu�s G�mez Mompart
Secretari i Vicedirector de Professorat i Doc�ncia:Llu�s Badia Avellaneda
Vicedirectora dÕInvestigaci� i Diplomatures: Joana Gallego Ayala
Responsable dÕEconomia Vicen� Rabadan Perea

Personal dÕadministraci� i serveis: Isabel Soler Mart�nez
Mercedes Ciruelos Nava

Altres departaments que fan docència al centre

Coordinador Art:
Jaume Vidal Tel.: 93 581 15 93
Coordinador Economia:
Robert Tom�s Tel.: 93 581 17 41
Coordinador Hist�ria:
Francesc Veiga Tel.: 93 581 16 44
Coordinadora Filologia catalana:
Elvira Teruel Tel.: 93 581 15 94
Coordinador Filologia espanyola:
Santiago Alcoba Tel.: 93 581 12 45
Coordinador Pol�tiques:

Facultat de Ciències de la Comunicació 27
Joaquim Colominas Tel.: 93 581 24 12
Coordinador Psicologia:
Santiago Esta�n Tel.: 93 581 17 96
Coordinadora Sociologia:
Maria Pia Barenys Tel.: 93 581 15 29
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Els nostres estudis

Pla d’estudis 
Llicenciatura de Comunicació Audiovisual
El total de cr�dits que sÕha de cursar en aquesta llicenciatura �s dÕun m�nim de 322 i un m�xim
de 329, dÕacord amb la distribuci� seg�ent:

Tipus de mat�ria Total de cr�dits

Troncals 159
Obligat�ries 105
Optatives 25 / 30
Lliure elecci� 33 / 35

La distribuci� sÕha de fer tenint en compte que cal:
Ð cursar totes les assignatures troncals (T) i obligat�ries (Ob) marcades al pla dÕestudis;
Ð triar les assignatures optatives (Op) dintre lÕoferta del pla dÕestudis propi, i
Ð triar les assignatures de lliure configuraci� (LC) entre lÕoferta de tota la Universitat.

Primer cicle 

1r curs / 1r semestre  

20693 Teoria i Pr�ctica de la Redacci� Period�stica T 10 c.
20694 Est�ndard Oral de la Llengua Catalana * T 5 c.
20698 Hist�ria del M�n Actual T 5 c.
20712 Llengua Espanyola Oral * T 5 c.
20655 Estructura de la Comunicaci� de Masses I Ob 5 c.
20656 Psicologia de la Percepci� Ob 5 c.
20659 Teoria i T�cnica de la Fotografia Ob 5 c.
20716 Tecnologia dels Mitjans Audiovisuals Ob 5 c.
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* Cal escollir una opci� de llengua i completar-la en el segon semestre:
20694 Est�ndard Oral de la Llengua Catalana 
20712 Llengua Espanyola Oral.

LÕaltra llengua, els alumnes podran cursar-la com a assignatura de lliure elecci� al segon
cicle de la llicenciatura.
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1r curs / 2n semestre

20660 Documentaci� Informativa T 6 c.
20686 Redacci� i Locuci� als Mitjans Audiovisuals T 5 c.
20687 Disseny, Composici� Visual i Tecnologia

en Premsa T 5 c.
20689 Teories de la Comunicaci� I T 5 c.
20690 Hist�ria General de la Comunicaci� T 5 c.
20695 Est�ndard Escrit de la Llengua Catalana * T 5 c.
20713 Llengua Espanyola I * T 5 c.
20760 Introducci� a la Teoria i les T�cniques

Cinematogr�fiques Ob 10 c.
* Cal escollir, dÕacord amb lÕopci� del primer semestre:

20695 Est�ndard Escrit de la Llengua Catalana 
20713 Llengua Espanyola I

LÕaltra llengua, els alumnes podran cursar-la com a assignatura de lliure elecci� al segon
cicle de la llicenciatura.

2n curs / 1r semestre

20696 Teoria i Estructura de la Publicitat i les
Relacions P�bliques T 10 c.

20763 Teoria i T�cnica del Llenguatge Televisiu T 10 c.
20764 Hist�ria del Cinema Ob 10 c.
20650 Hist�ria de la Comunicaci� Social a Catalunya Ob 5 c.
20761 Hist�ria de les Idees Est�tiques Ob 5 c.

2n curs / 2n semestre

20684 Comunicaci� Corporativa T 5 c.
20685 Estructura Social T 5 c.

Facultat de Ciències de la Comunicació 29
20762 Teoria i T�cnica del Llenguatge Radiof�nic T 10 c.
20662 M�todes i T�cniques dÕInvestigaci� en 

Comunicaci� de Masses I Ob 5 c.
20765 Hist�ria de la R�dio i la Televisi� Ob 5 c.
20766 Literatura i Mitjans Audiovisuals Ob 5 c.
20767 Dramat�rgia Audiovisual Ob 5 c.
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Segon cicle
A) Matèries troncals i obligatòries

3r curs / 1r semestre

20728 Introducci� a lÕOrdenament Jur�dic T 5 c.
20769 Teories de la Comunicaci� Audiovisual T 5 c.
20773 Teoria i T�cnica del Gui� Radiof�nic T 5 c.
20774 Teoria i T�cnica del Gui� Televisiu i 

Cinematogr�fic T 10 c.
20669 M�todes i T�cniques dÕInvestigaci� en 

Comunicaci� de Masses II Ob 5 c.
20772 G�neres Fotogr�fics Ob 5 c.

3r curs / 2n semestre

20778 Teoria de lÕExpressi� Ac�stica T 5 c.
20742 Llibertat dÕExpressi� i Dret de la Informaci� T 5 c.
20777 Teoria i An�lisi de la Televisi� Ob 5 c.
20782 G�neres Radiof�nics Ob 5 c.
20783 G�neres Televisius Ob 5 c.

4t curs / 1r semestre

20788 Teoria i T�cnica de la Producci� i la Realitzaci� 
Radiof�nica T 5 c.

20789 Teoria i T�cnica de la Producci�, la Realitzaci�
i la Direcci� Televisiva T 10 c.

20790 Teoria i T�cnica de la Producci� i la Direcci�
Cinematogr�fica T 10 c.

20786 Cultura de Masses i Societat Ob 5 c.
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4t curs / 2n semestre

20792 Estructura del Sistema Audiovisual T 8 c.
20797 Teoria i T�cnica de la Programaci� a la R�dio

la Televisi� Ob 5 c.
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B) Matèries optatives
Ð LÕalumne pot cursar, dÕacord amb lÕoferta del centre, aquestes assignatures a tercer o

quart curs, llevat dÕaquelles que estan afectades per incompatibilitats.
Ð Les assignatures Taller de Producci� de Programes dÕEntreteniment i Ficci� en RTV i

Taller de Producci� de Ficci� Cinematogr�fica, queden excloses de la lliure elecci�.
Ð Nom�s es podr� cursar un taller per alumne.

Primer semestre
20768 Art del Segle XX Op 5 c.
20770 Teoria i Hist�ria del Disseny Op 5 c.
20771 Teoria i Estructura del Llenguatge Musical Op 5 c.
20784 M�todes i T�cniques dÕInvestigaci� en 

Comunicaci� Audiovisual Op 5 c.
20785 Teoria i An�lisi del Film Op 5 c.
20787 Projecci� i Gesti� de Mitjans Audiovisuals Op 5 c.
20791 Teoria i T�cnica de la Postproducci� Audiovisual Op 5 c.

Segon semestre
20709 Semi�tica de la Comunicaci� de Masses Op 5 c.
20776 Estad�stica Aplicada a la Comunicaci� 

Audiovisual Op 5 c.
20779 Est�tica de la Imatge Op 5 c.
20780 Literatura Comparada del Segle XX Op 5 c.
20781 Disseny Gr�fic i Direcci� dÕArt en 

Comunicaci� Audiovisual Op 10 c.
20793 Seminari de Q�estions Actuals de Comunicaci� Op 2 c.
20794 Llenguatges Espec�fics en els Mitjans Audiovisuals

en Catal� Op 5 c.
20795 Taller de Producci� de Programes dÕEntreteniment

i Ficci� en RTV Op 10 c.
20796 Taller de Producci� de Ficci� Cinematogr�fica Op 10 c.
20798 Animaci� Audiovisual Op 5 c.
20799 V�deo i Televisi� Interactius Op 5 c.

Facultat de Ciències de la Comunicació 31
Assignatures excloses de la lliure elecció Llicenciatura

21659 Segle XX - II Hist�ria i altres
20815 Sociologia General I Sociologia

Dret Constitucional Dret
20683 Teories de la comunicaci� II Periodisme, Publicitat i

Relacions P�bliques
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A m�s dÕaquestes, no podran cursar-se com a assignatures de lliure elecci� les mat�ries que
tinguin un contingut id�ntic, molt similar o dÕigual denominaci� al que tinguin les mat�ries
de la pr�pia titulaci�.

Incompatibilitats 
Incompatibilitats entre 2n curs i 1r curs

Per cursar Cal tenir superat
20650 Hist�ria de la Comunicaci� Social a Catalunya 20690 Hist�ria General de la

Comunicaci�
20762 Teoria i T�cnica del Llenguatge Radiof�nic 20716 Tecnologia dels Mitjans

Audiovisuals
20686 Redacci� i Locuci� als

Mitjans Audiovisuals
20763 Teoria i T�cnica del Llenguatge Televisiu 20716 Tecnologia dels Mitjans

Audiovisuals
20686 Redacci� i Locuci� als

Mitjans Audiovisuals
20764 Hist�ria del Cinema 20760 Introducci� a la Teoria

i T�cniques
Cinematogr�fiques

20767 Dramat�rgia Audiovisual 20716 Tecnologia dels Mitjans
Audiovisuals

20686 Redacci� i Locuci� als
Mitjans Audiovisuals

Incompatibilitats entre 3r curs i 2n curs

Per cursar Cal tenir superat
20669 M�todes i T�cniques dÕInvestigaci� en 20662 M�todes i T�cniques

Comunicaci� de Masses II dÕInvestigaci� en
Comunicaci� de Masses I

20772 G�neres Fotogr�fics 20659 Teoria i T�cnica de la
Fotografia

20773 Teoria i T�cnica del gui� Radiof�nic 20762 Teoria i T�cnica del
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Llenguatge Radiof�nic
20767 Dramat�rgia Audiovisual

20781 Disseny Gr�fic i Direcci� dÕArt en 20763 Teoria i T�cnica del
Comunicaci� Audiovisual Llenguatge Televisiu

20687 Disseny, Composici� Visual
i Tecnologia en Premsa
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20782 G�neres Radiof�nics 20762 Teoria i T�cnica del
Llenguatge Radiof�nic

20767 Dramat�rgia Audiovisual
20783 G�neres Televisius 20763 Teoria i T�cnica del

Llenguatge Televisiu
20767 Dramat�rgia Audiovisual

Incompatibilitats entre 4t curs i 3r curs

Per cursar Cal tenir superat
20788 Teoria i T�cnica de la Producci� i la 20773 Teoria i T�cnica del Gui�

Realitzaci� Radiof�nica Radiof�nic
20782 G�neres Radiof�nics

20789 Teoria i T�cnica de la Producci�, 20774 Teoria i T�cnica del Gui�
la Realitzaci� i la Direcci� Televisiva Televisiu i Cinematogr�fic

20783 G�neres televisius
20790 Teoria i T�cnica de la Producci� i la Direcci� 20774 Teoria i T�cnica del Gui�

Cinematogr�fica Televisiu i Cinematogr�fic
20783 G�neres Televisius

20791 Teoria i T�cnica de la Postproducci� 20716 Tecnologia dels Mitjans
Audiovisual Audiovisuals

20774 Teoria i T�cnica del Gui�
Televisiu i Cinematogr�fic

20783 G�neres Televisius
20795 Taller de Producci� de Programes 20773 Teoria i T�cnica del Gui�

dÕEntreteniment i Ficci� en R�dio i Televisi� Radiof�nic
20774 Teoria i T�cnica del Gui�

Televisiu i Cinematogr�fic
20783 G�neres Televisius

20796 Taller de Producci� de Ficci� Cinematogr�fica 20774 Teoria i T�cnica del Gui�
Televisiu i Cinematogr�fic

20797 Teoria i T�cnica de la Programaci� a 20783 G�neres Televisius
R�dio i Televisi� 20782 G�neres Radiof�nics
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20798 Animaci� Audiovisual 20774 Teoria i T�cnica del Gui�
Televisiu i Cinematogr�fic

20783 G�neres televisius
20799 Video i Televisi� Interactius 20774 Teoria i T�cnica del Gui�

Televisiu i Cinematogr�fic
20783 G�neres Televisius
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Descripció de les assignatures 
Animaci� Audiovisual
Teoria i t�cnica de lÕanimaci� audiovisual. Ideaci�, producci�, realitzaci� i sonoritzaci�.

Art del Segle XX
Les avantguardes art�stiques i po�tiques de la segona meitat del segle XX.

Comunicaci� Corporativa
Estudi dels processos de comunicaci� de les empreses p�bliques i privades.

Cultura de Masses i Societat
An�lisi de la ind�stria de la cultura generada per la comunicaci� audiovisual.

Disseny, Composici� Visual i Tecnologia en Premsa
Estudi de les t�cniques i els processos de materialitzaci� de la informaci� en mitjans impresos.
F�rmules de composici� visual.

Disseny Gr�fic i Direcci� dÕArt en Comunicaci� Audiovisual
An�lisi i genealogia del grafisme a la comunicaci� audiovisual.

Documentaci� Informativa
Estudi i an�lisi dels sistemes de documentaci� utilitzats en els mitjans de comunicaci�. 

Dramat�rgia Audiovisual
Estudi dels principis estructurals i psicol�gics del text literari que serveix de suport al
missatge audiovisual.

Estad�stica Aplicada a la Comunicaci� Audiovisual
Estudi dels condicionaments, els l�mits i les dificultats de mesurar objectivament la realitat
social.

Est�ndard Escrit de la Llengua Catalana
Descripci� del catal� est�ndard escrit. Aplicaci� de la composici�, la correcci� i la traducci�
de textos.

Est�ndard Oral de la Llengua Catalana
Descripci� i aplicaci� pr�ctica dels criteris de locuci� del catal� segons un model est�ndard.
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Est�tica de la Imatge
Teoria i pr�ctica de lÕestructura i la composici� de la imatge i del llenguatge dels colors.

Estructura del Sistema Audiovisual
Sistemes i processos de construcci� i an�lisi dels relats audiovisuals.
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Estructura de la Comunicaci� de Masses I
Fonaments de lÕestructura de la comunicaci� de masses. An�lisi de lÕestructura internacional
de la comunicaci�.

Estructura Social
An�lisi de les relacions socials i les institucions b�siques de la societat actual (Catalunya i
Espanya).

G�neres Fotogr�fics
Teoria i an�lisi de lÕexpressi� fotogr�fica a trav�s de lÕestudi dels estils, les t�cniques i les
actituds expressives.

G�neres Radiof�nics
Teoria i an�lisi de les convencions sonoronarratives dels diferents g�neres de ficci� i
entreteniment radiof�nics.

G�neres Televisius
Teoria i an�lisi de les convencions iconiconarratives dels diferents g�neres de ficci� i
entreteniment televisius.

Hist�ria del Cinema
Estudi de lÕevoluci� de lÕexpressi� cinematogr�fica des seus or�gens (1895) fins als nostres
dies. Teoria i an�lisi de films.

Hist�ria del M�n Actual
An�lisi interpretativa de la din�mica del m�n contemporani.

Hist�ria de la Comunicaci� Social a Catalunya
Conformaci� i desenvolupament de lÕecosistema de la comunicaci� de masses catal� en relaci�
amb lÕespanyol. 

Hist�ria de la R�dio i la Televisi�
Estudi de lÕevoluci� de lÕexpressi� radiof�nica i televisiva des dels seus or�gens (1920) fins
avui.

Hist�ria de les Idees Est�tiques
LÕest�tica contempor�nia. Aplicaci� a lÕart, el disseny i els mitjans de comunicaci�.
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Hist�ria General de la Comunicaci�
Estudi hist�ric de les formes socials de producci� comunicativa: segles XIX i XX.

Introducci� a lÕOrdenament Jur�dic
Normes jur�diques i ordenament jur�dic. La regulaci� jur�dica dels drets fonamentals.
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Introducci� a la Teoria i la T�cnica Cinematogr�fiques
Introducci� a la teoria i la t�cnica de lÕexpressi� cinematogr�fica, i estudi de lÕevoluci� de
les principals teories sobre el mitj� cinematogr�fic.

Literatura Comparada del Segle XX
Principis i m�todes de la literatura comparada. G�neres narratius, dram�tics i po�tics en les
ficcions escrites o audiovisuals.

Literatura i Mitjans Audiovisuals
Estudi comparat de les relacions entre literatura i periodisme.

Llengua Espanyola I
Estudi de lÕenunciat com a unitat comunicativa.

Llengua Espanyola Oral
Estudi dels segments f�nics i de lÕentonaci� de lÕespanyol.

Llenguatges Espec�fics en els Mitjans Audiovisuals en Catal�
Descripci� dels recursos propis del catal� per a la creaci� dÕobres de ficci� audiovisual.

Llibertat dÕExpressi� i Dret de la Informaci�
Regulaci� dels drets a la lliure expressi� i informaci� en els mitjans de comunicaci� i de
lÕexercici de la professi� period�stica a lÕEstat de les autonomies.

M�todes i T�cniques dÕInvestigaci� en Comunicaci� Audiovisual
Estudi en profunditat dels m�todes i les t�cniques dÕinvestigaci� aplicades a la comunicaci�
audiovisual.

M�todes i T�cniques dÕInvestigaci� en Comunicaci� de Masses I
Fonaments conceptuals de lÕan�lisi dels fen�mens comunicatius.

M�todes i T�cniques dÕInvestigaci� en Comunicaci� de Masses II
Aplicaci� de les t�cniques de la investigaci� a lÕan�lisi de casos.

Projecci� i Gesti� de Mitjans Audiovisuals
Teoria i pr�ctica de lÕorganitzaci� i la gesti� de lÕempresa audiovisual. Concepci� i disseny
del projecte.

Psicologia de la Percepci�
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Fonaments psicol�gics dels processos cognitius i de les conductes de consum de la informaci�
en la comunicaci� audiovisual i publicit�ria.

Redacci� i Locuci� en els Mitjans Audiovisuals
Estudi i capacitaci� en les diferents t�cniques i processos de redacci� i locuci� de textos
espec�fics de cada mitj� audiovisual.
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Seminari de Q�estions Actuals de Comunicaci�
Seminaris intensius que permetin el seguiment de les principals aportacions dÕespecialistes
destacats.

Semi�tica de la Comunicaci� de Masses
Fonament de les an�lisis semi�tiques i la seva aplicaci� als discursos de la comunicaci� de
masses.

Tecnologia dels Mitjans Audiovisuals
Coneixement de les tecnologies audiovisuals i les t�cniques de manipulaci� i operaci� dels
equips de producci� dÕimatge i so.

Taller de Producci� de Ficci� Cinematogr�fica
Materialitaci� i realitzaci� cinematogr�fica de projectes de guions de curtmetratges de
ficci�.

Taller de Producci� de Programes dÕEntreteniment i Ficci� en R�dio i Televisi�
Materialitzaci� i realitzaci� audiovisual de projectes de programes radiof�nics i televisius.
Entreteniment i ficci�.

Teoria de lÕExpressi� Ac�stica
Estudi de les teories de lÕexpressi� sonora i an�lisi estructural de la seva pres�ncia en
productes audiovisuals.

Teoria i An�lisi de la Televisi�
Revisi� de les aproximacions cr�tiques al fenomen televisiu. Interpretaci� dels programes
contemporanis de televisi�.

Teoria i An�lisi del Film
Estudi de les diferents metodologies dÕan�lisi de mecanismes de producci� de sentit en el
film. An�lisi i cr�tica.

Teoria i Estructura del Llenguatge Musical
Coneixement dels elements constitutius i estructurals del missatge musical.

Teoria i Estructura de la Publicitat i les Relacions P�bliques
Introducci� als principis te�rics de la comunicaci� publicit�ria i de les relacions p�bliques:
origen i desenvolupament.

Facultat de Ciències de la Comunicació 37
Teoria i Hist�ria del Disseny
An�lisi de lÕevoluci� hist�rica del disseny gr�fic, industrial i arquitect�nic.

Teoria i Pr�ctica de la Redaci� Period�stica
Introducci� teoricopr�ctica a lÕescriptura period�stica i als elements essencials que en
configuren lÕexercici professional.
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Teoria i T�cnica del Gui� Radiof�nic
Teoria i pr�ctica del gui� radiof�nic, i an�lisi de la pluralitat dels seus g�neres.

Teoria i T�cnica del Gui� Televisiu i Cinematogr�fic
Teoria i t�cnica del llenguatge televisiu. Dramat�rgia audiovisual. Introducci� a la teoria i
les t�cniques cinematogr�fiques.

Teoria i T�cnica del Llenguatge Radiof�nic
Estudi i capacitaci� en el sistema i els subsistemes del llenguatge radiof�nic. Teoria, an�lisi
i producci�.

Teoria i T�cnica del Llenguatge Televisiu
Estudi i capacitaci� en el sistema i els subsistemes del llenguatge cinematograficotelevisiu.
Teoria, an�lisi i producci�.

Teoria i T�cnica de la Fotografia
Coneixement te�ric i pr�ctic de la producci� fotogr�fica als diferents �mbits.

Teoria i T�cnica de la Postproducci� Audiovisual
Estudi operacional de diferents t�cniques i processos tecnol�gics que intervenen en el proc�s
de postproducci�.

Teoria i T�cnica de la Programaci� en R�dio i Televisi�
Estudi de les tend�ncies internacionals de programaci�. Figures de programaci�. Estrat�gies
de compet�ncia.

Teoria i T�cnica de la Producci� i la Direcci� Cinematogr�fica
Teoria i pr�ctica dels processos creatius de la producci� i la direcci� cinematogr�fica.
Direcci� de la mise en sc�ne i muntatge.

Teoria i T�cnica de la Producci� i la Realitzaci� Radiof�nica
Teoria i pr�ctica dels processos creatius de la producci� i la realitzaci� radiof�nica.

Teoria i T�cnica de la Producci�, la Realitzaci� i la Direcci� Televisiva
Teoria i pr�ctica dels processos creatius de la producci� i la realitzaci� televisiva. Direcci�
de la mise en sc�ne televisiva.

Teories de la Comunicaci� I
Descripci� de les teories de la comunicaci�: aspectes b�sics.

Teories de la Comunicaci� Audiovisual
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Estudi i an�lisi de les unitats que defineixen els missatges ic�nics i sonors, codificats pel
llenguatge audiovisual.

V�deo i Televisi� Interactius
Estudi de les tecnologies interactives. Ideaci� i planificaci� dels productes interactius.
T�cniques de realitzaci�.
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Llicenciatura de Periodisme
El total de cr�dits que sÕha de cursar en aquesta llicenciatura �s dÕun m�nim de 320 i un m�xim
de 326, dÕacord amb la distribuci� seg�ent:

Tipus de mat�ria Total de cr�dits
Troncals 141
Obligat�ries 115
Optatives 32 / 35
Lliure elecci� 32 / 35

La distribuci� sÕha de fer tenint en compte que cal:
Ð cursar totes les assignatures troncals (T) i obligat�ries (OB) marcades al pla dÕestudis;
Ð triar les assignatures optatives (Op) dintre lÕoferta del pla dÕestudis propi, i
Ð triar les assignatures de lliure configuraci� (LC) entre lÕoferta de tota la Universitat.

Primer cicle
1r curs / 1r semestre    

20690 Hist�ria General de la Comunicaci� T 5 c.
20693 Teoria i Pr�ctica de la Redacci� Period�stica T 10 c.
20694 Est�ndard Oral de la Llengua Catalana * T 5 c.
20698 Hist�ria del M�n Actual T 5 c.
20712 Llengua Espanyola Oral * T 5 c.
20655 Estructura de la Comunicaci� de Masses I Ob 5 c.
20716 Tecnologia dels Mitjans Audiovisuals Ob 5 c.
20717 Institucions Pol�tiques Contempor�nies Ob 5 c.

* Cal escollir una opci� de llengua i completar-la en el segon semestre:
20694 Est�ndard Oral de la Llengua Catalana 
20712 Llengua Espanyola Oral

LÕaltra llengua, els alumnes podran cursar-la com a assignatura de lliure elecci� al segon
cicle de la llicenciatura.

1r curs / 2n semestre    
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20686 Redacci� i Locuci� en Mitjans Audiovisuals T 5 c.
20687 Disseny, Composici� Visual i Tecnologia

en Premsa T 5 c.
20695 Est�ndard Escrit de la Llengua Catalana * T 5 c.
20713 Llengua Espanyola I * T 5 c.
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20718 Hist�ria dels Mitjans de Comunicaci� Ob 5 c.
20719 Estructura de la Comunicaci� de Masses II Ob 5 c.
20722 G�neres Informatius i Interpretatius 

en Premsa Ob 10 c.
20723 Hist�ria de Catalunya (s. XX) Ob 5 c.

* Cal escollir, dÕacord amb lÕopci� del primer semestre:
20695 Est�ndard Escrit de la Llengua Catalana 
20713 Llengua Espanyola I

LÕaltra llengua, els alumnes podran cursar-la com a assignatura de lliure elecci� al segon
cicle de la llicenciatura

2n curs / 1r semestre

20660 Documentaci� Informativa T 6c.
20665 Teoria i T�cnica del Llenguatge Radiof�nic T 5c.
20666 Teoria i T�cnica del Llenguatge Televisiu T 5 c.
20685 Estructura Social T 5 c.
20689 Teories de la Comunicaci� I T 5 c.
20696 Teoria i Estructura de la Publicitat i les

Relacions P�bliques T 10 c.
20720 Models dÕòs de la Llengua Catalana * Ob 5 c.
20721 Llengua Espanyola II * Ob 5 c.

* Cal escollir entre:
20720 Models dÕòs de la Llengua Catalana      
20721 Llengua Espanyola II.

LÕaltra llengua, els alumnes podran cursar-la com a assignatura de lliure elecci� al segon
cicle de la llicenciatura.

2n curs / 2n semestre

20684 Comunicaci� corporativa T 5 c.
20650 Hist�ria de la Comunicaci� Social a Catalunya Ob 5 c.
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20683 Teories de la Comunicaci� II Ob 5 c.
20724 Introducci� a lÕEconomia Actual Ob 5 c.
20725 G�neres dÕOpini� en Premsa Di�ria i no Di�ria Ob 5 c.
20726 Teoria i T�cnica del Fotoperiodisme Ob 5 c.
20727 G�neres Informatius i Rutines de Producci�

en R�dio i Televisi� Ob 10 c.
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Segon cicle
A) Matèries troncals i obligatòries

3r curs / 1r semestre

20728 Introducci� a lÕOrdenament Jur�dic T 5 c.
20732 Edici� en Premsa T 5 c.
20733 Projectes i Gesti� de lÕEmpresa Informativa T 10 c.
20740 Disseny Gr�fic i Direcci� dÕArt en Premsa T 5 c.
20734 LÕEntrevista i el Reportatge Radiof�nic Ob 5 c.

3r curs / 2n semestre

20729 Producci� Period�stica T 5 c.
20739 Periodisme Especialitzat I T 10 c.
20662 M�todes i T�cniques dÕInvestigaci� en

Comunicaci� de Masses I Ob 5 c.
20741 LÕEntrevista i el Reportatge Televisiu Ob 5 c.

4t curs / 1r semestre

20742 Llibertat dÕExpressi� i Dret de la Informaci�  T 5 c.
20743 Hist�ria del Periodisme T 5 c.
20744 Periodisme Especialitzat II T 5 c.
20746 Teoria i T�cnica dels Programes Informatius 

Televisius Ob 10 c.
20747 Teoria i T�cnica dels Programes Informatius 

Radiof�nics Ob 10 c.

4t curs / 2n semestre

20750 Pol�tiques de Comunicaci� T 5 c.
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B) Matèries optatives

Ð LÕalumne pot cursar, dÕacord amb lÕoferta del centre, aquestes assignatures a tercer o
quart curs, llevat dÕaquelles que estan afectades per incompatibilitats.

Ð Les assignatures Taller de Redacci� de Premsa, Taller de Redacci� de R�dio i Taller de
Redacci� de Televisi� queden excloses de la lliure elecci�.
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Ð Nom�s es podr� cursar un taller per alumne. La doc�ncia dÕaquestes assignatures es far�
semestralitzada.

Ð Les assignatures optatives alternes (Op. Alt.) s�n assignatures optatives que es poden
oferir alternativament cada dos anys.

Primer semestre

20669 M�todes i T�cniques dÕInvestigaci� en 
Comunicaci� de Masses II Op 5 c.

20709 Semi�tica de la Comunicaci� de Masses Op 5 c.
20731 Literatura Catalana Contempor�nia Op 5 c.
20745 Informaci� Especialitzada en 

Mitjans Audiovisuals Op 5 c.
20706 Comunicaci� Pol�tica Op. Alt 5 c. 
20730 Comunicaci� i Educaci� Op. Alt 5 c.

Segon semestre

20735 Relacions Internacionals Op 5 c.
20736 Sistema Pol�tic Espanyol i Catal� Op 5 c.
20737 Recepci� de la Comunicaci� i lÕOpini� P�blica Op 5 c.
20738 Llenguatge dÕEspecialitat en Catal� 

en Periodisme Op 5 c.
20752 Seminari de Q�estions Actuals de Comunicaci� Op 2 c.
20753 Periodisme dÕInvestigaci� Op 5 c.
20755 Taller de Redacci� de Premsa Op 10 c.
20756 Taller de Redacci� de R�dio Op 10 c.
20757 Taller de Redacci� de Televisi� Op 10 c.
20702 Economia dÕEspanya i de Catalunya Op. Alt 5 c.
20748 Pol�tica Internacional Europea Op. Alt 5 c.
20749 Sistemes Pol�tics Comparats Op. Alt 5 c.
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20751 Estad�stica Aplicada a la Investigaci�
en Comunicaci� de Masses Op. Alt 5 c.

20754 Periodisme de Precisi� Op. Alt 5 c.
20758 Teoria i T�cnica de les Retransmissions

Esportives en R�dio i Televisi� Op. Alt 5 c.
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Assignatures excloses de la lliure elecció Llicenciatura

20769 Teories de la Comunicaci� Audiovisual Comunicaci� Audiovisual
21659 Segle XX - II Hist�ria i altres
20815 Sociologia General I Sociologia

Dret Constitucional Dret

A m�s dÕaquestes, no podran cursar-se com a assignatures de lliure elecci� les mat�ries que
tinguin un contingut id�ntic, molt similar o dÕigual denominaci� al que tinguin les mat�ries
de la pr�pia titulaci�.

Incompatibilitats 
Incompatibilitats entre 2n curs i 1r curs

Per cursar Cal tenir superat
20650 Hist�ria de la Comunicaci� Social a Catalunya 20690 Hist�ria General de la

Comunicaci�
20665 Teoria i T�cnica del Llenguatge Radiof�nic 20716 Tecnologia dels Mitjans

Audiovisuals
20686 Redacci� i Locuci� en

Mitjans Audiovisuals
20666 Teoria i T�cnica del Llenguatge Televisiu 20716 Tecnologia dels Mitjans

Audiovisuals
20686 Redacci� i Locuci� en

Mitjans Audiovisuals

Incompatibilitats entre 3r curs i 2n curs

Per cursar Cal tenir superat
20734 LÕEntrevista i el Reportatge Radiof�nic 20665 Teoria i T�cnica del

Llenguatge Radiof�nic
20727 G�neres Informatius i

Rutines de Producci� en
R�dio i Televisi�

20736 Sistema Pol�tic Espanyol i Catal� 20717 Institucions Pol�tiques
Contempor�nies
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20738 Llenguatge dÕEspecialitat en Catal� en 20694 Est�ndard Oral de la Llengua
Periodisme Catalana

20695 Est�ndard Escrit de la
Llengua Catalana

20740 Disseny Gr�fic i Direcci� dÕArt en Premsa 20687 Disseny, Composici� Visual
i Tecnologia en Premsa
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20741 LÕEntrevista i el Reportatge Televisiu 20666 Teoria i T�cnica del
Llenguatge Televisiu

20727 G�neres Informatius i
Rutines de Producci� en
R�dio i Televisi�

Incompatibilitats entre 4t curs i 3r curs

Per cursar Cal tenir superat
20669 M�todes i T�cniques dÕInvestigaci� en 20662 M�todes i T�cniques

Comunicaci� de Masses II dÕInvestigaci� en
Comunicaci� de Masses I

20745 Informaci� Especialitzada en Mitjans 20734 LÕEntrevista i el Reportatge
Audiovisuals Radiof�nic

20741 LÕEntrevista i el Reportatge
Televisiu

20746 Teoria i T�cnica dels Programes Informatius 20741 LÕEntrevista i el Reportatge
Televisius Televisiu

20747 Teoria i T�cnica dels Programes Informatius 20734 LÕEntrevista i el Reportatge
Radiof�nics Radiof�nic

20756 Taller de Redacci� de R�dio 20734 LÕEntrevista i el Reportatge
Radiof�nic

20757 Taller de Redacci� de Televisi� 20741 LÕEntrevista i el Reportatge
Televisiu

20758 Teoria i T�cnica de les Retransmissions 20734 LÕEntrevista i el Reportatge
Esportives en R�dio i Televisi� Radiof�nic

20741 LÕEntrevista i el Reportatge
Televisiu

Descripció de les assignatures 
Comunicaci� Corporativa
Estudi dels processos de comunicaci� de les empreses p�bliques i privades.

Comunicaci� i Educaci�
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Estudi de lÕimpacte dels mitjans de comunicaci� en lÕeducaci� formal i no formal, amb un
�mfasi especial en la relaci� mitjans-escola.

Comunicaci� Pol�tica
Estudi i an�lisi de la comunicaci� pol�tica actual, dominada per les estrat�gies de m�rqueting
social i electoral.
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Disseny, Composici� Visual i Tecnologia en Premsa
Estudi de les t�cniques i els processos de materialitzaci� de la informaci� en mitjans impresos.
F�rmules de composici� visual.

Disseny Gr�fic i Direcci� dÕArt en Premsa
An�lisi i genealogia del grafisme en els mitjans. Principals moviments creatius. Condici�
t�cnica, social i cultural. G�nesi de la imatge infogr�fica.

Documentaci� Informativa
Estudi i an�lisi dels sistemes de documentaci� utilitzats en els mitjans de comunicaci�.

Economia dÕEspanya i de Catalunya
Industrialitzaci�, desenvolupament, terciaritzaci� i internacionalitzaci� de lÕeconomia
espanyola.

Edici� en Premsa
An�lisi i producci� de diferents missatges informatius en periodisme escrit.

Estad�stica Aplicada a la Investigaci� de la Comunicaci� de Masses
Discerniment dels procediments a trav�s dels quals lÕestad�stica esdev� informaci� objectiva
sobre la realitat social.

Est�ndard Escrit de la Llengua Catalana
Descripci� del catal� est�ndard escrit.

Est�ndard Oral de la Llengua Catalana
Descripci� i aplicaci� pr�ctica dels criteris de locuci� del catal� segons un model est�ndard.

Estructura Social
An�lisi de les relacions socials i institucionals b�siques de la societat actual (Catalunya i
Espanya).

