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TÍTOLS DE L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR

GRAU

4 ANYS

240 CRÈDITS

+ info: Servei d'Informació. Universitat d'Alacant. 
Telèfon: 965903456 - Fax: 965903755 

 a/e:  informacio@ua.es 
Ctra. Sant Vicent del Raspeig, s/n. 

Apartat de correus 99. 03080 Alacant. 
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ARTS I HUMANITATS

■ Espanyol: Llengua i Literatures    
■ Estudis Àrabs i Islàmics  
■ Estudis Francesos    
■ Estudis Anglesos  
■ Filologia Catalana      
■ Història 
■ Humanitats   
■ Traducció i Interpretació (Alemany)
■ Traducció i Interpretació (Francés)
■ Traducció i Interpretació (Anglés)

CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES

■ Administració i Direcció d'Empreses 

(ADE)      
■ Ciències de l'Activitat Física i l'Esport 
■ Criminologia 
■ Dret  
■ Dret + ADE (DADE)  
■ Dret + Criminologia (DECRIM)  
■ Dret + Relacions Internacionals (DERRII)  
■ Economia   
■ Enginyeria Informàtica + Administració i 

Direcció d'Empreses (I ADE)2

■ Gastronomia i Arts Culinàries
■ Geografia i Ordenació del Territori 
■ Gestió i Administració Pública 
■ Màrqueting  
■ Mestre en Educació Infantil 
■ Mestre en Educació Primària    
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■ Publicitat i Relacions Públiques 
■ Relacions Internacionals
■ Relacions Laborals i Recursos Humans 
■ Sociologia 
■ Treball Social 
■ Turisme 
■ Turisme + ADE (TADE)

CIÈNCIES

■ Biologia 
■ Ciències del Mar 
■ Física   
■ Geologia 
■ Matemàtiques  
■ Química

CIÈNCIES DE LA SALUT

■ Infermeria
■ Medicina (pendent d'autoritzar) 
■ Nutrició Humana i Dietètica 
■ Òptica i Optometria 

ENGINYERIA I ARQUITECTURA

■ Arquitectura Tècnica
■ Fonaments de l'Arquitectura 
■ Enginyeria Biomèdica
■ Enginyeria Civil 
■ Enginyeria en So i Imatge en 

Telecomunicació 
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■ Enginyeria Informàtica 
■ Enginyeria Informàtica + Administració i 

Direcció d'Empreses (I2ADE)
■ Enginyeria Multimèdia 
■ Enginyeria Química 
■ Enginyeria Robòtica

Dos d'aquestes filologies.

Mestre en Educació Primaria i Humanitats.

Mestre en Educació Primaria i Filologia Catalana.

Matemàtiques i Física.

ADE i Economia.

ADE i Màrqueting.
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Programes organitzats per a simultanejar:

Dobles graus internacionals:
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Doble Grau Internacional amb la Northwestern State 

University (EEUU) (cal tindre superats 120 crèdits de 

ADE).

Doble Grau Internacional en Dret UA - UNIVALI 

(Brasil) (cal tindre superats 120 crèdits de Dret).

Doble Grau Internacional: Programa Internacional 

UA / Universitat de Bamberg (Alemanya) (estar 

matriculat en tercer de grau).



COMPETÈNCIES GENERALS

Grau en Publicitat i Relacions Públiques
per la Universitat d'Alacant

OBJECTIUS GENERALS

El pla formatiu del títol ha de dotar al grau en Publicitat Relaciones Públiques d'una capacitació adequada per al 
desenvolupament de la seua activitat professional d'acord amb les demandes i les necessitats socials.
Els objectius fonamentals del grau de Publicitat i Relacions Públiques són:

Fomentar la capacitat crítica, analítica i interpretativa, amb l'aportació dels coneixements de les tècniques 
d'investigació i procediments de treball necessaris per a transformar les necessitats del client en solucions de 
comunicació eficients. 
Adquirir un coneixement bàsic i general dels punts d'inflexió principals que configuren el panorama actual de la faena 
del professional de la comunicació, especialment publicitària i de les relacions públiques. Els coneixements han de ser 
sempre rellevants per a la comprensió del fenomen de la comunicació i de la funció d'aquesta en la societat 
contemporània. D'aquesta manera s'aconseguirà que l'estudiant es convertisca en un gran coneixedor del context 
social, cultural, polític, econòmic i empresarial en el qual s'insereix el seu treball i sàpia adequar-hi de forma 
responsable la seua faena.
Proporcionar un coneixement exhaustiu de tots els elements que formen el sistema de la comunicació i s'hi 
interrelacionen, especialment la comunicació publicitària i les relacions públiques, per a la seua aplicació a la realitat 
de les organitzacions i per al desenvolupament d'una actitud estratègica. Aquesta formació el capacitarà per a la presa 
de decisions i la implementació d'estratègies de comunicació coherents, per mitjà d'una creativitat eficaç, amb la 
mesura posterior dels seus resultats i amb l'extracció de les conclusions oportunes. 
Ser capaços de comunicar-se i expressar-se amb coherència i correcció en l'exercici professional; per a això hauran de 
dominar l'ús especialitzat de la llengua o llengües de la seua comunitat i de l'anglès. 
Ser capaços de construir, planificar i avaluar accions i discursos propis de la comunicació publicitària i de les relacions 
públiques per a l'elaboració de campanyes de comunicació, per a la qual cosa coneixeran també les possibilitats 
d'aplicació eficaç de les diferents tecnologies.
Conèixer les teories, les categories i els conceptes que més han incidit en les diferents branques d'investigació, 
desenvolupament i innovació de la comunicació empresarial i institucional així com la seua necessitat d'autoregulació 
per les seues conseqüències ètiques i socioculturals.

