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BLOC OPTATIU 5: GESTIÓ, QUALITAT I MÀRQUETING D'EMPRESA

Codi Assignatura Total Teoria Aplicaci
ó Lab. Mòdul

BLOC B5

26485 Màrqueting industrial 6 4.5 1.5 0 Q4

26486 Gestió del negoci 6 4.5 1.5 0 Q5

26487 Desenvolupament de projectes empresarials.
Gestió de la qualitat

6 3 1.5 1.5 Q5

 

65 alumnes inscrits el curs 2006-2007 

El proper dimecres 2 de maig a l EUETIT tindrà lloc la IVa. Edició del Fòrum
Audiovisual de Terrassa (FAVT 07), organitzat pels estudiants del 3r. curs de la
titulació So i Imatge, amb el suport del Departament d Enginyeria Electrònica.

Podeu consultar tota la informació sobre aquest esdeveniment, en la següent pàgina
web:

http://www.favt.upc.edu

El Fòrum Àudiovisual de Terrassa és organitzat per alumnes d'últim any d'Enginyeria
Tècnica de Telecomunicació especialitat en So i Imatge, i reuneix tot un seguit
d'empreses relacionades amb el món de les telecomunicacions i/o l'àudio i el vídeo.

L'objectiu principal del fòrum és potenciar el contacte amb els alumnes i donar a
conèixer la tasca que desenvolupen a través de conferències, demostracions,
estands, exposicions i entrevistes.

Per això l'escola posa tot un seguit d'instal·lacions a disposició de les empreses, tals
com sales de conferències i laboratoris audiovisuals.

El FAVT'07 tindrà lloc el proper dia 2 de Maig a l'Escola Universitària d'Enginyeria
Tècnica Industrial de Terrassa, EUETIT.

4.7 Universitat Oberta de Catalunya (UOC) - Centre de Suport del Vallès
Occidental, Terrassa

Llicenciatures:
Comunicació Audiovisual (2n cicle)

http://www.favt.upc.edu
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Formació dels professionals de la comunicació en l'era digital.

La llicenciatura de segon cicle de Comunicació Audiovisual té com a objectiu formar
professionals de l audiovisual en un moment en què les possibilitats obertes per les
tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) estan revolucionant aquest àmbit
a tots nivells.  Presentació 

Les transformacions actuals del sector audiovisual afecten tant la concepció i el
disseny de continguts com el conjunt de processos de producció, difusió i consum
dels productes comunicatius. El nostre programa se centra a oferir una formació d'alt
nivell i rigor acadèmic, que facilitarà l adquisició de les capacitats necessàries per tal
de comprendre i explorar les possibilitats de les tecnologies digitals audiovisuals, i
alhora tenir una visió global de les formes estètiques i narratives i dels usos socials
de la comunicació audiovisual en el seu context històric, cultural i econòmic. Aquesta
visió interdisciplinària permetrà a l estudiant assolir un sòlid avantatge competitiu en
la nova societat global.

Per tal d assolir aquests objectius, resulta essencial la interacció entre teoria i
pràctica. En la vessant teòrica, disposem de materials didàctics elaborats per
especialistes reconeguts, així com d'un equip docent en el qual es combina el
coneixement de la indústria amb la dimensió acadèmica. La vessant pràctica
s estructura per mitjà de diferents iniciatives en contínua renovació, entre les quals
podem esmentar:

- Adquisició de competències bàsiques en disseny web, blocs, imatge fixa,
so, edició de vídeo i animació amb l ús de programari lliure (assignatures
obligatòries i optatives)

- Pràctiques en empreses (reconegudes com a crèdits de lliure elecció)
- Projectes col·laboradors transversals (guió-producció-realització) a través

de l aula laboratori.
- Visites professionals a empreses del sector
- Tallers especialitzats i projeccions
- Desenvolupament de projectes i col·laboració amb empreses a través del

Pràcticum
- Participació en iniciatives impulsades des de la universitat (blocs

d assignatura, elaboració de nous recursos audiovisuals, elaboració de
reportatges, participació en certàmens, xerrades, etc.)