Estructura de la Comunicaci� de Masses I
Fonaments de lÕestructura de la comunicaci� de masses. An�lisi de lÕestructura internacional
de la comunicaci�.

Estructura de la Comunicaci� de Masses II
An�lisi de lÕestructura internacional de la comunicaci�.

G�neres dÕOpini� en Premsa Di�ria i no Di�ria
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Realitzaci� de textos period�stics que pertanyin a lÕ�mbit dÕopini� (editorials i articles),
dirigits a la premsa di�ria i no di�ria.

G�neres Informatius i Rutines de Producci� en R�dio i Televisi�
Introducci� a lÕestudi de les convencions narratives dels g�neres dÕinformaci� i opini� en
r�dio i Televisi�.
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G�neres Informatius i Interpretatius en Premsa
Teoria i pr�ctica dels g�neres informatius i interpretatius.

Hist�ria de Catalunya (segle XX)
Evoluci� i comportament de la societat catalana des de 1900. Comprensi� de la realitat
pol�tica, social i econ�mica present.

Hist�ria de la Comunicaci� Social a Catalunya
Conformaci� i desenvolupament de lÕecosistema de la comunicaci� de masses catal� en relaci�
amb lÕespanyol.

Hist�ria del M�n Actual
An�lisi interpretativa de la din�mica del m�n contemporani.

Hist�ria del Periodisme
Evoluci� de les t�cniques period�stiques i de la professi� catalana comparada amb les dels
pa�sos occidentals.

Hist�ria dels Mitjans de Comunicaci�
Aproximaci� cronol�gica a la interacci� entre mitjans de comunicaci� informatius i societats
occidentals.

Hist�ria General de la Comunicaci�
Estudi hist�ric de les formes socials de producci� comunicativa: segles XIX i XX.

Informaci� Especialitzada en Mitjans Audiovisuals
Processos, teoria i t�cniques de la informaci� especialitzada en r�dio i televisi�. Relaci� entre
els continguts especialitzats i les formes de presentaci�.

Institucions Pol�tiques Contempor�nies
Estudi dels conceptes b�sics de la ci�ncia pol�tica. Sistema pol�tic. Actors i representaci�
pol�tica. LÕEstat i les institucions pol�tiques.

Introducci� a lÕEconomia Actual
Curs elemental dÕeconomia actual. Comprensi� dels mecanismes de funcionament de
lÕeconomia i de lÕactuaci� dels diversos agents.

Introducci� a lÕOrdenament Jur�dic
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Normes jur�diques i ordenament jur�dic. La regulaci� jur�dica dels drets fonamentals.

LÕEntrevista i el Reportatge Radiof�nic
Estudi de lÕentrevista i el reportatge com a formes dÕexecuci� de la comunicaci� period�stica
radiof�nica, basades en el di�leg i els elements sonors.
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LÕEntrevista i el Reportatge Televisiu
Estudi de lÕentrevista i el reportatge com a formes dÕexecuci� de la comunicaci� period�stica
televisiva basades en el di�leg o la integraci� dels diferents elements audiovisuals de la
realitat.

Llengua Espanyola Oral
Estudi dels segments f�nics i de lÕentonaci� de lÕespanyol.

Llengua Espanyola I
Estudi de lÕenunciat com a unitat comunicativa.

Llengua Espanyola II
Procediments b�sics dÕan�lisi i comprensi� de la llengua per al domini de les seves
manifestacions i els seus condicionaments ling��stics.

Llenguatge dÕEspecialitat en Catal� en Periodisme
An�lisi i pr�ctica dÕelements ling��stics i literaris de textos especialitzats de divulgaci� als
mitjans de comunicaci�.

Llibertat dÕExpressi� i Dret de la Informaci�
Regulaci� dels drets a la lliure expressi� i informaci� als mitjans de comunicaci� i de
lÕexercici de la professi� period�stica a lÕEstat de les autonomies.

Literatura Catalana Contempor�nia
Estudi dels moviments literaris del segle XX, especialment a trav�s de la colálaboraci�
dÕescriptors professionals en la premsa.

M�todes i T�cniques dÕInvestigaci� en Comunicaci� de Masses I
Fonaments conceptuals de lÕan�lisi dels fen�mens comunicatius.

M�todes i T�cniques dÕInvestigaci� en Comunicaci� de Masses II
Aplicaci� de les t�cniques de la investigaci� a lÕan�lisi de casos.

Models dÕòs de la Llengua Catalana
Estudi dels elements de cohesi� i dÕestil que configuren les diferents bases textuals.

Periodisme de Precisi�
T�cniques dÕinterpretaci� i de divulgaci� de dades estad�stiques i sondeigs dÕopini� aplicats
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a lÕactualitat period�stica.

Periodisme dÕInvestigaci�
Teoria i evoluci� hist�rica del periodisme dÕinvestigaci�. Experimentaci� de t�cniques
espec�fiques.
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Periodisme Especialitzat I
Aplicaci� conjunta i articulada del coneixement del discurs period�stic i de la disciplina objecte
de determinaci� de la informaci� especialitzada.

Periodisme Especialitzat II
Producci� dÕinformaci� period�stica en una �rea dÕespecialitzaci� determinada. Tend�ncies
actuals en la mat�ria objecte dÕespecialitzaci�.

Pol�tica Internacional Europea
Cooperaci� i conflicte en el marc europeu. Seguretat europea; integraci� europea. Relacions
internacionals.

Pol�tiques de Comunicaci�
Introducci� a les pol�tiques de comunicaci�. Pol�tiques de comunicaci� a Europa i al continent
americ�.

Producci� Period�stica
T�cniques, estrat�gies i rutines de producci� de la informaci�.

Projectes i Gesti� de lÕEmpresa Informativa
Teoria i pr�ctica de lÕorganitzaci� i la gesti� de lÕempresa informativa.

Recepci� de la Comunicaci� i Opini� P�blica
Espai p�blic i recepci� psicosocial de la comunicaci� de masses.

Redacci� i Locuci� en Mitjans Audiovisuals
Estudi i capacitaci� en les diferents t�cniques i processos de redacci� i locuci� de textos
espec�fics de cada mitj� audiovisual.

Relacions Internacionals
Organitzacions internacionals. An�lisi del sistema internacional i els seus factors.
Tranformacions des de 1945 fins avui.

Seminari de Q�estions Actuals de Comunicaci�
Seminaris intensius que permeten el seguiment de les principals aportacions dÕespecialistes
destacats.

Semi�tica de la Comunicaci� de Masses
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Fonament de les an�lisis semi�tiques i la seva aplicaci� als discursos de la comunicaci� de
masses.

Sistema Pol�tic Espanyol i Catal�
Estudi de les normes constitucionals, de les institucions pol�tiques, dels agents, del sistema
electoral i del funcionament dels sistemes pol�tics espanyol i catal�.
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Sistemes Pol�tics Comparats
Estudi del marc constitucional, les institucions pol�tiques, els partits pol�tics, les eleccions
i la vida pol�tica en els sistemes dels pa�sos m�s destacats.

Taller de Redacci� de Premsa
Producci� dÕuna publicaci� period�stica. Experimentaci� intensiva de lÕexercici period�stic
professional.

Taller de Redacci� de R�dio
Experimentaci� sobre diferents fases del proc�s de producci� period�stica i sobre les rutines
productives que intervenen en la materialitzaci� sonora dÕun radiodiari.

Taller de Redacci� de Televisi�
Experimentaci� sobre diferents fases del proc�s de producci� period�stica i sobre les rutines
productives que intervenen en la materialitzaci� audiovisual dÕun telenot�cies.

Tecnologia dels Mitjans Audiovisuals
Coneixement de les tecnologies audiovisuals i les t�cniques de manipulaci� i operaci� dels
equips de producci� dÕimatge i so.

Teoria i Estructura de la Publicitat i les Relacions P�bliques
Introducci� als principis te�rics de la comunicaci� publicit�ria i de les relacions p�bliques:
origen i desenvolupament.

Teoria i Pr�ctica de la Redacci� Period�stica
Introducci� teoricopr�ctica a lÕescriptura period�stica i als elements essencials que en
configuren lÕexercici professional.

Teoria i T�cnica de les Retransmisions Esportives en R�dio i Televisi�
Disseny de la tipologia de les retransmissions esportives en r�dio i televisi�. Planificaci�
de mitjans t�cnics i humans. T�cniques narratives i realitzaci�. Producci� i cr�tica.

Teoria i T�cnica del Fotoperiodisme
G�nesi, funci� i aplicaci� de la fotografia a la premsa. Establiment de g�neres i actituds
narratives en fotoperiodisme.

Teoria i T�cnica del Llenguatge Radiof�nic
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Coneixement b�sic de la teoria del llenguatge radiof�nic. Formaci� t�nica en lÕ�s dels
diferents elements sonors en els diferents contextos espec�fics de g�neres i programes.

Teoria i T�cnica del Llenguatge Televisiu
Estudi i capacitaci� en el sistema i els subsistemes del llenguatge cinematograficotelevisiu.
Teoria, an�lisi i producci�.
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Teoria i T�cnica dels Programes Informatius Radiof�nics
Conceptualitzaci� dels programes informatius radiof�nics. Tipologia i estructures. T�cniques
de disseny, direcci� i presentaci�.

Teoria i T�cnica dels Programes Informatius Televisius
Conceptualitzaci� dels programes informatius televisius. Tipologia i estructures. T�cniques
de disseny, direcci� i presentaci�.
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Teories de la Comunicaci� I
Descripci� de les teories de la comunicaci�: aspectes b�sics.

Teories de la Comunicaci� II
Estudi de la dimensi� social del proc�s de comunicaci�.
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Llicenciatura de Publicitat i Relacions Públiques
El total de cr�dits que sÕha de cursar en aquesta llicenciatura �s dÕun m�nim de 320 i un m�xim
de 326, dÕacord amb la distribuci� seg�ent:

Tipus de mat�ria Total de cr�dits
Troncals 131
Obligat�ries 145
Optatives 12 / 15
Lliure elecci� 32 / 35

La distribuci� sÕha de fer tenint en compte que cal:
Ð cursar totes les assignatures troncals (T) i obligat�ries (Ob) marcades al pla dÕestudis; 
Ð triar les assignatures optatives (Op) dintre lÕoferta del pla dÕestudis propi, i
Ð triar les assignatures de lliure configuraci� (LC) entre lÕoferta de tota la Universitat.

Primer cicle
1r curs / 1r semestre

20693 Teoria i Pr�ctica de la Redacci� Period�stica T 10 c.
20694 Est�ndard Oral de la Llengua Catalana * T 5 c.
20696 Teoria i Estructura de la Publicitat i de

les Relacions P�bliques T 10 c.
20698 Hist�ria del M�n Actual T 5 c.
20712 Llengua Espanyola Oral * T 5 c.
20691 Moviments Est�tics Moderns i Publicitaris Ob 5 c.
20697 Introducci� a lÕEconomia Actual Ob 5 c.

* Cal escollir una opci� de llengua i completar-la al segon semestre:
20694 Est�ndard Oral de la Llengua Catalana 
20712 Llengua Espanyola Oral

LÕaltra llengua, els alumnes podran cursar-la com a assignatura de lliure elecci� al segon
cicle de la llicenciatura.

1r curs / 2n semestre    

Facultat de Ciències de la Comunicació 51
20686 Redacci� i Locuci� en Mitjans Audiovisuals T 5 c.
20687 Disseny, Composici� Visual i Tecnologia

en Premsa T 5 c.
20689 Teories de la Comunicaci� I T 5 c.
20690 Hist�ria General de la Comunicaci� T 5 c.
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20695 Est�ndard Escrit de la Llengua Catalana * T 5 c.
20713 Llengua Espanyola I * T 5 c.
20688 Introducci� a la Creativitat Publicit�ria Ob 10 c.
20692 Economia Aplicada i de lÕEmpresa Ob 5 c.

* Cal escollir, dÕacord amb lÕopci� del primer semestre:
20695 Est�ndard Escrit de la Llengua Catalana 
20713 Llengua Espanyola I

LÕaltra llengua, els alumnes podran cursar-la com a assignatura de lliure elecci� al segon
cicle de la llicenciatura

2n curs / 1r semestre

20665 Teoria i T�cnica del Llenguatge Radiof�nic T 5 c.
20666 Teoria i T�nica del Llenguatge Televisiu T 5 c.
20684 Comunicaci� Corporativa T 5 c.
20685 Estructura Social T 5 c.
20667 Introducci� a la Mercadot�cnia Ob 10 c.
20682 Introducci� a lÕEstad�stica Aplicada Ob 5 c.
20683 Teories de la Comunicaci� II Ob 5 c.

2n curs / 2n semestre

20660 Documentaci� Informativa T 6 c.
20658 Introducci� a la Teoria i la T�cnica

Cinematogr�fica Ob 5c.
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20659 Teoria i T�cnica de la Fotografia Ob 5 c.
20661 Aplicaci� Estad�stica a la Investigaci� Publicit�ria Ob 10 c.
20662 M�todes i T�cniques dÕInvestigaci� en

Comunicaci� de Masses I Ob 5 c.
20663 Hist�ria de la Publicitat i de les Relacions P�bliques Ob 5 c.
20664 Introducci� a la Psicologia Ob 5 c.
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Segon cicle
A) Matèries troncals i obligatòries

3r curs / 1r semestre

20651 Processos i T�cniques Creatives T 10 c.
20653 Introducci� a la Investigaci� de Mitjans 

Publicitaris T 5 c.
20652 Tecnologia Audiovisual en Publicitat 

(Fotografia Publicit�ria) Ob 5 c.
20657 Sociologia del Consum Ob 5 c.
20703 Producci� i Disseny Gr�fic en Publicitat Ob 5 c.

3r curs / 2n semestre 

20671 Programaci� i T�cniques de les Relacions 
P�bliques T 5 c.

20672 Estrat�gia, Conceptualitzaci� i Redacci� 
del Missatge Publicitari T 10 c.

20650 Hist�ria de la Comunicaci� Social a Catalunya Ob 5 c.
20654 Estrat�gia i Planificaci� de Mitjans Publicitaris Ob 5 c. *
20668 Mercadot�cnia Estrat�gica i Corporativa Ob 5 c.
20669 M�todes i T�cniques dÕInvestigaci� en Comunicaci�

de Masses II Ob 5 c.

* Per coher�ncia tem�tica, per matricular-se de lÕassignatura 20654 cal haver cursat o estar
matriculat de lÕassignatura 20653, Introducci� a la Investigaci� de Mitjans Publicitaris.

4t curs / 1r semestre

20675 Estrat�gia Creativa T 5 c.
20679 Subjectes dÕActivitat Publicit�ria T 5 c.
20673 Estructura de lÕActivitat Publicit�ria a Espanya 

i Catalunya Ob 5 c.

Facultat de Ciències de la Comunicació 53
20674 Estructura de lÕActivitat de les Relacions P�bliques
a Espanya i Catalunya Ob 5 c.

20676 M�todes dÕInvestigaci� de la Publicitat 
i el Consumidor Ob 5 c.

20677 Tecnologia dels Mitjans Audiovisuals en Publicitat
(TV i Cinema) Ob 10 c.
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4t curs / 2n semestre

20678 Normativa de lÕActivitat Publicit�ria T 5 c.
20699 Relacions P�bliques en Sectors Especialitzats T 5 c.
20681 Conceptualitzaci� i Direcci� dÕArt del 

Missatge Publicitari Ob 5 c.

B) Matèries optatives

Ð LÕalumne pot cursar, dÕacord amb lÕoferta del centre, aquestes assignatures a tercer o
quart curs, llevat dÕaquelles que estan afectades per incompatibilitats.

Ð LÕassignatura Laboratori de Pr�ctiques de Creativitat Publicit�ria queda exclosa de la
lliure elecci�.

Ð Les assignatures optatives alternes (Op. Alt.) s�n assignatures optatives que es poden
oferir alternativament cada dos anys.

Primer semestre

20655 Estructura de la Comunicaci� de Masses I Op 5 c.
20656 Psicologia de la Percepci� Op 5 c.
20700 Inform�tica Documental i Teledocumentaci� Op 5 c.
20701 Redacci� Publicit�ria en Catal� Op 5 c.
20708 Sistemes dÕInformaci� de Mercadot�cnia Op 5 c.
20705 Models Matem�tics en la Planificaci� de 

Mitjans Publicitaris Op. Alt 5 c.
20706 Comunicaci� Pol�tica Op. Alt 5 c.

Segon semestre

20670 Teoria del Consumidor Op 5 c.
20680 T�cniques Anal�tiques de la Investigaci� 

Publicit�ria Op 5 c.
20702 Economia dÕEspanya i Catalunya Op 5 c.
20704 Direcci� de Comptes Op 5 c.
20707 Sistemes i Formes de Comunicaci� Empresarial Op 5 c.
20709 Semi�tica de la Comunicaci� Op 5 c.
20710 Recursos Ling��stics de la Publicitat i de les
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Relacions P�bliques en Catal�          Op 5 c.
20711 Laboratori de Pr�ctiques de Creativitat 

Publicit�ria Op 5 c.
20714 Propaganda i Publicitat Institucionals Op 5 c.
20715 Gesti� de la Comunicaci� en lÕEmpresa P�blica 

i Privada Op 10 c.
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Assignatures excloses de la lliure elecció Llicenciatura

21659 Segle XX - II Hist�ria i altres
20815 Sociologia General I Sociologia

A m�s dÕaquestes, no podran cursar-se com a assignatures de lliure elecci� les mat�ries que
tinguin un contingut id�ntic, molt similar o dÕigual denominaci� al que tinguin les mat�ries
de la pr�pia titulaci�.

Incompatibilitats
Incompatibilitats entre 2n curs i 1r curs

Per cursar Cal tenir superat
20658 Introducci� a la Teoria i la T�cnica 20686 Redacci� i Locuci� als

Cinematogr�fica Mitjans Audiovisuals
20663 Hist�ria de la Publicitat i de les 20696 Teoria i Estructura de la

Relacions P�bliques Publicitat i les Relacions
P�bliques

20665 Teoria i T�cnica del Llenguatge Radiof�nic 20686 Redacci� i Locuci� als
Mitjans Audiovisuals

20666 Teoria i T�cnica del Llenguatge Televisiu 20686 Redacci� i Locuci� als
Mitjans Audiovisuals

20683 Teories de la Comunicaci� II 20689 Teories de la Comunicaci� I
20684 Comunicaci� Corporativa 20696 Teoria i Estructura de la

Publicitat i les Relacions
P�bliques

Incompatibilitats entre 3r curs i 2n curs

Per cursar Cal tenir superat
20650 Hist�ria de la Comunicaci� Social a Catalunya 20690 Hist�ria General de la

Comunicaci�
20651 Processos i T�cniques Creatives 20688 Introducci� a la Creativitat

Publicit�ria
20652 Tecnologia Audiovisual (Fotografia 20659 Teoria i T�cnica de la
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Publicit�ria) Fotografia
20653 Introducci� a la Investigaci� de Mitjans 20682 Introducci� a lÕEstad�stica

Publicitaris Aplicada
20661 Aplicaci� Estad�stica a la

Investigaci� Publicit�ria
20656 Psicologia de la Percepci� 20664 Introducci� a la Psicologia
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20668 Mercadot�cnia Estrat�gica i Corporativa 20667 Introducci� a la
Mercadot�cnia

20669 M�todes i T�cniques dÕInvestigaci� en 20662 M�todes i T�cniques
Comunicaci� de Masses II dÕInvestigaci� en

Comunicaci� de Masses I
20670 Teoria del Consumidor 20667 Introducci� a la

Mercadot�cnia
20671 Programaci� i T�cniques de les Relacions 20696 Teoria i Estructura de la

P�bliques Publicitat i les Relacions
P�bliques

20703 Producci� i Disseny Gr�fic en Publicitat 20691 Moviments Est�tics
Moderns i Publicitaris

20687 Disseny, Composici� Visual
i Tecnologia en Premsa

20688 Introducci� a la Creativitat
Publicit�ria

20704 Direcci� de Comptes 20696 Teoria i Estructura de la
Publicitat i les Relacions
P�bliques

20682 Introducci� a lÕEstad�stica
Aplicada

20661 Aplicaci� Estad�stica a la
Investigaci� Publicit�ria

20667 Introducci� a la
Mercadot�cnia

20697 Introducci� a lÕEconomia

Incompatibilitats entre 4t curs i 3r curs

Per cursar Cal tenir superat
20675 Estrat�gia Creativa 20651 Processos i T�cniques

Creatives
20676 M�todes dÕInvestigaci� de la Publicitat 20664 Introducci� a la Psicologia

i el Consumidor 20661 Aplicaci� Estad�stica a la
Investigaci� Publicit�ria

20682 Introducci� a lÕEstad�stica
Aplicada

20677 Tecnologia dels Mitjans Audiovisuals en 20652 Tecnologia Audiovisual
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Publicitat (Cinema i Televisi�) (Fotografia Publicit�ria)
20680 T�cniques Anal�tiques de la Investigaci� 20682 Introducci� a lÕEstad�stica

Publicit�ria Aplicada
20667 Introducci� a la

Mercadot�cnia
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20669 M�todes i T�cniques
dÕInvestigaci� en
Comunicaci� de Masses II

20661 Aplicaci� Estad�stica a la
Investigaci� Publicit�ria

20681 Conceptualitzaci� i Direcci� dÕArt del 20703 Producci� i Disseny Gr�fic
Missatge Publicitari en Publicitat

20652 Tecnologia Audiovisual
(Fotografia Publicit�ria)

20691 Moviments Est�tics
Moderns i Publicitaris

20673 Estructura de lÕActivitat Publicit�ria a 20696 Teoria i Estructura de la
Espanya i Catalunya Publicitat i les Relacions

P�bliques
20663 Hist�ria de la Publicitat i de

les Relacions P�bliques
20705 Models Matem�tics en la Planificaci� 20654 Estrat�gia i Planificaci� de

de Mitjans Publicitaris Mitjans Publicitaris
20653 Introducci� a la Investigaci�

de Mitjans Publicitaris
20661 Aplicaci� Estad�stica a la

Investigaci� Publicit�ria
20707 Sistemes i Formes de Comunicaci� 20692 Economia Aplicada i de

Empresarial lÕEmpresa
20684 Comunicaci� Corporativa
20668 Mercadot�cnia Estrat�gica i

Corporativa
20708 Sistemes dÕInformaci� de Mercadot�cnia 20668 Mercadot�cnia estrat�gica i

corporativa
20714 Propaganda i Publicitat Institucional 20696 Teoria i Estructura de la

Publicitat i les Relacions
P�bliques

20684 Comunicaci� Corporativa

Descripció de les assignatures 

Facultat de Ciències de la Comunicació 57
Aplicaci� Estad�stica a la Investigaci� Publicit�ria
La utilitzaci� de dades obtingudes a partir dels estudis de mercat i publicitaris. Possibilitats
i l�mits.

Comunicaci� Corporativa
Estudi dels processos de comunicaci� de les empreses p�bliques i privades.
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Comunicaci� Pol�tica
Estudi i an�lisi de la comunicaci� pol�tica actual, dominada per les estrat�gies de m�rqueting
social i electoral.

Conceptualitzaci� i Direcci� dÕArt del Missatge Publicitari
Coneixement teoricopr�ctic de les diferents formes est�tiques per a la soluci� dels problemes
de comunicaci� publicit�ria.

Direcci� de Comptes
Teoria i pr�ctica de la direcci� de comptes: caracter�stiques funcionals i el seu
desenvolupament operatiu.

Disseny, Composici� Visual i Tecnologia en Premsa
Estudi de les t�cniques i els processos de materialitzaci� de la informaci� en mitjans impresos.
F�rmules de composici� visual.

Documentaci� Informativa
Estudi i an�lisi dels sistemes de documentaci� utilitzats als mitjans de comunicaci�.

Economia Aplicada i de lÕEmpresa
Teoria de la demanda i de lÕoferta. Els costos i les seves classes. La productivitat, lÕempresa:
naturalesa i funcions.

Economia dÕEspanya i Catalunya
Industrialitzaci�, desenvolupisme, terciaritzaci� i internacionalitzaci� de lÕeconomia
espanyola.

Est�ndard Escrit de la Llengua Catalana
Descripci� del catal� est�ndard escrit. Aplicaci� a la composici�, correcci� i traducci� de
textos.

Est�ndard Oral de la Llengua Catalana
Descripci� i aplicaci� pr�ctica dels criteris de locuci� del catal� segons un model est�ndard.

Estrat�gia Creativa
El proc�s dÕelaboraci� del missatge publicitari, m�todes dÕelaboraci� i sistemes dÕan�lisi
creatius i de campanyes.

Estrat�gia i Planificaci� de Mitjans Publicitaris
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Estrat�gia i planificaci� de mitjans i suports publicitaris. Estudis dÕaudi�ncia. Rating.
M�todes de c�lcul de cost. Planificaci� publicit�ria en el mitj� televisiu.

Estrat�gia, Conceptualitzaci� i Redacci� del Missatge Publicitari
Metodologia del redactor creatiu. Informaci� pr�via necess�ria. Creaci� dÕeixos, temes i
conceptes.
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Estructura de lÕActivitat de les Relacions P�bliques a Espanya i Catalunya
LÕactivitat de les relacions p�bliques a Espanya i Catalunya. La seva hist�ria i lÕevoluci�
de les empreses que desenvolupen aquest tipus dÕactivitat.

Estructura de lÕActivitat Publicit�ria a Espanya i Catalunya
LÕactivitat publicit�ria a Espanya i Catalunya. La seva hist�ria i lÕevoluci� de les empreses
que desenvolupen aquest tipus dÕactivitat.

Estructura de la Comunicaci� de Masses I
Fonaments de lÕestructura de la comunicaci� de masses. An�lisi de lÕestructura internacional
de la comunicaci�.

Estructura Social
An�lisi de les relacions socials i les institucions b�siques de la societat actual (Catalunya i
Espanya).

Gesti� de la Comunicaci� a lÕEmpresa P�blica i Privada
Teoria i pr�ctica de la gesti� de les �rees funcionals de la comunicaci� en lÕempresa p�blica
i privada.

Hist�ria de la Comunicaci� Social a Catalunya
Conformaci� i desenvolupament de lÕecosistema de la comunicaci� de masses catal� en relaci�
amb lÕespanyol.

Hist�ria de la Publicitat i les Relacions P�bliques
Coneixement hist�ric de lÕevoluci� de lÕexpressi� publicit�ria i de les relacions p�bliques
des dels seus or�gens: corrents, tend�ncies, manifestacions, escoles, etc.

Hist�ria del M�n Actual
An�lisi interpretativa de la din�mica del m�n contemporani.

Hist�ria General de la Comunicaci�
Estudi hist�ric de les formes socials de producci� comunicativa: segles XIX i XX.

Inform�tica Documental i Teledocumentaci�
Introducci� a la teledocumentaci� i a lÕofim�tica aplicades a les empreses publicit�ries.

Facultat de Ciències de la Comunicació 59
Introducci� a la Creativitat Publicit�ria
Estudi de les teories sobre la creativitat.

Introducci� a la Investigaci� de Mitjans Publicitaris
Estudi de lÕestructura general dels mitjans publicitaris: caracter�stiques, tipologia i
problem�tica.
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Introducci� a la Psicologia
Introducci�, des dÕuna perspectiva publicit�ria, als fonaments de la psicologia com a ci�ncia
que estudia el comportament hum�.

Introducci� a la Mercadot�cnia
Introducci� als conceptes b�sics del m�rqueting, com a elements descriptors de la realitat
empresarial i del proc�s de comercialitzaci� de productes i serveis en les economies de
mercat.

Introducci� a la Teoria i la T�cnica Cinematogr�fiques
Introducci� a la teoria i la t�cnica del llenguatge cinematogr�fic a trav�s de lÕestudi de les
diferents teories sobre lÕexpressi� cinematogr�fica i la seva traducci� en propostes f�lmiques
concretes.

Introducci� a lÕEconomia
El proc�s econ�mic. Sistemes econ�mics. LÕeconomia de mercat. El paper de lÕEstat en
lÕeconomia. Diner, banca.

Introducci� a lÕEstad�stica Aplicada
Estudi de les funcions de lÕestad�stica. El lloc de lÕestad�stica en la investigaci� publicit�ria
i de mercats.

Laboratori de Pr�ctiques de Creativitat Publicit�ria
Est�mul i desenvolupament de la capacitat creativa, mitjan�ant pr�ctiques aplicades a la
creaci� de campanyes publicit�ries.

Llengua Espanyola I
Estudi de lÕenunciat com a unitat comunicativa.

Llengua Espanyola Oral
Estudi dels segments f�nics i de lÕentonaci� de lÕespanyol.

Mercadot�cnia Estrat�gica i Corporativa
Coneixement del proc�s del m�rqueting operatiu i dels plantejaments estrat�gics, en relaci�
amb el nexe producte-mercat, per obtenir avantatges enfront de la compet�ncia.

M�todes dÕInvestigaci� de la Publicitat i el Consumidor
Teoria i pr�ctica dels m�todes dÕinvestigaci� de la comunicaci� persuasiva en tots els mitjans
i de la conducta consumista.
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M�todes i T�cniques dÕInvestigaci� en Comunicaci� de Masses I
Fonaments conceptuals de lÕan�lisi dels fen�mens comunicatius.

M�todes i T�cniques dÕInvestigaci� en Comunicaci� de Masses II
Aplicaci� de les t�cniques de la investigaci� a lÕan�lisi de casos.
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Models Matem�tics en la Planificaci� de Mitjans Publicitaris
Models dÕavaluaci� i optimitzaci� matem�tica de mitjans. An�lisi de rendibilitat de les
inversions publicit�ries.

Moviments Est�tics Moderns i Publicitaris
Estudi dels corrents art�stics, amb especial deteniment a partir del neoclassicisme del segle
XVIII fins avui dia.

Normativa de lÕActivitat Publicit�ria
Estudi de la regulaci� jur�dica de la publicitat nacional, comunit�ria i internacional.

Processos i T�cniques Creatives
Els m�todes del pensament creador i la seva aplicaci� al proc�s de comunicaci� publicit�ria.
Escoles i t�cniques.

Producci� i Disseny Gr�fic en Publicitat
Teoria i pr�ctica dels processos de creaci�, disseny i producci� de les diferents manifestacions
gr�fiques en publicitat.

Programaci� i T�cniques de les Relacions P�bliques
Coneixement de les t�cniques i els models de programaci� de les operacions de relacions
p�bliques, en relaci� amb els objectius planificats respecte als diferents p�blics dÕacord
amb lÕactivitat empresarial.

Propaganda i Publicitat Institucional
Principis de lÕaplicaci� de les t�cniques publicit�ries a la comunicaci� de les organitzacions
pol�tiques.

Psicologia de la Percepci�
Fonaments psicol�gics dels processos cognitius i de les conductes de consum de la informaci�
a la comunicaci� audiovisual i publicit�ria.

Recursos Ling��stics de la Publicitat i de les Relacions P�bliques en Catal�
Estudi dels elements ret�rics en catal� i aplicaci� a la creaci� de textos publicitaris.

Redacci� i Locuci� als Mitjans Audiovisuals
Estudi i capacitaci� en les diferents t�cniques i processos de redacci� i locuci� de textos
espec�fics de cada mitj� audiovisual.

Redacci� Publicit�ria en Catal�

Facultat de Ciències de la Comunicació 61
Import�ncia del llenguatge creatiu en la comunicaci� publicit�ria. La llengua catalana com
a eina de treball del redactor creatiu.

Relacions P�bliques en Sectors Especialitzats
An�lisi i pr�ctica aplicativa de les relacions p�bliques als diferents sectors organitzadors de
lÕactivitat social, pol�tica i econ�mica.
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Semi�tica de la Comunicaci�
Fonament de les an�lisis semi�tiques i la seva aplicaci� als discursos de la comunicaci� de
masses.

Sistemes dÕInformaci� de Mercadot�cnia
Aprofundiment de les modernes t�cniques anal�tiques de recollida i tractament de la informaci�
sobre el mercat.

Sistemes i Formes de Comunicaci� Empresarial
Teoria de les diverses formes de comunicaci� comercial no publicit�ries, posant �mfasi,
especialment, en la t�cnica de promoci�.

Sociologia del Consum
An�lisi de la construcci� social de les necessitats i les pautes de consum per grups socials.

Subjectes dÕActivitat Publicit�ria
Estudi dels subjectes que intervenen en el proc�s de comunicaci� publicit�ria, aix� com els
nexes contractuals.

T�cniques Anal�tiques de la Investigaci� Publicit�ria
T�cniques dÕan�lisi de dades: an�lisi factorial, an�lisi multivariable, mapping i �s inform�tic
de rutines estad�stiques tipus SPSS.

Tecnologia Audiovisual (Fotografia Publicit�ria)
Estudi dels principis i les t�cniques de la fotografia aplicada a la publicitat.

Tecnologia dels Mitjans Audiovisuals en Publicitat (Cinema i Televisi�)
Caracter�stiques generals de la televisi� des del punt de vista de la producci� publicit�ria.

Teoria del Consumidor
Coneixement de les teories del comportament del consumidor formulades des dels diferents
camps dÕestudi de la mercadot�cnia.

Teoria i Estructura de la Publicitat i les Relacions P�bliques
Introducci� als principis te�rics de la comunicaci� publicit�ria i de les relacions p�bliques:
origen i desenvolupament.

Teoria i Pr�ctica de la Redacci� Period�stica
Introducci� teoricopr�ctica a lÕescriptura period�stica i als elements essencials que configuren

62 La guia de l'estudiant 1998-1999
lÕexercici professional.

Teoria i T�cnica del Llenguatge Radiof�nic
Coneixement b�sic de la teoria del llenguatge radiof�nic. Formaci� t�cnica b�sica en lÕ�s
dels diferents elements sonors del llenguatge radiof�nic en els diferents contextos espec�fics
de g�neres i programes.
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Teoria i T�cnica del Llenguatge Televisiu
Estudi i capacitaci� en el sistema i els subsistemes del llenguatge cinematograficotelevisiu.
Teoria, an�lisi i producci�.

Teoria i T�cnica de la Fotografia
Coneixement te�ric i pr�ctic de la producci� fotogr�fica en els diferents �mbits.

Facultat de Ciències de la Comunicació 63
Teories de la Comunicaci� I
Descripci� de les teories de la comunicaci�: aspectes b�sics.

Teories de la Comunicaci� II
Estudi de la dimensi� social del proc�s de comunicaci�.



Ci�ncies Com.98-99  11/7/98 12:33  P�gina 64
Llicenciatura del Pla d’estudis de 1981: Ciències de la
Informació

El pla dÕestudis dÕaquesta llicenciatura fou aprovat per la Junta de Facultat i publicat al BOE
del 31 dÕagost de 1981.

Els tres primers cursos de la llicenciatura s�n comuns, i quart i cinqu� curs estan diferenciats
en les dues seccions de Periodisme i de Publicitat.

AVêS IMPORTANT

Es recorda que el curs 1997-98 va ser el darrer en qu� es va oferir la matr�cula de les
assignatures de cinqu� curs, en r�gim de tutories, amb les dues darreres convocat�ries
corresponents. Per tant, es d�na per extingit el Pla dÕestudis de 1981.

Incompatibilitats
Segons acord de la Junta de Facultat del dia 3 de juny de 1992, la normativa per als alumnes
que continuen en el pla dÕestudis antic (BOE de 31 dÕagost de 1981) estableix que:

Ð Les diferents especialitzacions de la Facultat no es poden cursar simult�niament en el
segon cicle. Si un alumne desitja fer una altra llicenciatura de les que ofereix la Facultat,
haur� de finalitzar-ne una i tornar a fer la preinscripci�.