Aquests objectius podran aconseguir-se amb l'adquisició d'una sèrie de sabers i habilitats que hauran d'incloure els aspectes 
següents:

Formació en ciències socials, humanitats, i ciència i tecnologia per a proporcionar una competència contextual bàsica 
d'ordre transdisciplinar.
Formació en la teoria, els processos i les estructures de la comunicació i la informació per a conèixer els fonaments 
teòrics i pràctics més habituals dels models de creació, producció, planificació, difusió, recepció i avaluació de resultats 
de la comunicació, en general, i de la publicitat i les relacions públiques, en particular. Tot això serà portat a terme des 
de les perspectives industrial i cultural, de manera que es proporcione una visió integral del fenomen de la comunicació 
empresarial i institucional.
Formació en el coneixement del disseny i la creació d'estratègies comunicatives i el desenvolupament de polítiques de 
comunicació, amb la finalitat d'obtenir la capacitat d'identificar, gestionar i atendre les necessitats pròpies de les 
empreses, tant des de la perspectiva del departament de comunicació de l'anunciant com des de l'empresa de 
comunicació.

COMPETÈNCIES

Instrumentals
Capacitat d'anàlisi i síntesi.
Capacitat de posar en pràctica coneixements.
Coneixement bàsic del camp d'estudi.
Coneixement bàsic de la professió.
Coneixement d'una segona llengua.
Comunicació oral i escrita en la llengua nativa.
Destreses per a la investigació.
Destreses informàtiques bàsiques.
Presa de decisions.

Personals
Habilitat per a treballar en un equip interdisciplinar.
Destreses en relacions interpersonals.
Reconeixement de la diversitat i la multiculturalitat.
Compromís ètic.
Habilitats crítiques i autocrítiques.

Sistemàtiques
Capacitat d'aprendre.
Capacitat d'adaptar-se a situacions noves.
Capacitat de crear idees noves (creativitat).

www.ua.es

www.ua.es

Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques

 presencialEnsenyament:

 240 ECTSNombre de crèdits:

 240Nombre de places:

Llengües utilitzades: castellà, valencià i anglès (depèn de l'oferta de cada curs)

INFORMACIÓ GENERAL

Formació en les capacitats expressives i particularitats de cadascun dels mitjans, suports i formats publicitaris per a 
l'elaboració de missatges i campanyes de comunicació, així com en l'habilitat per a analitzar i seleccionar els vehicles 
de difusió d'acord amb les estratègies de comunicació (tant en mitjans convencionals com en mitjans no 
convencionals).
Formació en el coneixement i l'ús de les tecnologies de la comunicació en els diferents entorns multimèdia i 
hipermèdia, per a la seua aplicació en l'àmbit de la publicitat i les relacions públiques i el desenvolupament de nous 
suports.
Formació en la capacitat d'exercir el quefer comunicatiu amb una conducta ètica, tant a través del coneixement 
teoricopràctic dels codis deontològics de la publicitat vigents i de l'autoregulació de la professió com del 
desenvolupament d'una consciència de responsabilitat social i cultural. 
Formació en habilitats d'adequació de les estratègies i els missatges als objectius de comunicació i als diferents públics 
amb els quals interactua l'organització mitjançant l'aplicació de tàctiques de comunicació específiques. 
Formació en el seguiment dels processos de treball en l'àmbit professional sempre amb criteris d'adaptació a l'entorn i 
d'innovació contínua. 
Iniciació a la metodologia i a les tècniques d'investigació en el camp de la comunicació empresarial i institucional, i 
adquisició d'habilitats per a la docència en aquest àmbit.

Comprendre i expressar-se en un idioma estranger en el seu àmbit disciplinar.
Ser capaç d'utilitzar com usuari eines bàsiques en TIC.
Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua 
castellana o llengua catalana), en el seu àmbit disciplinar.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DE LA UA
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COMPETÈNCIES GENERALS

Grau en Publicitat i Relacions Públiques
per la Universitat d'Alacant

OBJECTIUS GENERALS

El pla formatiu del títol ha de dotar al grau en Publicitat Relaciones Públiques d'una capacitació adequada per al 
desenvolupament de la seua activitat professional d'acord amb les demandes i les necessitats socials.
Els objectius fonamentals del grau de Publicitat i Relacions Públiques són:

Fomentar la capacitat crítica, analítica i interpretativa, amb l'aportació dels coneixements de les tècniques 
d'investigació i procediments de treball necessaris per a transformar les necessitats del client en solucions de 
comunicació eficients. 
Adquirir un coneixement bàsic i general dels punts d'inflexió principals que configuren el panorama actual de la faena 
del professional de la comunicació, especialment publicitària i de les relacions públiques. Els coneixements han de ser 
sempre rellevants per a la comprensió del fenomen de la comunicació i de la funció d'aquesta en la societat 
contemporània. D'aquesta manera s'aconseguirà que l'estudiant es convertisca en un gran coneixedor del context 
social, cultural, polític, econòmic i empresarial en el qual s'insereix el seu treball i sàpia adequar-hi de forma 
responsable la seua faena.
Proporcionar un coneixement exhaustiu de tots els elements que formen el sistema de la comunicació i s'hi 
interrelacionen, especialment la comunicació publicitària i les relacions públiques, per a la seua aplicació a la realitat 
de les organitzacions i per al desenvolupament d'una actitud estratègica. Aquesta formació el capacitarà per a la presa 
de decisions i la implementació d'estratègies de comunicació coherents, per mitjà d'una creativitat eficaç, amb la 
mesura posterior dels seus resultats i amb l'extracció de les conclusions oportunes. 
Ser capaços de comunicar-se i expressar-se amb coherència i correcció en l'exercici professional; per a això hauran de 
dominar l'ús especialitzat de la llengua o llengües de la seua comunitat i de l'anglès. 
Ser capaços de construir, planificar i avaluar accions i discursos propis de la comunicació publicitària i de les relacions 
públiques per a l'elaboració de campanyes de comunicació, per a la qual cosa coneixeran també les possibilitats 
d'aplicació eficaç de les diferents tecnologies.
Conèixer les teories, les categories i els conceptes que més han incidit en les diferents branques d'investigació, 
desenvolupament i innovació de la comunicació empresarial i institucional així com la seua necessitat d'autoregulació 
per les seues conseqüències ètiques i socioculturals.