Els estudis de Comunicació Audiovisual estan dirigits a:

- Persones interessades a aprofundir els seus coneixements sobre el paper
dels mitjans de comunicació en la societat de la informació i l aplicació de
les competències en comunicació audiovisual, tant dins del sector com en
el de les noves tecnologies, l educació, etc.
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- Persones que vulguin adquirir una formació específica global sobre
projectes audiovisuals (desenvolupament, producció, postproducció i
difusió), activitats i serveis operatius i de valor afegit (tecnologies, gestió
d empresa, propietat intel·lectual, gestió de continguts, documentació
audiovisual, polítiques públiques, etc.).

- Persones que vulguin disposar d una visió global dels diferents aspectes
relatius a la conceptualització i creació d obres audiovisuals digitals (edició
de vídeo, tractament de so i imatges, disseny web, publicació, etc.).

- Persones interessades en la investigació i l anàlisi de diferents aspectes
socials i culturals vinculats a la comunicació audiovisual.

La llicenciatura també resulta d'interès per a l' actualització i la millora professional
de les persones que ja duen a terme la seva activitat laboral en el sector.
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Pla d'estudis

Per a obtenir el títol es requereixen 124 crèdits que es reparteixen, segons les
directrius del Ministeri d'Educació i Ciència, en les matèries següents:

 
Matèries troncals: 52,5 crèdits

 

Matèries obligatòries: 22,5 crèdits

 

Matèries optatives: 36 crèdits

 

Matèries de lliure elecció: 13 crèdits

La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet a l'estudiant disposar
d'un ampli ventall de possibilitats a l'hora de decidir els crèdits dels quals es pot
matricular cada semestre. Per això, en el moment de la matrícula l'estudiant rep
l'assistència directa del seu tutor (matrícula tutoritzada).

Troncals Crèdits

Dret de la informació 4,5
Estructura del sistema audiovisual 4,5
Ètica i règim jurídic de la comunicació 4,5
Fonaments de tecnologia audiovisual 4,5
Gestió d'una empresa audiovisual 4,5
Guió audiovisual 6
Mètodes d'investigació en comunicació 4,5
Narrativa audiovisual 6
Producció audiovisual 4,5
Realització audiovisual 4,5
Teoria de la comunicació 4,5

Obligatòries Crèdits

Anglès i comunicació 4,5
L'era de la informació i els mitjans de comunicació 4,5
Mitjans de comunicació digitals 4,5
Psicologia de la comunicació 4,5
Tècniques d'edició electrònica 4,5

Optatives Crèdits

Anàlisi i crítica audiovisual 4,5
Art i estètica digital 4,5
Cinema i vídeo d'animació 4,5
Disseny i creació en so digital 4,5
Disseny visual 4,5
Estratègies de producció i distribució multiplataforma 4,5
Indústria musical i cultura popular 4,5
Màrqueting, distribució i publicitat audiovisual 4,5
Periodisme digital 4,5
Pràcticum I 4,5
Pràcticum II 4,5
Propietat intel·lectual en l'audiovisual 4,5
Teoria i pràctica del muntatge audiovisual 4,5
Vídeo digital de creació 4,5
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Complement de Formació Crèdits

Comunicació i informació audiovisuals I 6
Comunicació i informació audiovisuals II 6
Llenguatge, expressió i comunicació 8
Sociologia de la  comunicació de masses 5
Teoria de la comunicació i la informació 5

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Formació professional - Grau superior
Accés als cicles formatius de grau superior:

Amb titulació Batxillerat (LOGSE) o equivalent. Són equivalents, a efectes d accés:
La superació del batxillerat experimental
La superació del curs d orientació universitària o el preuniversitari
Haver superat un mòdul professional 3 experimental
Tècnic/a especialista (FP-2), tècnic/a superior o equivalent a efectes acadèmics
Universitària o equivalent
Determinades modalitats del batxillerat donen prioritat a l accés als diferents cicles
formatius de grau superior.

