
www.udg.edu/fl 5 

Assignatures de primer curs
  Nombre
  de crèdits
Comunicació oral i escrita  12
L’evolució de les societats humanes 12
Anàlisi dels mitjans de comunicació 6
Teoria de la comunicació  6
Comunicació audiovisual I   12
Cultura contemporània I  12

Total  60

Assignatures de segon curs
  Nombre
  de crèdits
Història de la ciència i la cultura   12
Comunicació audiovisual II   12
Llengua i mitjans de comunicació I  12
Teoria de la comunicació I  12
Crèdits bàsics complementaris 
(a escollir entre l’oferta d’assignatures bàsiques  
dels altres estudis de la Facultat)  12
Total  60

Comunicació Cultural

Grau en Comunicació Cultural

Durada mínima: 4 anys / Crèdits ECTS: 240 / Nombre orientatiu de places: 50

· Consulta els requisits d’accés a l’apartat Accés a la universitat d’aquesta mateixa guia.

Estructura general

ECTS Total Reconeixement acadèmic 6
Formació bàsica 60 Treball final de grau 12
Obligatòries 114 Total de crèdits 240
Optatives* 48

* Una de les assignatures optatives és Pràctiques externes (12 crèdits)

Mòduls al llarg de la carrera 
bàs. (bàsiques), ob. (obligatòries), op. (optatives), rec. ac. (reconeixement acadèmic), TFG (treball final de grau)

Mòdul Tipus Nombre
  de crèdits
Crèdits bàsics  de Facultat bàs. 36
Crèdits bàsics obligatoris propis bàs. 12
Crèdits bàsics complementaris bàs. 12
Comunicació audiovisual I ob. 12
Llengua i mitjans de comunicació I ob. 12
Teoria de la comunicació I ob. 12
Comunicació audiovisual II ob. 12
Cultura contemporània I ob. 12
Llengua i mitjans de comunicació II ob. 12
Minor en lletres I ob. 12
Minor en lletres II ob. 12
Teoria de la comunicació II ob. 6
Cultura contemporània II ob. 12
Assignatures optatives op. 48
Reconeixement acadèmic rec. ac. 6
Treball final de grau TFG 12
Total  240
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Sortides professionals

El graduat en Comunicació Cultural estarà capacitat per accedir a professions tan diver-
ses com ara: periodista cultural en diferents mitjans i suports, gabinet de premsa, gabinet 
de comunicació, gestió cultural, creació de continguts en entorns digitals i multimèdia, o 
transferència de continguts especialitzats en diferents entorns. El grau en Comunicació 
Cultural obre, per tant, les portes tant al context nacional i internacional, com a l’entorn 
local i comarcal vinculat a la comunicació i la cultura.

Assignatures de tercer curs
  Nombre
  de crèdits
Llengua i mitjans de comunicació II 12
Cultura contemporània II  12
Teoria de la comunicació II   6
Minor en lletres I 1  12
Assignatures optatives 2   12
Crèdits de reconeixement acadèmic  6
Total  60

1. Amb aquest mòdul es pretén que l’estudiant pugui iniciar l’es-
pecialització en un àmbit concret de la cultura contemporània.
2. Una de les assignatures d’optatives és Pràctiques externes.

Assignatures de quart curs
  Nombre
  de crèdits
Minor en lletres II 1  12
Treball final de grau  12
Assignatures optatives 2  36
Total  60
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