Aquests objectius podran aconseguir-se amb l'adquisició d'una sèrie de sabers i habilitats que hauran d'incloure els aspectes 
següents:

Formació en ciències socials, humanitats, i ciència i tecnologia per a proporcionar una competència contextual bàsica 
d'ordre transdisciplinar.
Formació en la teoria, els processos i les estructures de la comunicació i la informació per a conèixer els fonaments 
teòrics i pràctics més habituals dels models de creació, producció, planificació, difusió, recepció i avaluació de resultats 
de la comunicació, en general, i de la publicitat i les relacions públiques, en particular. Tot això serà portat a terme des 
de les perspectives industrial i cultural, de manera que es proporcione una visió integral del fenomen de la comunicació 
empresarial i institucional.
Formació en el coneixement del disseny i la creació d'estratègies comunicatives i el desenvolupament de polítiques de 
comunicació, amb la finalitat d'obtenir la capacitat d'identificar, gestionar i atendre les necessitats pròpies de les 
empreses, tant des de la perspectiva del departament de comunicació de l'anunciant com des de l'empresa de 
comunicació.

COMPETÈNCIES

Instrumentals
Capacitat d'anàlisi i síntesi.
Capacitat de posar en pràctica coneixements.
Coneixement bàsic del camp d'estudi.
Coneixement bàsic de la professió.
Coneixement d'una segona llengua.
Comunicació oral i escrita en la llengua nativa.
Destreses per a la investigació.
Destreses informàtiques bàsiques.
Presa de decisions.

Personals
Habilitat per a treballar en un equip interdisciplinar.
Destreses en relacions interpersonals.
Reconeixement de la diversitat i la multiculturalitat.
Compromís ètic.
Habilitats crítiques i autocrítiques.

Sistemàtiques
Capacitat d'aprendre.
Capacitat d'adaptar-se a situacions noves.
Capacitat de crear idees noves (creativitat).

www.ua.es

www.ua.es

Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques

 presencialEnsenyament:

 240 ECTSNombre de crèdits:

 240Nombre de places:

Llengües utilitzades: castellà, valencià i anglès (depèn de l'oferta de cada curs)

INFORMACIÓ GENERAL

Formació en les capacitats expressives i particularitats de cadascun dels mitjans, suports i formats publicitaris per a 
l'elaboració de missatges i campanyes de comunicació, així com en l'habilitat per a analitzar i seleccionar els vehicles 
de difusió d'acord amb les estratègies de comunicació (tant en mitjans convencionals com en mitjans no 
convencionals).
Formació en el coneixement i l'ús de les tecnologies de la comunicació en els diferents entorns multimèdia i 
hipermèdia, per a la seua aplicació en l'àmbit de la publicitat i les relacions públiques i el desenvolupament de nous 
suports.
Formació en la capacitat d'exercir el quefer comunicatiu amb una conducta ètica, tant a través del coneixement 
teoricopràctic dels codis deontològics de la publicitat vigents i de l'autoregulació de la professió com del 
desenvolupament d'una consciència de responsabilitat social i cultural. 
Formació en habilitats d'adequació de les estratègies i els missatges als objectius de comunicació i als diferents públics 
amb els quals interactua l'organització mitjançant l'aplicació de tàctiques de comunicació específiques. 
Formació en el seguiment dels processos de treball en l'àmbit professional sempre amb criteris d'adaptació a l'entorn i 
d'innovació contínua. 
Iniciació a la metodologia i a les tècniques d'investigació en el camp de la comunicació empresarial i institucional, i 
adquisició d'habilitats per a la docència en aquest àmbit.

Comprendre i expressar-se en un idioma estranger en el seu àmbit disciplinar.
Ser capaç d'utilitzar com usuari eines bàsiques en TIC.
Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua 
castellana o llengua catalana), en el seu àmbit disciplinar.
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Coneixements teoricopràctics de la producció i la realització en mitjans impresos, audiovisuals i hipermèdia. 
Coneixement teoricopràctic de les tècniques quantitatives i qualitatives de investigació en comunicació i de 
l'estadística aplicada. 
Estudi dels mètodes i les tècniques de màrqueting específiques per a la presa de decisions en les àrees de 
comunicació, en general, i de publicitat i relacions públiques en les empreses i les institucions, en particular.
Estudi dels fonaments de documentació per al professional de la comunicació publicitària i de les relacions 
públiques.