Sense titulació
Poden accedir-hi les persones que, sense tenir els requisits acadèmics, superin una
prova d accés que es convoca anualment. Per accedir mitjançant aquesta via es
requereix tenir 19 anys, complerts l any de realització de la prova o 18 anys per a qui
acrediti estar en possessió d un títol de tècnic/a relacionat amb el cicle de grau
superior al qual es vol accedir.
La prova d accés té una part comuna i una part específica, d acord amb el cicle
formatiu.

Les persones que acreditin, com a mínim, un any d experiència laboral que es
correspongui amb els estudis que vulguin cursar, estaran exemptes de la part
específica de la prova d accés.

Les persones que hagin superat un cicle formatiu de grau mitjà i vulguin accedir a un
cicle formatiu de grau superior relacionat estaran exemptes de la part específica de
la prova.

Les persones que han superat totalment les proves d accés a la universitat per a
majors de 25 anys quedaran exemptes de la prova d accés.

Els centres i instituts d educació secundària que imparteixen formació professional i
les escoles i aules de formació de persones adultes autoritzats ofereixen cursos de
preparació de la prova d accés a grau superior. Les qualificacions obtingudes en
aquests cursos es tenen en compte en la nota final de la respectiva prova d accés.
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Accés a altres estudis
Incorporar-se als estudis universitaris que es determinen per a cada cicle formatiu.
Cursar altres cicles formatius de grau superior.
Per a l alumnat que hagin superat determinats cicles formatius, algunes universitats
reconeixeran com crèdits ja cursats algunes matèries dels estudis universitaris. Per
conèixer les correspondències que s han establert, es pot consultar l adreça:
www.xtec.cat/fp.

Imatge
Tècnic/a superior en imatge
Amb aquests ensenyaments s assoleix el nivell necessari per definir i obtenir imatges
fixes o mòbils en qualsevol suport o format, per mitjans fotogràfics, cinematogràfics o
videogràfics, i per il·luminar espais escènics, determinant-ne i controlant-ne la
qualitat tècnica normal i expressiva.

Durada dels estudis
2.000 hores - 2 cursos acadèmics
1.650 hores en el centre educatiu
350 hores en el centre de treball (pràctiques)
Matèries
DuradaMatèries
50 horesOrganització de la producció fotogràfica
60 horesRetrat fotogràfic
60 horesReportatge fotogràfic
100 horesFotografia publicitària i de moda
60 horesFotografia científica i documental
120 horesTractament i edició analògica i digital d imatges fotogràfiques
170 horesIl·luminació d espais escènics
50 horesOrganització de la producció audiovisual
100 horesEnregistrament d imatges audiovisuals
90 horesPostproducció
60 horesAdministració, gestió i comercialització en la petita empresa
60 horesGestió de qualitat de processament i tractament fotogràfic i cinematogràfic
150 horesMitjans fotogràfics i audiovisuals
150 horesMitjans i llenguatges de comunicació visual
60 horesRelacions en l àmbit de treball
60 horesFormació i orientació laboral
350 horesFormació en el centre de treball
90 horesSíntesi
Competències professionals
Amb aquests estudis es poden fer, entre d altres, les tasques de definició i obtenció
d imatges fotogràfiques, il·luminació d espais escènics, i filmació o gravació de
productes audiovisuals.

Àmbit professional i de treball

http://www.xtec.cat/fp
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Estudis de fotografia. Estudis de televisió i vídeo. Productores de cinema. Serveis de
comunicació i premsa.

Sortides professionals
Fotògraf/a. Operador/a en càmera de vídeo, televisió i cinema i espectacles.
Il·luminador/a d espais escènics.

