
 
 Grau de Publicitat i Relacions Públiques 

HORARIS SETMANA DEL 7 AL 8 DE GENER  

(recordeu de fer-vos el certificat justificatiu de la mobilitat els dies de presencialitat) 
La meva UdG > Personal > Certificat desplaçament 

1er. Curs.  

Dijous dia 7 de gener  
Ètica en la publicitat i Relaciones Públiques la classe passa a dilluns 11 de gener de 16.30 a 18.00 
 
Fonaments i història de la comunicació  examen presencial GRUP A 15.00 Aula B3 
      GRUP B 15.15 Aula C3; GRUP C 15.30 Aula C1 
 
Fonaments de la Publicitat    càpsules asíncrones. Tutories on-line: 19:30 a 20.30 

I dimarts 12 de gener de 14.30 a 15.30 
Divendres dia 8 de gener  
Tècniques de producció Audiovisual I   presencial  (grup corresponent) 
Expressió escrita i tècniques de comunicació oral presencial  (grup corresponent) 
 
2n. Curs 

Divendres dia 8 de gener  
 
Teoria de la Imatge   8:15 a 10:15 presentació grupals on-line (tots els grups) 
      Tutories on-line dilluns de 12.30 a 13.30  
Documentació i Gestió de dades 10:15 a 11:45 on-line (tots els grups) 
      Tutories on-line dilluns de 10.30 a 11.00 
Narrativa i Guió Audiovisual  11:45 a 13:15 on-line (tots els grups)  
       Tutories on-line divendres de 13.30 a 15.00 
3r. Curs  

Dijous dia 7 de gener  
Classes asíncrones, tal i com consten en els horaris 
 
Divendres dia 8 de gener  
 
Màrqueting estratègic i operatiu presentació on-line treballs en grup (10.00-17.30 aprox.) 
Estructura i Planificació de mitjans presentació on-line treballs en grup (10.00-17.30 aprox.) 
      
4rt Curs 

Dijous dia 7 de gener   
Seminari de comunicació en Anglès  on-line (horari previst) 
Gestió de Crisis     on-line (horari previst) 
Social Media     on-line- Tot en un sol grup  (horari grup C)  
      Tutories on-line dijous de 16.30 a 17.30 
 
Divendres dia 8 de gener  
Estratègies de creació de marca i campanya  on-line (horari previst) 
Direcció d’art      on-line (horari previst) 
 



 
 Grau de Publicitat i Relacions Públiques 

 
HORARIS SETMANA DE L’11 AL 15 DE GENER  

1er. Curs 

Dilluns dia 11 de gener  
Classes on-line, tal i com consten en els horaris 
 
Recuperació classe de dijous 7 de gener  
Ètica en la Publicitat i Relacions Públiques   on-line tots els grups de 16.30 a 18.30  
 
Dimarts dia 12 de gener  
Classes on-line, tal i com consten en els horaris 
 
Dijous dia 14 de gener  
 
Ètica en la Publicitat i Relacions Públiques Avaluació on-line (tots els grups en horari 

grup B)   
       Tutories on-line dilluns de 16.30 a 17.30 
Fonaments i història de la comunicació   on-line (tots els grups en horari grup B)  
       Tutories on-line dimarts de 10.15 a 11.15 
Fonaments de la Publicitat    Examen on-line (tots els grups en horari grup B) 
       Tutories on-line dimarts de 14.30 a 15.30 
Divendres dia 15 de gener  
Tècniques de producció Audiovisual I   Presencial  (grup corresponent) 
Expressió escrita i tècniques de comunicació oral Presencial  (grup corresponent) 
(recordeu de fer-vos el certificat justificatiu de la mobilitat)  
La meva UdG > Personal > Certificat desplaçament 
 
2n. Curs 

Dilluns dia 11 de gener  
Classes on-line, tal i com consten en els horaris 
 
Dimarts dia 12 de gener  
Classes on-line, tal i com consten en els horaris 
 
Expressió Gràfica aplicada   on-line (grup corresponent, horari previst) 
Màrqueting a l’Era digital   on-line (grup corresponent, horari previst) 
 
Dimecres dia 13 de gener  
Classes on-line, tal i com consten en els horaris 
 
Divendres dia 15 de gener  
Teoria de la Imatge   8:15 a 10:15 presentació grupals on-line (tots els grups) 
      Tutories on-line dilluns de 12.30 a 13.30  
Documentació i Gestió de dades 10:15 a 11:45 on-line (tots els grups) 
      Tutories on-line dilluns de 10.30 a 11.00 
Narrativa i Guió Audiovisual  11:45 a 13:15 on-line (tots els grups)  
       Tutories on-line divendres de 13.30 a 15.00 



 
 Grau de Publicitat i Relacions Públiques 

       
3r. Curs  

Dilluns dia 11 de gener  
Tècniques de producció audiovisual III  on-line (grup corresponent)  
 
Classes on-line, tal i com consten en els horaris 
 
Dimarts dia 12 de gener  
Consum i Publicitat     examen presencial- cadascú al seu grup:  
      GRUP C Aula C2 
      GRUP A Aula A1  
      GRUP B Aula R1  
 
Planificació estratègica de les RP  classe presencial – cadascú al seu grup: 
      GRUP B Aula R1 
      GRUP C Aula C2 
      GRUP A Aula A1 
 
Creativitat     tutories individuals de 17.00 - 21.00 
 
Dijous dia 14 de gener  
Classes asíncrones, tal i com consten en els horaris 
 
Divendres dia 15 de gener  
Màrqueting estratègic i operatiu  presentació projecte on-line 8.30 a 11.00 
     
Estructura i Planificació de mitjans  examen on-line 11.30 a 13.00 
 

4rt Curs 

Dilluns dia 11 de gener  
Copy       on-line (horari previst) 
 
Dimarts dia 12 de gener  
Seminari de comunicació    on-line (horari previst) 
Social Media      on-line de 12.00 a 13.30 
 
Dijous dia 14 de gener  
Seminari de comunicació en Anglès  on-line (horari previst) 
 
Gestió de Crisis    activitat avaluació presencial de 15.00 a 18.00 Aula C1 
 
Social Media     passa a dimarts dia 12 de gener de 12.00 a 13.30 
 
Divendres dia 15 de gener  
Estratègies de creació de marca i campanya  on-line (horari previst) 
Direcció d’art      on-line (horari previst) 
 