www.ua.es

Competències de coneixement (saber)
Coneixement i anàlisi dels processos de comunicació i informació del desenvolupament de models específics i 
l'evolució diacrònica d'aquests.
Coneixement dels mitjans de comunicació de masses, les característiques, les tipologies i les problemàtiques 
d'aquests.
Coneixement dels fonaments psicosocials de la comunicació i de la informació.
Coneixement teoricopràctic de la publicitat i les relacions públiques, els seus processos, les estructures 
organitzatives i l'evolució diacrònica.
Estudi i anàlisi de la naturalesa i les interrelacions entre els subjectes de la comunicació persuasiva (comercial i 
institucional): empreses, institucions, agències de publicitat i de relacions públiques, mitjans, suports i públics.
Coneixement i anàlisi econòmica i social de les empreses de comunicació, especialment de publicitat i relacions 
públiques.
Coneixements dels fonaments del màrqueting.
Coneixement teoricopràctic de la gestió i la direcció de projectes i empreses de comunicació publicitària i de les 
relacions públiques.
Estudi de la configuració de la personalitat pública de les organitzacions.
Estudi de la gestió del coneixement i dels actius intangibles de les organitzacions i dels seus programes de 
comunicació.
Coneixement de la comunicació específica dels mercats i els productes financers.
Estudi del departament de comunicació dins de les empreses i les institucions i de les habilitats i tècniques 
necessàries per a la direcció d'aquestes.
Coneixement de la gestió de la comunicació corporativa en les institucions i les empreses, tant públiques com 
privades.
Anàlisi i selecció de mitjans i suports.
Coneixement de les tècniques de planificació.
Estudi de les tècniques de compra i negociació d'espais.
Anàlisi i investigació d'audiències i avaluació de l'eficàcia de la planificació.
Desenvolupament dels fonaments conceptuals de la direcció estratègica aplicats a la comunicació publicitària. 
Coneixement del disseny i el desenvolupament de les estratègies de comunicació persuasiva. 
Coneixement i estudi dels processos de comunicació i les tècniques específiques d'aquests: posicionament, 
segmentació, procediments d'anàlisi i mesurament de l'eficàcia, etc. 
Coneixement teoricopràctic dels elements, les formes i els processos dels discursos publicitaris i d'altres formes de 
comunicació, i de la seua evolució. 
Coneixement dels mètodes i les tècniques del pensament creador i l'aplicació d'aquests en el procés de comunicació, 
especialment publicitària i de les relacions públiques. 
Coneixement dels processos d'elaboració i anàlisi dels missatges publicitaris i els seus codis. 
Estudi de les estratègies i els processos encaminats a la creació, la producció i la realització de missatges publicitaris 
en els diferents suports i mitjans de comunicació. 
Coneixement del sistema de treball dels departaments creatius: redacció, direcció d'art i producció. 
Estudi de la comunicació i la informació escrita, audiovisual i digital com a marc de referència. 
Coneixement de l'ètica i la deontologia professional de la publicitat, les relacions públiques i qualsevol altre tipus de 
comunicació.
Coneixement dels processos d'autoregulació de la comunicació comercial i no comercial.
Coneixement de l'ordenament jurídic de la comunicació publicitària. 
Estudi i evolució dels aspectes industrials, socials i estètics que incideixen en les transformacions dels elements, les 
formes i els processos de la comunicació persuasiva.
Coneixement de l'estat del món i de les seues manifestacions culturals, així com de la seua evolució, cercant el reflex 
dels seus paràmetres bàsics (polítics, econòmics i culturals) en la publicitat i les relacions públiques. 
Estudi i reflexió sobre les interrelacions de la comunicació comercial i no comercial amb l'entorn, amb especial 
èmfasi en la influència que pot exercir la comunicació en la transformació dels paràmetres industrials, socials i 
estètics. 
Estudi de les possibilitats i recursos de les tecnologies per a la comunicació audiovisual i coneixements bàsics sobre 
els sistemes tècnics utilitzats per a processar, elaborar i executar la comunicació, especialment la publicitària i la de 
les relacions públiques. 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Competències Professionals (saber fer)
Capacitat per a comprendre els processos globals de la comunicació i de la informació.
Capacitat i habilitat per a dissenyar programes de comunicació en funció dels diferents mitjans de comunicació i 
informació social i interpersonal. 
Capacitat per a comprendre les bases psicològiques de la comunicació i de la informació (percepció, atenció, 
memòria, motivació, etc.).
Capacitat per a comprendre les bases psicosocials (vigències, actituds, interacció social...) de la comunicació amb 
una atenció especial a les bases psicològiques de la persuasió (desenvolupament i canvi d'actituds). 
Capacitat per a usar les eines de comunicació en mitjans convencionals i no convencionals.
Capacitat d'anàlisi i investigació relativa als processos i les estructures de la comunicació publicitària i de les 
relacions públiques. 
Saber identificar i descriure els principals components estructurals de cada sector implicat en la comunicació 
publicitària i de les relacions públiques.
Habilitat en l'anàlisi crítica dels diversos factors que formen la relació entre les diferents empreses de comunicació, 
especialment de la publicitària i de les relacions públiques, i els seus anunciants i/o públics. 
Capacitat per a aprendre les variables principals que configuren el rol de les audiències i públics. 
Capacitat per a la gestió econòmica i pressupostària en els diferents àmbits de l'activitat comunicativa. 
Capacitat per a identificar els objectius de les empreses en relació a la tipologia dels seus productes, així com la 
distribució, el preu i la comunicació d'aquests. 
Capacitat per a l'organització, l'execució i l'avaluació d'esdeveniments, amb una cura especial del seu disseny, 
control de costos i protocol.
Capacitat d'assessorar l'anunciant des de l'anàlisi i la interpretació de les necessitats que tè de comunicació 
publicitària i de les relacions públiques. 
Capacitat i habilitat per a exercir com a professionals de la comunicació, especialment publicitària i de les relacions 
públiques, en funció dels requeriments fixats com a coneixements i competències pròpies de cada perfil.
Destreses per a reconèixer i utilitzar la terminologia professional bàsica. 
Capacitat i habilitat per a identificar, valorar, gestionar i protegir els actius intangibles de l'empresa.
Habilitat per a adaptar-se als objectius organitzacionals.
Capacitat de gestionar la comunicació interna de l'empresa.
Destreses per a identificar, classificar i comunicar-se eficaçment amb els diferents públics. 
Capacitat i habilitat per a crear, aplicar i auditar el pla de comunicació.
Capacitat i habilitat per a exercir com a experts en la gestió estratègica de la imatge, identitat, cultura i reputació 
social corporativa de l'empresa.
Capacitat i habilitat per a exercir les funcions que desenvolupen el departament i la central de mitjans. 
Destreses en la negociació i gestions administratives en la compra de mitjans i suports convencionals i no 
convencionals. 
Habilitat per a utilitzar les tècniques i els instruments adequats per a l'elaboració de l'estratègia de mitjans. 
Capacitat per a utilitzar les eines de mesurament per a la interpretació i la previsió de l'eficàcia del pla de mitjans. 
Capacitat per a la presa de decisions estratègiques. 
Habilitat per a gestionar el temps, amb capacitat per a l'organització i la temporalització de les tasques. 
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Coneixements teoricopràctics de la producció i la realització en mitjans impresos, audiovisuals i hipermèdia. 
Coneixement teoricopràctic de les tècniques quantitatives i qualitatives de investigació en comunicació i de 
l'estadística aplicada. 
Estudi dels mètodes i les tècniques de màrqueting específiques per a la presa de decisions en les àrees de 
comunicació, en general, i de publicitat i relacions públiques en les empreses i les institucions, en particular.
Estudi dels fonaments de documentació per al professional de la comunicació publicitària i de les relacions 
públiques.