Accés
Haver superat qualsevol de les modalitats de batxillerat.
Modalitats prioritàries

Arts
Ciències de la naturalesa i la salut
Tecnologia

Haver superat la prova d accés als cicles formatius de grau superior.
Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis universitaris de:

Diplomatura en òptica i optometria
Diplomatura en turisme
Enginyeria tècnica de telecomunicació *
Enginyeria tècnica industrial *
Llicenciatura en belles arts
Llicenciatura en comunicació audiovisual
Llicenciatura en periodisme
Llicenciatura en publicitat i relacions públiques
* Totes les especialitats

So
Tècnic/a superior en so
Dota dels coneixements necessaris per definir, coordinar i realitzar la captació,
l enregistrament, el tractament i la reproducció de so en produccions audiovisuals,
radiofòniques, musicals, espectacles i actes, i assegurar la qualitat tècnica i formal.

Durada dels estudis
2.000 hores - 2 cursos acadèmics
1.620 hores en el centre educatiu
380 hores en el centre de treball (pràctiques)
Matèries
DuradaMatèries
60 horesOrganització de la captació i la gravació de so en audiovisuals
130 horesCaptació i gravació de so en audiovisuals
60 horesOrganització de produccions radiofòniques
110 horesTècniques d operació de ràdio
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60 horesProduccions musicals
100 horesGravació de maquetes musicals
100 horesSonorització industrial i d espectacles
180 horesPostproducció d àudio
60 horesAdministració, gestió i comercialització en la petita empresa
200 horesSistemes i mitjans tècnics de so
100 horesComunicació audiovisual i expressió sonora
90 horesElectrònica bàsica per a aplicacions de so
60 horesRelacions en l àmbit de treball
60 horesFormació i orientació laboral
380 horesFormació en el centre de treball
90 horesSíntesi
Competències professionals
Definició i realització de la captació i l enregistrament de so en produccions
audiovisuals. Coordinació i realització de la captació, la gravació i l emissió de so en
produccions radiofòniques o produccions musicals. Sonorització industrial,
d espectacles i/o actes socials i postproducció d àudio en produccions audiovisuals.

Àmbit professional i de treball
Empreses que tinguin com a activitat la producció i emissió de programes de
televisió, de ràdio, obres videogràfiques publicitàries i educatives, cinematogràfiques,
espectacles, produccions discogràfiques i musicals i de sonorització industrial.

Sortides professionals
Tècnic/a de so en televisió, ràdio i cinema, estudis musicals, teatre i espectacles.
Editor/a muntador/a de so. Tècnic/a de so en postproducció. Tècnic/a en
sonorització industrial.

Accés
Haver superat qualsevol de les modalitats de batxillerat.
Modalitats prioritàries

Ciències de la naturalesa i la salut
Tecnologia

Haver superat la prova d accés als cicles formatius de grau superior.
Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis universitaris de:

Diplomatura en òptica i optometria
Diplomatura en turisme
Enginyeria tècnica de telecomunicació *
Enginyeria tècnica industrial *
Llicenciatura en comunicació audiovisual
Llicenciatura en física
* Totes les especialitats
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Producció d audiovisuals, ràdio i espectacles
Tècnic/a superior en producció d audiovisuals, ràdio i espectacles
Capacita per planificar, organitzar, supervisar i gestionar els recursos econòmics i
els materials tècnics i humans per a la producció audiovisual, ràdio i/o espectacles.

Durada dels estudis
2.000 hores - 2 cursos acadèmics
1.620 hores en el centre educatiu
380 hores en el centre de treball (pràctiques)
Matèries
DuradaMatèries
200 horesProducció de cinema i vídeo
180 horesProducció de televisió
150 horesProducció de ràdio
120 horesProducció d espectacles
220 horesMitjans tècnics audiovisuals
150 horesLlenguatges audiovisuals i escènics
120 horesGestió, administració i promoció de produccions audiovisuals,
radiofòniques i d espectacles
110 horesInformàtica de gestió en la producció audiovisual
60 horesRelacions en l àmbit de treball
60 horesFormació i orientació laboral
380 horesFormació en el centre de treball
90 horesSíntesi
Competències professionals
Organització, supervisió i gestió de la producció de productes audiovisuals,
programes radiofònics i producció de representacions escèniques i espectacles.