Ð Els estudis de segon cicle i de tercer cicle no es poden cursar simult�niament.
Cal finalitzar els estudis de llicenciatura per accedir als estudis de tercer cicle.

Relació d’assignatures per cursos
Primer curs 
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DÕacord amb lÕarticle 11.3 del Reial decret 1497/1987, la implantaci� dÕun nou curs dels
nous plans dÕestudis comportar� lÕextinci� del mateix curs del pla dÕestudis antic (1981).
DÕaquest nom�s es faran quatre convocat�ries dÕexamen en els dos cursos acad�mics
seg�ents. El curs 1993-94 va ser el darrer en qu� es va oferir la matr�cula dÕaquestes
assignatures, amb les dues darreres convocat�ries corresponents. Per tant, es d�na per
extingit el primer curs del Pla dÕestudis de 1981.



Ci�ncies Com.98-99  11/7/98 12:33  P�gina 65
Segon curs 

DÕacord amb lÕarticle 11.3 del Reial decret 1497/1987, la implantaci� dÕun nou curs dels
nous plans dÕestudis comportar� lÕextinci� del mateix curs del pla dÕestudis antic (1981).
DÕaquest nom�s es faran quatre convocat�ries dÕexamen en els dos cursos acad�mics
seg�ents. El curs 1994-95 va ser el darrer en qu� es va oferir la matr�cula dÕaquestes
assignatures, amb les dues darreres convocat�ries corresponents. Per tant, es d�na per
extingit el segon curs del Pla dÕestudis de 1981.

Tercer curs 

DÕacord amb lÕarticle 11.3 del Reial decret 1497/1987, la implantaci� dÕun nou curs dels
nous plans dÕestudis comportar� lÕextinci� del mateix curs del pla dÕestudis antic (1981).
DÕaquest nom�s es faran quatre convocat�ries dÕexamen en els dos cursos acad�mics
seg�ents. El curs 1995-96 va ser el darrer en qu� es va oferir la matr�cula dÕaquestes
assignatures, amb les dues darreres convocat�ries corresponents. Per tant, es d�na per
extingit el tercer curs del Pla dÕestudis de 1981.

Quart curs (seccions de Periodisme i de Publicitat)

DÕacord amb lÕarticle 11.3 del Reial decret 1497/1987, la implantaci� dÕun nou curs dels
nous plans dÕestudis comportar� lÕextinci� del mateix curs del pla dÕestudis antic (1981).
DÕaquest nom�s es faran quatre convocat�ries dÕexamen en els dos cursos acad�mics
seg�ents. El curs 1996-97 va ser el darrer en qu� es va oferir la matr�cula dÕaquestes
assignatures, amb les dues darreres convocat�ries corresponents. Per tant, es d�na per
extingit el quart curs del Pla dÕestudis de 1981.

Cinquè curs (Seccions de Periodisme i de Publicitat)
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DÕacord amb lÕarticle 11.3 del Reial decret 1497/1987, la implantaci� dÕun nou curs dels
nous plans dÕestudis comportar� lÕextinci� del mateix curs del pla dÕestudis antic (1981).
DÕaquest nom�s es faran quatre convocat�ries dÕexamen en els dos cursos acad�mics
seg�ents. El curs 1997-98 va ser el darrer en qu� es va oferir la matr�cula dÕaquestes
assignatures en r�gim de tutories. Per tant, es d�na per extingit el cinqu� curs del Pla
dÕestudis de 1981.
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Itineraris de primer cicle

Itinerari núm. 1

Primer curs: 10248  Sociologia General
Segon curs: 10255  Metodologia de les Ci�ncies Socials
Tercer curs: 10259  Estructura Social dÕEspanya

Itinerari núm. 2 

Primer curs: 10241  Hist�ria Universal Contempor�nia
Segon curs : 10249  Hist�ria dÕEspanya Contempor�nia
Tercer curs: 11351  Hist�ria de Catalunya

Itinerari núm. 3 

Primer curs: 10247  Hist�ria del Pensament Pol�tic i Social
Segon curs: 10257  Institucions Juridicopol�tiques Contempor�nies
Tercer curs: 10265  R�gim Pol�tic Espanyol

Itinerari núm. 4

Primer curs: 10242  Economia Pol�tica
Segon curs: 10256  Estructura Econ�mica Mundial i dÕEspanya
Tercer curs: 10266  Economia de la Informaci�

Itinerari núm. 5
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Primer curs: 10246-10245  Teoria i Estructura del Llenguatge (Llengua Catalana o
Llengua Castellana)

Segon curs: 10251  Llengua Catalana II
Tercer curs: 10267-10270  Literatura Espanyola o Literatura Catalana



Ci�ncies Com.98-99  11/7/98 12:33  P�gina 67
Quadre d’adaptacions del Pla d’estudis de 1981
als plans d’estudis de 1992

Llicenciatura de Comunicació Audiovisual

Pla de 1981 Pla de 1992
10240 Introducci� a la 26555 Estructura de la Comunicaci�

Comunicaci� de Masses de Masses I (5 c.)
10241 Hist�ria Universal 20698 Hist�ria del M�n Actual (5 c.)

Contempor�nia
10243 Estructura de la 20693 Teoria i Pr�ctica de la Redacci�

Informaci� Period�stica Period�stica (10 c.)
10244 Teoria i Hist�ria de 20696 Teoria i Estructura de la Publicitat 

la Publicitat i les Relacions P�bliques (10 c.)
10245 Teoria i Estructura del 20712 Llengua Espanyola Oral (5 c.)

Llenguatge (castell�) 20713 Llengua Espanyola I (5 c.)
10246 Teoria i Estructura del 20694 Est�ndard Oral de la Llengua 

Llenguatge (catal�) Catalana (5 c.)
20695 Est�ndard Escrit de la Llengua

Catalana (5 c.)
10250 Tecnologia de la Informaci� I 20687 Disseny, Composici� Visual i 

(Premsa Escrita) Tecnologia en Premsa (5 c.)
10253 Teoria General de 20689 Teories de la Comunicaci� I 

la Informaci� (5 c.)
10258 Documentaci� 20660 Documentaci� Informativa (6 c.)
10259 Estructura Social dÕEspanya 20685 Estructura Social (5 c.)
10260 Moviments Art�stics 20768 Art del Segle XX (5 c.) 

Contemporanis
10262 Teoria i T�cnica de 20762 Teoria i T�cnica del Llenguatge

la Informaci� Audiovisual Radiof�nic (10 c.) 
(R�dio) 20716 Tecnologia dels Mitjans 

Audiovisuals (5 c.)
10269 Hist�ria General de 20690 Hist�ria General de la 

la Comunicaci� Comunicaci� (5 c.)
10271 Semi�tica de la Comunicaci� 20709 Semi�tica de la Comunicaci� de

de Masses Masses (5 c.)
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20766 Literatura i Mitjans Audiovisuals
(5 c)

10272 Teoria i An�lisi de la Televisi� 20777 Teoria i An�lisi de la Televisi�
(5 c.)

10273 R�dio I (Mitj� dÕInformaci�) 20686 Redacci� i Locuci� als Mitjans
Audiovisuals (5 c.)



Ci�ncies Com.98-99  11/7/98 12:33  P�gina 68
10274 Teoria i T�cnica de la 20763 Teoria i T�cnica del Llenguatge 
Informaci� Audiovisual II (TV) Televisiu (10 c.)

20716 Tecnologia dels Mitjans
Audiovisuals (5 c.)

10275 Tecnologia de la Informaci� II 20772 G�neres Fotogr�fics (5 c.)
(Premsa Escrita)

10277 Teoria i Hist�ria del Cinema 20764 Hist�ria del Cinema (10 c.)
10278 Hist�ria de la Comunicaci� 20650 Hist�ria de la Comunicaci�

Social a Espanya i Catalunya Social a Catalunya (5 c.)
10279 Teoria de la Comunicaci� 20662 M�todes i T�cniques

Social dÕInvestigaci� en Comunicaci�
de Masses I (5 c.)

20669 M�todes i T�cniques
dÕInvestigaci� en Comunicaci�
de Masses II (5 c.)

10280 Teoria, Hist�ria i T�cnica 20779 Est�tica de la Imatge (5 c.)
de la Imatge 20786 Cultura de Masses i Societat

(5 c.)
10282 R�dio II (Mitj� dÕExpressi�) 20773 Teoria i T�cnica del Gui�

Radiof�nic (5 c.)
10283 Dret de la Informaci� 20728 Introducci� a lÕOrdenament

Jur�dic (5 c.)
20742 Llibertat dÕExpressi� i Dret de

la Informaci� (5 c.)

Les assignatures que no figuren en aquesta relaci� no tenen equival�ncia.

Llicenciatura de Periodisme

Pla de 1981 Pla de 1992
10240 Introducci� a la Comunicaci� 20655 Estructura de la Comunicaci�

de Masses de Masses I (5 c.)
20719 Estructura de la Comunicaci� de

Masses II (5 c.)
10241 Hist�ria Universal Contempor�nia 20698 Hist�ria del M�n Actual (5 c.)
10242 Economia Pol�tica 20724 Introducci� a lÕEconomia

Actual (5 c.)
10243 Estructura de la 20693 Teoria i Pr�ctica de la Redacci�

Informaci� Period�stica Period�stica (10 c.)
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10244 Teoria i Hist�ria de 20696 Teoria i Estructura de la 
la Publicitat Publicitat i les relacions

p�bliques (10 c.)
10245 Teoria i Estructura del 20712 Llengua Espanyola Oral (5 c.)

Llenguatge (castell�) 20713 Llengua Espanyola I (5 c.)
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10246 Teoria i Estructura del 20694 Est�ndard Oral de la Llengua
Llenguatge (catal�) Catalana (5 c.)

20695 Est�ndard Escrit de la Llengua
Catalana (5 c.)

10250 Tecnologia de la Informaci� I 20687 Disseny, Composici� Visual i
(Premsa Escrita) Tecnologia en Premsa (5 c.)

20726 Teoria i T�cnica del
Fotoperiodisme (5 c.)

10251 Llengua Catalana II (5 c.) 20720 Models dÕ�s de la Llengua 
Catalana (5 c.)

10252 Redacci� Period�stica I 20722 G�neres Informatius i
Interpretatius en Premsa (10 c.)

20725 G�neres dÕOpini� en Premsa
Di�ria i no Di�ria (5 c.)

10253 Teoria General de 20689 Teories de la Comunicaci� I
la Informaci� (5 c.)

20683 Teories de la Comunicaci� II
(5 c.)

20730 Comunicaci� i Educaci� (5 c.)
10256 Estructura Econ�mica 20702 Economia dÕEspanya i 

Mundial i dÕEspanya Catalunya (5 c.)
10257 Institucions Juridicopol�tiques 20717 Institucions Pol�tiques

Contempor�nies Contempor�nies (5 c.)
10258 Documentaci� 20660 Documentaci� Informativa 

(6 c.)
10259 Estructura Social dÕEspanya 20685 Estructura Social (5 c.)
10261 Redacci� Period�stica II 20725 G�neres dÕOpini� en Premsa

Di�ria i no Di�ria (5 c.)*
10262 Teoria i T�cnica de la Informaci� 20665 Teoria i T�cnica del Llenguatge

Audiovisual I (R�dio) Radiof�nic (5 c.)
20716 Tecnologia dels Mitjans

Audiovisuals (5 c.)
11351 Hist�ria de Catalunya 20723 Hist�ria de Catalunya (s. XX)

(5 c.)
10265 R�gim Pol�tic Espanyol 20736 Sistema Pol�tic Espanyol i

Catal� (5 c.)
10266 Economia de la Informaci� 20733 Projectes i Gesti� de lÕEmpresa

Informativa (10 c.)
10268 Opini� P�blica 20737 Recepci� de la Comunicaci� i 

Opini� P�blica (5 c.)
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10269 Hist�ria General de la Comunicaci� 20690 Hist�ria General de la
Comunicaci� (5 c.)

20718 Hist�ria dels Mitjans de
Comunicaci� (5 c.)

* En cas de no haver cursat la 10252.
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10270 Literatura Catalana 20731 Literatura Catalana
Contempor�nia (5 c.)

10271 Semi�tica de la Comunicaci� 20709 Semi�tica de la Comunicaci�
de Masses de Masses (5 c.)

10273 R�dio I (Mitj� dÕInformaci�) 20686 Redacci� i Locuci� als Mitjans
Audiovisuals (5 c.)

20734 LÕEntrevista i el Reportatge
Radiof�nic (5 c.)

10274 Teoria i T�cnica de la 20666 Teoria i T�cnica del Llenguatge
Informaci� Audiovisual II (TV) Televisiu ( 5 c.)

10275 Tecnologia de la Informaci� II 20740 Disseny Gr�fic i Direcci� dÕArt 
(Premsa Escrita) en Premsa (5 c.)

10276 Informaci� Period�stica 20739 Periodisme Especialitzat I 
Especialitzada I (10 c.)

10278 Hist�ria de la Comunicaci� 20743 Hist�ria del Periodisme (5 c.)
Social a Espanya 20751 Estad�stica Aplicada a la

Investigaci� en Comunicaci� de
Masses (5 c.)

20650 Hist�ria de la Comunicaci�
Social a Catalunya (5 c.)

10279 Teoria de la Comunicaci� Social 20662 M�todes i T�cniques
dÕInvestigaci� en Comunicaci�
de Masses I (5 c.)

20669 M�todes i T�cniques
dÕInvestigaci� en Comunicaci�
de Masses II (5 c.)

10281 Informaci� Period�stica 20744 Periodisme Especialitzat II (5 c.)
Especialitzada II         20753 Periodisme dÕInvestigaci� (5 c.)

10283 Dret de la Informaci� 20728 Introducci� a lÕOrdenament
Jur�dic (5 c.)

20742 Llibertat dÕExpressi� i Dret de
la Informaci� (5 c.)

10284 Relacions Internacionals 20735 Relacions Internacionals (5 c.)
10285 Televisi� com a Mitj� 20686 Redacci� i Locuci� als

dÕInformaci� Mitjans Audiovisuals (5 c.)
20741 LÕEntrevista i el Reportatge 
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Televisiu (5 c.)
10293 Teoria i T�cnica de 20706 Comunicaci� Pol�tica (5 c.)

les Relacions P�bliques

Les assignatures que no figuren en aquesta relaci� no tenen equival�ncia.
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Llicenciatura de Publicitat i Relacions Públiques

Pla de 1981 Pla de 1992
10240 Introducci� a la 20655 Estructura de la Comunicaci�

Comunicaci� de Masses de Masses I (5 c.)
10241 Hist�ria Universal Contempor�nia 20698 Hist�ria del M�n Actual (5 c.)
10242 Economia Pol�tica 20692 Economia Aplicada i de

lÕEmpresa (5 c.)
20724 Introducci� a lÕEconomia

Actual (5 c.)
10243 Estructura de la Informaci� 20693 Teoria i Pr�ctica de la Redacci�

Period�stica Period�stica (10 c.)
10244 Teoria i Hist�ria de 20696 Teoria i Estructura de la

Publicitat la Publicitat i les Relacions
P�bliques. (10 c.)

10245 Teoria i Estructura del Llenguatge 20712 Llengua Espanyola Oral (5 c.)
(castell�) 20713 Llengua Espanyola I (5 c.)

10246 Teoria i Estructura del Llenguatge 20694 Est�ndard Oral de la Llengua 
(catal�) Catalana (5 c.)

20695 Est�ndard Escrit de la Llengua 
Catalana (5 c.)

10250 Tecnologia de la Informaci� I 20687 Disseny, Composici� Visual i 
(Premsa Escrita) Tecnologia en Premsa (5 c.)

10253 Teoria General de la Informaci� 20689 Teories de la Comunicaci� I 
(5 c.)

20683 Teories de la Comunicaci� II
(5 c.)

10254 Mercadot�cnia I 20667 Introducci� a la Mercadot�cnia 
(10 c.)

10256 Estructura Econ�mica Mundial 20702 Economia dÕEspanya i
i dÕEspanya Catalunya (5 c.)

10258 Documentaci� 20660 Documentaci� Informativa (6 c.)
10259 Estructura Social dÕEspanya 20685 Estructura Social (5 c.)
10260 Moviments Art�stics Contemporanis 20691 Moviments Est�tics, Moderns i

Publicitaris (5 c.)
10262 Teoria i T�cnica de la 20665 Teoria i T�cnica del Llenguatge

Informaci� Audiovisual I (R�dio) Radiof�nic (5 c.)
10263 M�todes dÕInvestigaci� 20680 T�cniques Anal�tiques de la

Motivacional Investigaci� publicit�ria (5 c.)
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20676 M�todes dÕInvestigaci� de la
Publicitat ( 5 c.)

10269 Hist�ria General de la Comunicaci� 20690 Hist�ria General de la
Comunicaci� (5 c.)

10273 R�dio I (Mitj� dÕInformaci�) 20686 Redacci� i Locuci� als Mitjans
Audiovisuals (5 c.)
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10274 Teoria i T�cnica de la Informaci� 20666 Teoria i T�cnica del Llenguatge
Audiovisual II (TV) Televisiu (5 c.)

10278 Hist�ria de la Comunicaci� 20650 Hist�ria de la Comunicaci�
Social a Espanya i Catalunya Social a Catalunya (5 c.)

10279 Teoria de la Comunicaci� 20662 M�todes i T�cniques 
Social dÕInvestigaci� en Comunicaci�

de Masses I (5 c.)
20669 M�todes i T�cniques

dÕInvestigaci� en Comunicaci�
de Masses II (5 c.)

10286 Estad�stica 20661 Aplicaci� Estad�stica a la
Investigaci� Publicit�ria (10 c.)

10287 Mitjans de Comunicaci� 20654 Estrat�gia i Planificaci� de 
Publicit�ria Mitjans Publicitaris (5 c.)

10288 Creativitat Publicit�ria 20651 Processos i T�cniques Creatives
(10 c.)

10289 Tecnologia dels Mitjans 20667 Tecnologia del Mitjans
Audiovisuals en Publicitat Audiovisuals en Publicitat

(Cinema i Televisi�) (10 c.)
10290 Redacci� Publicit�ria en 20672 Estrat�gia, Conceptualitzaci� i

en Catal� Redacci� del Missatge
Publicitari (10 c.)

20701 Redacci� Publicit�ria en Catal�
(5 c.)

10291 Semi�tica de la Comunicaci� 20709 Semi�tica de la Comunicaci� de
de Masses Masses (5 c.)

10292 Empresa Publicit�ria i Dret 20673 Estructura de lÕActivitat
de la Publicitat Publicit�ria a Espanya i

Catalunya (5 c.)
20678 Normativa de lÕActivitat

Publicit�ria (5 c.)
10293 Teoria i T�cnica de 20706 Comunicaci� Pol�tica (5 c.)

les Relacions P�bliques
10295 Teoria i T�cnica de la 20714 Propaganda i Publicitat 
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Propaganda Pol�tica Institucionals (5 c.)
10296 Tecnologia dels Mitjans 20703 Producci� i Disseny Gr�fic

Impresos en Publicitat en Publicitat (5 c.)

Les assignatures que no figuren en aquesta relaci� no tenen equival�ncia.
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Accés a segon cicle
Comunicació Audiovisual

Segons lÕOrdre de 5 de juny de 1992, per la qual sÕestableixen les titulacions i els estudis
previs de primer cicle, aix� com els complements de formaci� amb els quals es pot accedir
als ensenyaments del segon cicle conduents a lÕobtenci� del t�tol oficial de llicenciat en
Comunicaci� Audiovisual, podran accedir al segon cicle de la llicenciatura de Comunicaci�
Audiovisual, a m�s dels que cursin el primer cicle dÕaquests estudis:

a) Els que hagin superat el primer cicle de la llicenciatura de Periodisme o de la llicenciatura
de Publicitat i Relacions P�bliques.

b) Els que estiguin en possessi� dÕun t�tol universitari de car�cter oficial o hagin superat un
primer cicle dÕestudis universitaris oficials, cursant com a complement de formaci�, si
no ho han fet abans: 12 cr�dits en Comunicaci� i Informaci� Audiovisual (Redacci� i
Locuci� als Mitjans Audiovisuals, Teoria i T�cnica del Llenguatge Radiof�nic, Teoria
i T�cnica del Llenguatge Televisiu), 10 cr�dits en Teoria de la Comunicaci� i Teoria de
la Informaci� (Hist�ria General de la Comunicaci�, Teories de la Comunicaci� I), 8
cr�dits en Llengua: (Llengua Espanyola Oral / Est�ndard Oral Catal�, Llengua Espanyola
I /Est�ndard Escrit Catal�).

Segons acord de la Junta de Facultat de 14 de maig de 1997, els complements de formaci�
sÕhauran de cursar pr�viament.

Nombre m�xim de places per al curs 1998-99: cinc

Periodisme

Segons lÕOrdre de 5 de juny de 1992, per la qual sÕestableixen les titulacions i els estudis
previs de primer cicle, aix� com els complements de formaci� amb els quals es pot accedir
als ensenyaments del segon cicle conduents a lÕobtenci� del t�tol oficial de llicenciat en
Periodisme, podran accedir al segon cicle de la llicenciatura de Periodisme, a m�s dels que
cursin el primer cicle dÕaquests estudis:

a) Els que hagin superat el primer cicle de la llicenciatura de Comunicaci� Audiovisual o
de la llicenciatura de Publicitat i Relacions P�bliques.

b) Els que estiguin en possessi� dÕun t�tol universitari de car�cter oficial o hagin superat un
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primer cicle dÕestudis universitaris oficials, cursant com a complement de formaci�, si
no ho han fet abans: 12 cr�dits en Comunicaci� i Informaci� Escrita (Teoria i Pr�ctica
de la Redacci� Period�stica; Disseny, Composici� Visual i Tecnologia en Premsa), 10
cr�dits en Teoria de la Comunicaci� i Teoria de la Informaci� (Hist�ria General de la
Comunicaci�. Teories de la Comunicaci� I), 8 cr�dits en Llengua (Llengua Espanyola
Oral/ Est�ndard Oral Catal�, Llengua Espanyola I / Est�ndard Escrit Catal�).



Ci�ncies Com.98-99  11/7/98 12:33  P�gina 74
Segons acord de la Junta de Facultat de 14 de maig de 1997, els complements de formaci�
sÕhauran de cursar pr�viament.

Nombre m�xim de places per al curs 1998-99: vint

Publicitat i Relacions Públiques

Segons lÕOrdre de 5 de juny de 1992, per la qual sÕestableixen les titulacions i els estudis
previs de primer cicle, aix� com els complements de formaci� amb els quals es pot accedir
als ensenyaments del segon cicle conduents a lÕobtenci� del t�tol oficial de llicenciat en
Publicitat i Relacions P�bliques, podran accedir al segon cicle de la llicenciatura de Publicitat
i Relacions P�bliques, a m�s dels que cursin el primer cicle dÕaquests estudis:

a) Els que hagin superat el primer cicle de la llicenciatura de Comunicaci� Audiovisual o
de la llicenciatura de Periodisme.

b) Els que estiguin en possessi� dÕun t�tol universitari de car�cter oficial o hagin superat un
primer cicle dÕestudis universitaris oficials, cursant com a complement de formaci�, si
no ho han fet abans: 12 cr�dits en Publicitat i Relacions P�bliques (Teoria i Estructura
de la Publicitat i Relacions P�bliques, Comunicaci� Corporativa), 10 cr�dits en Teoria
de la Comunicaci� i Teoria de la Informaci� (Hist�ria General de la Comunicaci�,
Teories de la Comunicaci� I), 8 cr�dits en Llengua (Llengua Espanyola Oral / Est�ndard
Oral Catal�, Llengua Espanyola I /Est�ndard Escrit Catal�).

Segons acord de la Junta de Facultat de 14 de maig de 1997, els complements de formaci�
sÕhauran de cursar pr�viament.

Nombre m�xim de places ofertes per al curs 1998-99: cinc.

Criteris de selecci�

Per poder accedir al segon cicle �s requisit indispensable superar una prova espec�fica, de
la qual sÕinformar� convenientment. Aquesta prova espec�fica tindr� car�cter eliminatori.
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El tribunal encarregat de fer aquesta prova espec�fica estar� format per:

Ð el coordinador de la titulaci�
Ð tres professors de la llicenciatura nomenats per la Junta de Facultat

Aquest tribunal convocar� la prova (entre lÕ1 i el 15 de setembre) i sÕencarregar� dÕavaluar-la.
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Per a lÕadjudicaci� de les places es tindr� en compte:

Ð la nota obtinguda en la prova espec�fica, sempre que hagi estat superada, i
Ð la mitjana de lÕexpedient acad�mic, tenint en compte nom�s el primer cicle dels estudis

dÕorigen.

LÕexpedient acad�mic ser� valorat dÕacord amb el barem seg�ent:
Ð Susp�s 0 punts
Ð Aprovat 1 punt
Ð Notable 2 punts
Ð Excelálent 3 punts
Ð Matr�cula dÕhonor 4 punts
Ð No presentat o convocat�ria anulálada: no es comptabilitza.

DÕacord amb la normativa de la UAB dÕacc�s a un segon cicle des de titulacions pr�vies
(aprovada a la Junta de Govern de 28 dÕabril de 1998), la mitjana de lÕexpedient acad�mic
sÕobtindr� de la manera seg�ent:

¥ El nombre de cr�dits que correspon a cada assignatura es multiplicar� per la qualificaci�
que lÕalumne hagi obtingut en la darrera convocat�ria.

¥ Se sumaran tots aquests resultats i es dividir� per la suma total dels cr�dits corresponents
a aquestes assignatures.

Calendari

Preinscripci�: 6-7-98 / 13-7-98

La relaci� dÕadmesos a realitzar la prova espec�fica es far� p�blica, als taulers de la Facultat,
el dia 31 de juliol de 1998.

Realitzaci� de la prova espec�fica: entre els dies 1 i 15 de setembre de 1998.

La relaci� dÕadmesos per cursar el segon cicle, es far� p�blica als taulers de la Facultat, el
dia 30 de setembre de 1998.

Matr�cula: 9 dÕoctubre de 1998

Documentaci� 
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Documentaci� que cal aportar en el moment dÕefectuar la preinscripci�:

1. Fotoc�pia del DNI (nom�s per als alumnes que no tinguin expedient obert a la Facultat).
2. Fotoc�pia compulsada de lÕexpedient acad�mic (nom�s per als alumnes que no siguin

de la Facultat).
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3. a) Els que accedeixen a trav�s dÕun primer cicle hauran dÕaportar un certificat que
nÕacrediti la superaci�.

b) Els que accedeixen a trav�s dÕuna diplomatura o llicenciatura hauran dÕaportar un
certificat que acrediti que els estudis sÕhan finalitzat o una fotoc�pia compulsada del
document acreditatiu que han abonat els drets per a lÕexpedici� del t�tol corresponent.

4. Fotoc�pia del pla dÕestudis segellada per la Secretaria del centre.

Sortides professionals i acadèmiques
Els estudis que sÕimparteixen a la Facultat de Ci�ncies de la Comunicaci� capaciten els
alumnes per accedir a un ampli ventall de sortides professionals, que abasten des de les
activitats comunicatives en tots els �mbits fins a les dÕinvestigaci�. En aquest �mbit, la
Facultat sÕha consolidat com un destacat centre amb importants relacions amb universitatas
llatinoamericanes i europees.

Els estudis de Comunicaci� Audiovisual atorguen una formaci� te�rica i t�cnica que permet
desenvolupar tasques de concepci�, disseny i realitzaci� dÕobres i de programes vinculats
a tots els suports i �mbits de la creaci� en els mitjans de comunicaci� audiovisual. Tamb�
atorguen la formaci� adient per a la planificaci�, lÕorganitzaci� i la gesti� de les empreses
audiovisuals.

Els estudis de Periodisme proporcionen una formaci� te�rica i t�cnica especialitzada que
capacita per a lÕobtenci�, la producci� i la difusi� de la informaci� lligada a lÕactualitat
period�stica en tots els seus g�neres, �rees i �mbits medi�tics (premsa, r�dio, televisi�,
mitjans telem�tics, ag�ncies dÕinformaci�, gabinets de premsa i de representaci�, etc.). Aix�
mateix, atorguen formaci� en la planificaci�, lÕorganitzaci�, la direcci� i la gesti� dÕempreses
informatives, editorials i grups multim�dia.

Els estudis de Publicitat i Relacions P�bliques capaciten els alumnes per accedir a tasques
publicit�ries i de relacions p�bliques, at�s que atorguen formaci� en els camps de la creaci�,
el disseny, la gesti�, la producci� i lÕestrat�gia de la comunicaci� publicit�ria, aix� com en
el de la planificaci�, lÕorganitzaci�, la direcci� i la gesti� de les empreses publicit�ries
(ag�ncies, mitjans, creativitat) i de relacions p�bliques.

Tercer cicle, mestratges i diplomatures de postgrau
Facultat de Ciències de la Comunicació
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Diplomatures de postgrau

Enviats Especials i Corresponsals per a la Pau
Coordinadors: Xavier Gir� i Antoni Castel
Caracter�stiques: 17 cr�dits
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Durada: de febrer a juny de 1998
Correu electr�nic: icco2@blues.uab.es
Adre�a Internet: http://blues.uab.es/fac.com/periodis/masters/pau.htm

Internet per a Empresa i Publicitat
Coordinadors: Mario Herreros i David Roca
Caracter�stiques: 21 cr�dits
Durada: per determinar
Informaci�: Tel.: 93 581 15 36 / 93 581 15 88
Correu electr�nic: ippuat@blues.uab.es

Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat

Doctorat

Comunicaci� Audiovisual i Publicitat. Bienni 1998-2000
Coordinadors: Josep M. Mart� despatx 116 Tel. 93 581 17 43

Joaquim Puig despatx 312 Tel. 93 581 17 92

Mestratges

Mestratge Europeu en Comunicaci� Interactiva (Telecomunicacions i Multim�dia)
Direcci�: Rosa Franquet i Emili Prado
Caracter�stiques: 32 cr�dits
Durada: 1 any
Informaci�: Inma Haro Tel.: 93 581 16 38 / 93 581 27 59 / 93 581 25 69
Correu electr�nic: ippu9@cc.uab.es

Maite Soto Tel.: 93 581 15 95 / 93 581 27 59 / 93 581 25 69
Correu electr�nic: ippud@cc.uab.es / ippue@cc.uab.es

Mestratge de Comunicaci� Empresarial i Institucional (Producci�, Serveis, Marques)
Direcci�: Pere Soler
Caracter�stiques: 32 cr�dits
Durada: 2 anys (novembre-juliol)
Informaci�: Francisca Morales despatx 108 Tel.: 93 581 17 39

Fax: 93 581 20 05
Correu electr�nic:  ippna@blues.uab.es

Mestratge en Teoria i Pr�ctica del Documental Creatiu
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Direcci�: Rom� Gubern i Gonzalo Herralde
Caracter�stiques: 500 hores
Durada: de novembre a juliol
Informaci�: Josetxo Cerd�n i Josep M. Catal� despatxos 412 i 122

Tel.: 93 581 12 92 Fax: 93 581 20 05
Correu electr�nic:  documental.creativo@blues.uab.es
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Diplomatures de Postgrau

Diploma de Postgrau en Fotoperiodisme
Direcci�: Juan Bautista Hern�ndez i Jos� Luis Terr�n
Caracter�stiques: 25 cr�dits teoricopr�ctics (3 de treball final)
Durada: del 19 de juny al 24 de juliol i del 7 de setembre al 23 dÕoctubre
Informaci�: Juan Bautista Hern�ndez despatx 212

Tel.: 93 581 14 45 / 93 581 30 29
Correu electr�nic:  d.com.audiovisual@uab.es 

Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació

Doctorat

Periodisme i Ci�ncies de la Comunicaci�. Bienni 1998-2000 (VI edici�)
Coordinador: Albert Chillon despatx 409 Tel.: 93 581 15 90
Caracter�stiques: 2 cr�dits que sÕhan de fer en 2 anys com a m�nim (12 cr�dits de

car�cter fonamental, 11 de car�cter metodol�gic i 9 de treball de
recerca)

Informaci�: Secretaria del Departament Tel.: 93 581 15 45 / 93 581 25 67
i coordinador

Mestratges

Escriptura per a Televisi� i Cinema
Coordinador: Lorenzo Vilches
Caracter�stiques: 32 cr�dits (12 de te�rics, 16 de pr�ctics i 4 amb un treball de recerca)

que sÕhan de fer en un any (de gener a desembre de 1999)
Informaci�: Ariadna Benet despatx 105 Tel.: 93 581 17 93

Comunicaci� i Educaci�
Coordinador: Jos� Manuel P�rez Tornero
Caracter�stiques: 32 cr�dits (18 de te�rics, 5 de pr�ctics i 9 dÕun treball de recerca)

que sÕhan de fer en un any (de gener a desembre de 1999)
Informaci�: Daniel despatx 105 Tel.: 93 581 30 62
Correu electr�nic:  ippma@blues.uab.es

Diplomatures de Postgrau
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Gesti� de la Comunicaci� Pol�tica i Electoral
Direcci�: Pere-Oriol Costa Badia i Llu�s Badia Avellaneda
Caracter�stiques: 18 cr�dits (15 de te�rics i 3 de pr�ctics)
Durada: del 23 de novembre de 1998 al 23 de mar� de 1999
Informaci�: Tel.: 93 581 17 90 / 93 581 11 95

Fax: 93 581 20 05
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L’Institut de la Comunicació (InCom) de la UAB
Tel.: 93 581 26 96
Fax:  93 581 26 96
Adre�a Internet: http://www.uab.es/incom
Ubicaci�: I2-107 ala oest
Director: Miquel de Moragas Spa

Vint-i-set anys despr�s de la creaci� de la Facultat de Ci�ncies de la Comunicaci�, la UAB
vol posar tota la seva experi�ncia al servei de la producci� cient�fica i el debat p�blic sobre
la comunicaci�.
Amb aquesta finalitat, la UAB ha creat lÕInCom, un institut universitari dedicat a lÕestudi
de la comunicaci�, que promour� la recerca i la transfer�ncia de coneixements en mat�ria
de comunicaci� dels diferents departaments, instituts i centres de recerca de la UAB, i molt
especialment, de la Facultat de Ci�ncies de la Comunicaci� i dels seus dos departaments b�sics:
Comunicaci� Audiovisual i Publicitat, i Periodisme i Ci�ncies de la Comunicaci�.
Els seus objectius principals s�n la recerca (b�sica i aplicada), la formaci� especialitzada,

Facultat de Ciències de la Comunicació 79
la divulgaci� social de coneixements i la prestaci� de serveis avan�ats en comunicaci�, amb
una atenci� preferent a les innovacions i, en general, als nous reptes que representa la
societat de la informaci�.
LÕInCom ha estat creat com a Centre Especial de Recerca (CER), per acord de la Junta de
Govern de la UAB de 18 de desembre de 1998, i t� la seu principal a la Facultat de Ci�ncies
de la Comunicaci� de la UAB.
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1.3 Les beques i els programes d’intercanvi

Programes d’intercanvi
Oficina S�crates
Tel.: 93 581 17 95
Fax:  93 581 20 05

Programa Sòcrates
A comen�aments dels anys 90 les universitats de pa�sos que pertanyen a la Uni� Europea
van plantejar-se la necessitat dÕestablir un flux dÕintercanvi dÕestudiants que garant�s un millor
coneixement de les diferents realitats culturals i acad�miques dÕEuropa. DÕaquesta forma
va n�ixer el Programa Erasmus i el seu successor, S�crates, actualment vigent.