www.ua.es

Competències de coneixement (saber)
Coneixement i anàlisi dels processos de comunicació i informació del desenvolupament de models específics i 
l'evolució diacrònica d'aquests.
Coneixement dels mitjans de comunicació de masses, les característiques, les tipologies i les problemàtiques 
d'aquests.
Coneixement dels fonaments psicosocials de la comunicació i de la informació.
Coneixement teoricopràctic de la publicitat i les relacions públiques, els seus processos, les estructures 
organitzatives i l'evolució diacrònica.
Estudi i anàlisi de la naturalesa i les interrelacions entre els subjectes de la comunicació persuasiva (comercial i 
institucional): empreses, institucions, agències de publicitat i de relacions públiques, mitjans, suports i públics.
Coneixement i anàlisi econòmica i social de les empreses de comunicació, especialment de publicitat i relacions 
públiques.
Coneixements dels fonaments del màrqueting.
Coneixement teoricopràctic de la gestió i la direcció de projectes i empreses de comunicació publicitària i de les 
relacions públiques.
Estudi de la configuració de la personalitat pública de les organitzacions.
Estudi de la gestió del coneixement i dels actius intangibles de les organitzacions i dels seus programes de 
comunicació.
Coneixement de la comunicació específica dels mercats i els productes financers.
Estudi del departament de comunicació dins de les empreses i les institucions i de les habilitats i tècniques 
necessàries per a la direcció d'aquestes.
Coneixement de la gestió de la comunicació corporativa en les institucions i les empreses, tant públiques com 
privades.
Anàlisi i selecció de mitjans i suports.
Coneixement de les tècniques de planificació.
Estudi de les tècniques de compra i negociació d'espais.
Anàlisi i investigació d'audiències i avaluació de l'eficàcia de la planificació.
Desenvolupament dels fonaments conceptuals de la direcció estratègica aplicats a la comunicació publicitària. 
Coneixement del disseny i el desenvolupament de les estratègies de comunicació persuasiva. 
Coneixement i estudi dels processos de comunicació i les tècniques específiques d'aquests: posicionament, 
segmentació, procediments d'anàlisi i mesurament de l'eficàcia, etc. 
Coneixement teoricopràctic dels elements, les formes i els processos dels discursos publicitaris i d'altres formes de 
comunicació, i de la seua evolució. 
Coneixement dels mètodes i les tècniques del pensament creador i l'aplicació d'aquests en el procés de comunicació, 
especialment publicitària i de les relacions públiques. 
Coneixement dels processos d'elaboració i anàlisi dels missatges publicitaris i els seus codis. 
Estudi de les estratègies i els processos encaminats a la creació, la producció i la realització de missatges publicitaris 
en els diferents suports i mitjans de comunicació. 
Coneixement del sistema de treball dels departaments creatius: redacció, direcció d'art i producció. 
Estudi de la comunicació i la informació escrita, audiovisual i digital com a marc de referència. 
Coneixement de l'ètica i la deontologia professional de la publicitat, les relacions públiques i qualsevol altre tipus de 
comunicació.
Coneixement dels processos d'autoregulació de la comunicació comercial i no comercial.
Coneixement de l'ordenament jurídic de la comunicació publicitària. 
Estudi i evolució dels aspectes industrials, socials i estètics que incideixen en les transformacions dels elements, les 
formes i els processos de la comunicació persuasiva.
Coneixement de l'estat del món i de les seues manifestacions culturals, així com de la seua evolució, cercant el reflex 
dels seus paràmetres bàsics (polítics, econòmics i culturals) en la publicitat i les relacions públiques. 
Estudi i reflexió sobre les interrelacions de la comunicació comercial i no comercial amb l'entorn, amb especial 
èmfasi en la influència que pot exercir la comunicació en la transformació dels paràmetres industrials, socials i 
estètics. 
Estudi de les possibilitats i recursos de les tecnologies per a la comunicació audiovisual i coneixements bàsics sobre 
els sistemes tècnics utilitzats per a processar, elaborar i executar la comunicació, especialment la publicitària i la de 
les relacions públiques. 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Competències Professionals (saber fer)
Capacitat per a comprendre els processos globals de la comunicació i de la informació.
Capacitat i habilitat per a dissenyar programes de comunicació en funció dels diferents mitjans de comunicació i 
informació social i interpersonal. 
Capacitat per a comprendre les bases psicològiques de la comunicació i de la informació (percepció, atenció, 
memòria, motivació, etc.).
Capacitat per a comprendre les bases psicosocials (vigències, actituds, interacció social...) de la comunicació amb 
una atenció especial a les bases psicològiques de la persuasió (desenvolupament i canvi d'actituds). 
Capacitat per a usar les eines de comunicació en mitjans convencionals i no convencionals.
Capacitat d'anàlisi i investigació relativa als processos i les estructures de la comunicació publicitària i de les 
relacions públiques. 
Saber identificar i descriure els principals components estructurals de cada sector implicat en la comunicació 
publicitària i de les relacions públiques.
Habilitat en l'anàlisi crítica dels diversos factors que formen la relació entre les diferents empreses de comunicació, 
especialment de la publicitària i de les relacions públiques, i els seus anunciants i/o públics. 
Capacitat per a aprendre les variables principals que configuren el rol de les audiències i públics. 
