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Publicitat i Relacions Públiques
Grau en Publicitat i Relacions Públiques 

Durada mínima: 4 anys / Crèdits ECTS: 240 / Nombre orientatiu de places: 80

Estructura general
ECTS per tipus d’assignatures Total Pràctiques externes 12
Formació bàsica 60 Reconeixement acadèmic 6
Obligatòries 126 Treball final de grau 12
Optatives 24 Total de crèdits 240

Primer curs
 Crèdits
Fonaments de la publicitat  6
Fonaments i història 
de la comunicació  6
Dret i comunicació  6
Expressió escrita i tècniques de 
comunicació oral 6
Tècniques de producció audiovisual I  6
Teoria de la comunicació  6
Fonaments de les relacions públiques 6
Ètica en la publicitat i les relacions 
públiques  6
Fonaments del màrqueting  6
Introducció i tècnica del disseny gràfic 6
Total 60

Segon curs
 Crèdits
Narrativa i guió  audiovisual  6
Teoria de la imatge  6
Escriptures i llenguatges audiovisuals  6
Expressió gràfica aplicada 
a la publicitat i les relacions públiques 4
Màrqueting a l’era digital 4
Documentació i gestió de dades 4
Estructura de la publicitat 6
Tècniques de producció audiovisual II 4
Gestió de la imatge corporativa i casos 
relacions públiques 6
Identitat digital i desenvolupament 
d’entorns digitals 6
Processos i tècniques creatives 
publicitàries 4
Organització d’esdeveniments 4
Total 60

Mòduls al llarg de la carrera
B (bàsiques), O (obligatòries), OP (optatives), RA (reconeixement acadèmic), TFG (treball final de grau), PE (pràctiques)

Mòdul  Crèdits
Fonaments de la Comunicació  16 B/O
Relacions públiques   32 B/O
Publicitat  36 B/O
Ciències socials aplicades a la publicitat i les RP  30 B/O
Llenguatge i narrativa audiovisual  18 B
Expressió gràfica i producció audiovisual  30 B
Comunicació digital  24 O
Optatives  24 OP
Pràcticum  12 PE
Treball final de grau  12 TFG
Reconeixement acadèmic  6 RA
Total  240

Assignatures per curs
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Sortides professionals

Com a professionals de la publicitat:

–  Creació publicitària. Desenvolupament artístic i creatiu de peces publicitàries: 
anuncis, publicitat radiofònica, a televisió i a la xarxa...

–  Planificació de mitjans. Selecció dels mitjans de comunicació social online i of-
fline on apareixeran els anuncis.

–  Comptes. Relació amb els clients (assessorament i planificació de campanyes, 
execució i seguiment).

Com a professionals de les relacions públiques:

–  Assessorament a empreses sobre temes d’imatge pública i reputació.

–  Direcció de comunicació d’empreses i institucions públiques i privades.

– Gabinets de premsa.

–  Execució i avaluació de campanyes i accions. Convencions, congressos, publi-
cacions, organització d’esdeveniments, actes protocol·laris.

I si vull continuar estudiant?

Amb el grau en Publicitat i Relacions Públiques hauràs assolit les competències profes-
sionalitzadores necessàries per accedir al món professional. També podràs accedir a 
aquells màsters oficials per aprofundir en els temes afectats per l’evolució constant de la 
comunicació i les seves eines que a més et donaran pas al doctorat si estàs interessat. En 
concret, dins la Facultat de Turisme s’imparteixen tres màsters que inclouen continguts 
d’especialització relacionats amb l’àmbit de comunicació.

Tercer curs
 Crèdits
Consum i publicitat 6
Estructura i planificació de mitjans 6
Màrqueting estratègic i operatiu 6
Comunicació interna i externa 6
Creativitat 4
Innovació publicitària 4
Protocol 6
Mètodes d’investigació 
en comunicació 4
Planificació estratègica 
de les relacions públiques  4
Tendències de l’audiovisual 
contemporani 4
Tècniques de producció 
audiovisual III 4
Optatives  6
Total 60

Quart curs
 Crèdits
Estratègies de creació 
de marca i de campanya 6
Social media i relacions públiques 2.0 6
Optatives 18
Treball final  de grau 12
Reconeixement acadèmic 6
Pràctiques   12
Total 60

Per a més informació podeu consultar 
l’apartat de graus de www.udg.edu/ft
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