La nostra Facultat disposa dÕintercanvis amb It�lia, Fran�a, Alemanya, Portugal, la Gran
Bretanya, Irlanda, Holanda i Dinamarca. La participaci� en un programa dÕintercanvi suposa
per a lÕalumne una experi�ncia personal valuosa, ja que sÕha dÕadaptar a un entorn i una forma
de treball diferents als que est� avesat. DÕaltra banda, la concessi� de la beca comporta que
estudis fets en una universitat estrangera que t� intercanvi amb la nostra Facultat puguin ser
reconeguts i incorporats a lÕexpedient acad�mic de lÕalumne.

Per demanar una beca S�crates cal haver superat el primer curs sencer o b� tenir m�s de 10
cr�dits lliures a lÕexpedient per poder-los fer durant lÕestada a lÕestranger. La durada habitual
de la beca S�crates �s dÕun semestre i cal estar matriculat a la Facultat abans de marxar al
pa�s dÕacollida. Aquells estudiants que solálicitin una beca han de poder acreditar un
coneixement de lÕidioma del pa�s on van que els permeti seguir correctament els estudis.

El nostre centre disposa dÕuna Oficina S�crates, a Secretaria, que realitza les gestions
administratives del programa i facilita als estudiants que ho desitgin informaci� sobre aquest
tema.

Relació de programes d’intercanvi
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Ci�ncies de la Comunicaci�
Comunicaci� D BERLIN01 Freie Universit�t Berlin COCO
Audiovisual D LUNEBUR01 Universit�t L�neburg COCO

D MUNCHEN05 Hochschule f�r Fernsehen und Film M�nchen COCO
F PARIS003 Universit� de Paris III-Sorbonne Nouvelle COCO
F TOULOUS03 Universit� Paul Sabatier (Toulouse III) COCO
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P BRAGA01 Universidade de Minho, Braga COCO
UK PONTYPR01 University of Glamorgan COCO

Periodisme B GENT01 Universiteit Gent COPE
B LEUVEN01 Katholieke Universiteit Leuven COPE
CH LUGANO �niversit� della Svizzera Italiana (Lugano) COPE
D BERLIN13 Humboldt-Universit�t zu Berlin COPE
D ERLANGE01 Friedrich-Alexander-Universit�t Erlangen-N�rnberg COPE
D KASSEL01 Universit�t Gesamthochschule Kassel COPE
D LEIPZIG01 Universit�t Leipzig COPE
D MUNCHEN05 Hochschule f�r Fernsehen und Film M�nchen COPE
D TUBINGE01 Eberhard-Karls-Universit�t T�bingen COPE
DK ALBORG01 Aalborg Universitetscenter COPE
DK ARHUS01 Aarhus Universitet COPE
DK KOBENHA01 Koebenhavns Universitet COPE
DK ROSKILD01 Roskilde Universitetscenter COPE
F BORDEAU03 Universit� de Bordeaux III COPE
F DIJON01 Universit� de Bourgogne COPE
F PARIS008 Universit� de Paris 8 - Vincennes Saint - Denis COPE
F PARIS010 Universit� de Paris X - Nanterre COPE
F PARIS013 Universit� Paris Nord - Paris 13 COPE
F RENNES02 Universit� de Haute-Bretagne (Rennes II) COPE
I BOLOGNA01 Universit� degli studi di Bologna COPE
I FIRENZE01 Universit� degli studi di Firenze COPE
I NAPOLI02 Istituto Universitario Orientale di Napoli COPE
IRL DUBLIN04 Dublin City University COPE
IRL DUBLIN27 Dublin Institute of Technology COPE
N BERGEN01 University of Bergen COPE
NL AMSTERD01 Universiteit van Amsterdam COPE
NL GRONING01 Rijksuniversiteit Groningen COPE
P LISBOA03 Universidade Nova de Lisboa COPE
S HALMSTA01 Halmstad University College COPE
S LUND01 Lund University COPE
S STOCKHO01 Stockholms Universitet COPE
UK BIRMING02 University of Birmingham COPE
UK COLERAI01 University of Ulster COPE
UK EDINBUR09 Napier University COPE
UK LONDON063 London Guilhall University COPE
UK LONDON067 Middlessex University COPE
UK LOUGHBO01 Loughborough University COPE
UK MANCHES01 University of Manchester COPE
UK STIRLIN01 University of Stirling COPE
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Publicitat D BERLIN03 Hochschule der K�nste Berlin COPU
F MARSEIL01 Universit� de Provence (Aix-Marseille I) COPU
NL UTRECHT30 Hogeschool van Utrecht COPU
UK DERBY01 University of Derby COPU
UK EDINBUR09 Napier University COPU
UK HULL02 University of Humberside COPU
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El programa de mobilitat

La Universitat Aut�noma de Barcelona ofereix als alumnes de primer, segon i tercer cicle
ajuts econ�mics per estudiar durant un any acad�mic en universitats no europees. Aquests
ajuts es deriven dels acords de cooperaci� signats amb les institucions respectives per
afavorir la mobilitat dels estudiants i inclouen lÕexempci� dels drets de matr�cula a la
universitat de destinaci�. Actualment disposem de programes de mobilitat amb universitats
dÕArgentina, Brasil, Canad�, Costa Rica, Equador, Xile, M�xic, Austr�lia i els Estats Units.
Per gaudir dÕaquest ajut es tindran en compte les condicions espec�fiques de cada universitat,
com tamb� el per�ode dÕestada.

Per solálicitar lÕajut del programa de mobilitat cal estar matriculat del curs en qu� se solálicita
i tamb� caldr� estar-ho lÕany que es vol cursar a lÕestranger. SÕhan de tenir aprovats els cr�dits
equivalents a un primer curs, en el moment de presentar la solálicitud.

Per a m�s informaci� podeu adre�ar-vos a lÕOficina S�crates de Secretaria o b� al Vicerectorat
de Relacions Internacionals.

Programes de cooperació educativa
En el marc de colálaboraci� entre les institucions i les empreses compromeses amb la pol�tica
comunicativa, la Facultat de Ci�ncies de la Comunicaci�, des del curs 1984-85 i per tal
dÕafavorir que els alumnes complementin els seus estudis teoricopr�ctics amb un contacte
directe amb el m�n professional, t� establerts diferents convenis de pr�ctiques, regulats pel
Reial decret 1497/1981, de 19 de juny (BOE n�m. 175, de 23 de juliol de 1981), sobre
programes de cooperaci� educativa.

Els Plans dÕestudis de 1992 inclouen la possibilitat dÕobtenir un nombre determinat de
cr�dits per equival�ncies en pr�ctiques realitzades en empreses i institucions p�bliques i
privades.

1. Requisits
La convocat�ria dÕaquestes estades �s per a alumnes que hagin superat el primer cicle i/o
el 50% dels cr�dits totals de la llicenciatura, i es matriculin totalment o parcial de
quart curs. Aquests requisits s�n de car�cter general.

2. Sol·licituds
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LÕalumne haur� de presentar una inst�ncia/solálicitud a la Secretaria durant lÕhorari dÕatenci�
al p�blic. En aquesta petici� far� constar el seu ordre de prefer�ncies, amb totes les opcions
que desitgi. LÕalumne haur� de triar la pr�ctica de forma que sigui totalment compatible amb
el seu horari lectiu. En cas que durant el proc�s dÕadjudicaci� totes les opcions assenyalades
estiguin esgotades i sempre que sigui possible, el Centre posar� a disposici� de lÕalumne
altres destinacions. 
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El per�ode de presentaci� de solálicituds de cara al curs 1999-2000 es far� p�blic oportunament
a trav�s del r�tol llumin�s, el tauler dÕanuncis, etc.

3. Modalitats
Per poder gaudir de la pr�ctica, lÕalumne haur� dÕestar matriculat al taller corresponent, segons
les equival�ncies seg�ents:

4. Normativa de pràctiques externes
(Aprovada per la Junta de Facultat el 3 de juny de 1998)
1. LÕalumne haur� de presentar en una �nica petici� el seu ordre de prefer�ncies, amb

totes les opcions que desitgi. LÕalumne haur� de triar la pr�ctica de forma que sigui
totalment compatible amb el seu horari lectiu. El Deganat facilitar� la informaci�, el m�s
actualitzada possible, sobre horaris, especialitats i tasques b�siques que sÕhan de
desenvolupar en les empreses amb les quals la Facultat ha signat conveni de cooperaci�
educativa amb reconeixement de cr�dits.

2. Per poder accedir a les pr�ctiques, �s condici� necess�ria que lÕalumne hagi superat el
primer cicle de la llicenciatura i/o hagi superat el 50% dels cr�dits necessaris per a
lÕobtenci� del t�tol i totes les assignatures troncals i obligat�ries que es relacionin amb
la modalitat escollida, sempre que sÕhagi produ�t lÕavaluaci� final dÕaquestes.

3. Els criteris de selecci� es regiran per la baremaci� de lÕexpedient i la baremaci� de les
assignatures espec�fiques segons les equival�ncies seg�ents:
Matr�cula dÕhonor 4 punts
Excelálent 3 punts
Notable 2 punts
Aprovat 1 punt
Suspens 0 punts

4. La nota final de cada alumne estar� composta en un 50% per la baremaci� de lÕexpedient
i en un 50% per la de les assignatures espec�fiques.

5. Amb la nota obtinguda sÕestablir� un ordre de prelaci� dels alumnes que optin a les
pr�ctiques, des de la nota m�s alta fins a la m�s baixa. Les assignacions es faran dÕacord
amb aquesta prelaci� i tenint en compte les prioritats dels alumnes.

6. Durant tota la carrera, lÕalumne nom�s podr� optar a una pr�ctica reconeguda com a
cr�dits. Els alumnes que tinguin una qualificaci� de suspens en una assignatura de tallers
no podran optar a cap estada en pr�ctiques.

7. Als taulers dÕanuncis es faran p�bliques les llistes dÕadmesos. 
8. Per poder gaudir de la pr�ctica, lÕalumne haur� dÕestar matriculat al taller corresponent.
9. Els canvis dÕassignatura i de grup hauran de realitzar-se en les dates previstes en el

calendari acad�mic de la UAB.
10. LÕalumne que no es presenti a les pr�ctiques o les abandoni volunt�riament un cop
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comen�ades, rebr� la qualificaci� de suspens.
11. LÕalumne en pr�ctiques estar� obligat a complir les normes de r�gim intern de lÕempresa.

En cas que els tutors a lÕempresa i a la Facultat estiguin dÕacord que aquestes sÕhan
incomplert, lÕalumne haur� dÕabandonar la pr�ctica i rebr� la qualificaci� de suspens.

12. LÕalumne haur� de mantenir almenys dues entrevistes, una al principi i lÕaltra al final
de lÕestada en pr�ctiques, amb el tutor a la Facultat. Si es produeix alguna incid�ncia
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amb lÕempresa en el decurs de lÕestada, �s dret i obligaci� de lÕalumne posar-la en
coneixement del tutor a la Facultat.

13. Un cop acabada lÕestada, lÕalumne haur� de presentar una mem�ria al seu tutor acad�mic.
14. Correspondr� al tutor acad�mic avaluar lÕestada en pr�ctiques de lÕalumne a partir de

lÕinforme facilitat per les empreses i la mem�ria elaborada per lÕalumne.  
15. Per a lÕequival�ncia dÕuna assignatura de taller amb la pr�ctica professional, s�n requisits

indispensables:
a) Contracte de treball (amb retribuci�) o, en el seu cas, factures de pagament de les

colálaboracions o acord escrit de colálaboraci� sense remuneraci�, dÕuna durada
m�nima de tres mesos i sis en el cas de mitjans de periodicitat superior a la setmanal,
amb una categoria laboral corresponent a la feina que desenvolupa lÕalumne a
lÕempresa. LÕalumne haur� dÕhaver complert tres o sis mesos dÕestada al mitj� en el
moment de presentar la solálicitud de convalidaci�.1

b) Informe del director o responsable de lÕempresa on lÕalumne presta els seus serveis,
en el qual sÕindiqui la tasca que aquest hi desenvolupa. Si escau, lÕalumne haur� de
presentar un dossier de treballs realitzats en el curs del seu exercici professional.

c) Presentar la solálicitud dÕequival�ncia abans de lÕ1 de maig de lÕany en curs.
16. La nota obtinguda per lÕequival�ncia del taller ser� la dÕaprovat.

Llicenciatura de Comunicaci� Audiovisual

R�dio (Cal matricular-se de lÕassignatura 20795 - 06, Taller de Producci� de Programes
dÕEntreteniment i Ficci� en R�dio i Televisi�)

Assignatures específiques

20694 o 20712 Est�ndard Oral de la Llengua Catalana o Llengua Espanyola (T)
20695 o 20713 Est�ndard Escrit de la Llengua Catalana o Llengua Espanyola I (T)  
20716 Tecnologia dels Mitjans Audiovisuals (Ob)
20762 Teoria i T�cnica del Llenguatge Radiof�nic (T)
20773 Teoria i Tecnica del Gui� Radiof�nic (T)
20782 G�neres Radiof�nics (Ob)
20686 Redacci� i Locuci� en Mitjans Audiovisuals (T)
20788 Teoria i T�cnica de la Producci� i Realitzaci� Radiof�niques (T)
20797 Teoria i T�cnica de la Programaci� a la Radio i la Televisi� (Ob)
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1. Pel que fa a les colálaboracions, aquest article no entrar� en vigor fins que sigui aprovat per la Junta
lÕannex que estableixi un marc dÕactuaci�.
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Televisi� (Cal matricular-se de lÕassignatura 20795 - 07, Taller de Producci� de Programes
dÕEntreteniment i Ficci� en R�dio i Televisi�)

Assignatures específiques

20694 o 20712 Est�ndard Oral de la Llengua Catalana o Llengua Espanyola (T)
20695 o 20713 Est�ndard Escrit de la Llengua Catalana o Llengua Espanyola I (T)
20716 Tecnologia dels Mitjans Audiovisuals (Ob)
20659 Teoria i T�cnica de la Fotografia (T)
20686 Redacci� i Locuci� en Mitjans Audiovisuals (T)
20763 Teoria i T�cnica del Llenguatge Televisiu (T)
20772 G�neres Fotogr�fics (Ob)
20774 Teoria i T�cnica del Gui� Televisiu i Cinematogr�fic (T)
20783 G�neres Televisius (Ob)
20789 Teoria i T�cnica de la Producci�, la Realitzaci� i la Direcci� Televisiva (T)
20797 Teoria i T�cnica de la Programaci� a la R�dio i la Televisi� (Ob)

Cinema (Cal matricular-se de lÕassignatura 20796 - 05, Taller de Producci� de Ficci�
Cinematogr�fica)

Assignatures específiques

20694 o 20712 Est�ndard Oral de la Llengua Catalana o Llengua Espanyola (T)
20695 o 20713 Est�ndard Escrit de la Llengua Catalana o Llengua Espanyola I (T)
20716 Tecnologia dels Mitjans Audiovisuals (Ob)
20659 Teoria i T�cnica de la Fotografia (Ob)
20686 Redacci� i Locuci� en Mitjans Audiovisuals (T)
20760 Introducci� a la Teoria i la T�cnica Cinematogr�fiques (Ob)
20763 Teoria i T�cnica del Llenguatge Televisiu (T)
20767 Dramat�rgia Audiovisual (Ob)
20772 G�neres Fotogr�fics (Ob)
20774 Teoria i T�cnica del Gui� Televisiu i Cinematogr�fic (T)
20790 Teoria i T�cnica de la Producci� i la Direcci� Cinematogr�fica (T)

Llicenciatura de Periodisme

Premsa (Cal matricular-se de lÕassignatura 20755 - 02, Taller de Redacci� en Premsa)
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Assignatures específiques

20694 o 20712 Est�ndard Oral de la Llengua Catalana o Llengua Espanyola (T)
20695 o 20713 Est�ndard Escrit de la Llengua Catalana o Llengua Espanyola I (T)
20693 Teoria i Pr�ctica de la Redacci� Period�stica (T)
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20722 G�neres Informatius i Interpretatius en Premsa (Ob)
20687 Disseny, Composici� Visual i Tecnologia en Premsa (T)
20720 o 20721 Models dÕòs de la Llengua Catalana o Llengua Espanyola II (Ob)
20725 G�neres dÕOpini� en Premsa Di�ria i no Di�ria (Ob)
20726 Teoria i T�cnica del Fotoperiodisme (Ob)
20732 Edici� en Premsa (T)
20729 Producci� Period�stica (T)
20739 Periodisme Especialitzat I (T)
20740 Disseny Gr�fic i Direcci� dÕArt en Premsa (T)

R�dio (Cal matricular-se de lÕassignatura 20756 - 02, Taller de Redacci� de R�dio)

Assignatures específiques

20694 o 20712 Est�ndard Oral de la Llengua Catalana o Llengua Espanyola (T)
20695 o 20713 Est�ndard Escrit de la Llengua Catalana o Llengua Espanyola I (T)
20693 Teoria i Pr�ctica de la Redacci� Period�stica (T)
20716 Tecnologia dels Mitjans Audiovisuals (Ob)
20686 Redacci� i Locuci� en Mitjans Audiovisuals (T)
20720 o 20721 Models dÕòs de la Llengua Catalana o Llengua Espanyola II (Ob)
20665 Teoria i T�cnica del Llenguatge Radiof�nic (T)
20727 G�neres Informatius en R�dio i Televisi� (Ob)
20734 LÕEntrevista i el Reportatge Radiof�nic (Ob)
20747 Teoria i T�cnica dels Programes Informatius Radiof�nics (Ob)

Televisi� (Cal matricular-se de lÕassignatura 20757 - 02, Taller de Redacci� de Televisi�)

Assignatures específiques

20694 o 20712 Est�ndard Oral de la Llengua Catalana o Llengua Espanyola (T)
20695 o 20713 Est�ndard Escrit de la Llengua Catalana o Llengua Espanyola I (T)
20716 Tecnologia dels Mitjans Audiovisuals (Ob)
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20686 Redacci� i Locuci� en Mitjans Audiovisuals (T)
20720 o 20721 Models dÕòs de la Llengua Catalana o Llengua Espanyola II (Ob)
20666 Teoria i T�cnica del Llenguatge Televisiu (T)
20727 G�neres Informatius en R�dio i Televisi� (Ob)
20741 LÕEntrevista i el Reportatge Televisiu (Ob)
20746 Teoria i T�cnica dels Programes Informatius Televisius (Ob)
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Llicenciatura de Publicitat i Relacions P�bliques

(Cal matricular-se de lÕassignatura 20711 - 55, Laboratori de Pr�ctiques de Creativitat
Publicit�ria)

Assignatures específiques

20694 o 20712 Est�ndard Oral de la Llengua Catalana o Llengua Espanyola (T)
20695 o 20713 Est�ndard Escrit de la Llengua Catalana o Llengua Espanyola I (T)
20696 Teoria i Estructura de la Publicitat i les Relacions P�bliques (T)
20688 Introducci� a la Creativitat Publicit�ria (Ob)
20665 Teoria i T�cnica del Llenguatge Radiof�nic (T)
20666 Teoria i T�cnica del Llenguatge Televisiu (T)
20667 Introducci� a la Mercadot�cnia (Ob)
20684 Comunicaci� Corporativa (T)
20659 Teoria i T�cnica de la Fotografia (Ob)
20651 Processos i T�cniques Creatives (T)
20652 Tecnologia Audiovisual (Fotografia Publicit�ria) (Ob)
20653 Introducci� a la Investigaci� de Mitjans Publicitaris (T)
20654 Estrat�gia i Planificaci� de Mitjans Publicitaris (Ob)
20668 Mercadot�cnia Estrat�gica i Corporativa (Ob)
20671 Programaci� i T�cniques de les Relacions P�bliques (T)
20672 Estrat�gia Conceptual i Redacci� del Missatge Publicitari (T)
20703 Producci� i Disseny Gr�fic en Publicitat (Ob)
20675 Estrat�gia Creativa (T)
20676 M�todes dÕInvestigaci� de la Publicitat i el Consumidor (Ob)
20677 Tecnologia dels Mitjans Audiovisuals en Publicitat (Cinema i Televisi�) (Ob)
20679 Subjectes de lÕActivitat Publicit�ria (T)
20681 Conceptualitzaci� i Direcci� dÕArt del Missatge Publicitari (Ob)

5. Convenis establerts
La Facultat t� establerts convenis, per a cadascuna de les llicenciatures, amb els seg�ents
mitjans, empreses i institucions:

Comunicaci� Audiovisual Publicitat i Relacions P�bliques

¥ Associaci� Catalana de Productors Cinematogr�fics ¥ Lowe
i Audiovisuals (ACPCA) ¥ Tandem

¥ Backstage ¥ Laboratoris Ordesa

Facultat de Ciències de la Comunicació 87
¥ Gestmusic ¥ Grupo Bonmacor
¥ Barcelona (BTV) ¥ Universitat Oberta de Catalunya
¥ Televisi� de Catalunya ¥ DMBB
¥ Catalunya R�dio
¥ R�dio Barcelona (SER)
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Periodisme
Premsa

¥ ABC ¥ El Punt ¥ Hymsa
¥ ACB ¥ El Viejo Topo ¥ Inforpress
¥ Ag�ncia Efe ¥ Europa Press ¥ Institut Catal� de la Dona
¥ Ajuntament ¥ Gabinet de Premsa de la ¥ La Vanguardia

de lÕHospitalet UAB ¥ La Ma�ana
¥ Avui ¥ Universitat Oberta de ¥ Mediterr�neo
¥ Diari de Tarragona Catalunya ¥ Primeras Noticias
¥ Diario de Mallorca ¥ Solo Moto ¥ Quimera
¥ El Mundo ¥ Segre
¥ El Mundo Deportivo ¥ SOS Racisme
¥ El Pa�s ¥ Sport
¥ El Peri�dico

Periodisme

R�dio Televisi�

¥ Ag�ncia EFE ¥ Barcelona Televisi� (BTV)
¥ Catalunya R�dio ¥ Televisi� de Catalunya
¥ COM R�dio ¥ Televisi�n Espa�ola
¥ COPE
¥ Radio Nacional de Espa�a
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¥ R�dio Rub�
¥ R�dio Terrassa
¥ R�dio LÕHospitalet
¥ R�dio Barcelona (SER)
¥ R�dio Reus (SER)
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1.4. Els serveis

Administració de Centre
Tel.: 93 581 11 70
Fax: 93 581 20 05
Correu electr�nic: ad.c.comunicacio@uab.es

Administradora: M. Esther Mart� Roca
Secret�ria: Imma Ruano Moyano
Secret�ria de la degana: M. Pilar Garcia Guimer�
Suport als departaments: Nat�lia Calsina Albareda

Gestió acadèmica
Tel.: 93 581 19 93 / 93 581 19 94 / 93 581 13 19
Fax: 93 581 20 05
Correu electr�nic: sdgc27@blues.uab.es

La gesti� acad�mica del centre t� cura de les tasques relatives a les q�estions administratives
i acad�miques que pertanyin a professors i a alumnes.

El servei �s obert de dilluns a divendres amb lÕhorari seg�ent:
De 10.30 a 13.30 h i de 15.30 a 18.30 h
(dilluns a la tarda: de 16.30 a 19.30 h)

Horari dÕestiu (segona quinzena de juliol i tot el mes dÕagost):
De 10.00 a 13.00 h

Adre�eu-vos a la Secretaria per a les seg�ents q�estions:
Ð Informaci�.
Ð Matriculaci�.
Ð Tramitaci� de t�tols.
Ð Compulsa de documents.
Ð Reconeixement de cr�dits.
Ð Certificacions.

Facultat de Ciències de la Comunicació 89
Ð Convalidaci� dÕestudis.
Ð Solálicituds de trasllats dÕexpedients.
Ð Rebuts de pagament de lÕasseguran�a escolar.
Ð Programes de cooperaci� educativa.

i qualsevol altra q�esti� acad�mica o administrativa que tingueu.
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Gestora acad�mica: Berta Gabarnet Llobet  
Responsable dÕalumnes: Isabel Fern�ndez Nicieza
Responsable de professorat i plans docents: Elena Real Masdeu
Responsable de t�tols: Bartomeu Pi Gonz�lez
Secretaria: Francisco Carre�o Mond�jar

Neus Lozano Fornaguera
N�ria Lleonart Santanach

Suport al Departament de Filologia Catalana: Ëngels Gim�nez Monteys
Suport a altres departaments: Carme Jan� Porta

Pagament de tàxes acadèmiques de secretaria

El pagament de taxes acad�miques de secretaria sÕefectua a qualsevol oficina de la Caixa
de Catalunya o de la Caixa de Pensions Òla CaixaÓ.

Certificats acad�mics, t�tols i trasllats dÕexpedients:
Caixa de Catalunya 692-0201150993
Caixa de Pensions Òla CaixaÓ 424-0200149882

Reconeixement de cr�dits:
Caixa de Catalunya 692-0201168975
Caixa de Pensions Òla CaixaÓ 424-0200154143

Consergeria
Tel.: 93 581 16 95
Fax: 93 581 20 05
Correu electr�nic: sdgc26@blues.uab.es

Adreceu-vos a la Consergeria per a les q�estions seg�ents:

Ð En cas dÕemerg�ncia.
Ð En cas dÕavaries a les instalálacions i/o el mobiliari. 
Ð Informaci� sobre aules i altres depend�ncies de la Facultat.
Ð Servei de consigna.

90 La guia de l'estudiant 1998-1999
Ð Objectes perduts.
Ð Venda dÕimpresos de matr�cula i Guia de lÕestudiant.
Ð Informaci� dels horaris de despatx del professorat.
Ð Control dÕaules i seminaris.
Ð Control de pantalles informatives.
Ð Lliurament de carnets dÕestudiant.
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El servei �s obert de dilluns a divendres amb lÕhorari seg�ent:

Horari: de 8 a 21 h
Horari de juliol: de 8 a 20 h
Horari dÕagost: de 8 a 14 h

Cap de la Consergeria: Gerardo Gonz�lez Vallara
Sotscap: Marc Brun Arasa
Ordenances: Rosa Caparr�s Mart�nez

N�ria Jacob Arasa
Jordi Mart�nez L�pez
Antonia Olalla L�pez-Bueno

Manteniment: Josep M. Escachx Gil
Juan Lao Lao

Biblioteca
Tel.: 93 581 14 92
Fax:  93 581 20 05
Correu electr�nic: iybi0@cc.uab.es

La Biblioteca de la Facultat va iniciar la seva activitat el curs 1971-72, al mateix temps que
la Facultat. Al llarg dÕaquests anys la nostra Biblioteca ha anat creixent i evolucionant fins
a convertir-se en una de les principals biblioteques europees en mitjans de comunicaci� de
masses.
El seu fons documental est� format per 54.121 monografies, de les quals 11.258 s�n
documents audiovisuals i gr�fics, i 1.215, coláleccions de publicacions peri�diques
especialitzades en comunicaci� (dades de desembre de 1997).
�s una biblioteca de lliure acc�s, tant per a llibres com per a publicacions peri�diques.
Alguns documents, per manca dÕespai, es guarden al dip�sit i per consultar-los cal demanar-
los al taulell de pr�stec.
Les publicacions peri�diques de la Biblioteca nom�s es poden consultar a la sala de lectura
i estan excloses de pr�stec.

Horari

Sala de lectura: de 9 a 20.30 h
Pr�stec de llibres: de 9 a 20 h

Facultat de Ciències de la Comunicació 91
Els dissabtes i els diumenges la Biblioteca est� tancada. LÕhorari de lÕ1 al 17 de juliol �s de
8.30 a 19.45 h i del 20 de juliol al 31 dÕagost, de 8.30 a 14 h.

Poden utilitzar el servei de pr�stec de la Biblioteca de Ci�ncies de la Comunicaci� tots els
membres de la Universitat Aut�noma de Barcelona.
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Préstec de llibres

Usuaris

Els estudiants de primer i segon cicles de la UAB, els estudiants visitants a la UAB dins dÕun
programa reglat, el PAS de la UAB i els membres de lÕAssociaci� dÕAmics de la UAB
poden emportar-se fins a un m�xim de tres obres.

Els estudiants de tercer cicle de la UAB i els postgraduats que preparin la tesi a la UAB poden
emportar-se fins a un m�xim de deu obres.
Els professors i investigadors de la UAB i de centres propis i adscrits, en actiu o jubilats,
els professors visitants a la UAB dins dÕun programa reglat i els becaris de recerca a la UAB
poden emportar-se fins a un m�xim de trenta obres.

Els usuaris, quan retardin la devoluci� dÕuna o diverses obres, perdran el dret dÕutilitzar el
servei de pr�stec quatre dies per cada dia de retard, incloent festius i vacances.

Els professors que retardin la devoluci� dÕun document que ja seÕls hagi reclamat, perdran
el dret dÕutilitzar el servei de pr�stec fins que el tornin.   

Fotocòpies

Tenim autoservei de fotoc�pies.

Compres de llibres

Les adquisicions de llibres es cursen a partir de la bibliografia solálicitada per part dÕalumnes
i professors.
La bibliografia demanada pels alumnes �s revisada pel coordinador de la Biblioteca. Els
professors, en canvi, han de tramitar-ho a trav�s del director del seu departament o la persona
en qui aquest delegui.

La Biblioteca compta amb un expositor de novetats bibliogr�fiques que es troba a lÕentrada
de la sala de lectura, i un altre expositor amb els �ltims n�meros de les publicacions
peri�diques arribades a la Biblioteca.
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Sessions informatives

A comen�ament del curs acad�mic, els mesos dÕoctubre i novembre, sÕimparteixen unes
sessions informatives sobre el funcionament del nostre servei: consulta del cat�leg
informatitzat, ordenaci� dels llibres, contingut del fons bibliogr�fic, bases de dades en CD-
ROM, etc.
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Coordinador docent: Ëngel Rodr�guez
Cap de la Biblioteca: M. Ant�nia Galceran Canals

Carmen Linares Soler
Joan Morer Errea
Pilar Gin�s Mateo
Mara Castillo Mart�nez
Roser Giraldo V�zquez
Rosa M. Cabezas Garc�a
Joaquim Lahoz Casulla
Antonio Lozano Fuentes
Rosa Lozano Porcel    

Mediateca
Tel.: 93 581 27 19
Fax:  93 581 20 05
Correu electr�nic: iybi3@cc.uab.es

Aquesta secci� de la Biblioteca funciona des del curs 1992-93. Est� ubicada a la primera
planta de la Facultat, davant dels laboratoris de r�dio i televisi�.

El fons documental de la mediateca est� format per 11.288 documents audiovisuals i gr�fics.

Horari

Consulta: de dilluns a divendres
mat� : de 9.30 a 13.30 h
tarda: de 15.30 a 19.30 h

El mes de juliol, el servei queda redu�t al mat�, de 8.30 a 14 h. El mes dÕagost el servei est�
tancat.

Responsable: Carme Besson Ribas    
Llu�s Corominas Bertran

Facultat de Ciències de la Comunicació 93
Préstec de documents audiovisuals

El pr�stec de documents audiovisuals �s de tres dies per als alumnes de primer i segon cicle,
i de set dies per als professors.
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Hemeroteca general
Tel.: 93 581 11 46
Fax:  93 581 20 05
Correu electr�nic: iybi1@cc.uab.es

LÕHemeroteca General de la UAB va ser creada com a Hemeroteca de la Facultat lÕany 1972.
En aquests moments el seu fons consta de 6.105 t�tols, dels quals 283 s�n coláleccions de
publicacions di�ries i la resta, de revistes.

La tipologia del material es concreta en les �rees seg�ents:
Ð Premsa catalana, que inclou tots els diaris dÕaquest �mbit territorial i una gran proporci�

de revistes dÕinformaci�, locals i comarcals, dÕentitats i dÕassociacions, de divulgaci� i
dÕentreteniment.

Ð Premsa espanyola, representada per nombroses coláleccions de diaris, una selecci�
important de revistes de difusi� estatal i revistes variades dintre de lÕ�mbit de les
publicacions de quiosc i dÕinformaci� institucional.

Ð Premsa estrangera, composta per una tria de diaris i setmanaris reconeguts
internacionalment i per les aportacions de publicacions informatives de diversos pa�sos. 

Horari

Consulta: de dilluns a divendres de 9.00 a 20.30 h. 
Sala de lectura: de 9.00 a 20.30 h.
Durant els mesos de juliol i agost, el servei queda redu�t al mat�, de 8.30 a 14.00 h. 

Serveis

Per tal de consultar les publicacions que conservem, cal presentar el carnet de la Facultat o
b� el DNI, per� no hi ha pr�stec domiciliari sota cap concepte.

1. La consulta a la sala de lectura dels fons de lliure acc�s o b� procedents de dip�sit:
es poden consultar lliurement els darrers exemplars arribats, i lÕ�ltim any dels diaris m�s
consultats.

2. La consulta dels fons en microforma, en una saleta equipada amb aparells lectors-
reproductors que permeten la visualitzaci� i reproducci� dels rotllos de pelál�cula i
microfitxa.
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Cal reservar hora amb antelaci�.
3. La reproducci� dels documents. Es poden fer fotoc�pies a la m�quina dÕautoservei

instalálada a la sala de lectura.
Tamb� disposem dÕun servei de fotoc�pies per enc�rrec per a fotoc�pies DIN-A 2.

4. Els serveis electr�nics. Les aplicacions inform�tiques permeten la consulta del cat�leg
local, lÕacc�s a dÕaltres cat�legs, com ara el cat�leg colálectiu del Consorci de Biblioteques
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Universit�ries de Catalunya, la xarxa de CD-ROM del Servei de Biblioteques, la consulta
de bases de dades de premsa, tant de referencials com de text complet en CD-Rom, i la
connexi� a la xarxa Internet. Des de les p�gines web gestionades per lÕHemeroteca
facilitem els recursos de premsa electr�nica en l�nia.

5. Pr�stec interbibliotecari.
6. Informaci� bibliogr�fica.
7. Sessions informatives sobre el funcionament del servei. A comen�ament del curs

sÕimparteixen sessions informatives sobre el servei.
A la sala de lectura us preguem silenci, us demanem el m�xim de respecte pel material
i no es permet menjar, beure ni fumar.

Per a qualsevol consulta, dubte o suggeriment, dirigiu-vos al personal de sala o truqueu-nos.

Coordinador docent: Antoni Reig Malla
Cap: M. Jos� Borr�s Lorente

Ferran Ballester Rodr�guez
Oriol Castells Prims
Joaqu�n Fortea Arranz
M. del Mar Juli� L�pez
Ëngels L�pez Garcia
Montserrat Sierra Hinojosa

Suport administratiu CeDoc: Antoni Estupi�� Collet

NOTA. LÕHemeroteca est� especialitzada en premsa comarcal. Es prega a tots els estudiants
que colálaborin en revistes dÕaquest tipus que es posin en contacte amb el personal de
lÕHemeroteca.

CeDoc. Fons de documentació política
Tel.:  93 581 16 41
Fax:   93 581 20 05

El CeDoc, situat a lÕala esquerra de lÕedifici, recull i conserva documents i materials per a
lÕan�lisi de la situaci� pol�tica contempor�nia de Catalunya i Espanya. Especialment cont�
materials dÕunes 300 organitzacions: partits pol�tics, sindicats, moviments de joves, de
ve�ns, ONGs...
Tamb� cont� materials per analitzar les pr�ctiques de comunicaci� pol�tica (revistes, cartells,
campanyes, v�deos...) i una �mplia mostra de publicitat a premsa i televisi�.