Capacitat per a la gestió econòmica i pressupostària en els diferents àmbits de l'activitat comunicativa. 
Capacitat per a identificar els objectius de les empreses en relació a la tipologia dels seus productes, així com la 
distribució, el preu i la comunicació d'aquests. 
Capacitat per a l'organització, l'execució i l'avaluació d'esdeveniments, amb una cura especial del seu disseny, 
control de costos i protocol.
Capacitat d'assessorar l'anunciant des de l'anàlisi i la interpretació de les necessitats que tè de comunicació 
publicitària i de les relacions públiques. 
Capacitat i habilitat per a exercir com a professionals de la comunicació, especialment publicitària i de les relacions 
públiques, en funció dels requeriments fixats com a coneixements i competències pròpies de cada perfil.
Destreses per a reconèixer i utilitzar la terminologia professional bàsica. 
Capacitat i habilitat per a identificar, valorar, gestionar i protegir els actius intangibles de l'empresa.
Habilitat per a adaptar-se als objectius organitzacionals.
Capacitat de gestionar la comunicació interna de l'empresa.
Destreses per a identificar, classificar i comunicar-se eficaçment amb els diferents públics. 
Capacitat i habilitat per a crear, aplicar i auditar el pla de comunicació.
Capacitat i habilitat per a exercir com a experts en la gestió estratègica de la imatge, identitat, cultura i reputació 
social corporativa de l'empresa.
Capacitat i habilitat per a exercir les funcions que desenvolupen el departament i la central de mitjans. 
Destreses en la negociació i gestions administratives en la compra de mitjans i suports convencionals i no 
convencionals. 
Habilitat per a utilitzar les tècniques i els instruments adequats per a l'elaboració de l'estratègia de mitjans. 
Capacitat per a utilitzar les eines de mesurament per a la interpretació i la previsió de l'eficàcia del pla de mitjans. 
Capacitat per a la presa de decisions estratègiques. 
Habilitat per a gestionar el temps, amb capacitat per a l'organització i la temporalització de les tasques. 
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Capacitat d'anàlisi, de síntesi i de judici crític que ajude a la conceptualització dels missatges publicitaris i de les 
relacions públiques. 
Capacitat per a l'anàlisi objectiva de la realitat i l'extracció de consideracions vàlides. 
Destreses en les diferents eines d'investigació del mercat i del consumidor. 
Habilitat per a detectar oportunitats del mercat. 
Capacitat per a la creativitat i la innovació: capacitat per a evolucionar cap allò que és desconegut, a partir d'un 
sòlid coneixement del projecte i l'estratègia que cal seguir. 
Destresa per a establir una relació de confiança, enteniment, credibilitat i eficàcia comunicativa amb l'anunciant. 
Capacitat de programació d'accions concretes de comunicació, especialment publicitàries i de les relacions 
públiques, així com el mesurament dels resultats d'aquestes. 
Capacitat i habilitat per a donar forma creativa al missatge. 
Capacitat i habilitat per a la creació, el disseny i el desenvolupament d'elements gràfics, imatges, símbols o textos. 
Habilitats per a la innovació i el desenvolupament de nous mitjans i suports. 
Habilitat per a comprendre i explicar l'evolució del concepte de publicitat i de relacions públiques i la relació que 
tenen amb uns determinats models discursius, així com la influència d'aquestes transformacions en les seues 
característiques actuals. 
Destresa en els recursos redaccionals, estilístics, narratius i retòrics: escrits, visuals i audiovisuals. 
Capacitat per a comunicar-se amb fluïdesa i riquesa en el context professional (de forma oral i escrita). 
Capacitat per a exercir la pràctica professional respectant els drets humans fonamentals i dels valors, individuals i 
col·lectius, emmarcats en diferents corrents culturals i civilitzadors, que la comunicació persuasiva ha de respectar i 
potenciar. 
Capacitat per a implementar el coneixement teoricopràctic de l'ètica i deontologia de la publicitat i les relacions 
públiques així com del seu ordenament jurídic. 
Capacitat per a identificar, analitzar, manejar i resoldre els conflictes morals que es plantegen entre subjectes i 
objectes del sistema de la comunicació comercial i no comercial, partint de l'individual al global. 
Destreses, habilitats i tècniques per a la direcció de persones, per al treball en equip i per a l'assumpció de lideratge 
en l'àmbit de la comunicació comercial i no comercial. 
Capacitat per a entendre i interpretar l'entorn i adaptar-se al canvi. 
Capacitat per a interactuar amb els diferents públics i la societat mitjançant l'aplicació del coneixement sincrònic i 
diacrònic de l'entorn econòmic, social, cultural i demogràfic. 
Capacitat per a diferenciar i interpretar els diferents moviments artístics, estètics i culturals i la presència d'aquests 
respecte de la comunicació publicitària i de les relacions públiques. 
Capacitat per a interpretar les implicacions i efectes culturals de la comunicació publicitària i les relacions 
públiques. 
Domini dels recursos i les habilitats per a dissenyar campanyes i accions de comunicació tant comercials com no 
comercials. 
Capacitat per a comprendre i utilitzar les eines tecnològiques del sector, tant a nivell d'equips com d'aplicacions 
informàtiques i audiovisuals. 
Capacitat per a comunicar eficaçment al productor les necessitats conceptuals i estratègiques per a la seua 
traducció a través de les possibilitats tècniques. 
Habilitats i tècniques per a la comunicació analògica i digital en la publicitat i les relacions públiques. 