Àmbit professional i de treball
Empreses que tinguin com a activitat la producció i emissió de programes de
televisió, programes de ràdio, obres videogràfiques, obres cinematogràfiques i
espectacles.

Sortides professionals
Tècnic/a en producció de programes de televisió, obres cinematogràfiques, obres
videogràfiques, programes radiofònics i espectacles.

Accés
Haver superat qualsevol de les modalitats de batxillerat.
Modalitats prioritàries

Humanitats i ciències socials
Ciències de la naturalesa i la salut
Tecnologia
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Haver superat la prova d accés als cicles formatius de grau superior.
Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis universitaris de:

Diplomatura en ciències empresarials
Diplomatura en òptica i optometria
Diplomatura en turisme
Enginyeria tècnica de telecomunicació *
Enginyeria tècnica industrial *
Llicenciatura en comunicació audiovisual
Llicenciatura en periodisme
Llicenciatura en publicitat i relacions públiques
* Totes les especialitats

Realització d audiovisuals i espectacles
Tècnic/a superior en realització d audiovisuals i espectacles
Capacita per organitzar i supervisar la preparació, l execució i el muntatge de
qualsevol tipus de programa filmat/gravat o en directe, i coordinar els mitjans tècnics
i humans necessaris per portar-lo a terme.

Durada dels estudis
2.000 hores - 2 cursos acadèmics
1.620 hores en el centre educatiu
380 hores en el centre de treball (pràctiques)
Matèries
DuradaMatèries
210 horesRealització en cinema i vídeo
200 horesRealització en televisió
200 horesRealització en multimèdia
190 horesMuntatge/edició i postproducció d audiovisuals
140 horesRepresentacions escèniques i espectacles
140 horesComunicació i expressió audiovisual
170 horesSistemes i tècniques de realització
60 horesRelacions en l àmbit de treball
60 horesFormació i orientació laboral
380 horesFormació en el centre de treball
90 horesSíntesi
Competències professionals
Coordinació del desenvolupament de la realització en produccions audiovisuals i
multimèdia. Realització dels processos de muntatge/edició i de la postproducció de
producció d audiovisuals. Coordinació del desenvolupament de representacions
escèniques i espectacles.

Àmbit professional i de treball
Televisions públiques i privades. Productores cinematogràfiques, d espectacles.
Agències de notícies.
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Sortides professionals
Tècnic/a en realització de televisió en control i en estudi, direcció de cinema,
rodatge, muntatge cinematogràfic, edició de VTR i mesclador/a de vídeo.

Accés
Haver superat qualsevol de les modalitats de batxillerat.
Modalitats prioritàries

Arts
Ciències de la naturalesa i la salut
Tecnologia

Haver superat la prova d accés als cicles formatius de grau superior.
Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis universitaris de:

Diplomatura en òptica i optometria
Diplomatura en turisme
Enginyeria tècnica de telecomunicació *
Enginyeria tècnica industrial *
Llicenciatura en comunicació audiovisual
Llicenciatura en periodisme
Llicenciatura en publicitat i relacions públiques
* Totes les especialitats

Oferta a Terrassa (Curs 2006-2007)

http://www.terrassa.cat/consellfp/documents/promofp/Oferta_Cicles_Formatius_Terr
assa_Curs_0607.pdf

4.8 Cicles Formatius de Grau Superior

Comunicació, Imatge i So
Imatge
IES Sta. Eulàlia i el Centre de Formació Municipal
Antic IES Vallparadís

Correspondència de crèdits entre cicles formatius de grau superior i estudis
universitaris de primer cicle 

Els departaments d Educació i d Universitats, Recerca i Societat
de la Informació, i les universitats públiques i privades de
Catalunya han signat un acord marc del col· laboració per al
reconeixement de les correspondències entre determinats

http://www.terrassa.cat/consellfp/documents/promofp/Oferta_Cicles_Formatius_Terr
assa_Curs_0607.pdf