Facultat de Ciències de la Comunicació 95
Els materials estan agrupats per suports: a) papers solts, b) fullets, c) llibres, d) revistes de
contingut pol�tic, e) cartells, f) v�deos, g) propaganda electoral referida a totes les eleccions
generals, auton�miques o locals fetes a Espanya i Catalunya, h) documents parlamentaris.
El CeDoc est� obert a tota la comunitat universit�ria i als investigadors externs, si b� un
reglament intern precisa les condicions dÕacc�s als documents, sovint limitat per les
caracter�stiques de raresa o dificultat de maneig dÕaquests.
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Laboratoris docents informatitzats
Tel.:  93 581 16 39
Fax:   93 581 20 05
Correu electr�nic:  iiau1@cc.uab.es

La Facultat disposa en lÕactualitat de tres aules informatitzades, connectades en xarxa amb
tres servidors Novell (90 PCs i 90 Macintosh), per a la realitzaci� de pr�ctiques de redacci�,
documentaci�, publicitat i autoedici�. A m�s, rebem el senyal de lÕag�ncia EFE i Europa
Press via sat�lálit, que ens permet emmagatzemar not�cies en suport inform�tic.

Aquests espais compten amb un equip personal t�cnic en inform�tica que d�na suport a la
doc�ncia i assist�ncia a lÕusuari.

LÕhorari �s de dilluns a divendres, de 9 h a 20.30 h.

Coordinador docent: Xavier Gir� Mart�
Cap de les aules dÕinform�tica: Txema Zubiri Mendinueta

Neus Rubinat Tarragona
Salvador Villacrosa Pla
Vicen� Mi�ana Gali
Jos� Miguel Rojo Labrador
Dori Vior Ortiz

Laboratoris i tallers d’àudio i d’imatge
Tel.: 93 581 14 93
Fax:  93 581 20 05
Correu electr�nic:  sdgc29@blues.uab.es

S�n a lÕala oest de lÕedifici, que inclou els laboratoris de televisi� (plat�s, sales dÕeditatge,
sala de postproducci� i altres serveis), els laboratoris de cinema (plat�, sala de muntatge i
altres serveis), els laboratoris de r�dio (estudis i locutoris dÕinformatius, dram�tics i magazines,
juntament amb els estudis de continu�tat), dues sales de redacci� (disposen dÕuna cabina
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telef�nica, cada sala, per a lÕenregistrament dÕentrevistes o la recepci� de cr�niques, i un
teletip connectat amb lÕag�ncia de not�cies EFE), servei de pr�stec de material (equips ENG,
focus, cintes dÕ�udio i v�deo) i sales de projecci� i tallers t�cnics de reparaci� i manteniment.

Els laboratoris compten amb un equip de t�cnics especialitzats en imatge i so, que donen
suport a la doc�ncia i assist�ncia t�cnica als usuaris dÕaquests espais.
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Coordinador docent: Manel Mateu Evangelista
Cap dels laboratoris: Jordi Casta�� Deu
Cap de manteniment: Manel Mart�nez Juan

Agust� Camps Sa��
V�ctor Mart�n Suriol
Carles Molina Navaes
David Ingl�s Virgili
Jordi Moreno Callejero
Jordi Guillemot Marcet
Gerard Manel Kilh Colomer
Dom�nec Mart�n Gambin
Pere Roca Gassot

Laboratoris de fotografia
Tel.:  93 581 15 91
Fax:   93 581 20 05
Correu electr�nic:  sdgc30@blues.uab.es

Els laboratoris de fotografia consten dÕun plat� de fotografia, un laboratori per al processament
de negatius, dos laboratoris per fer ampliacions fotogr�fiques en paper i una aula de projecci�
de diapositives, amb capacitat per a 120 persones repartides en totes les instalálacions.

A m�s de la seva dedicaci� a lÕactivitat docent, els laboratoris de fotografia presten serveis
fotogr�fics a lÕ�mbit de la UAB (facultats, departaments, etc.) pel que fa a reportatges en
blanc i negre o en color, fotografies per a cat�legs, guies, etc.  

Facultat de Ciències de la Comunicació 97
La facturaci� es fa mitjan�ant c�rrec intern al departament o la facultat que hagi utilitzat alguna
prestaci� dÕaquest servei.

Coordinador docent: Manel Mateu Evangelista
Responsables del laboratori: Antonio Zamora Moreno

Pierre Caufap� Sarramona
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1.5. L’Agenda

Calendari del curs
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Dies de classe

Setmana pr�via als ex�mens

Negreta

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

SETEMBRE

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dm

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

DESEMBRE

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dm

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

MAR�

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dm

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

JUNY

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dm

1 2 3 4 5

SETEMBRE

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dm

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

OCTUBRE

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dm

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

GENER

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dm

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

ABRIL

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dm

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

JULIOL

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dm

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

NOVEMBRE

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dm

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

FEBRER

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dm

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

MAIG

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dm

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

AGOST

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dm
Ex�mens

Festius i vacances, inclosa la festa patronal

¥ Festa institucional: el 3 de maig. Dia Internacional de la Llibertat d'Expressi�

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
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Plànols

Facultat de Ciències de la Comunicació 99

PLANTA 0

Sala de lectura
Biblioteca

Sala de lectura
Hemeroteca

Servei Assistencial de Salut

Facultat de Dret

PLANTA 1 Servei Assistencial de Salut

R�dio
3      2      1

Plat� TV
3      2      1

Fotocop.

Mediateca

Editatge

Macintosh  SE/30

Aula
Mac 3

Aula
PC 3

Aules
10    9    8    7    6

Seminaris
2   1

CEDOCSeminaris
6   5   4   3

Aula
Magna

BAR
Instalálacions

DESPATXOS

CAP 108 / 122

Economia 106

DESPATXOS

Periodisme 105 / 121

Fil. Espanyola 123
Facultat de Dret

Becaris 124
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PLANTA 2

Facultat de Dret

Servei Assistencial de Salut

(Entrada principal)

Secretaria

Consergeria

Quiosc

Aules Mac
2    1

Aules
4   3   2   1

Aules
PC2   PC1

Sala
d'alumnes

Despatx
d'alumnes

Cabina de
Projecci�

Direccions
Departaments

Periodisme

CAP

Sala
v�deo 2

DESPATXOS

CAP 208 / 222

CC Pol�tiques 206

Sociologia 224

Laboratori
fotogr�fic

Plat�
TV 4

Sala
v�deo 1

Macintosh  SE/30

Muntatge

cinema

PLANTA 3 Servei Assistencial de Salut

Sala de
Juntes

Sala de
Graus

Vicedegans

DESPATXOS

Periodisme
307 / 317

Fil. Catalana

DESPATXOS

CAP
308 / 318

Hist�ria
Sales

d'estudi
Sales

d'estudi

Deganat

Administraci�
Facultat de Dret

305 i 319 306

Hist. / Psico.
320
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Facultat de Ciències de la Comunicació 101

PLANTA 4 Servei Assistencial de Salut

Facultat de Dret

DESPATXOS

CAP 403 / 415

DESPATXOS

CAP 404 / 416

Escales de cargol

ANNEX DE LA FACULTAT
Aules
12 a 17
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Plànol del Campus de Bellaterra
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Centres docents
1. Facultat de Ci�ncies
2. Facultat de Ci�ncies de l'Educaci�
3. Facultat de Ci�ncies de la Comunicaci�
4. Facultat de Ci�ncies Econ�miques i Empresarials
5. Facultat de Ci�ncies Pol�tiques i de Sociologia
6. Facultat de Dret
7. Facultat de Filosofia i Lletres
8. Facultat de Medicina
9. Facultat de Psicologia

10. Facultat de Traducci� i d'Interpretaci�
11. Facultat de Veterin�ria

22. Centre de Visi� per Computador
23. Centre Nacional de Microelectr�nica (CNM)
24. Institut d'An�lisi Econ�mica (IAE)
25. Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona
26. Institut d'Investigaci� en Intelálig�ncia Artificial
27. Institut de Biologia Fonamental
      "Vicent Villar i Palas�" (IBF)
28. Institut de Ci�ncia dels Materials
29. Institut de Ci�ncies de l'Educaci� (ICE)
30. Institut de F�sica d'Altes Energies (IFAE)
31. Planta de Tecnologia dels Aliments
      Granges Experimentals

44. Rectorat, Consell Social, Ger�ncia
45. Servei Assistencial de Salut
46. Servei d'Activitat F�sica (SAF)
47. Servei d'Estabulari
48. Servei d'Idiomes Moderns (SIM)
49. Servei d'Inform�tica
50. Vila Universit�ria i Cases Sert

Altres llocs d'inter�s
60. Bombers de la Generalitat de Catalunya
61. Escola de Bellaterra - Colálegi P�blic
62. Estaci� de Bellaterra FGC

A
Sa

ba
de

ll,
Te

rra
ss

a
iM

an
re

sa

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

l l l l l l l l l l l l l l l l
l l l l l l l l l l l l

l l l l l l l l l l
l l l l lN

Acc�s 5

llllllllllllllllllllllll

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
llllllll

lllll
llll

lll
lll

lll
lll

lll
lll

lll
ll

ll
ll

ll
ll

ll
ll

ll
l l

ll
ll

l l
l l

l l
l l

l l
l l

ll
ll

ll
ll

ll
ll

ll
ll

ll
ll

ll
lll

lll
llll

llllll
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

l l l l l
l l l

l l l
l l

l l
l l

l l
l l

l l
l l

l l
l l

l l
l l

l l
l l

l l
l l

l l
l l

l l
l l

l l
l l

l l
l l

l l
l l

l l
ll

ll
ll

ll
ll

ll
ll

ll
ll

ll
ll

ll
ll

ll

Sortida
UAB

Sortida UAB

A Barcelona

A Girona
i Fran�a

A Cerdanyola

Acc�s 1

A 
- 1

8

A - 7 / B - 30

Acc�s 4

A Sabadell

Acc�s 3

Ctra. de
Sant Cugat
a Sabadell

A S
an

t C
ug

at

A  Tarragona
i Lleida

6049
46

47

278

67

1

441

45
3 6

24

5 9

7

264

44 29 61

66

50

28

25

31

11

62

Pla�a
C�vica

42

23
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26

65
13

12

48

63

43 40

32

22

Universitat Aut�noma de Barcelona

14

Sortida UAB
12. Escola de Doctorat i de Formaci� Continuada
13. Escola Superior d'Hostaleria de Catalunya
14. Escola Universit�ria de Turisme

Instituts i centres de recerca
20. Centre d'Estudis Demogr�fics
      Centre de Documentaci� Europea
      Institut Universitari d'Estudis Europeus
21. Centre de Recerca Ecol�gica i d'Aplicacions
      Forestals (CREAF)

      Hospital Cl�nic Veterinari
32. Taller de Mec�nica i d'Electr�nica

Serveis
40. Biblioteca d'Humanitats
41. Escola Bressol ÇGespaÈ
42. Parc M�bil
43. Edifici d'Estudiants. Cinema i Teatre

Punt d'Informaci�
Serveis Universitaris. Pla�a C�vica
Treball Campus

63. Estaci� de Renfe Cerdanyola-Universitat
64. Estaci� Universitat Aut�noma FGC
65. Hotel Campus
66. Institut de Batxillerat ÇPere CaldersÈ
67. Laboratori General d'Assaigs i d'Investigacions
      de la Generalitat de Catalunya
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Telèfons i adreces electròniques

Adre�a Internet: http://blues.uab.es/fac.com

Administraci� de Centre
Tel.: 93 581 11 70
Fax: 93 581 20 05
Correu electr�nic:  ad.c.comunicacio@uab.es

Bar 
Tel.: 93 581 16 40

Biblioteca
Tel.: 93 581 14 92
Fax: 93 581 20 05
Correu electr�nic:  iybi0@cc.uab.es

CeDoc. Fons de Documentaci� Pol�tica (Hemeroteca)
Tel.: 93 581 16 41
Fax: 93 581 20 05

Consell dÕEstudiants
Tel.: 93 581 14 44
Fax: 93 581 20 05

Consergeria
Tel.: 93 581 16 95
Fax: 93 581 20 05
Correu electr�nic: sdgc26@blues.uab.es

Deganat
Tel.: 93 581 19 45
Fax: 93 581 20 05
Correu electr�nic:  dg.c.comunicacio@uab.es

Departament de Comunicaci� Audiovisual i de Publicitat
Tel.: 93 581 30 29 / 93 581 15 88
Fax: 93 581 15 40

Facultat de Ciències de la Comunicació 103
Correu electr�nic: d.com.audiovisual@uab.es

Departament de Periodisme i de Ci�ncies de la Comunicaci�
Tel.: 93 581 15 45 / 93 581 25 67
Fax: 93 581 20 05
Correu electr�nic:  d.periodisme@uab.es
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Gesti� acad�mica
Tel.: 93 581 19 93 / 93 581 19 94 / 93 581 13 19
Fax: 93 581 20 05
Correu electr�nic:  sdgc27@blues.uab.es

Gesti� econ�mica
Tel.: 93 581 13 62
Fax: 93 581 20 05
Correu electr�nic:  sdgc28@blues.uab.es

Hemeroteca general
Tel.: 93 581 11 46
Fax: 93 581 20 05
Correu electr�nic:  iybi1@cc.uab.es

Laboratoris de fotografia
Tel.: 93 581 15 91
Fax: 93 581 20 05
Correu electr�nic:  sdgc30@blues.uab.es

Laboratoris docents informatitzats
Tel.: 93 581 16 39
Fax: 93 581 20 05
Correu electr�nic:  iiau1@cc.uab.es

Laboratoris i tallers dÕ�udio i dÕimatge
Tel.: 93 581 14 93
Fax: 93 581 20 05
Correu electr�nic:  sdgc29@blues.uab.es

LÕInstitut de la Comunicaci� (InCom)
Tel.: 93 581 26 96
Fax: 93 581 26 96
Adre�a Internet:  http://www.uab.es/incom

Llibreria Kioskiero
Tel.: 93 580 84 96
Fax: 93 581 20 70
Correu electr�nic:  kioskiero@interbook.net
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Adre�a Internet:  http://www.interbook.net/personal/kioskiero

Mediateca
Tel.: 93 581 27 19
Fax: 93 581 20 05
Correu electr�nic:  iybi3@cc.uab.es
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Oficina S�crates
Tel.: 93 581 17 95
Fax: 93 581 20 05

Servei de fotoc�pies
Tel.: 93 581 23 37

Professorat de la Facultat
Relaci� de professors, departaments als quals estan adscrits, despatx i n�mero dÕextensi�
telef�nica (cal marcar el 93 581 davant):

Adelantado Gimeno, Josep Sociologia 224 1529
Aguilar Cuevas, Lourdes Filologia Espanyola 123 1245
Aguilar Espa�a, David Filologia Espanyola 123 1245
Aguilera Quesada, Manuel CAP   218 1543
Ajenjo Cosp, Marc Sociologia 224 1529
Albero Andr�s, M. Magdalena Periodisme 313 1939
Alcoba Rueda, Santiago Filologia Espanyola 123 1245
Altarriba Sensada, Miquel CAP   212 1445
Alt�s Rufias, Elvira Periodisme 121 1194
A�a�os Carrasco, Elena Psicologia de lÕEducaci� 320 1644
Argelaguet Argem�, Jordi Ci�ncia Pol�tica i Dret P�blic 206 1394
Arias P�rez, Susana Periodisme 124 1742
Arkotxa Etxaniz, Xabier Periodisme 121 1194
Aymerich Piqu�, Ramon Periodisme 411 1999
Badell Serra, Pepa CAP   308 1589
Badia Avellaneda, Llu�s Periodisme 117 1690
Baeza Gallur, Jos� CAP   212 1445
Balanz� Guerendiain, F�lix Filologia Espanyola 123 1245
Ballart Hern�ndez, Xavier Ci�ncia Pol�tica i Dret P�blic 206 1394
Balsebre Torroja, Armand CAP   318 1643
Barb� Izuel, M. Ester Dret P�blic 106 1741
Barrabino Garc�a-Manso, Andreu CAP   312 1792
Bassols Puig, Margarida Filologia Catalana 319 1594
Berg�s Saura, Laura Periodisme 107 1692
Bernadas Su��, Dolors CAP   412 1595
Berrio Serrano, Jordi Periodisme 117 1690
Bertran Alcalde, Francesc X. Periodisme 311 1592
Bertran Coppini, Eduard CAP   212 1445
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Blanch Nieto, Margarida CAP   222 1790
Blanco Pont, Josep Maria CAP   410 1638
Blanco Soler, Joan Manuel Periodisme 411 1999
Boet Dom�nech, Eduard CAP 208 1744
Bonet Bagant, Montserrat CAP   218 1543
Borrat Mattos, H�ctor Periodisme 311 1592
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Borrell Mestre, Joaquim Ci�ncia Pol�tica i Dret P�blic 206 1394
Burguet Ardiaca, Francesc Periodisme 311 1592
Busquets Bragulat, Juli Sociologia 224 1529
Calero Vinelo, Ar�stides Eloy Economia i Hist. Econ�mica 106 1741
Camps Monsech, Joan Ramon CAP 214 1691
Ca�o Garc�a, Amelia del Filologia Espanyola 123 1245
Carreras Barcel�, Pere Psicologia de lÕEducaci� 320 1644
Casademunt Monfort, Alexandre Ci�ncia Pol�tica i Dret P�blic 206 1394
Casanova Casado, L�dia Psicologia de lÕEducaci� 320 1644
Castel Tremosa, Antoni Periodisme 307 1942
Castellanos Vila, Josep Anton Filologia Catalana 319 1594
Catal� Dom�nech, Josep Maria CAP 122 1292
Cerd�n Los Arcos, Josetxo CAP   412 1595
Chill�n Asensio, Llu�s Albert Periodisme 409 1590
Chiva Planas, Joan Antoni CAP   214 1691
Cid Leal, Pilar Filologia Catalana 408 1541
Cladellas Pros, Ram�n Psicologia de lÕEducaci� 320 1644
Clua Infante, Anna Periodisme 121 1999
Colominas Ferran, Joaquim Ci�ncia Pol�tica 206 1394
Corominas Piulats, Maria Periodisme 107 1692
Costa Badia, Pere-Oriol Periodisme 113 1195
Crespo Haro, Esteve CAP   222 1790
Cuadrado Ben�tez, M. Isabel Filologia Catalana 408 1541
Culla Clar�, Joan Baptista Hist�ria 306 1593
Delgado Reina, Matilde CAP   412 1595
Dietrich Plaza, Cristina Ci�ncia Pol�tica i Dret P�blic 206 1394
D�ez Jim�nez, Merxe Periodisme 317 1941
Dolz Gastaldo, Mavi Filologia Catalana 305 1642
Egu�a Hern�ndez, îscar CAP   212 1445
Elvira Huse, Francisco Jos� CAP   212 1445
Entenza Rodr�guez, Ana Isabel CAP   308 1589
Escribano Royo, Francesc CAP   218 1543
Escrig Ortiz, Gl�ria CAP 308 1589
Espinet Burunat, Francesc Hist�ria 320 1644
Espinosa Mirabet, S�lvia CAP   216 1745
Faura Pujol, Neus Filologia Catalana 305 1642
Feliu Mart�nez, Laura Dret P�blic 106 1741
Ferr� Pavia, Carme Periodisme 124 1742
Figueres Artigas, Josep Maria Periodisme 411 1999
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Font Grasa, Pere CAP   116 1743
Fontcuberta Balaguer, Mar de Periodisme 111 1694
Franquet Calvet, Rosa CAP   416 1995
Freixes Montes, Jordi Ci�ncia Pol�tica i Dret P�blic 206 1394
Freixes Sanjuan, Teresa Ci�ncia Pol�tica i Dret P�blic 206 1394
Fuentes Pujol, Eul�lia Filologia Catalana 408 1541
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F�rst B�ttler, Philipp CAP 214 1691
Fust� Puigoriol, Isabel Psicologia de lÕEducaci� 320 1644
Gallego Ayala, Joana Periodisme 409 1590
Gallofr� Virgili, Ma. Josefa Filologia Catalana 319 1594
Garc�a Altadill, Elisabeth CAP   112 1537
Garc�a Dur�n De Lara, Ra�l Economia Aplicada 106 1741
Garc�a Mu�oz, N�ria CAP   118 1738
Gim�nez de Cisneros, Dar�o Periodisme 409 1590
Gimeno Abad, Ricardo Did�ctica Expressi� Musical 306 1593
Giral Quintana, Eugeni Periodisme 117 1690
Gir� Mart�, Francesc Xavier Periodisme 311 1592
Girona Compte, Josep M. CAP   218 1543
Gispert Trias, Xavier CAP   218 1543
G�mez Fontanills, David CAP 122 1292
G�mez Matar�n, Neus Ci�ncia Pol�tica i Dret P�blic 206 1394
G�mez Mompart, Josep Llu�s Periodisme 407 1943
Gomis Sanahuja, Lorenzo Periodisme 307 1942
Gonz�lez Quesada, Alfons Filologia Catalana 408 1541
Goz�lvez Serrano, Francisco CAP   314 1536
Gubern Garriga-Nogu�s, Rom� CAP 404 1544
Guti�rrez Garc�a, Mar�a E. CAP   216 1745
Haro Mata, Inmaculada CAP   410 1638
Hern�ndez G�mez, Juan Bautista CAP   212 1445
Hern�ndez Talavera, Albert Periodisme 317 1941
Herreros Arconada, Mario CAP   114 1443
Huerta Vi�as, Fernando Filologia Espanyola 123 1245
Huertas Bail�n, Amparo CAP   412 1595
Hurtado Giner, Agust� Art 306 1593
Jim�nez L�pez, Ëngels Filologia Catalana 408 1541
Jones Salerno, Daniel E. Periodisme 415 1793
Lacalle Zalduendo, M. Rosario Periodisme 313 1939
Larr�gola Bonastre, Gemma CAP   412 1595
L�zaro Pernias, Patricia CAP   410 1638
Llacer Mu�oz, Mar�a Gracia Ci�ncia Pol�tica i Dret P�blic 206 1394
Llin�s Soler, Montserrat CAP   208 1744
Llorca Albero, Jos� Mar�a Ci�ncia Pol�tica i Dret P�blic 206 1394
Longhi, Ludovico CAP 410 1638
L�pez Doy, Luis CAP   112 1537
L�pez L�pez, Bernat Periodisme 111 1694

Facultat de Ciències de la Comunicació 107
L�pez L�pez, Manuel Periodisme 411 1999
Lorite Garc�a, Nicol�s CAP   216 1745
Luque Mendoza, Susana Filologia Espanyola 123 1245
Luz�n Fern�ndez, Virginia CAP 412 1595
Mar�n Otto, Enric Periodisme 407 1943
Mart� Mart�, Josep Ma. CAP   116 1743
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Mart� Puig, Salvador Ci�ncia Pol�tica i Dret P�blic 206 1394
Mart�n Pascual, Miguel çngel CAP   112 1537
Mart�nez Corcuera, Raul CAP   412 1595
Mart�nez Pi�ero, Josep CAP   112 1537
Mart�nez Surinyac, Gabriel CAP   212 1445
Massan�s Vilaplana, Joan Periodisme 111 1694
Mateo P�rez, Rosario de Periodisme 107 1692
Mateu Evangelista, Manuel CAP   208 1744
Mestanza Garc�a, M�nica CAP 108 1739
Miguel Quesada, Francisco J. Sociologia 224 1529
Molina Compte, Caterina Filologia Catalana 305 1642
Molinero Santamaria, C�sar Periodisme 107 1692
Moncl�s Blanco, Bel�n CAP 410 1638
Montero S�nchez, M. Dolores Periodisme 113 1195
Montoya Vilar, Norminanda CAP 410 1638
Mora Malo, Enrico Sociologia 224 1529
Moragas Sp�, Miquel de Periodisme 415 1796
Moreno G�mez, Miquel CAP   208 1744
Moreno Sard�, Amparo Periodisme 317 1941
Mu�oz Ramos, Isidre Filologia Catalana 305 1642
Murciano Mart�nez, Marcial Periodisme 115 1147
Niqui Espinosa, Jacint CAP   410 1638
Noguero Grau, Antoni CAP   114 1443
Oliva Lloveras, Rosa CAP   222 1790
Oliver Comes, Josep Manuel CAP   112 1537
Palaz�n Gonz�lez, M. Luisa CAP 122 1292
Palencia Villa, Rosa M. CAP 410 1638
Paloma Sanlleh�, David Filologia Catalana 305 1642
Par�s Maicas, Manuel Periodisme    117 1690
Pellicer Colillas, Ramon CAP 218 1543
Perdiguer Andr�s, Agust� CAP   108 1739
Pereira Garza, Manuel CAP   116 1743
P�rez-Portabella, Antoni CAP 412 1595
P�rez Tornero, Jos� Manuel Periodisme 105 1689
Perona P�ez, Juan Jos� CAP   412 1595
Perpiny� Morera, M. Remei Filologia Catalana 408 1541
Piquer Vinent, Eva Periodisme 407 1943
Posada Arribas, Javier Enrique Sociologia 224 1529
Prado Pico, Emili CAP   118 1738
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Puig Borr�s, N�ria Periodisme 107 1692
Puig Gonz�lez, Joaquim CAP   312 1792
Puy Juanico, Jos� Jaime Hist�ria 306 1593
Quitllet Magri�a, Rosa M. CAP   222 1790
Rabad�n Perea, Jos� Vicente Periodisme 409 1590
Ramajo Hern�ndez, Natividad CAP   410 1638
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Ramentol Massana, Santiago Periodisme 111 1694
Ramiro Castellblanque, Mariano CAP   214 1691
Recoder Sellares, M. Josep Filologia Catalana 408 1541
Reig Malla, Antoni Periodisme 121 1194
Remotti Carbonell, J.Carlos Ci�ncia Pol�tica i Dret P�blic 206 1394
Rey Oriol, Josep Economia Aplicada 106 1741
Riambau M�ller, Esteve CAP   122 1292
Ribes Gu�rdia, Francesc Xavier CAP 216 1745
Ricarte Bescos, Josep Maria CAP   314 1536
Rius Bar�, Josep Carles Periodisme 121 1194
Riva Amela, Josep Lluis CAP   308 1589
Rivero S�nchez, Josep Antoni CAP   314 1536
Roas Deus, David Filologia Espanyola 123 1245
Roca Comet, Pere CAP 218 1543
Roca Correa, David CAP 314 1536
Roca Sagal�s, Josep Oriol Economia Aplicada 106 1741
Rodrigo Alsina, Miguel Periodisme 113 1195
Rodr�guez Bravo, Angel CAP   318 1643
Rodr�guez Pi, Lluis CAP   218 1543
Roma de Asso, Humbert Periodisme 115 1147
Rueda Gallardo, Francesc J. CAP   112 1537
Sainz Gsell, Nilda Nora Dret P�blic 106 1741
Sala Noguer, Ram�n. Periodisme 317 1941
Salom�n Gonz�lez, M�nica Dret P�blic 106 1741
Salvans Borr�s, Roger CAP 410 1638
Sanahuja Bonfill, Josep M. Ci�ncia Pol�tica i Dret P�blic 206 1394
Santamarina Blanco, Montserrat CAP 412 1595
Sanz Gadea Goncer, Ricardo Ci�ncia Pol�tica i Dret P�blic 206 1394
Sanz Garc�a, Josep CAP 208 1744
Selva Masoliver, Marta CAP   404 1544
Serra Massansalvador, Francesc Dret P�blic 106 1741
Sibina Tom�s, Joan CAP   410 1638
Sol� Fontanet, Joan Ma. CAP   116 1743
Sol� Puig, Carlota Sociologia 224 1529           
Soler Pujals, Pere CAP   108 1739
Soriano Clemente, Jaume Periodisme 311 1592
Soto Sanfiel, Maite CAP 412 1595
Tamborero Viadiu, Vicen� CAP   222 1790
Tena Parera, Daniel CAP   308 1589
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Terr�n Blanco, Jos� Luis CAP   122 1292
Teruel Planas, Elvira Filologia Catalana 305 1642
Toledano Gonz�lez, Ll. Ferran Hist�ria 306 1593
Tom�s Calvo, Robert Economia Aplicada 106 1741
Torreiro G�mez, Casimiro CAP   122 1292
Torrent Badia, Anna Ma. Filologia Catalana 319 1594
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Tresserras Gaju, Joan Manuel Periodisme 407 1943
Tubau Comamala, Ivan Periodisme 313 1939
Tubella Casadevall, Imma CAP   122 1292
Tu��n San Mart�n, Amparo Periodisme 111 1694
Ullod Pujol, Ana CAP   214 1691
Valero Sancho, Jos� Luis CAP   308 1589
Veiga Rodr�guez, Francisco Hist�ria 306 1593
Vel�zquez Garc�a-Talavera,Teresa Periodisme 115 3160
Ventura Boleda, Jordi CAP   214 1691
Ventura Drets, Dolors CAP   312 1792
Verdaguer Lozano, Josep Sociologia 224 1529
Vidal Castell, David Periodisme 124 1742
Vidal Oliveras, Jaume Art 306 1593
Viladomiu Canela, Lourdes Economia Aplicada 106 1741
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Vilanova Vila-Abadal, Francesc Hist�ria 306 1593
Vilar Gr�bol, Josep CAP   208 1744
Vilardell G�mez, Jordi CAP 208 1744
Vilches Manterola, Lorenzo Periodisme 105 1793
Wakefield Barret, Richard CAP   314 1536
Zeller Orellana, Carlos Periodisme 113 1195
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2. L’Autònoma

Informar-se
Estudiar: informació acadèmica i suport a l’estudi
Viure
Participar
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Informar-se

Centres docents i guia de l’estudiant

Els centres docents, facultats i escoles universit�ries us ofereixen informaci� detallada sobre
diferents temes del vostre inter�s o b� us orienten cap a on adre�ar la vostra consulta en cada
cas.
DÕaltra banda, cada centre docent edita anualment La guia de lÕestudiant, on podreu trobar
tamb� informaci� detallada sobre els temes seg�ents: estructura i organitzaci� del centre,
plans dÕestudis, informaci� acad�mica i serveis.
Aquesta guia la podeu adquirir en el moment de fer la matr�cula. Tamb� podeu consultar-
la al Punt dÕInformaci� de la Pla�a C�vica.

Oficina d’Informació

Tel.: 93 581 11 11
Fax: 93 581 20 00
Correu electr�nic: informacio@uab.es
Adre�a Internet: http://www.uab.es

LÕOficina dÕInformaci� disposa dÕun punt dÕinformaci� situat a la Pla�a C�vica. El punt us
ofereix informaci� sobre els aspectes seg�ents:

¥ Totes les q�estions relacionades amb lÕAut�noma: estudis, informaci� acad�mica,
organismes i activitats culturals.

¥ El m�n universitari en general: altres universitats catalanes, de la resta de lÕEstat i
estrangeres.

Al punt dÕinformaci� hi ha instalálats ordinadors a disposici� dels usuaris. Aquests terminals
ofereixen tota la informaci� de la UAB i totes les possibilitats informatives de la xarxa
Internet.
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Campus virtual

La Universitat Aut�noma de Barcelona circula per les autopistes de la comunicaci� perqu�
est� oberta al m�n i per facilitar la connexi� amb altres realitats i altres fonts i serveis
dÕinformaci�.
Els alumnes de la UAB accedeixen a Internet des de casa o des del campus, mitjan�ant les
aules inform�tiques i tenen acc�s als serveis seg�ents:
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¥ Web de la UAB i altres de tot el m�n
¥ Tutories electr�niques
¥ Adre�a pr�pia de correu electr�nic
¥ Serveis Internet: participaci� en grups de not�cies (News), magatzem electr�nic de

programes gratu�ts...

Autònoma oberta
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LÕAut�noma �s una universitat tecnol�gicament capdavantera en la seva gesti�, cosa que
facilita lÕacc�s a la informaci� i la immediatesa dels serveis.
Els alumnes de la UAB poden consultar les qualificacions, els expedients acad�mics complets
i automatricular-se als terminals dÕautoservei distribu�ts per les facultats.
Tamb� poden accedir a aquests serveis des de terminals dÕautoservei financers, en virtut
dÕun acord entre la UAB i lÕentitat financera emissora del carnet dÕestudiant.
Mitjan�ant la xarxa Internet, i gr�cies al projecte CESAR, els estudiants poden accedir als
serveis com la consulta de qualificacions i dÕexpedient acad�mic, a la seva b�stia de correu
electr�nic i altres que sÕhi poden anar incorporant. 
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Estudiar

Informació acadèmica

Reincorporacions

La reincorporaci� al centre cal demanar-la al deg� o director del centre corresponent. Per
demanar-la cal tenir present el seg�ent: 

¥ si es volen continuar els mateixos estudis que sÕhavien abandonat, i no sÕhan iniciat altres
estudis, lÕ�nic requisit necessari �s no tenir el r�gim de perman�ncia exhaurit. 

¥ si sÕhavien abandonat uns estudis per iniciar-ne uns altres sÕhaur� dÕhaver superat, com a
m�nim, 60 cr�dits, o el nombre de cr�dits m�nims exigits en la primera matr�cula, i no
haver exhaurit el r�gim de perman�ncia respecte dels estudis als quals es vol la
reincorporaci�.

Matrícula

Tant les persones admeses per primera vegada en un centre universitari com els estudiants
dels altres cursos han de formalitzar la matr�cula a la secretaria del centre corresponent o
mitjan�ant lÕautomatr�cula, als terminals propis de la Universitat o als terminals Servicaixa,
per a aquells centres que hagin adaptat aquesta modalitat, durant els dies i els mesos establerts
en el calendari espec�fic de cada centre.

Documentació

Alumnes de nou ingr�s
Presentaci� de lÕimpr�s a la secretaria acompanyat de: 
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¥ original i fotoc�pia del document que doni dret a matr�cula redu�da o gratu�ta, si escau
(credencial de becari condicional, carnet de fam�lia nombrosa, certificat de ser funcionari
o personal laboral). Si sÕha obtingut matr�cula dÕhonor global de COU, cal presentar
original i fotoc�pia del llibre de qualificacions

¥ original i fotoc�pia del DNI o passaport
¥ dues fotografies actuals en color
¥ original del document que doni acc�s a la universitat: targeta de selectivitat, certificat

de FP 
¥ justificant del trasllat dÕexpedient i fotoc�pia compulsada de lÕexpedient (acc�s per les

vies 7 i 8) 
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¥ certificat acad�mic personal i fotoc�pia compulsada del t�tol (acc�s per la via 2) 
¥ resguard del pagament del trasllat dÕexpedient (acc�s per la via de trasllat dÕexpedient). 
¥ els alumnes que accedeixen a uns estudis de nom�s segon cicle o al segon cicle dÕuns

estudis de 1r i 2n cicle des dÕuna titulaci� pr�via hauran de presentar, si no ho han lliurat
abans, fotoc�pia compulsada del t�tol que li ha donat acc�s als nous estudis i de lÕexpedient. 

¥ els alumnes admesos per cursar uns estudis a la UAB perqu� tenen convalidats 70 o m�s
cr�dits dÕuns estudis universitaris realitzats a lÕestranger hauran de presentar la resoluci�
dÕadmissi�. 