Habilitats de direcció per a la implementació de la producció.
Habilitats de direcció per a la implementació de la realització.
Habilitats per a desenvolupar la fotografia publicitària.
Habilitats per a elaborar vídeo empresarial i institucional.
Capacitat per a interpretar i analitzar el pla de màrqueting de les organitzacions.
Capacitat per a dissenyar, executar i controlar el pla de màrqueting de les organitzacions. 
Destreses per a seleccionar i aplicar el model d'anàlisi més adequat per a cada objecte d'estudi i les necessitats de la 
investigació. 
Habilitats per a planificar i executar investigacions sobre comunicació, publicitat i relacions públiques. 
Capacitat per a aplicar, de manera rigorosa, les tècniques de investigació, producció i anàlisi de dades. 
Capacitat per a aplicar tècniques de gestió de la informació. 
Destresa en el maneig de les aplicacions informàtiques d'investigació en comunicació, publicitat i relacions 
públiques.
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Capacitat d'anàlisi, de síntesi i de judici crític que ajude a la conceptualització dels missatges publicitaris i de les 
relacions públiques. 
Capacitat per a l'anàlisi objectiva de la realitat i l'extracció de consideracions vàlides. 
Destreses en les diferents eines d'investigació del mercat i del consumidor. 
Habilitat per a detectar oportunitats del mercat. 
Capacitat per a la creativitat i la innovació: capacitat per a evolucionar cap allò que és desconegut, a partir d'un 
sòlid coneixement del projecte i l'estratègia que cal seguir. 
Destresa per a establir una relació de confiança, enteniment, credibilitat i eficàcia comunicativa amb l'anunciant. 
Capacitat de programació d'accions concretes de comunicació, especialment publicitàries i de les relacions 
públiques, així com el mesurament dels resultats d'aquestes. 
Capacitat i habilitat per a donar forma creativa al missatge. 
Capacitat i habilitat per a la creació, el disseny i el desenvolupament d'elements gràfics, imatges, símbols o textos. 
Habilitats per a la innovació i el desenvolupament de nous mitjans i suports. 
Habilitat per a comprendre i explicar l'evolució del concepte de publicitat i de relacions públiques i la relació que 
tenen amb uns determinats models discursius, així com la influència d'aquestes transformacions en les seues 
característiques actuals. 
Destresa en els recursos redaccionals, estilístics, narratius i retòrics: escrits, visuals i audiovisuals. 
Capacitat per a comunicar-se amb fluïdesa i riquesa en el context professional (de forma oral i escrita). 
Capacitat per a exercir la pràctica professional respectant els drets humans fonamentals i dels valors, individuals i 
col·lectius, emmarcats en diferents corrents culturals i civilitzadors, que la comunicació persuasiva ha de respectar i 
potenciar. 
Capacitat per a implementar el coneixement teoricopràctic de l'ètica i deontologia de la publicitat i les relacions 
públiques així com del seu ordenament jurídic. 
Capacitat per a identificar, analitzar, manejar i resoldre els conflictes morals que es plantegen entre subjectes i 
objectes del sistema de la comunicació comercial i no comercial, partint de l'individual al global. 
Destreses, habilitats i tècniques per a la direcció de persones, per al treball en equip i per a l'assumpció de lideratge 
en l'àmbit de la comunicació comercial i no comercial. 
Capacitat per a entendre i interpretar l'entorn i adaptar-se al canvi. 
Capacitat per a interactuar amb els diferents públics i la societat mitjançant l'aplicació del coneixement sincrònic i 
diacrònic de l'entorn econòmic, social, cultural i demogràfic. 
Capacitat per a diferenciar i interpretar els diferents moviments artístics, estètics i culturals i la presència d'aquests 
respecte de la comunicació publicitària i de les relacions públiques. 
Capacitat per a interpretar les implicacions i efectes culturals de la comunicació publicitària i les relacions 
públiques. 
Domini dels recursos i les habilitats per a dissenyar campanyes i accions de comunicació tant comercials com no 
comercials. 
Capacitat per a comprendre i utilitzar les eines tecnològiques del sector, tant a nivell d'equips com d'aplicacions 
informàtiques i audiovisuals. 
Capacitat per a comunicar eficaçment al productor les necessitats conceptuals i estratègiques per a la seua 
traducció a través de les possibilitats tècniques. 
Habilitats i tècniques per a la comunicació analògica i digital en la publicitat i les relacions públiques. 
Habilitats de direcció per a la implementació de la producció.
Habilitats de direcció per a la implementació de la realització.
Habilitats per a desenvolupar la fotografia publicitària.
Habilitats per a elaborar vídeo empresarial i institucional.
Capacitat per a interpretar i analitzar el pla de màrqueting de les organitzacions.
Capacitat per a dissenyar, executar i controlar el pla de màrqueting de les organitzacions. 
Destreses per a seleccionar i aplicar el model d'anàlisi més adequat per a cada objecte d'estudi i les necessitats de la 
investigació. 
Habilitats per a planificar i executar investigacions sobre comunicació, publicitat i relacions públiques. 
Capacitat per a aplicar, de manera rigorosa, les tècniques de investigació, producció i anàlisi de dades. 
Capacitat per a aplicar tècniques de gestió de la informació. 
Destresa en el maneig de les aplicacions informàtiques d'investigació en comunicació, publicitat i relacions 
públiques.
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CONTINGUTS: MÒDULS DEL PLA D'ESTUDIS