¥ autoritzaci� del Rector en el cas de simultane�tat dÕestudis. 
¥ original i fotoc�pia de la resoluci� de convalidaci� dÕestudis anteriors, si escau.

Resta dÕalumnes
Presentaci� de lÕimpr�s a la secretaria acompanyat de: 
¥ original i fotoc�pia del document que doni dret a matr�cula redu�da o gratu�ta, si escau

(credencial de becari condicional, carnet de fam�lia nombrosa, certificat de ser funcionari
o personal laboral).

¥ els alumnes que es reincorporen a uns estudis i que nÕhavien comen�at uns altres hauran
de presentar: fotoc�pia compulsada del t�tol dels altres estudis si els han finalitzat o resguard
del pagament del trasllat dÕexpedient si no han finalitzat els estudis que van iniciar
posteriorment als abandonats.

¥ original i fotoc�pia de la resoluci� de convalidaci� dÕestudis anteriors, si escau.

Matrícula gratuïta

DÕacord amb lÕOrdre de 17 dÕagost de 1982, sÕaplicaran les gratu�tats seg�ents:
a) Les fam�lies nombroses de segona categoria i dÕhonor.
b) Els becaris del r�gim general dÕajuts a lÕestudi. Altres becaris a c�rrec dels Pressupostos

Generals de lÕEstat.
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c) Els qui tinguin matr�cula dÕhonor global de COU.

Tindran dret al 50% de descompte de lÕimport de la matr�cula:
¥ Les fam�lies nombroses de primera categoria.

Els alumnes que hagin obtingut matr�cula dÕhonor en alguna assignatura tindran dret a
matr�cula gratu�ta del mateix nombre dÕassignatures o cr�dits en el curs seg�ent.
En cap cas sÕaplicar� un nombre de matr�cules dÕhonor superior al dÕassignatures de qu�
sÕhagi matriculat lÕalumne, ni la quantitat total de la deducci� podr� sobrepassar lÕimport
de les taxes acad�miques.
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Cost. Principals conceptes del pressupost de la UAB

Ingressos 

Subvenci� p�blica 66,30%
Preus p�blics per matr�cules 16,80%
Publicacions i prestaci� de serveis 2,24%
Convenis dÕinvestigaci� 5,60%
Ingressos patrimonials 0,57%
Ingressos p�blics per a investigaci� 6,78%
Altres ingressos 1,72%

Despeses 

Personal docent 41,20%
Personal dÕadministraci� i serveis 20,63%
Funcionament 12,91%
Investigaci� 11,90%
Inversions 8,72%
Despeses financeres 3,18%
Beques i subvencions 1,36%
Altres despeses 0,11%

Exàmens

Plans d’estudis antics

Convocat�ria ordin�ria
La matr�cula d�na dret a dues convocat�ries dÕex�mens finals, una al juny i lÕaltra al setembre.

Convocat�ria extraordin�ria de febrer (final de carrera)
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Cada curs acad�mic es fa una altra convocat�ria al mes de febrer, a la qual poden acollir-
se els alumnes als quals falti un nombre determinat dÕassignatures, segons el que estableix
cada centre.
Per optar a aquesta convocat�ria, caldr� presentar una solálicitud a la secretaria durant les
dates que el centre estableixi.
Ser� obligatori presentar-se a la totalitat de les assignatures pendents.
La convocat�ria del febrer no podr� anulálar-se i constar� a lÕexpedient, encara que lÕalumne
no sÕhi presenti.
LÕexamen de febrer consumeix convocat�ria, per tant, lÕalumne, en el moment de fer la
solálicitud, haur� dÕoptar per una de les dues convocat�ries restants (juny o setembre).
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Plans d’estudis nous

La matr�cula d�na dret a dues convocat�ries dÕex�mens finals; les del primer semestre s�n
la de febrer i la de juny, i les del segon semestre, la de juny i la de setembre.

Convocat�ria extraordin�ria de febrer
Els centres poden establir la forma dÕaplicaci� dÕaquesta normativa que creguin m�s
convenient.

1. Poden demanar aquesta convocat�ria:
Ð Els alumnes a qui quedi un m�xim de 40 cr�dits per finalitzar els estudis.
Ð Els alumnes que vulguin accedir a una titulaci� de segon cicle i tinguin pendents fins

a 20 cr�dits del primer cicle de la titulaci� que els d�na acc�s.
2. Dels 40 cr�dits a qu� fa refer�ncia el punt 1, podr� haver-hi un m�xim de 20 la doc�ncia

dels quals sÕimparteixi en el segon semestre. Aquests 20 cr�dits han de ser cr�dits repetits.
3. Ser� obligat�ria la solálicitud dÕaquesta convocat�ria extraordin�ria per a totes les

assignatures pendents.
4. Els alumnes disposaran de dues convocat�ries i, si no superen la de febrer, podran escollir

entre una sola de les altres dues en el moment de realitzar la solálicitud.
5. Atesa lÕestructura semestral de la doc�ncia, nom�s caldr� solálicitar la convocat�ria ex-

traordin�ria per a les assignatures pendents del segon semestre.
6. Una vegada concedida la convocat�ria extraordin�ria, ser� obligat�ria la presentaci� a

lÕexamen.
En cas de no presentaci� a lÕexamen, aquesta convocat�ria es considerar� exhaurida.

Revisió d’exàmens

LÕavaluaci� �s el conjunt de proves que, de forma continuada, es fan al llarg del curs per a
una formaci� millor de lÕalumnat. LÕalumnat t� dret a con�ixer el sistema dÕavaluaci� de
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cada assignatura al comen�ament del curs. Els programes de les assignatures contindran els
sistemes dÕavaluaci� i sÕhi indicaran les proves que sÕhauran de realitzar.
Les avaluacions poden ser parcials, quan nom�s informin respecte del coneixement dÕuna
o diverses parts dÕuna assignatura, o finals, quan la seva finalitat �s constatar el coneixement
total de lÕassignatura. En tots els casos ha dÕexistir una avaluaci� final a la qual lÕalumne
es pugui presentar. Les avaluacions es reflecteixen mitjan�ant les notes.
LÕavaluaci� final ser� la que constar� a lÕacta corresponent i sÕanotar� a lÕexpedient acad�mic
personal de lÕalumnat.
Els mitjans habituals per a lÕavaluaci� s�n les proves escrites i els treballs o les pr�ctiques
realitzades durant el curs. 
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Proc�s
Per demanar una revisi� extraordin�ria: 
¥ Solálicitud dirigida al deg� o director del centre. 
¥ El deg� o director proposar� a la junta de facultat o dÕescola el nomenament dÕun tribunal

en el termini m�xim dÕun mes. En cas dÕurg�ncia, podr� nomenar-lo directament. 
¥ El tribunal el formaran 3 professors del centre, un dels quals ha de ser del departament

responsable de la mat�ria objecte de revisi�, que actuar� com a ponent. En cap cas pot
formar part del tribunal el professor directament responsable de la prova. 

¥ El ponent notificar� a lÕinteressat la constituci� del tribunal i el requerir� per tal que pugui
presentar, per escrit o en audi�ncia, les alálegacions que consideri. Aix� mateix demanar�
les proves i lÕinforme corresponent al professor responsable. En el cas de proves orals,
els centres establiran mecanismes per garantir els drets de lÕalumnat. 

¥ En cas de produir-se diverses solálicituds de revisi� dÕuna mateixa assignatura, la direcci�
del centre, el deganat o la junta de facultat nomenaran un �nic tribunal revisor. Tamb�
podr� optar-se per un sol tribunal quan hi hagi diverses solálicituds de revisi� de diferents
assignatures. En aquest sup�sit, el nombre de membres del tribunal ser� de cinc, dos dels
quals actuaran com a ponents, i sÕadoptar� la denominaci� de Òcomissi�Ó.

¥ El tribunal resoldr� en el termini m�xim dÕun mes des de la data de constituci�. En el cas
que sigui revisada una avaluaci�, el mateix tribunal sÕencarregar� de posar-li la nota
corresponent. 

¥ De la resoluci� del tribunal, se nÕinformar� el deg� o director, que lÕexecutar� i la notificar�
a lÕinteressat. 

¥ Les decisions del tribunal s�n recorribles al Rector en el termini dÕun mes. 

Terminis
¥ Revisi� ordin�ria: comen�ar� com a m�nim vint-i-quatre hores despr�s de la publicaci�

de notes o el mateix dia si sÕha anunciat p�blicament amb anterioritat. 
¥ Revisi� extraordin�ria: 12 dies a partir del dia que el calendari aprovat per la Junta de

Govern fixi com a darrer dia per a la introducci� de notes per a cada convocat�ria. 

Observacions
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¥ En cas que lÕalumne tingui pendent la resoluci� dÕuna revisi� extraordin�ria, no queda
exonerat de presentar-se a la convocat�ria que pugui estar en curs o dels procediments
dÕanulálaci� previstos a la normativa.

¥ Realitzada una avaluaci� final dÕuna assignatura, les proves corresponents hauran dÕestar
en cust�dia del professorat als departaments fins a la convocat�ria seg�ent dins el mateix
curs. I, en tot cas, fins a tres mesos despr�s de lÕ�ltima convocat�ria en qu� hagi participat
lÕalumne aquell curs.

¥ Les proves revisades pel procediment extraordinari quedaran en cust�dia del deg� o
director. SÕhauran de guardar durant un any.
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Convalidacions

Convalidacions d’estudis parcials cursats a l’Estat espanyol

�s compet�ncia del rector de la Universitat resoldre els expedients de convalidaci� dÕestudis
parcials efectuats a lÕEstat espanyol en facultats universit�ries, escoles t�cniques superiors
de grau mitj� i centres an�legs.
Les solálicituds de convalidaci� es presentaran a la secretaria corresponent i aniran
acompanyades dÕuna certificaci� acad�mica personal o dÕuna fotoc�pia compulsada en qu�
es consignaran les assignatures aprovades i la qualificaci� de cadascuna dÕaquestes, i tamb�
del pla dÕestudis i dels programes de les assignatures, que es presentaran, com correspon,
segellats pel centre dÕorigen.
La Comissi� de Convalidacions de la UAB sÕencarregar� de la resoluci� pertinent, a proposta
del vocal de convalidaci� del centre.
Per tramitar una solálicitud de convalidaci� cal que lÕalumne hagi estat adm�s al centre i per
la titulaci� corresponent, excepte per al cas dels alumnes amb estudis estrangers parcials.

Convalidació d’estudis parcials cursats a l’estranger

Per lÕacord del Consell dÕUniversitats del 28 de novembre de 1989 (BOE del 30 de desembre
de 1989), correspon al rector de la Universitat acordar la convalidaci� dels estudis cursats
en centres estrangers pels equivalents espanyols.
La convalidaci� dÕaquests estudis implicar� el reconeixement dels estudis de grau inferior
previs i necessaris per accedir als estudis convalidats.
Aquests alumnes tenen acc�s directe a la Universitat sempre que convalidin un m�nim de
70 cr�dits, dels quals nom�s 15 podran ser de lliure elecci�; en cas contrari, hauran de
formalitzar la preinscripci�.
�s requisit indispensable per acceptar la solálicitud de convalidaci� que lÕalumne acrediti
no tenir acabats al seu pa�s dÕorigen els estudis que cal convalidar.

Documentaci� que cal presentar
a) Inst�ncia de solálicitud.
b) T�tol, diploma o certificat oficial acreditatiu del nivell i tipus dÕestudis que es volen

convalidar.
c) Pla dÕestudis o quadre de mat�ries cursades, expedit o publicat pel centre corresponent.
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d) Programes de les assignatures en qu� figurin els continguts i lÕamplitud amb qu� han
estat cursades.

e) Certificat de naixement, expedit pel Registre Civil corresponent, que acrediti la nacionalitat
del solálicitant. Aquest certificat pot ser substitu�t per un testimoni o una certificaci�
expedida pels serveis consulars del seu pa�s a Espanya o, si �s espanyol, per una fotoc�pia
compulsada del DNI. 

Tots els documents que es presentin hauran de ser oficials, expedits per les autoritats
competents i legalitzats per via diplom�tica, acompanyats, si escau, per la traducci� (al catal�
o al castell�) realitzada per traductor jurat.
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La Comissi� de Convalidacions de la Universitat Aut�noma de Barcelona sÕencarregar� de
la resoluci� pertinent, a proposta del vocal de convalidacions del centre.

Homologació de títols estrangers d’ensenyament superior

LÕhomologaci� de t�tols de grau superior, universitaris o t�cnics, correspondr� en la seva
tramitaci� i resoluci� al Ministeri dÕEducaci� i Cultura (RD 86/1987 de 16 de gener, BOE
del 23.1.1987).
DÕacord amb lÕOrdre del 5 de juny de 1982, la convalidaci� dÕestudis totals i de t�tols
obtinguts en centres estrangers dÕensenyament superior, universitaris o t�cnics, com tamb�
els de qualsevol altre grau que habiliti per a lÕexercici professional, requerir�, en els casos
que es determinin, una prova de conjunt que es far� al centre espanyol en qu� la persona
interessada pretengui formalitzar la seva matr�cula i situaci� acad�mica, excepte en els casos
de plena equival�ncia establerts en els tractats o els convenis internacionals.
La documentaci� que sÕha de presentar �s la mateixa que sÕha consignat per a la convalidaci�
dÕestudis parcials.

Trasllats

La Comissi� dÕOrdenaci� Acad�mica, delegada de la Junta de Govern va aprovar els criteris
per resoldre les solálicituds de trasllats dÕaltres universitats cap a centres de la UAB. Aquests
criteris s�n:
¥ SÕha de tenir aprovat un m�nim de 60 cr�dits.
¥ Tots els trasllats hauran dÕestar degudament motivats i justificats.
¥ En cap cas no es podran fer adaptacions procedents dÕexpedients de trasllats a plans dÕestudi

actuals dels quals no sÕofereixi la doc�ncia.
¥ Els centres podran acceptar com a m�xim un nombre de trasllats, per a cada estudi, igual

al 5% de les places ofertes el primer curs. Aquest 5% sÕha dÕentendre per sobre de la
capacitat autoritzada.

¥ LÕadjudicaci� de les places es far� dÕacord amb la qualitat dels expedients acad�mics i
comprovant, tamb�, que compleixen els requisits dÕacc�s.

¥ En casos excepcionals, els centres podran solálicitar al vicerector dÕOrdenaci� Acad�mica
lÕampliaci� del 5% establert, i alálegaran les raons que la motivin.
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Procediment que cal seguir

Els alumnes procedents dÕaltres centres que desitgin continuar els mateixos estudis a la
Universitat Aut�noma de Barcelona hauran de lliurar la solálicitud a la secretaria corresponent
entre lÕ1 i el 31 de juliol, acompanyada dÕuna fotoc�pia compulsada de lÕexpedient acad�mic.
La solálicitud ser� resolta pel rector a proposta del deg� o director, i ser� comunicada a
lÕalumne interessat per la secretaria del centre.
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En cas que la persona solálicitant sigui acceptada, haur� dÕabonar al centre de proced�ncia
lÕimport de les taxes corresponents al dret de trasllat.
Als alumnes que continu�n els mateixos ensenyaments iniciats en una altra universitat, seÕls
computaran les convocat�ries exhaurides, segons els criteris de la normativa sobre r�gim
de perman�ncia dÕaquesta universitat.
En cap cas no sÕacceptaran trasllats dÕalumnes que hagin exhaurit el r�gim de perman�ncia
establert per aquesta universitat.

Simultaneïtat d’estudis

1. La simultane�tat dÕestudis a la UAB requereix lÕautoritzaci� pr�via del rector o del
vicerector en qui hagi delegat aquesta funci� i lÕobtenci� de pla�a per mitj� de
preinscripci�.

2. La simultane�tat dÕestudis requereix tenir un m�nim de 60 cr�dits superats en el pla
dÕestudis dÕorigen.

3. SÕautoritzar� la simultane�tat de manera excepcional en el cas que la segona matr�cula
es faci en estudis amb places vacants una vegada finalitzat el proc�s de preinscripci�.

4. Per concedir la simultane�tat dÕestudis, es far� una valoraci� de lÕexpedient de lÕalumne.
5. Excepcionalment, quan lÕalumne presenti 45 cr�dits convalidats i, per tant, no ocupi pla�a

a primer curs, es valorar� la possibilitat de concedir la simultane�tat dÕestudis sense tenir
en compte el punt n�mero 3 dÕaquesta normativa.

6. Quan lÕalumne realitzi la seva darrera matr�cula dÕuns estudis a la universitat, entenent
com a tal la que es fa quan li queden fins a 40 cr�dits per finalitzar els estudis, no podr�
presentar la solálicitud de simultane�tat dÕestudis per a uns altres estudis.

Simultaneïtat d’estudis de segon cicle

1. La simultane�tat dÕestudis per realitzar una titulaci� de segon cicle al mateix temps que
una altra titulaci� a la UAB requereix lÕautoritzaci� pr�via del rector o del vicerector en
qui hagi delegat aquesta funci�.

2. Per concedir la simultane�tat dÕestudis es far� una valoraci� de lÕexpedient acad�mic de
lÕalumne.
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Règim de permanència

�s compet�ncia del Consell Social de la Universitat lÕelaboraci� del r�gim de perman�ncia
dels estudiants universitaris. Actualment, la Universitat Aut�noma de Barcelona t� vigents
dos r�gims de perman�ncia: un, aprovat pel Consell Social a lÕabril de 1987, que �s dÕaplicaci�
a tots els alumnes matriculats en plans dÕestudis anteriors a la reforma, i lÕaltre, aprovat al
maig de 1992 i modificat al juny de 1994, que �s dÕaplicaci� als alumnes matriculats en
estudis nous o reformats dÕacord amb les directrius generals comunes per a lÕelaboraci� dels
plans dÕestudis.
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Normativa de permanència per als alumnes que cursen els nous plans d’estudis

Article 1. Ëmbit dÕaplicaci�
1.1. Aquesta normativa sÕaplicar� als alumnes que cursin els estudis de primer i de segon

cicle als centres integrats i als adscrits dÕaquesta universitat a qu� fan refer�ncia els
articles 84 i 85.1 dels Estatuts de la UAB, segons els nous plans dÕestudis elaborats
dÕacord amb el Reial Decret 1497/1987, de 27 de novembre, sobre directrius generals
comunes dels plans dÕestudis dels t�tols universitaris, i els corresponents reials decrets
de directrius generals propis de cada titulaci�.

1.2. Al primer cicle de qualsevol estudi i a les diplomatures, es procurar� que els professors,
amb la direcci� expressa del coordinador dÕestudis, avalu�n conjuntament lÕalumnat.
En aquest marc sÕhauria de poder garantir a lÕalumne un sistema de tutories pr�vies
efectives.

1.3. SÕestableix en 90 el nombre de m�xim cr�dits de qu� un alumne es pot matricular per
primera vegada.

1.4. El l�mit de matriculaci� per als alumnes amb cr�dits pendents de semestres anteriors
sÕestableix en una matr�cula m�xima anual en cr�dits equivalent a:

C�rrega total del t�tol
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ- + 20% = N
Nombre dÕanys previstos

SÕha dÕarrodonir N fins a la xifra dÕunitats 0 o 5 m�s alta.
1.5. En tot cas, lÕalumne sÕhaur� de matricular obligat�riament de les assignatures no

superades.

Article 2. Alumnes de primer curs
2.1. Els alumnes de primer curs hauran dÕaprovar, entre totes les convocat�ries dels dos

semestres, dues o m�s assignatures semestrals amb un valor total, com a m�nim, de 12
cr�dits. En cas contrari, lÕalumne no podr� continuar els mateixos estudis.

2.2. Quan un estudiant hagi de deixar els estudis que ha iniciat segons aquesta normativa,
podr� tornar a fer la preinscripci� al cap de dos cursos acad�mics, per una �nica vegada.

2.3. Els alumnes que hagin accedit a la UAB per mitj� de la prova per a m�s grans de vint-
i-cinc anys i que estiguin en la situaci� prevista en lÕarticle 2.1 podran tornar a matricular-
se dÕaquells estudis al cap de dos cursos acad�mics.
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Article 3. Convocat�ries per assignatura
Els alumnes es podran presentar a sis convocat�ries, com a m�xim, per superar cada
assignatura.
Els que tinguin cinc convocat�ries esgotades dÕuna assignatura podran demanar que a lÕ�ltima
convocat�ria es constitueixi un tribunal format per tres professors de la mat�ria de qu�
estiguin matriculats, nomenats pel deg� o pel director del centre de com� acord amb el
departament corresponent, els quals elevaran lÕacta del resultat de lÕavaluaci� feta i la
qualificaci� al deganat o a la direcci� del centre.
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Article 4. Anulálaci� de matr�cula i de convocat�ries
4.1. LÕanulálaci� de matr�cula no requereix cap justificaci� i caldr� solálicitar-la al llarg del

primer trimestre del curs acad�mic. La concessi� o denegaci� correspon als degans o
als directors de centre, les resolucions dels quals es poden rec�rrer davant el rector. Pel
que fa a la perman�ncia, lÕanulálaci� de la matr�cula t� la mateixa consideraci� que si
lÕalumne no sÕhagu�s matriculat.

4.2. LÕanulálaci� de convocat�ria no requereix cap tr�mit administratiu i funciona de forma
autom�tica si lÕalumne no es presenta als ex�mens. El Çno presentatÈ, per tant, no far�
c�rrer convocat�ria.

4.3. El centre i els departaments implicats hauran de definir els criteris dÕavaluaci� de cada
assignatura, ja que en els nous plans dÕestudis hi ha assignatures que s�n eminentment
pr�ctiques i que no tindran una avaluaci� amb examen tradicional. Aquests criteris
sempre sÕhauran de fer p�blics a lÕinici del per�ode lectiu en qu� estigui programada
lÕassignatura corresponent.

4.4. En el cas dÕassignatures optatives o de lliure elecci�, lÕalumne tamb� disposar� de sis
convocat�ries per superar-les. En cas que el pla dÕestudis permeti el canvi dÕalguna
dÕaquestes assignatures, es comptaran les convocat�ries exhaurides. Despr�s dÕhaver-
ne exhaurit cinc, no es podr� canviar lÕassignatura.

Article 5. Trasllats dÕalumnes procedents dÕuna altra universitat
5.1. Als alumnes que continu�n els mateixos estudis iniciats en una altra universitat, seÕls

comptaran les convocat�ries esgotades segons els criteris dÕaquesta normativa.
5.2. Els alumnes que abandonin els estudis en una altra universitat per haver esgotat el seu

r�gim de perman�ncia no podran iniciar ni continuar els mateixos estudis a la Universitat
Aut�noma de Barcelona.

Article 6. Actes derivats de lÕaplicaci� dÕaquesta normativa
6.1. La Comissi� Acad�mica del Consell Social vetllar� pel compliment adequat dÕaquesta

normativa i elevar� al rector les propostes de resoluci� dels actes derivats dÕaplicar-la
i que siguin de la seva compet�ncia.

6.2. Contra les resolucions del rector a qu� fa refer�ncia lÕapartat anterior, podr� interposar-
se recurs contenci�s administratiu i, si escau, recurs de reposici� potestatiu, en els
terminis legalment establerts.
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Disposici� addicional
El Consell Social far� anualment una avaluaci� de lÕaplicaci� del punt 1.2 de lÕarticle 1 i,
en general, dels resultats dÕaplicaci� de la Normativa de Perman�ncia.

Disposicions transit�ries
Primera. Als alumnes que continu�n fent els seus estudis dÕacord amb el pla dÕestudis antic,
seÕls aplicar� el r�gim de perman�ncia aprovat pel Consell Social en data 28 dÕabril de 1987.
Segona. Als alumnes que facin lÕadaptaci� del pla dÕestudis antic al nou pla dÕestudis que
es va posar en funcionament el curs 1992-1993, seÕls aplicar� aquest r�gim de perman�ncia
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aprovat pel Consell Social, tenint en compte que, una vegada feta lÕadaptaci�, els quedar�
el nombre de convocat�ries que resulti de lÕaplicaci� del quadre seg�ent:

Pla dÕestudis actual: Pla dÕestudis nou:
convocat�ries que lÕalumne convocat�ries que li resten

ha exhaurit
__________________________ ___________________________

1 6
2 6
3 6
4 5
5 4

Normativa de permanència per als alumnes que cursen els plans d’estudis antics

Als alumnes que cursin els estudis de primer i de segon cicle esmentats a lÕarticle 64 dels
Estatuts, seÕls aplicar� el r�gim de perman�ncia seg�ent (el terme ÇestudisÈ equival al conjunt
dÕassignatures encaminades a lÕobtenci� dÕuna titulaci� dins dÕuna mateixa facultat sem-
pre que aquestes no siguin considerades cursos comuns, a criteri del deg� o del director):

1. Alumnes de primer curs
Els alumnes de primer curs, si no han anulálat la matr�cula o totes les assignatures en els
terminis que es fixen en aquesta normativa, hauran de superar, com a m�nim, una assignatura
entre les convocat�ries de juny i de setembre.
En cas contrari, no podran seguir els mateixos estudis.
LÕanulálaci� de matr�cula o de les convocat�ries de totes les assignatures nom�s aplicar�
reserva de pla�a per a lÕany acad�mic seg�ent, sempre que lÕalumne hagi fet efectiu lÕimport
de la matr�cula, i aquest benefici nom�s podr� aplicar-se una sola vegada.
Quan un estudiant hagi dÕabandonar els estudis que ha iniciat dÕacord amb aquesta normativa,
podr� tornar a fer-ne la preinscripci� al cap de dos anys acad�mics.

2. Convocat�ries per assignatura
Els alumnes disposaran de sis convocat�ries per a cada assignatura. Les dues �ltimes
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convocat�ries podran realitzar-se, si lÕalumne ho demana, mitjan�ant un tribunal format per
tres professors del departament, un dels quals ser� el responsable de lÕassignatura, nomenats
pel director del departament. Tots els professors signaran lÕacta corresponent.

3. Anulálaci� de matr�cula i de convocat�ries
1) LÕanulálaci� de matr�cula no requereix cap justificaci� per mitj� de documents. Caldr�

solálicitar-la al llarg del primer trimestre acad�mic, i la seva concessi�, que correspondr�
als degans o als directors, tindr�, a efecte de perman�ncia, la mateixa consideraci� que
si lÕalumne no sÕhagu�s matriculat.
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2) LÕanulálaci� de convocat�ries tampoc no necessita cap justificaci�; se solálicitar� a la
secretaria del centre corresponent com a m�nim dos dies h�bils abans de lÕexamen, que
tindr� lloc dins els terminis que assenyali, per a cada curs, la Junta de Govern.

3) Les anulálacions extraordin�ries sÕhauran de justificar. La solálicitud es presentar� en el
termini dÕuna setmana a partir del mateix dia de lÕexamen. El centre haur� de resoldre
la petici� una setmana despr�s dÕhaver rebut la solálicitud.

La concessi� de tots aquests tipus dÕanulálacions interromp el r�gim de perman�ncia.

4. Trasllats dÕalumnes procedents dÕuna altra universitat
Als alumnes que continu�n els mateixos ensenyaments iniciats en una altra universitat, seÕls
computaran les convocat�ries exhaurides, segons els criteris dÕaquesta normativa.
Els alumnes que abandonin els estudis en una altra universitat per haver esgotat el r�gim de
perman�ncia no podran iniciar ni continuar els mateixos estudis a la Universitat Aut�noma
de Barcelona.
Les resolucions dictades en aplicaci� dÕaquesta normativa podran impugnar-se davant el
Consell Social, el qual nÕemetr� una proposta al rector de la Universitat.

Premis extraordinaris de les titulacions

1. LÕadjudicaci� dels premis extraordinaris es far�, com a m�xim, una vegada cada curs
acad�mic, dins del per�ode establert amb aquesta finalitat en el calendari
academicoadministratiu aprovat per la Junta de Govern.

2. El premi extraordinari sÕatorgar� entre aquells alumnes que hagin finalitzat els seus
estudis el curs anterior i que hagin obtingut una nota mitjana global del seu expedient
acad�mic igual o superior a 2,3. Aquesta mitjana sÕobtindr� de la manera seg�ent:
¥ el nombre de cr�dits que correspon a cada assignatura es multiplicar� per la qualificaci�

que lÕalumne hagi obtingut en la darrera convocat�ria;
¥ es far� el mateix per a cada assignatura;
¥ se sumaran tots aquests resultats;
¥ aquest resultat total es dividir� per la suma del nombre de cr�dits de totes les assignatures

que lÕalumne hagi fet, cadascun dÕells multiplicat pel nombre de convocat�ries que
lÕalumne hagi utilitzat.
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Per obtenir-la, sÕaplicar� a les qualificacions dels alumnes lÕequival�ncia seg�ent, dÕacord
amb la taula dÕequival�ncies que regula lÕapartat 4 de lÕannex I del Decret 1267/1994,
de 10 de juny, i que �s la que sÕindica tot seguit:

Suspens 0
Aprovat 1
Notable 2
Excelálent 3
Matr�cula dÕhonor 4
No presentat o convocat�ria anulálada No es comptabilitza
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3. Per a cada titulaci�, i en cada curs acad�mic, es podran concedir com a m�xim dos premis
quan el nombre dÕalumnes que hagin acabat la titulaci� sigui igual o inferior a cent.
Si �s superior a cent, es podr� concedir un premi addicional per cada cinquanta alumnes
o fracci� que superin aquesta quantitat. No es podran acumular els dÕuna titulaci� a una
altra, ni els dÕun curs acad�mic a un altre. Els premis podran quedar deserts.

4. En cas que el nombre dÕalumnes que es trobin en situaci� dÕobtenir premi extraordinari
excedeixi del nombre autoritzat, el tribunal podr� fer realitzar als candidats una �nica
prova sobre un tema espec�fic de cada titulaci�. Els candidats hauran dÕestar assabentats
de la realitzaci� dÕaquesta prova quinze dies abans com a m�nim, mitjan�ant una
comunicaci� personalitzada, signada pel secretari del tribunal i tramesa amb acusament
de recepci�.
Aquesta comunicaci� haur� dÕincloure la data, lÕhora i el lloc de realitzaci� de la prova
i el tema elegit.

5. Les propostes de tribunal, elaborades pel deganat del centre, seran aprovades per la Junta
de Centre, un cop escoltada la Comissi� de Doc�ncia del centre o de la titulaci�. Es
constituir� un tribunal per a cada titulaci�.
Els tribunals estaran formats per tres professors dÕuniversitat que siguin doctors i que
imparteixin doc�ncia a la titulaci�; a la proposta hi ha de figurar un membre suplent.
El tribunal que aprovi la Junta de Centre sÕelevar� a la Comissi� dÕOrdenaci� Acad�mica.

6. La proposta de concessi� de premi extraordinari que faci el tribunal ser� lliurada a la
Junta de Centre perqu� lÕaprovi.

7. Un cop aprovada la proposta per la Junta de Centre, ser� elevada a la Junta de Govern
perqu� en faci lÕaprovaci� definitiva.

Sol·licituds de títols

Quan un alumne hagi acabat els estudis universitaris, podr� demanar el t�tol corresponent
adre�ant-se a la secretaria del seu centre, on lÕinformaran de la documentaci� necess�ria i
de les taxes fixades per formalitzar aquest tr�mit.
LÕalumne haur� de recollir el t�tol oficial personalment; en cas contrari, la persona designada
haur� dÕaportar un poder notarial atorgat per lÕalumne que lÕautoritzi a efectuar aquesta
gesti�. Si lÕalumne interessat resideix en una altra localitat o en un altre pa�s, pot solálicitar
per escrit al deg� o al director de centre la remissi� del t�tol a la Direcci� Provincial
dÕEducaci� i Ci�ncia, Oficina dÕEducaci�, o a lÕoficina consular m�s propera al seu lloc
de resid�ncia.
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Crèdits de lliure elecció i assignatures d’universitat

De tots els cr�dits que lÕalumne ha de cursar per acabar una carrera, un 70% sÕobt� fent
assignatures obligat�ries; un 20%, assignatures optatives i el 10% restant, assignatures de
lliure elecci�. 
LÕalumne podr� obtenir el nombre de cr�dits de lliure elecci� fixat pel seu pla dÕestudis de
la manera seg�ent: 
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¥ T� la possibilitat de triar tant dÕentre les mat�ries optatives del propi pla dÕestudis com
dÕentre la resta dÕassignatures ofertes per la UAB en els plans dÕestudis nous, amb algunes
excepcions. 

¥ A m�s, per facilitar lÕelecci� dels cr�dits de lliure elecci�, la UAB ofereix unes assignatures
dÕuniversitat, amb contingut, professorat i horaris pensats precisament per complementar
coneixements dÕaltres carreres. 

¥ La UAB tamb� reconeix com a cr�dits de lliure elecci� ensenyaments i activitats impartits
per altres universitats i institucions. 

¥ LÕalumne tamb� pot sol.licitar el reconeixement de cr�dits de lliure elecci� mitjan�ant

128 La guia de l'estudiant 1998-1999

comunicaci�  11/7/98 13:05  P�gina 128
lÕacreditaci� dÕuns estudis previs.
Aquests estudis hauran de ser estudis universitaris homologats o propis de la UAB de 1r,
de 2n o de 1r i 2n cicle. 

El nombre m�xim de cr�dits que es podr� recon�ixer a un estudiant ser� de 12 cr�dits per a
les diplomatures i de 20 per a les llicenciatures. ònicament es poden incorporar 10 cr�dits
per curs acad�mic.
En tot cas, at�s que aquesta normativa pot canviar a mitj� termini, cal adre�ar-se a la secretaria
del centre per demanar m�s informaci�.
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Accés al segon cicle dels estudis

Normativa d’accés a segon cicle des de titulacions prèvies

T�tol I. Disposicions generals
Article 1
La present normativa ser� dÕaplicaci� a aquells alumnes que vulguin accedir a uns estudis
de segon cicle o al segon cicle dÕuns estudis de primer i segon cicle des dÕuna titulaci�
pr�via, que sÕimparteixen als centres integrats i als centres adscrits dÕaquesta universitat a
qu� fan refer�ncia els articles 84 i 85.1 dels Estatuts de la UAB, segons els nous plans
dÕestudis elaborats dÕacord amb el RD 1497/87, de 27 de novembre.

Article 2
Els alumnes que hagin superat el primer cicle dÕuns estudis en una altra universitat i que
vulguin cursar el segon cicle de la mateixa titulaci� a la UAB, hauran dÕaccedir-hi per la
via de trasllat dÕexpedient.

Article 3
Nom�s podran accedir directament al segon cicle dels estudis que en les directrius generals
pr�pies dels seus plans dÕestudis, o les ordres ministerials que les desenvolupen, aix� ho
estableixen, els alumnes que compleixin els requisits de titulaci� establerts.

Article 4
Podran accedir als estudis de segon cicle o al segon cicle dÕuns estudis de primer i segon
cicle els alumnes que hagin superat el primer cicle dÕun pla dÕestudis no reformat, sempre
i quan existeixi lÕequival�ncia corresponent, dÕacord amb el Reial decret 1954/1994, de 30
de setembre, sobre homologaci� de t�tols als del Cat�leg de t�tols universitaris oficials creat
pel Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre.

Article 5
Anualment la Junta de Govern de la Universitat Aut�noma de Barcelona fixar� el nombre
dÕalumnes que poden accedir als estudis de segon cicle i al segon cicle dÕestudis de primer
i segon cicle que ho tinguin previst.
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T�tol II. Preinscripci� i adjudicaci� de les places
Article 6
LÕ�rgan competent per a resoldre les solálicituds dÕacc�s a uns estudis de segon cicle o al
segon cicle dÕuns estudis de primer i segon cicle ser� el rector a proposta del deg� o del
director del centre responsable de lÕorganitzaci� dels estudis.

Article 7
La Junta de Govern, a proposta de cada centre, aprovar� el per�ode de preinscripci� i els
criteris per a lÕordenaci� de les solálicituds presentades per accedir a cadascun dÕaquests
estudis. 
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Article 8
El per�ode de preinscripci� i els criteris esmentats sÕhauran de fer p�blics a cada centre, pels
mitjans habituals, abans del moment de la preinscripci�.

Article 9
Els criteris que cada centre proposi per a la seva aprovaci� a la Junta de Govern sÕhauran
dÕajustar a les directrius seg�ents:

a) Els centres podran exigir la realitzaci� dÕuna prova espec�fica, que pot tenir car�cter
eliminatori.

b) La baremaci� de lÕexpedient acad�mic es far� tenint en compte nom�s el primer cicle
dels estudis dÕorigen.

c) La baremaci� de lÕexpedient acad�mic sÕhaur� dÕajustar a la taula dÕequival�ncies que
estableix lÕapartat 4 de lÕannex I del Reial decret 1267/1994, de 10 de juny, i que sÕindica
tot seguit:
¥ susp�s 0
¥ aprovat 1
¥ notable 2
¥ excelálent 3
¥ matr�cula dÕhonor 4
Ð no presentat o convocat�ria anulálada, no es comptabilitza.

d) La mitjana de lÕexpedient acad�mic sÕobtindr� de la manera seg�ent:
Ð El nombre de cr�dits que correspon a cada assignatura es multiplicar� per la qualificaci�

que lÕalumne hagi obtingut en la darrera convocat�ria.
Ð Se sumaran tots aquests resultats i es dividir� per la suma total dels cr�dits corresponents

a aquestes assignatures.
e) El centre podr� tenir en compte altres m�rits per a lÕordenaci� de les solálicituds dÕacc�s

a aquests estudis.

Article 10
Per a lÕadjudicaci� de les places dels estudis esmentats les solálicituds seran ordenades de
major a menor per la suma de cadascuna de les puntuacions obtingudes segons els criteris
abans exposats.

Article 11
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La proposta dels degans i dels directors de centre per a lÕadjudicaci� de les places dels estudis
corresponents haur� de contenir tots els solálicitants ordenats de major a menor puntuaci�,
incloent els alumnes per als quals es proposa lÕadmissi�, els alumnes que queden en llista
dÕespera, si fos el cas, i els alumnes que es proposa que no siguin admesos.
Els centres notificaran la resoluci� del rector als interessats i faran p�blica la llista dÕadmesos
i exclosos pels mitjans habituals.

Article 12
Es podr� convenir amb la resta dÕuniversitats p�bliques catalanes lÕestabliment de criteris
conjunts per a lÕadmissi� dÕalumnes a alguns dels estudis esmentats. 
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Aquests criteris dÕavaluaci� i adjudicaci� hauran de ser publicats pr�viament al per�ode de
preinscripci�.

T�tol III. Acc�s directe al segon cicle dÕuns estudis de primer i segon cicle amb una
titulaci� pr�via
Article 13
Els alumnes que vulguin accedir al segon cicle dÕuns estudis de primer i segon cicle diferents
dels estudis cursats amb anterioritat hauran de fer-ho a trav�s del procediment establert en
aquesta normativa.

Article 14
En el cas que un alumne soláliciti tamb� en el mateix curs acad�mic lÕadmissi� al primer
curs dels mateixos estudis a trav�s de lÕOficina de Preinscripci�, no podr� formalitzar la
solálicitud de matr�cula fins que estiguin resoltes ambdues vies. Si per una de les vies
lÕinteressat obt� una pla�a, per� est� pendent de resoluci� de lÕaltra via, la Universitat li far�
una reserva de pla�a. En el cas que lÕalumne acced�s als estudis per les dues vies haur�
dÕoptar per una de les dues.

Article 15
Si lÕalumne opta per accedir als estudis des del primer curs haur� de continuar-los dÕacord
amb el pla dÕestudis vigent.

T�tol IV. Complements de formaci�
Article 16
El centre que imparteix els estudis de segon cicle o el segon cicle dÕestudis de primer i segon
cicle fixar� les assignatures i els criteris per a superar els complements de formaci� establerts
per les respectives ordres ministerials.

Article 17
Els complements de formaci� podran ser cursats atenent a alguns dels criteris seg�ents:
a) Assignatures superades dintre del pla dÕestudis dÕorigen que siguin id�ntiques, amb la

mateixa codificaci�, que les fixades com a complements de formaci�. Aquests cr�dits
sÕadaptaran en lÕexpedient acad�mic de lÕalumne dels estudis de segon cicle o del segon
cicle dels estudis de primer i segon cicle.

b) Com a cr�dits de lliure elecci� de la titulaci� que li doni acc�s als estudis de segon cicle
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o al segon cicle dÕuns estudis de primer i segon cicle. Aquests cr�dits sÕadaptaran en
lÕexpedient acad�mic de lÕalumne dels estudis de segon cicle o del segon cicle dels estudis
de primer i segon cicle.

c) Si lÕalumne ha superat assignatures en el pla dÕestudis per mitj� del qual ha accedit al
segon cicle que tenen un contingut equivalent als complements de formaci�, podr�
solálicitar-ne la convalidaci�.

d) Les mat�ries que configuren els complements de formaci� podran ser superades
simult�niament al segon cicle que cursa lÕalumne. No obstant aix�, el centre que imparteix
els estudis pot fixar els complements de formaci� que, per constituir prerequisits de les
mat�ries del segon cicle corresponent, han de ser superats amb anterioritat a les mateixes.
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e) Els alumnes que hagin obtingut una pla�a en uns estudis de segon cicle o al segon cicle
dÕuns estudis de primer i segon cicle, podran cursar els complements de formaci�
simult�niament amb la titulaci� dÕorigen. En aquest cas lÕautoritzaci� de simultane�tat
ser� autom�tica.

T�tol V. Condicions acad�miques
Article 18
Els expedients dels alumnes que accedeixin a uns estudis de segon cicle o al segon cicle
dÕuns estudis de primer i segon cicle des de una titulaci� pr�via, quedaran subjectes a les
condicions seg�ents:
a) Per continuar cursant els estudis previs que li han perm�s lÕacc�s als estudis de segon

cicle o al segon cicle dÕuns estudis de primer i segon cicle, haur� de solálicitar la
simultane�tat dÕestudis, excepte que nom�s vulgui cursar els complements de formaci�
necessaris.

b) Si lÕalumne en el primer cicle dels estudis dÕorigen ha superat assignatures que en els
estudis de segon cicle o al segon cicle dels estudis de primer i segon cicle tenen la
consideraci� dÕassignatures optatives haur� de cursar altres assignatures optatives diferents
fins a completar la c�rrega lectiva exigida al pla dÕestudis.

c) Si lÕalumne en el primer cicle dels estudis dÕorigen ha superat assignatures que en els
estudis de segon cicle o al segon cicle dels estudis de primer i segon cicle tenen la
consideraci� dÕassignatures troncals i/o obligat�ries, la Universitat fixar� les assignatures
que lÕalumne haur� de superar, amb la finalitat dÕobtenir-ne els cr�dits necessaris per a
lÕobtenci� del t�tol. Les mat�ries escollides hauran dÕajustar-se, per ser superades, a les
restriccions que el mateix pla dÕestudis fixi.

d) Si lÕalumne ha cursat, parcialment o totalment, el segon cicle dÕuns estudis que li d�na
acc�s als estudis de segon cicle o al segon cicle dÕuns estudis de primer i segon cicle,
podr� solálicitar la convalidaci� dÕassignatures ja superades en aquest segon cicle per
altres de segon cicle dels estudis als quals ha accedit.

T�tol VI. Alumnes amb estudis estrangers
Article 19
LÕalumne amb estudis estrangers superats totalment que soláliciti accedir a uns estudis de
segon cicle o al segon cicle dÕuns estudis de primer i segon cicle haur� de tenir homologat
el seu t�tol pel Ministeri dÕEducaci� i Cultura per una titulaci� de les que donen acc�s als
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estudis per als quals lÕinteressat solálicita lÕacc�s.

Article 20
Si lÕalumne t� superats estudis estrangers parcials, o el Ministeri dÕEducaci� i Cultura li ha
denegat lÕhomologaci� dels estudis estrangers superats totalment, haur� de solálicitar la
convalidaci� dÕestudis dÕuna titulaci� de les que imparteix la UAB i que donen acc�s als
estudis de segon cicle o al segon cicle dÕuns estudis de primer i segon cicle, la qual sÕajustar�
als criteris seg�ents:
a) Presentaci� de la solálicitud de convalidaci� a la secretaria del centre que imparteix els

estudis que vol convalidar, acompanyada de la documentaci� que acrediti la superaci�
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dÕestudis estrangers i la resoluci� denegat�ria de lÕhomologaci� del t�tol estranger, si
escau.

b) Per poder accedir als estudis de segon cicle o al segon cicle dÕuns estudis de primer i
segon cicle, la convalidaci� haur� dÕincloure, com a m�nim, tot el primer cicle dels estudis
per als quals ha solálicitat la convalidaci�.

c) Per accedir als estudis de segon cicle o al segon cicle dÕuns estudis de primer i segon
cicle, lÕalumne, pr�viament, formalitzar� la matr�cula dels estudis convalidats i abonar�
el preu corresponent a les assignatures convalidades.

Article 21
Els alumnes compresos en lÕarticle anterior hauran de solálicitar la simultane�tat dÕestudis
en els casos seg�ents:
a) Quan lÕalumne vulgui formalitzar la matr�cula dels estudis de segon cicle o del segon

cicle dÕuns estudis de primer i segon cicle en el mateix curs acad�mic que formalitza la
matr�cula dels estudis convalidats.
En aquest cas, la concessi� de la simultane�tat dÕestudis ser� autom�tica per� nom�s es
concedir� per matricular les assignatures convalidades i les dels estudis als quals ha
accedit.

b) Quan lÕalumne vulgui continuar els estudis per als qual se li ha concedit la convalidaci�
i els estudis de segon cicle o el segon cicle dÕuns estudis de primer i segon cicle.
En aquest cas, la solálicitud de simultane�tat dÕestudis ser� resolta dÕacord amb els criteris
generals establerts.

Estudis amb accés al segon cicle

ESTUDIS ACC�S DES DE

Administraci� i Direcci� dÕEmpreses ¥ Diplomatura de Ci�ncies Empresarials
¥ 1r cicle dÕEconomia

Antropologia Social i Cultural ¥ Diplomatura de: Educaci� Social; 
Infermeria; Mestre de qualsevol 
especialitat; Treball Social
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¥ 1r cicle de: Administraci� i Direcci�
dÕEmpreses; Belles Arts; Ci�ncies
Pol�tiques i de lÕAdministraci�;
Comunicaci� Audiovisual; Dret;
Economia; Filosofia; qualsevol filologia;
Geografia; Hist�ria; Hist�ria de lÕArt;
Humanitats; Pedagogia; Periodisme;
Psicologia; Publicitat i Relacions
P�bliques; Sociologia
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ESTUDIS ACC�S DES DE

Biologia ¥ 1r cicle de Ci�ncies del Mar

Bioqu�mica ¥ 1r cicle de: Biologia; Farm�cia;
Qu�mica; Medicina; Veterin�ria

Ci�ncia i Tecnologia dels Aliments ¥ ET Agr�cola. Especialitat de:
Explotacions Agropecu�ries;
Hortofruticultura i Jardineria; Ind�stries
Agr�ries i Aliment�ries

¥ ET Industrial. Especialitat de Qu�mica
Industrial

¥ ET Forestal. Especialitat dÕInd�stries
Forestals

¥ 1r cicle de: Biologia; Enginyeria
Agr�noma; Enginyeria Qu�mica;
Enginyeria de Monts; Farm�cia;
Medicina; Qu�mica; Veterin�ria

Ci�ncies Ambientals ¥ ET Agr�cola. Especialitat de:
Explotacions Agropecu�ries;
Hortofruticultura i Jardineria; Ind�stries
Agr�ries i Aliment�ries; Mecanitzaci� i
Construccions Rurals

¥ ET Forestal. Especialitat de:
Explotacions Forestals; Ind�stries
Forestals

¥ ET Industrial. Especialitat de Qu�mica
Industrial

¥ ET de Mines. Especialitat de:
Explotaci� de Mines; Instalálacions
Electromec�niques Mineres;
Mineral�rgia i Metalál�rgia; Recursos
Energ�tics; Combustibles i Explosius;
Sondeigs i Prospeccions Mineres

¥ ET dÕObres P�bliques. Especialitat de:
Hidrologia; Transports i Serveis Urbans
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¥ 1r cicle de: Enginyeria Agr�noma;
Enginyeria de Camins, Canals i Ports;
Enginyeria Qu�mica; Enginyeria de
Mines; Enginyeria de Monts; Biologia;
Ci�ncies del Mar; Geologia; Qu�mica

Ci�ncies Pol�tiques i de lÕAdministraci� ¥ Diplomatura de Gesti� i Administraci�
P�blica

¥ 1r cicle de: Sociologia; Dret
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ESTUDIS ACC�S DES DE

Comunicaci� Audiovisual ¥ 1r cicle dÕestudis universitaris oficials

Economia ¥ Diplomatura de Ci�ncies Empresarials
¥ 1r cicle dÕAdministraci� i Direcci�

dÕEmpreses

Enginyeria Electr�nica ¥ ET Industrial. Especialitat de:
Electr�nica Industrial; Electricitat

¥ ET dÕInform�tica de Sistemes
¥ ET de Telecomunicaci�. Especialitat de:

Sistemes de Telecomunicaci�; Sistemes
Electr�nics; So i Imatge; Telem�tica

¥ 1r cicle de: Enginyeria Industrial;
Enginyeria Inform�tica; Enginyeria de
Telecomunicacions; F�sica

Enginyeria Inform�tica ¥ ET de: Inform�tica de Gesti�;
Inform�tica de Sistemes

Enginyeria Qu�mica ¥ ET Industrial. Especialitat de Qu�mica
Industrial

¥ 1r cicle de Qu�mica

Filologia Anglesa ¥ 1r cicle de qualsevol filologia

Filologia Catalana ¥ 1r cicle de qualsevol filologia

Filologia Cl�ssica ¥ 1r cicle de qualsevol filologia

Filologia Francesa ¥ 1r cicle de qualsevol filologia

Filologia Hisp�nica ¥ 1r cicle de qualsevol filologia

Geologia ¥ 1r cicle dÕEnginyeria de Mines

Hist�ria i Ci�ncies de la M�sica ¥ 1r cicle dÕestudis universitaris oficials
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¥ tres primers cursos del grau superior del
Conservatori

Humanitats ¥ 1r cicle dÕestudis universitaris oficials

Matem�tiques ¥ Diplomatura dÕEstad�stica

Pedagogia ¥ Diplomatura dÕEducaci� Social
¥ Mestre de qualsevol especialitat
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ESTUDIS ACC�S DES DE

Periodisme ¥ 1r cicle dÕestudis universitaris oficials

Psicopedagogia ¥ Diplomatura dÕEducaci� Social
¥ Mestre de qualsevol especialitat
¥ 1r cicle de: Pedagogia; Psicologia

Publicitat i Relacions P�bliques ¥ 1r cicle dÕestudis universitaris oficials

Qu�mica ¥ ET Industrial. Especialitat de Qu�mica
Industrial

¥ 1r cicle de: Enginyeria Qu�mica; 
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Farm�cia

Sociologia ¥ Diplomatura de Treball Social
¥ 1r cicle de Ci�ncies Pol�tiques i de

lÕAdministraci�

Teoria de la Literatura i ¥ 1r cicle de qualsevol filologia
Literatura Comparada

Traducci� i Interpretaci� ¥ 1r cicle dÕestudis universitaris oficials
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Suport a l’estudi

Beques i programes d’intercanvi

Beques i ajuts de primer i segon cicle

Ërea dÕAlumnes-Beques
Tel.: 93 581 11 10
Fax: 93 581 20 00

Des de lÕËrea dÕAlumnes-Beques es gestionen les beques i els ajuts seg�ents:

Beques que convoca el Ministeri d’Educació i Cultura (MEC)

Beques de la convocat�ria general del Ministeri dÕEducaci� i Cultura
Per obtenir una beca o un ajut sÕhauran de complir aquells requisits de car�cter acad�mic i
econ�mic que demana la convocat�ria.
Les solálicituds de beca sÕhauran de presentar abans de formalitzar la matr�cula, al lloc i
centre en qu� lÕalumne sÕhagi de matricular (recopilaci� i control de la documentaci� Beques).
LÕimpr�s de solálicitud de beca sÕhaur� dÕadquirir a lÕestanc, lÕimpr�s complementari, i la
borsa-carpeta sÕhaur� de recollir al lloc i centre en qu� lÕalumne sÕhagi de matricular
(recopilaci� i control de la documentaci� Beques).
A lÕimpr�s de solálicitud caldr� adjuntar-hi els documents que demostrin la situaci�
socioecon�mica (renda, patrimoni, etc.).

Beques de colálaboraci� en departaments convocades pel MEC
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Aquesta convocat�ria sÕadre�a a estudiants de lÕ�ltim curs del segon cicle. S�n beques
vinculades a recerca.
Per gaudir de la beca lÕestudiant haur� de complir tots els requisits acad�mics que es demanen
a la convocat�ria i presentar un projecte de colálaboraci� avaluat i valorat pel consell del
departament corresponent.
Les solálicituds es presentaran durant el mes de juliol, despr�s dÕhaver formalitzat la matr�cula,
excepte els estudiants dÕinform�tica, que podran presentar la solálicitud durant els mesos de
juliol i setembre.
Totes les solálicituds sÕhauran de presentar a lÕËrea dÕAlumnes-Beques i Ajuts.
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Beques i ajuts que convoca la Universitat Autònoma de Barcelona

Els terminis de presentaci� de les solálicituds que figuren a continuaci� s�n orientatius.
Caldr� consultar les convocat�ries 1998-99 aprovades per la Comissi� dÕAjuts a lÕEstudi
per saber els terminis, les condicions i requisits que cal complir i la documentaci� que cal
adjuntar a les solálicituds. Les solálicituds es recolliran i es presentaran a lÕËrea dÕAlumnes-
Beques i Ajuts.

Beques per fer cursos dÕidiomes a lÕestiu
OBJECTIU: Facilitar lÕintercanvi i la circulaci� internacional dels estudiants de la UAB,
mitjan�ant la participaci� en cursos intensius dÕidiomes durant lÕestiu.
TERMINI DE SOLáLICITUD: Del 2 al 12 de juny de 1998.
REQUISITS:
¥ Ser estudiant de la UAB de primer o segon cicles o de doctorat i haver estat matriculat

durant el curs 1997-98 dÕun m�nim de 60 cr�dits.
¥ Demostrar un coneixement previ de la llengua estrangera elegida.
¥ Estar en possessi� dÕuna nota mitjana de lÕexpedient que el situ� en lÕordre de prelaci� per

obtenir lÕajut.
BEQUES CONVOCADES: 70 beques
DOTACIî DE LA BECA: 50.000 pessetes.

Beques per fer estudis al Servei dÕIdiomes Moderns
OBJECTIU: Aquestes beques fan la funci� dÕajudar lÕestudiant de la UAB que vol aprendre
o perfeccionar un idioma estranger i que no disposa dÕuna renda familiar elevada.
TERMINI DE SOLáLICITUD: Del 15 al 30 de juny de 1998.
REQUISITS: Cal complir requisits acad�mics i econ�mics.
¥ Les persones interessades hauran de ser estudiants de la UAB matriculats dÕuna diplomatura,

llicenciatura o de doctorat durant el curs 1998-99. 
¥ Demostrar una renda familiar situada en el llindar de renda que figura a la convocat�ria

i no superar els llindars de patrimoni.
¥ La renda familiar ha de situar el solálicitant en lÕordre de prelaci� per obtenir lÕajut.
BEQUES CONVOCADES: 90 beques
DOTACIî DE LA BECA: Reducci� del 50% de la taxa de matr�cula dÕun curs reglat al
Servei dÕIdiomes Moderns.

Ajuts per participar en la Universitat Catalana dÕEstiu

138 La guia de l'estudiant 1998-1999

comunicaci�  11/7/98 13:05  P�gina 138
OBJECTIU: Facilitar lÕampliaci� de coneixements als estudiants de la UAB, mitjan�ant la
participaci� en el cursos que organitza la UCE.
TERMINI DE SOLáLICITUD: De lÕ1 al 8 de juliol de 1998
REQUISITS:
¥ Ser estudiant de la UAB de primer o segon cicles o de doctorat durant el per�ode acad�mic

1997-98.
¥ Estar en possessi� dÕuna nota mitjana de lÕexpedient que el situ� en lÕordre de prelaci� per

obtenir lÕajut.
¥ Indicar el nombre de seminaris en qu� participar� a la UCE.
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AJUTS CONVOCATS: 13 ajuts
DOTACIî DE LÕAJUT: 20.000 pessetes. 

Ajuts econ�mics per colálaborar a la UAB, sense perfil i amb perfil del lloc de
colálaboraci�
OBJECTIU: Ajudar lÕestudiant de la UAB que no disposa dÕuna renda familiar elevada i
que demostra un bon rendiment acad�mic.
TERMINI DE SOLáLICITUD: De lÕ1 al 30 de juliol de 1998
REQUISITS: Cal complir requisits acad�mics i econ�mics.
¥ Estar matriculat a la UAB durant el curs 1998-99 a qualsevol facultat o escola universit�ria

de la UAB en estudis de primer cicle, segon cicle o doctorat dÕalmenys 40 cr�dits.
¥ Haver estat matriculat i haver fet, lÕany anterior, estudis de primer cicle, segon cicle o

doctorat a qualsevol facultat o escola universit�ria pr�pia de la UAB.
¥ En cas dÕhaver fet primer curs durant el per�ode 1997-98, caldr� haver-lo aprovat tot al

juny. Per a segon curs o posteriors, caldr� haver aprovat el 60% dels cr�dits matriculats
el curs anterior o el 40% en cas dÕensenyaments t�cnics.

¥ Demostrar documentalment la renda familiar.
¥ Obtenir una prelaci� entre la nota mitjana de lÕexpedient, la renda per c�pita i lÕhorari per

a colálaborar que el situi entre el nombre dÕajuts convocats. Els solálicitants que optin per
la modalitat dÕajut amb perfil del lloc de colálaboraci� hauran de presentar-se a la prova
de nivell. El resultat de la prova de nivell formar� part de la prelaci�.

CONTRAPRESTACIî: Colálaborar tres o quatre hores di�ries segons la destinaci�, des de
lÕ1 dÕoctubre 1998 al 30 de juny de 1999.
AJUTS CONVOCATS: 107 ajuts sense perfil i 18 amb perfil del lloc de colálaboraci�.
DOTACIî DE LÕAJUT: 358.938 pessetes per a colálaboraci� de 3 hores i 478.584 pessetes
per a colálaboraci� de 4 hores. Si el beneficiari de lÕajut colálabora fins al 30 de juny i
lÕinforme del responsable �s favorable, se li retorna lÕimport de la taxa de matr�cula dÕaquelles
assignatures/cr�dits de qu� sÕhagi matriculat per primera vegada i que corresponguin a
lÕespecialitat que cursa.
DATA DE REALITZACIîDE LA PROVA DE NIVELL, per als solálicitants que optin als
ajuts amb perfil del lloc de colálaboraci�: 9 de setembre de 1998

Ajuts econ�mics per colálaborar al Servei dÕInform�tica de la UAB, amb prova de
nivell
OBJECTIU: Ajudar econ�micament lÕestudiant de la UAB que demostra un bon rendiment
acad�mic i que t� experi�ncia en ordinadors compatibles PC i com usuari dÕaplicacions
inform�tiques.
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TERMINI DE SOLáLICITUD: De lÕ1 al 30 de juny de 1998
REQUISITS:
¥ Estar matriculat a la UAB en el curs 1997-98 i acreditar haver superat dos cursos en el

moment de formalitzar la solálicitud.
¥ Estar matriculat a la UAB durant el curs 1998-99 dÕalmenys 48 cr�dits de primer o segon

cicles o del 50% dels cr�dits del programa de doctorat i, gaudir de lÕasseguran�a escolar.
¥ Con�ixer, a nivell dÕusuari, almenys tres de les aplicacions inform�tiques seg�ents: MS

Word, MS Power Point, Netscape Navigator, Netscape Mail, MS Access, MS Excel,
¥ Tenir experi�ncia en lÕ�s dÕordinadors compatibles PC.
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¥ Presentar el curr�culum.
¥ Superar una prova de nivell.
¥ Obtenir una prelaci� entre la nota mitjana de lÕexpedient, lÕhorari per colálaborar, el

coneixement dÕaplicacions inform�tiques acreditat en la prova de nivell i el curr�culum,
que el situ� entre el nombre dÕajuts convocats.

DATA DE REALITZACIî DE LA PROVA DE NIVELL: 14 de juliol de 1998.
CONTRAPRESTACIî: Colálaborar tres o quatre hores di�ries des de lÕ1 de setembre de
1998 fins el 30 de juny de 1999 o des de lÕ1 dÕoctubre de 1998 fins al 31 de juliol de 1999,
segons lÕajut assignat.
AJUTS CONVOCATS: 14 ajuts, dels quals 5 s�n de tres hores de colálaboraci� i 9 s�n de
quatre hores de colálaboraci�. 7 dels beneficiaris iniciaran la colálaboraci� al mes de setembre
i 7 al mes dÕoctubre.
DOTACIî DE LÕAJUT: 625.714 pessetes per quatre hores de colálaboraci� i, 469.285
pessetes per tres hores de colálaboraci�. 

Ajuts econ�mics per colálaborar en programes dÕintercanvi
OBJECTIU: Ajudar econ�micament lÕestudiant de la UAB que demostra un bon rendiment
acad�mic i que t� un coneixement profund dÕidiomes estrangers a m�s del catal� i/o castell�.
TERMINI DE SOLáLICITUD: Del 18 de juny al 10 de juliol de 1998
REQUISITS:
1. Estar matriculat a la UAB i gaudir de lÕasseguran�a escolar durant el curs 1998-99 i

¥ haver gaudit de lÕajut durant m�s de la meitat del curs 1997-98 o
¥ haver superat la meitat dels cr�dits dÕuna llicenciatura o enginyeria de la UAB en el

moment de la convocat�ria.
2. Tenir un coneixement profund de la llengua anglesa i dÕalmenys una altra llengua

estrangera, a m�s del catal� i/o castell�.
3. No haver gaudit anteriorment dÕaquest ajut durant 4 cursos.
4. Superar la prova de nivell dÕidiomes, si es d�na el cas.
5. Obtenir una prelaci� entre la nota mitjana de lÕexpedient i el resultat de la prova de nivell

que el situ� entre el nombre dÕajuts convocats.
CONTRAPRESTACIî: Colálaborar quatre hores di�ries, des de lÕ1 de setembre de 1998 fins
al 31 de juliol de 1999.
AJUTS CONVOCATS: 15 ajuts
DOTACIî DE LÕAJUT: 702.052 pessetes.

Ajuts econ�mics per a colálaborar en les enquestes per a lÕavaluaci� de lÕactuaci� docent
del professorat de la UAB (OSD)
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OBJECTIU: Ajudar econ�micament lÕestudiant de la UAB que demostra un bon rendiment
acad�mic.
TERMINI DE SOLáLICITUD: De lÕ1 al 15 dÕoctubre de 1998
REQUISITS: Cal complir requisits acad�mics.
1. Estar matriculat a la UAB durant el curs 1998-99 a qualsevol facultat o escola universit�ria

en estudis de primer cicle, segon cicle o doctorat.
2. Haver estat matriculat i haver fet, lÕany anterior, estudis de primer cicle, segon cicle o

doctorat a qualsevol facultat o escola universit�ria pr�pia de la UAB.
3. Obtenir una prelaci� entre els barems acad�mics, el nombre dÕajuts per horari i lÕoferta

dÕhoraris per colálaborar.
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CONTRAPRESTACIî: En les tasques dÕenquestador, els beneficiaris prestaran els seus
serveis durant 70 hores. En les tasques dÕorganitzaci� i coordinaci�, els beneficiaris prestaran
els seus serveis durant 82 hores.
AJUTS CONVOCATS: 100 s�n per a tasques dÕenquestador i 24 s�n per a tasques
dÕorganitzaci� i coordinaci�.
DOTACIî DE LÕAJUT: Ser� de 50.000 pessetes per a les tasques dÕenquestador, i de 80.000
pessetes per a les tasques dÕorganitzaci� i coordinaci�.

Ajuts per al despla�ament dels estudiants que fan estudis al campus de Bellaterra de
la UAB
OBJECTIU: Proporcionar un ajut econ�mic a lÕestudiant que utilitza la Renfe, Sarbus o els
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per despla�ar-se a fer estudis al campus de
Bellaterra de la UAB.
TERMINI DE SOLáLICITUD: Del 7 al 29 de gener de 1999.
REQUISITS: Gaudir dÕuna beca del R�gim General-MEC i no rebre lÕajut corresponent al
despla�ament i/o transport.
AJUTS CONVOCATS: 70 ajuts
DOTACIî DE LÕAJUT: 20.000 pessetes

Programes d’intercanvi

Normativa dels programes d’intercanvi

Els estudiants dels programes dÕintercanvi

Cap�tol I. Els estudiants de la UAB

Article 7
Es consideren inclosos en la present normativa tots els estudiants de la UAB que participin
en un programa dÕintercanvi, tant si gaudeixen de lÕajut corresponent com si no. Els estudiants
seran requerits per signar un document dÕacceptaci� de les condicions de participaci� en el
programa.
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Secci� I. Condicions per accedir a un programa dÕintercanvi

Article 8
Els estudiants de la UAB, per poder �sser inclosos en un programa dÕintercanvi, hauran
dÕestar matriculats en el centre corresponent el curs en qu� hagin de fer lÕintercanvi. En la
matr�cula sÕhi far� constar la condici� dÕestudiant dÕun programa dÕintercanvi, amb un codi
especial reservat. 

Article 9
En cas dÕadjudicar-se lÕajut o la participaci� en el programa, quan lÕestudiant ja hagi
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formalitzat la matr�cula, el coordinador dÕintercanvi notificar� a la secretaria del centre la
necessitat de modificar-la en aquest punt. 

Article 10
El coordinador dÕintercanvi actuar� com a tutor de la matr�cula de lÕestudiant que participi
en un programa dÕintercanvi, per tal dÕassegurar que aquest sÕinscriu en les mat�ries
equiparables.

Article 11
LÕestudiant inscrit en un programa dÕintercanvi no podr� cursar a lÕestranger cap mat�ria
de la qual estigui matriculat i no hagi superat en semestres anteriors. No obstant aix�,
lÕestudiant podr� solálicitar autoritzaci� expressa al deg� o al director del centre, qui resoldr�
a la vista de lÕinforme del coordinador dÕintercanvi i el vistiplau del coordinador de titulaci�.

Article 12
Per accedir a un programa dÕintercanvi, els estudiants de diplomatura, de llicenciatura o
dÕenginyeries hauran de tenir superats, com a m�nim, el nombre de cr�dits determinats, com
a primer curs, per la Comissi� dÕOrdenaci� Acad�mica i hauran de poder ser reconeguts un
m�nim de vint cr�dits a la UAB. Per a estades dÕun semestre sÕaplica la meitat dÕaquest
nombre de cr�dits.

Article 13
Per a estudis de tercer cicle, podran optar als programes dÕintercanvi els alumnes que estiguin
matriculats dÕun programa dÕaquest nivell o que acreditin estar en proc�s dÕelaboraci� de
la tesi doctoral o del treball de recerca.

Article 14
El nombre total de cr�dits fets a lÕestranger no podr� ser superior a lÕautoritzat per al mateix
per�ode fets a la UAB.

Secci� II. Actes de qualificaci�

Article 15
La qualificaci� de les mat�ries cursades a la universitat de destinaci� equiparades a
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assignatures de la UAB constar� en actes diferents a les dels estudiants oficials que cursen
les assignatures a la UAB. La qualificaci� es consignar� en el moment de lÕarribada de les
certificacions de la universitat de destinaci�. 

Article 16
Les actes de les mat�ries equiparades segons el procediment de la secci� III seran signades
pel fedatari del centre, en el cas de llicenciatures, enginyeries, diplomatures i estudis propis
de la UAB dÕaquells nivells, o de postgrau dependents del centre, o pel director del
departament responsable, en el cas del tercer cicle i dels estudis propis de postgrau.
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Article 17
En el cas de mat�ries anuals que no sÕhagin cursat enterament a lÕestranger, el professor de
la mat�ria qualificar� la part realitzada a la UAB i el coordinador dÕintercanvi en far� un
nota mitjana, ponderada en funci� de lÕestada, amb lÕobtinguda a lÕestranger. La qualificaci�
es consignar� en una acta separada que signaran ambd�s professors.

Article 18
Les qualificacions obtingudes pels estudiants de la UAB a la universitat estrangera, com
tamb� les mat�ries cursades, figuraran a lÕexpedient acad�mic de lÕalumne. En tot cas, a
lÕalumne se li lliurar� una certificaci� on sÕhi consigni aquesta equiparaci�.

Secci� III. Equiparaci� dÕestudis

Article 19
La UAB expressa la voluntat dÕequiparar els estudis cursats en el marc dÕun programa
dÕintercanvi per tal de complir el que preveu aquesta normativa.

Article 20
1. SÕhaur� de formalitzar el document Taula dÕequiparaci� dÕassignatures del programa

dÕintercanvi, per a cada estudiant, en el qual sÕha de fer constar les mat�ries de les quals
sÕha matriculat a la UAB i les que far� a lÕestranger.

2. El document esmentat el signaran:
a) El coordinador dÕintercanvi, el coordinador de titulaci� (o persona delegada pel centre

en els casos en qu� no existeixi) i lÕestudiant en els casos de lÕarticle 2.a.
b) El coordinador dÕintercanvi, el coordinador del programa de tercer cicle i lÕestudiant,

amb el vistiplau de lÕEscola de Doctorat i de Formaci� Continuada, en els casos de
lÕarticle 2.b.

3. Aquest document ser� lliurat a lÕOficina dÕIntercanvi del centre.

Article 21
1. LÕequiparaci� haur� dÕ�sser aprovada abans que lÕestudiant marxi. En el sup�sit que

algun programa dÕintercanvi no tingui el conveni de colálaboraci� signat, es garantir�
que lÕalumne pugui marxar a la universitat corresponent i el coordinador dÕintercanvi
sÕencarregar� dÕaprovar definitivament la seva equiparaci�.

2. Posteriorment a lÕaprovaci� de lÕequiparaci�, lÕestudiant podr� solálicitar, per escrit, al
coordinador dÕintercanvi la modificaci�, per tal dÕintroduir canvis o completar
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lÕequiparaci�, en el termini m�xim de sis setmanes. El coordinador dÕintercanvi haur�
de resoldre la solálicitud esmentada en el termini de tres setmanes.

3. La taula dÕequiparacions definitiva amb les modificacions abans esmentades, la signar�
el coordinador dÕintercanvi dintre dels terminis seg�ents:
a) Per a estades anuals: la primera quinzena de desembre.
b) Per a estades o matr�cula semestral:

Ð per al primer semestre: la primera quinzena de desembre
Ð per al segon semestre: la primera quinzena dÕabril

c) Per a estades o matr�cula trimestral:
Ð quatre setmanes despr�s de la matr�cula en la universitat de destinaci�.
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4. En el cas dÕestudis de llicenciatura, de diplomatura, dÕenginyeries i/o dÕestudis propis
dÕaquests nivells de la UAB la proposta dÕequiparaci� haur� dÕ�sser autoritzada pel
coordinador de titulaci� corresponent (o persona delegada pel centre en els casos en qu�
no existeixi) a proposta del coordinador dÕintercanvi. La manca dÕacord ser� resolta pel
vicedeg� dÕOrdenaci� Acad�mica.

5. Per a estudis de tercer cicle o mestratges i diplomatures de postgrau, la proposta la far�
el director del programa i el coordinador del programa dÕintercanvi. La manca dÕacord
ser� resolta pel director del departament responsable. En tot cas, caldr� el vistiplau de
lÕEscola de Doctorat i de Formaci� Continuada.

Article 22
Podr� crear-se una comissi� especial per estudiar les equiparacions conflictives, a petici�
del centre implicat, que estar� formada pel vicerector de Relacions Internacionals, el vicerector
dÕOrdenaci� Acad�mica i el cap de lÕËrea dÕAlumnes.

Article 23
LÕequiparaci� es pot fer assignatura per assignatura, per blocs dÕassignatures que tinguin la
mateixa c�rrega docent o b� per una f�rmula mixta entre ambdues.

Ajuts als estudiants per a la participaci� en un programa dÕintercanvi
Article 41
Anualment, i en convocat�ria comuna de tota la UAB, els centres o els departaments (segons
els programes) faran la convocat�ria dels ajuts i indicaran els requisits espec�fics que hagin
de complir els aspirants i els criteris de selecci�. Els alumnes interessats presentaran una
�nica solálicitud per participar en un programa dÕintercanvi i per a lÕadjudicaci� dels ajuts
esmentats.

Article 42
A partir de la convocat�ria, el coordinador dÕintercanvi recollir� les solálicituds i tindr� una
entrevista amb els aspirants en el termini establert.

Article 43
Un cop acabat el termini, el coordinador dÕintercanvi far� una proposta dÕadjudicaci�
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prioritzada. En aquesta llista sÕinclouran tots els estudiants que compleixin els requisits
establerts a la convocat�ria, per als quals es proposa lÕadjudicaci� dÕun ajut, i els que
sÕincloguin en el programa sense ajut, i es deixaran en llista dÕespera els candidats per als
quals no es disposi de fons suficients en el programa.

Article 44
El coordinador dÕintercanvi trametr� al responsable de centre, en el termini previst, la seva
proposta dÕadjudicaci� dels ajuts, la documentaci� de totes les solálicituds rebudes i
lÕexplicaci� dels requisits particulars i dels criteris emprats per a la selecci�, per a lÕelaboraci�
de la proposta definitiva dÕadjudicaci� dels ajuts.
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Article 45
1. La Comissi� de Programes dÕIntercanvi, delegada de la Comissi� de Relacions

Internacionals de la UAB, estar� formada pel vicerector de Relacions Internacionals, el
cap de lÕËrea dÕAlumnes, el responsable de Relacions Internacionals i quatre dels
responsables de centre dels programes dÕintercanvi: un dels responsables de la Facultat
de Filosofia i Lletres, un dels responsables de la Facultat de Traducci� i dÕInterpretaci�,
un responsable de lÕ�rea de Ci�ncies Socials i de Ci�ncies Humanes i un responsable de
les �rees de Ci�ncies Experimentals i Tecnologies i de Ci�ncies de la Salut.

2. La Comissi� de Programes dÕIntercanvi es reunir�, com a m�nim, tres cops a lÕany.

Article 46
1. La Comissi� de Programes dÕIntercanvi acordar� lÕadjudicaci� dels ajuts i el termini

durant el qual es podran presentar reclamacions, segons les normes de la convocat�ria,
les del programa corresponent i les pr�pies de la UAB.

2. La Comissi� acordar� els criteris de prioritat de repartiment dÕajuts en el cas dels estudiants
en llista dÕespera i la redistribuci� de fons sobrants.

LÕ�mbit dÕaplicaci� de la present normativa inclou tots els programes dÕintercanvi existents
en el moment de la seva aprovaci� i els futurs als quals sÕadhereixi aquesta universitat, aix�
com el programa de mobilitat de la UAB.

Oficina de Relacions Internacionals

Tel.: 93 581 22 10
Fax: 93 581 20 00 / 581 32 64
Correu electr�nic: rosamaria.vila@uab.es

monica.leiva@uab.es (Erasmus i Tempus)

LÕOficina de Relacions Internacionals sÕencarrega de la gesti� acad�mica i administrativa
dels programes dÕintercanvi i dels projectes de cooperaci�, aix� com de proporcionar
allotjament i informacions pr�ctiques als estudiants estrangers que arriben a la UAB.

Beques de lÕacci� Erasmus del Programa S�crates
Erasmus permet als estudiants universitaris (preferentment de segon o de tercer cicle) fer una
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part dels seus estudis en una altra universitat dÕun pa�s membre de la CEE, de lÕAELC (EFTA)
o dels pa�sos associats a la Uni� Europea (Hongria, Rep�blica Txeca, Pol�nia, Romania i
Eslov�quia). Concedeix beques individuals per a estudiants i professors, per a la realitzaci�
de cursos intensius i per al desenvolupament de nous plans dÕestudis, entre altres activitats.
Per participar-hi, cal estar matriculat a la Universitat Aut�noma de Barcelona i pert�nyer al
centre o departament que ha acordat lÕintercanvi.
La beca ofereix a lÕestudiant un ajut mensual de 100 euros i una quantitat addicional, que
oscilála entre els 100 i els 250 euros, en funci� de la destinaci�. Les estades s�n per a un
per�ode dÕentre tres mesos i un any, i a la tornada sÕequiparen els estudis fets a lÕestranger.
Les beques es convoquen als mesos de mar� o abril.
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Programa Tempus
El programa Tempus va comen�ar a funcionar el curs 1990-1991 per desenvolupar les
relacions amb les universitats de Pol�nia i Hongria. Actualment inclou, tamb�, els pa�sos
seg�ents: Rep�blica Txeca, Eslov�quia, Bulg�ria, Romania, Eslov�nia, Litu�nia, Let�nia,
Est�nia i Alb�nia. Alguns dÕells ja han passat a lÕacci� Erasmus per a beques a estudiants.
T� un funcionament semblant a lÕErasmus, i prioritza la vinguda de professors i dÕestudiants
dels pa�sos no comunitaris.

Tempus-Tacis permet la colálaboraci� amb les rep�bliques de lÕantiga Uni� Sovi�tica i amb
Mong�lia.

Programa de mobilitat de la UAB
Permet la convocat�ria dÕajuts per a estudiants de la UAB de segon i de tercer cicle,
majorit�riament.
LÕajut consisteix en la matr�cula gratu�ta a la universitat de destinaci� i un ajut de 250.000
ptes. El curs 1997-1998 ha incl�s universitats dels EUA, de M�xic, del Jap�, lÕArgentina,
Xile, la Xina, Equador, Costa Rica, Canad�, Austr�lia i Brasil. La convocat�ria es fa entre
els mesos de febrer i mar�.

Programa de Cooperaci� Interuniversit�ria
Creat per lÕInstitut de Cooperaci� Iberoamericana lÕany 1994, permet de fer estades de sis
a dotze setmanes de durada a les universitats de lÕAm�rica Llatina. SÕadre�a a estudiants de
lÕ�ltim curs de llicenciatura i de tercer cicle i a professors, i es convoca entre els mesos de
mar� i maig.

Servei d’Intercanvi Acadèmic Alemany (DAAD)

Tel.: 93 581 17 79
Aquest servei est� situat al Departament de Filologia Anglesa i de German�stica i facilita
informaci� sobre intercanvis acad�mics per a estudiants i professors en lÕ�mbit de la llengua
i la cultura alemanyes.
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Biblioteques

Tel.: 93 581 10 71
Fax: 93 581 32 19
Correu electr�nic: iybg1@cc.uab.es
Adre�a Internet: http://www.bib.uab.es/

El fons bibliogr�fic de la UAB supera els sis-cents setanta-cinc mil llibres i les coláleccions
de publicacions peri�diques passen de trenta-cinc mil. DÕaltra banda, les biblioteques disposen
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dÕaparells de consulta de tot tipus de material no-llibre (microfilms i microfitxes, v�deos,
discos compactes, CD-ROM, etc.) i dÕuna xarxa de CD-ROM amb diversos punts de consulta
repartits a les diferents sales de lectura amb acc�s lliure als usuaris.

Web del Servei de Biblioteques

Accedint a la xarxa inform�tica de la UAB podreu connectar amb la Web del Servei de
Biblioteques, que us facilitar�:
¥ Informaci� sobre: publicacions, normatives, horaris, etc.
¥ Acc�s al cat�leg de les biblioteques.
¥ Informaci� sobre el servei de pr�stec.
¥ Decomate, revistes digitals.

Com accedir-hi?

Podeu accedir a la seva consulta des dels terminals situats a cada biblioteca, des de qualsevol
terminal connectat a la xarxa inform�tica de la UAB o des de casa si disposeu dÕun ordinador
personal connectat a la xarxa Internet.

Idiomes

Servei d’Idiomes Moderns (SIM)

Tel.: 93 581 13 25
Fax: 93 581 27 36
Correu electr�nic: iutm2@ cc.uab.es
Adre�a Internet: http://cc.uab.es/~iutm3/
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El Servei ofereix cursos dÕangl�s, alemany, franc�s, itali�, rus, core�, japon�s i occit�.
Aquests cursos tenen el reconeixement oficial de la UAB, que expedeix certificats de domini
dÕidioma de nivell elemental (en finalitzar 3r o 4t, segons lÕidioma) i de nivell superior (en
finalitzar 5� o 6�, segons lÕidioma).
El Servei ofereix, tamb�, cursos intensius i semiintensius de catal� i espanyol per a estrangers.
Igualment, el SIM imparteix cursos especials dÕidiomes adre�ats a cobrir necessitats
espec�fiques dÕaprenentatge (cursos de preparaci� per als ex�mens externs, cursos de conversa,
Open English Course, etc.) o integrats en programes dÕestudis universitaris (Medicina,
Turisme, Psicologia, Filologia Anglesa...).
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Gabinet de Llengua Catalana

Tel.: 93 581 20 17
Fax: 93 581 20 00
Correu electr�nic: g.llengua.catalana@uab.es
Adre�a Internet: http://www.uab.es/catala.htm

El Gabinet de Llengua Catalana ofereix els serveis seg�ents: resoluci� de consultes
ling��stiques i terminol�giques puntuals; organitzaci� de cursos de llengua catalana: de
llengua general, de llenguatge dÕespecialitat i amb finalitats espec�fiques, i organitzaci� de
cursos fets a mida per a colálectius que tinguin unes necessitats especials.
El Gabinet tamb� disposa de lÕAula dÕAutoaprenentatge de Llengua, un servei gratu�t per
aprendre catal� de manera aut�noma. �s a la Facultat de Ci�ncies de lÕEducaci� (m�dul 1),
tel.: 93 581 27 38.
Aix� mateix, ofereix informaci� sobre el voluntariat ling��stic.

Informàtica. Servei d’Informàtica

Tel.: 93 581 21 00
Fax: 93 581 20 94
Correu electr�nic: cas@cc.uab.es
Adre�a Internet: http://www.uab.es/si

A cada centre hi ha aules de microinform�tica destinades, principalment, a la doc�ncia i a
familiaritzar lÕalumnat amb lÕ�s de les eines inform�tiques m�s adequades als seus estudis.
A les aules es porten a terme les tasques seg�ents: assist�ncia i suport a usuaris, assessorament
sobre maquinari i programari suportat, informaci� sobre els serveis, etc.

Correu Electrònic i Serveis d’Accés Remot (CESAR)
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CESAR tÕofereix un compte personal de correu electr�nic, acc�s al directori electr�nic dels
companys, acc�s a la Intranet de la UAB i a Internet, participaci� en grups de not�cies (news)
i debats, repositori de programari gratu�t i manual sobre eines i serveis disponibles, contactes
de recerca i de colálaboraci�, acc�s a bases de dades, dÕimatges i de documents en totes les
�rees cient�fiques, i connexi� amb institucions p�bliques i privades dÕarreu del m�n.
Per solálicitar el teu CESAR cal anar, amb la targeta inteláligent de la UAB o el comprovant
de pagament de la matr�cula, al Servei dÕInform�tica (edifici D) o al Servei dÕInform�tica
Distribu�da del teu centre.
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Treball Campus

Tel.: 93 581 14 72 (demandants)
Tel.: 93 581 14 09 (empreses)
Fax: 93 581 27 66
Correu electr�nic: TreballCampus@blues.uab.es
Adre�a Internet: http://www.amicsuab.es

Accions:
¥ Informaci� i orientaci� als usuaris sobre la legislaci� laboral, lÕoferta de treball p�blica,

les ajudes econ�miques per fer pr�ctiques professionals a altres pa�sos, els cursos de
formaci� ocupacional, etc.

¥ Formaci� dels demandants de feina en temes tals com lÕelaboraci� del curr�culum i de
cartes de presentaci�, lÕautoocupaci�, el desenvolupament dÕhabilitats per a la recerca de
feina, etc.

¥ Curs de formaci� ocupacional adre�at a titulats en atur, menors de 25 anys.
¥ Servei directe dÕinserci� en el mercal laboral: com a borsa de treball pr�pia i com a centre

colálaborador del Servei Catal� de Colálocaci�.
¥ Difusi� de curr�culums en p�gina web.
¥ Programes de cooperaci� educativa universitat-empresa per a estudiants amb, almenys,

el 50% de cr�dits superats, que vulguin fer pr�ctiques professionals de forma compatible
amb els seus estudis.

¥ Presentacions al campus dÕempreses, colálegis professionals, serveis mediatitzadors en la
recerca de feina, etc.

Programa d’Integració d’Estudiants amb Necessitats Especials (PIUNE)

Tel.: 93 581 26 97
Fax: 93 581 16 12 
Correu electr�nic: oas@cc.uab.es
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Adre�a Internet: http://www.blues.uab.es/oas/piune.htm

PIUNE �s un programa de suport personalitzat als universitaris amb disminucions f�siques
o sensorials.
Els serveis del programa s�n els seg�ents:
¥ Acc�s a la informaci�.
¥ Acc�s al treball.
¥ Atenci� directa.
¥ Eliminaci� de barreres.
¥ Transport adaptat.
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Viure

Allotjament. Vila Universitària

Tel.: 93 580 30 95
Fax: 93 580 91 86
Correu electr�nic: vila@vilauniversitaria.com
Adre�a Internet: http://www.vilauniversitaria.com/

La Vila disposa de dues mil places amb habitatges de 30 a 101 m2 i amb tota mena de serveis:
llibreria, quiosc, fotografia, forn-pastisseria, granja, supermercat, bugaderia, tintoreria,
perruqueria...

Hotel-escola Campus

LÕHotel est� dotat de totes les comoditats i serveis, a m�s de sales per a reunions, convencions
i tota mena dÕactes, amb una capacitat fins a sis-centes persones.

Oficina de Congressos i Convencions

LÕOficina organitza activitats variades o els d�na el suport necessari. Tamb� facilita lloguers
de curta durada dÕhabitatges en per�ode dÕestiu.

Esports. Servei d’Activitat Física (SAF)

Tel.: 93 581 19 35
Fax: 93 581 24 76
Correu electr�nic: safvra@cc.uab.es
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Adre�a Internet: http://cc.uab.es/~safmaf/menusaf.htm

El Servei dÕActivitat F�sica organitza activitats de diversos tipus: activitats dirigides (aer�bic,
nataci�...), cursets de promoci� i escoles esportives (tae-kwondo, escalada, salvament
aqu�tic...), esports dÕaventura (surf de vela, baixada de barrancs, vol en ultralleuger...),
competicions (gaireb� tots els esports) i monogr�fics i tallers (relaxaci�, dansa, etc.).
Les instalálacions per a aquest curs s�n les seg�ents: pavell� poliesportiu cobert, camp de
futbol de gespa artificial, front�, roc�drom, pistes poliesportives descobertes, saunes, piscina
coberta climatitzada, pistes dÕesquaix, sala de fitness, gimn�s, camp de tir amb arc i sala
tatami.
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Promoció cultural. Cultura en Viu

Tel.: 93 581 27 56
Fax: 93 581 30 99
Correu electr�nic: cultura@uab.es
Adre�a Internet: http://www.blues.uab.es/cultura

Cultura en Viu �s el nom gen�ric que rep tota la programaci� cultural de la Universitat. El
Vicerectorat dÕEstudiants i de Promoci� Cultural coordina i organitza les diverses iniciatives
culturals i presta suport als programes que ofereixen les entitats en diferents mat�ries que
poden resultar dÕinter�s per als estudiants. Tamb� us facilitar� informaci� sobre la
programaci� cultural anual.

Grups culturals estables de la UAB

Els grups culturals de la UAB, formats per estudiants, professors i PAS, s�n els seg�ents: 
¥ Aula de Teatre de la UAB
¥ Cineclub Fritz Lang
¥ Cor de la UAB
¥ Espai B5-125 dÕArts Pl�stiques
¥ Espai Musical de la UAB
¥ Grup de Dansa de la UAB
¥ Orquestra de la UAB.

Cinema i Teatre

El Cinema i el Teatre de la UAB estan situats a lÕEdifici dÕEstudiants de la Pla�a C�vica i
acullen la major part de les activitats programades durant el curs. Per a m�s informaci�
podeu contactar amb Cultura en Viu.

Servei Sanitari. Servei Assistencial de Salut
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Tel.: 93 581 19 00
Fax: 93 581 13 34

El Servei ofereix les atencions seg�ents: urg�ncies m�diques i traumatol�giques, visites
m�diques i atencions dÕinfermeria i visites dÕespecialistes en ginecologia, odontologia,
medicina esportiva i psicologia.
Per ser atesos cal portar el DNI i el carnet dÕestudiant.
Horari dÕurg�ncies: de dilluns a divendres, de 8.15 a 20.45 h.
Visites: de dilluns a divendres, de 9.15 a 13 i de 15 a 20 h.
Hores concertades amb tots els especialistes.
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Altres serveis

Entitats financeres
Caixa dÕEstalvis i Pensions de Barcelona ÒLa CaixaÓ
Oficina a lÕedifici del Rectorat. Serveis de Caixa Oberta entre la Facultat de Ci�ncies i
la Facultat de Ci�ncies Econ�miques i Empresarials, a la Vila Universit�ria i a la Pla�a
C�vica.

Caixa dÕEstalvis de Catalunya
Oficina a la pla�a C�vica i caixer autom�tic a la Vila Universit�ria.

Escola bressol «Gespa»
LÕescola bressol ofereix els seus serveis als fills dels membres de la comunitat universit�ria
que tenen una edat compresa entre els quatre mesos i els tres anys.

Fotocòpies
Hi ha servei de fotoc�pies a cada centre docent, a la Pla�a C�vica i a la Vila Universit�ria.

Llibreries i quioscos
Hi ha llibreries a la Facultat de Ci�ncies, Facultat de Ci�ncies de la Comunicaci�, Facultat
de Medicina, Facultat de Veterin�ria, la Pla�a C�vica i la Vila Universit�ria.

Oficina de Correus
Est� ubicada a la Facultat de Ci�ncies Econ�miques i Empresarials.

Restauració
La UAB ofereix una �mplia oferta de restauraci� adequada al gust i a la butxaca dels
estudiants. Trobareu aquests serveis a totes les facultats, a la Vila Universit�ria i a la Pla�a
C�vica.

Servei d’Assistència i de Formació Religioses (SAFOR)
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La seva finalitat �s prestar un servei dÕassist�ncia i de formaci� religioses a la comunitat
universit�ria.

Serveis Universitaris. Plaça Cívica
A la Pla�a C�vica sÕhi pot trobar una �mplia oferta dÕactivitats culturals, de lleure, comercials
i de restauraci�, a m�s del punt dÕinformaci� de la UAB i Treball Campus/Associaci�
dÕAmics de la UAB.
Tamb� ofereix tot el que es pugui necessitar sense haver de moureÕs del campus: autoescola,
escola de perruqueria, farm�cia, fotografia-orles-objectes de regal, inform�tica, llaminadures,
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llibreria-m�sica-papereria, �ptica, perruqueria, quiosc, reprografia, roba i equipament esportiu,
servei bancari i de restauraci� i viatges.
LÕhorari comercial �s de les 10 a les 19 hores sense interrupci�.

Transports

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Tel.: 93 205 15 15
Adre�a Internet: http://www.fgc.catalunya.net/
L�nia Barcelona (pla�a de Catalunya)-Sabadell. Estaci� Universitat Aut�noma.

Renfe
Tel.: 93 490 02 02
Adre�a Internet: http://www.renfe.es/
L�nia Barcelona (pla�a de Catalunya)-Cerdanyola-Sabadell. Estaci� Cerdanyola-Universitat.
Cal agafar un autob�s per arribar al campus de Bellaterra.
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Autobusos
La UAB ha establert convenis amb diferents empreses de transport per tal de facilitar-vos
lÕacc�s al campus des de les poblacions m�s importants de Catalunya.
Tamb� disposeu dÕun servei intern gratu�t dÕautobusos amb dues l�nies que comuniquen
lÕestaci� de Renfe Cerdanyola-Universitat amb els diferents edificis del campus.
¥ L�nia vermella: Estaci� de Renfe-Medicina-Ci�ncies de la Comunicaci�-Vila Sud-Vila

Hotel-Eix central/FGC-Rectorat/Veterin�ria-Ci�ncies de lÕEducaci�-Lletres/Ci�ncies-
Estaci� de Renfe.

¥ L�nia blava: Estaci� de Renfe-Ci�ncies-Lletres-Ci�ncies de lÕEducaci�-Rectorat/Veterin�ria-
Eix central/FGC-Eix central/Econ�miques-Estaci� de Renfe.
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Participar

Govern de la UAB
Segons els estatuts de la Universitat Aut�noma de Barcelona, aprovats al gener de 1985, el
govern de la Universitat correspon als �rgans seg�ents:
El Claustre General
La Junta de Govern
El rector
El gerent
El Consell Social

El Claustre General

El Claustre General �s lÕ�rgan m�xim de representaci� de la comunitat universit�ria. Es
reuneix com a m�nim dos cops lÕany. Les seves funcions s�n aprovar les l�nies generals
dÕactuaci� en tots els �mbits i controlar la gesti� dels c�rrecs i dels �rgans de la Universitat.
El Claustre est� integrat:

¥ Pel rector, que el presideix.
¥ Pels degans i els directors de centres, per una representaci� dels instituts i per una dels

professors, proporcional al seu nombre per centre i dedicaci�, fins a un m�xim de 150
professors, escollits en cada centre.

¥ Per una representaci� dels estudiants de cada centre en una quantitat proporcional al
nombre dÕalumnes per centre, fins a un total de 75, dels quals set, com a m�xim, han de
ser de tercer cicle.

¥ Per una representaci� del personal dÕadministraci� i serveis, fins a un m�xim de 25.
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La Junta de Govern

La Junta de Govern �s lÕ�rgan m�xim de govern de la Universitat i est� formada:

¥ Pel rector, que la convoca i la presideix.
¥ Pels vicerectors, el secretari general Ðque ho ser� tamb� de la JuntaÐ, el president del

Consell dÕEstudiants i el gerent.
¥ Pels degans i els directors de centre.
¥ Per un nombre de directors de departament igual al nombre de degans i directors de centre.
¥ Per un representant dels directors dÕinstitut.
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¥ Per quatre representants dels professors claustrals.
¥ Per un representant dels estudiants de cadascun dels centres.
¥ Per tres representants del personal dÕadministraci� i serveis.

La Junta de Govern es reuneix com a m�nim amb una periodicitat trimestral i funciona
mitjan�ant unes comissions: Comissi� dÕAjut a lÕEstudi, Comissi� dÕAvaluaci� i Control
del Professorat, Comissi� de Convalidacions, Comissi� de Doctorat, Comissi� dÕEconomia
i Serveis, Comissi� dÕInvestigaci�, Comissi� dÕOrdenaci� Acad�mica, Comissi� de Pol�tica
Ling��stica, Comissi� de Professorat i Comissi� de Relacions Internacionals.

El rector

El rector, elegit pel Claustre General entre els catedr�tics de la Universitat, �s nomenat pel
Govern de la Generalitat. El seu per�ode de comandament �s de quatre anys, i pot ser reelegit
per un per�ode consecutiu.
El rector presideix el Claustre General i la Junta de Govern, i nÕexecuta els acords. A m�s,
t� la facultat de nomenar i cessar els vicerectors, el secretari general i el gerent de la
Universitat.
El rector, els vicerectors i el gerent formen lÕEquip de Govern que assisteix el rector en les
seves funcions executives i administratives. El rector pot delegar funcions en els vicerectors.

El gerent

El gerent �s el responsable de lÕadministraci� dels serveis universitaris, del personal
dÕadministraci� i serveis i de la gesti� del pressupost. El gerent no pot tenir encomanades
funcions docents ni de recerca, i les seves condicions de treball s�n aprovades pel Consell
Social.

El Consell Social
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El Consell Social �s lÕ�rgan colálegiat de participaci� de la societat, per mitj� dels seus
diversos sectors, en el govern i en lÕadministraci� de la Universitat. Est� compost per trenta
membres, divuit dels quals representen els interessos socials, i dotze, la Junta de Govern de
la Universitat.
El president del Consell Social �s nomenat pel Consell Executiu de la Generalitat.
El rector, el secretari general i el gerent de la Universitat s�n membres nats del Consell
Social. El Consell Social, entre altres funcions, aprova el pressupost anual de la Universitat
i la seva programaci� plurianual, i tamb� la creaci� o la supressi� dÕinstituts universitaris.
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Òrgans de representació dels estudiants

El Consell d’Estudiants del Centre

�s lÕ�rgan executiu de la gesti� dels estudiants del centre. El Consell potencia la vostra
participaci� en tots els �mbits, us ofereix informaci� sobre determinats temes dÕinter�s i
realitza tamb� activitats de promoci� de la cooperaci�, organitzaci� de confer�ncies i taules
rodones, centralitzaci� dÕopinions de lÕalumnat, etc.

Els estudiants podeu participar en les tasques organitzatives i de decisi� de cada centre
docent com a:
¥ Delegats de curs i/o assignatura, participant en les tasques de coordinaci� docent.
¥ Representants dels estudiants en els �rgans de govern del centre, com ara la Junta, el

Claustre i les comissions de centre.

Tamb� podeu participar en les tasques organitzatives i de decisi� de la Universitat:
¥ Representants dels estudiants en els �rgans de govern de la Universitat, com ara el Claustre,

la Junta de Govern i les seves comissions delegades.

Síndic de Greuges
Tel.: 93 581 30 80 
Fax: 93 581 10 32

El S�ndic de Greuges de la Universitat Aut�noma de Barcelona �s lÕ�rgan que sÕencarrega
de rebre les queixes i observacions que se li formulin sobre el funcionament de la Universitat,
i de garantir el compliment de tot all� que disposen els estatuts de la UAB.
El S�ndic exerceix les seves funcions amb independ�ncia i objectivitat. No est� subjecte a
cap mandat imperatiu, no rep instruccions de cap autoritat i actua amb autonomia i dÕacord
amb el seu propi criteri, en el marc dÕall� que sÕestableix en els estatuts.
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Vida associativa
LÕAut�noma t� una gran tradici� associativa que es tradueix en la seva �mplia i variada
oferta dÕassociacions i agrupacions. Aquestes associacions organitzen activitats molt diverses
amb lÕobjectiu de potenciar la participaci� dels estudiants en lÕ�mbit cultural, l�dic i associatiu.
Moltes tenen la seu a lÕEdifici dÕEstudiants.

Hi ha associacions i/o candidatures dÕestudiants que tenen representaci� al Claustre General
de la UAB.
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Edifici d’Estudiants

Tel.: 93 581 19 86
Fax: 93 581 30 99
Correu electr�nic: recepcio.estudiants@blues.uab.es

Situat a la Pla�a C�vica, �s el centre de les activitats lligades al m�n associatiu i cultural
universitari (teatre, cinema, m�sica, etc.). Les associacions i entitats culturals disposen dÕun
espai i unes instalálacions adequades per portar a terme les seves activitats.
LÕedifici disposa dÕuna sala polivalent amb capacitat per a cent persones, un teatre amb un
aforament de dues-centes persones, locals per a les associacions, una s�rie de sales per a
reunions i assajos i una sala de cinema.

Voluntariat. Oficina d’Afers Socials
Tel.: 93 581 24 85
Fax: 93 581 16 12 
Correu electr�nic: oas@cc.uab.es
Adre�a Internet: http://www.blues.uab.es/oas/

A la UAB es promouen diversos programes dÕintervenci� social encaminats a construir una
universitat m�s humana per mitj� de lÕacci� del voluntariat i amb la colálaboraci� dels
objectors que fan el servei civil al campus.

Programes de Voluntariat

LÕAut�noma us ofereix un ampli ventall de possibilitats diferents per dedicar una part del
vostre temps lliure a ajudar diferents colálectius:
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¥ Acollida dÕestudiants estrangers
¥ Integraci� de disminu�ts
¥ Pau i desarmament
¥ Promoci� cultural
¥ Promoci� esportiva
¥ Suport a estudiants empresonats
¥ Voluntariat hospitalari
¥ Voluntariat ling��stic
¥ Voluntaris pel S�hara
¥ Voluntaris per B�snia
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3. Últimes notícies

Matrículació del curs 1998-99
Juliol
Els alumnes que tenen totes les assignatures aprovades al juny hauran de matricular-se
obligat�riament els dies seg�ents:

1r curs i m�s grans de 25 anys 20, 21 i 22 de juliol (1)
4t curs 23 i 24 de juliol (2)
3r curs 27 i 28 de juliol (2)
2n curs 29 i 30 de juliol (2)

(1) Alumnes de primer curs assignats en primera prefer�ncia per lÕOficina de Preinscripci�
i alumnes que hagin superat la prova de m�s grans de 25 anys. Les llistes, on sÕespecificar�
el dia i lÕhora de matr�cula, es faran p�blique als taulers dÕanuncis de la Facultat a partir
del 17 de juliol.

(2) Les llistes, on sÕespecificar� el dia i lÕhora de matr�cula, es faran p�bliques als taulers
dÕanuncis de la Facultat a partir del 21 de juliol.

Setembre
Es matricularan els alumnes que no hagin superat totes les mat�ries al juny. Les dates fixades
s�n les seg�ents:

1r curs 2 i 3 de setembre (3)
4t curs 21, 22, 23, 25 i 28 de setembre (4)
3r curs 29 i 30 de setembre, 1 i 2 dÕoctubre (4)
2n curs 5, 6 i 7 dÕoctubre (4)

(3) Es matricularan la resta dÕalumnes de primer curs assignats en segones opcions per
lÕOficina de Preinscripci�. Les llistes, on sÕespecificar� el dia i lÕhora de matr�cula, es
faran p�bliques als taulers dÕanuncis de la Facultat a partir de lÕ1 de setembre.

(4) Les llistes, on sÕespecificar� el dia i lÕhora de matr�cula, es faran p�bliques als taulers
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dÕanuncis de la Facultat a partir del 9 de setembre.

Sorteig ordre alfabètic de matrícula
A la Junta de Facultat del dia 1 dÕabril es va fer el sorteig per escollir les dues lletres per les
quals es comen�ar� a matricular, tant al mes de juliol com al mes de setembre. Les lletres
que van sortir s�n:

OO
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Alumnes de programes d’intercanvi

Es matricularan el dia que correspon al seu curs.

Trasllats d’expedients

Els alumnes que accedeixin per trasllat dÕexpedient es matricularan el dia 9 dÕoctubre.  

Reincorporacions

Per a aquests alumnes sÕestableix un per�ode dÕinformaci� i de prematr�cula a la Secretaria
de la Facultat entre els dies 14 i 18 de setembre. La matr�cula es far� efectiva el dia 8
dÕoctubre.

Documents que calen per formalitzar la matrícula

¥ Impr�s de matr�cula.
¥ Original i fotoc�pia del document que doni dret a matr�cula bonificada o gratu�ta, si escau.

Els alumnes que es matriculin per primera vegada a la Facultat han de portar tamb� la
documentaci� seg�ent:

¥ Fotoc�pia del DNI.
¥ Dues fotografies de carnet.
¥ Documentaci� dÕacc�s:

Ð original de la targeta de selectivitat, o
Ð original de la papereta dÕhaver superat la prova de m�s grans de 25 anys, o
Ð original i fotoc�pia de la titulaci� de cicle formatiu de grau superior, o
Ð original del justificant dÕhaver sol.licitat el trasllat dÕexpedient o del justificant de
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pagament, si escau.

Inici del curs 1998-99

1r curs 28 de setembre
4t curs 30 de setembre
3r curs 7 dÕoctubre
2n curs 8 dÕoctubre
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Reunions informatives per als alumnes de nou ingrés

Periodisme 20 de juliol i 2 de setembre, a les 10 h a lÕAula Magna
Publicitat i Rel. P�bliques 20 de juliol i 2 de setembre, a les 11 h a lÕAula Magna
Comunicaci� Audiovisual 20 de juliol i 2 de setembre, a les 12 h a lÕAula Magna

Reunions informatives per als alumnes de la Facultat que passen a segon cicle

Periodisme 17 de juliol, a les 10 h a lÕAula Magna
Publicitat i Rel. P�bliques 17 de juliol, a les 10 h a lÕAula 10
Comunicaci� Audiovisual 17 de juliol, a les 10 h a lÕAula 9

Tallers per als alumnes de quart de Periodisme

El proper curs tots els tallers de Periodisme tindran doc�ncia semestralitzada. Aix�:
Ð El taller de Redacci� de Premsa sÕimpartir� durant el segon semestre.
Ð El taller de Redacci� de televisi� es far� durant el segon semestre.
Ð Respecte al taller de R�dio, hi haur� dos grups:

a) 01 (mat�): sÕimpartir� durant el primer semestre.
b) 51 (tarda): es far� durant el segon semestre.

Exempció de taxes per matrícula d’honor global de COU
La concessi� dels beneficis per a lÕexempci� de les taxes acad�miques al primer curs
dÕuniversitat, a partir del curs 1997-98, sÕaplicar� amb el criteri seg�ent: lÕalumne haur� de
tenir quatre excelálents com a m�nim i la resta de qualificacions, notable.
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En el cas del batxillerat LOGSE, els alumnes que obtinguin una qualificaci� final de
batxillerat igual o superior a 9, seÕls podr� consignar la menci� de matr�cula dÕhonor a
lÕexpedient i el llibre de qualificacions.

Per tant, tots aquells alumnes que acreditin matr�cula dÕhonor global a COU hauran de
presentar, en el moment de formalitzar la matr�cula, lÕoriginal i una fotoc�pia del llibre de
qualificacions per procedir a la seva comprovaci� abans dÕaplicar la gratu�tat. En el cas que
lÕalumne hagi obtingut matr�cula dÕhonor sense reunir els requisits (quatre excelálents i la
resta, notable) no sÕaplicar� la gratu�tat.
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