El grau s'ha organitzat en tretze mòduls que contenen les diferents assignatures del grau. L'estructuració de mòduls i 
l'agrupació d'assignatures s'ha realitzat emprant criteris disciplinars. Cada curs acadèmic té un total de 60 ECTS, 30 ECTS per 
cada quadrimestre. En l'organització s'han considerat també les particularitats de cada assignatura, i estan presents durant la 
primera meitat del pla d'estudis del grau (primer i segon curs), totes aquelles assignatures amb un contingut teòric i 
instrumental fonamental sobre la comunicació en general i la comunicació publicitària en particular, mentre que en la segona 
meitat del pla d'estudis (tercer i quart curs), se situen les assignatures que corresponen a desenvolupaments teòrics i 
instrumentals específics de la comunicació publicitària i de les relacions públiques. 
A continuació, detallem els mòduls del grau:

1. Fonaments i processos de la comunicació. Consisteix en una aproximació al concepte, el procés i l'estructura de la 
comunicació i de la comunicació col·lectiva, amb la realització d'un estudi dels autors principals i models bàsics de la 
comunicació col·lectiva. Es durà a terme una anàlisi dels elements bàsics que intervenen en el procés de comunicació, 
així com una història i desenvolupament dels mitjans de comunicació social. Per a això s'estudiaran les escoles i els 
models marc de les teories de la comunicació i de la comunicació col·lectiva, les teories científiques sobre la 
comunicació i sobre la comunicació col·lectiva, les teories normatives sobre la comunicació col·lectiva i els efectes sobre 
la comunicació col·lectiva. De la mateixa manera s'atendrà a la comunicació com a procés interpersonal. Models 
psicosocials de la comunicació. Processos psicosocials, comportament, actituds i canvi d'actituds. Comunicació i 
influència social. Comunicació persuasiva. Anàlisi psicosocial de la comunicació publicitària i dels mitjans de 
comunicació de masses. Comptant amb els coneixements descrits s'abordarà l'estudi i l'anàlisi crítica dels missatges de 
comunicació de masses mentre que signes construïts i interpretats mitjançant codis i adscrits a gèneres, atenent a 
l'estandardització i innovació en la producció de comunicació i cultura de masses. Es durà a terme l'estudi i la 
capacitació en la tecnologia, l'anàlisi i l'expressió de formes, gèneres i característiques dels mitjans impresos i 
electrònics. I l'estudi i la capacitació en l'anàlisi i l'expressió de formes, continguts i mitjans de comunicació 
audiovisuals.

2. Interacció de l'entorn sociocultural i la seua evolució amb la comunicació. S'aborden, per una costat, les eines 
epistemològiques i metodològiques per a l'anàlisi de la realitat social, com a context per a la comunicació comercial i 
institucional, aprofundiment en les realitats del món contemporani, i en les diferents dimensions que formen cada 
sistema social (economia, ecosistema, política, cultura, tecnologia, seguretat, etc..), així com en la seua evolució 
històrica i sociologia prospectiva (tendències i escenaris de futur). D'altra banda, es planteja un estudi de les teories 
sociològiques sobre l'art i dels corrents artístics contemporanis més excel·lents englobats en les primeres avantguardes 
històriques fins a la postmodernitat i les noves tecnologies, atenent a la participació de l'art en els processos 
socioculturals contemporanis i a la determinació sociocultural de l'art contemporani. Des dels punts psicosocial es 
tractaran els processos directes i indirectes d'influència social des de la publicitat i els mass media, les actituds i el canvi 
d'actituds, els principis psicològics, les tècniques i les estratègies d'influència social, les relacions intragrupals 
(conformisme o influència de la majoria, influència minoritària, processos relacionats amb el rendiment grupal, presa de 
decisions en grup, lideratge) i les relacions entre grups (identitat social). Des del punt de vista històric, es planteja, en 
primera instancia, una introducció a l'estudi de l'evolució econòmica de les societats contemporànies i dels moviments 
socials i polítics que les han configurat, amb especial referència al desenvolupament d'aquestes en el transcurs del segle 
XX, per a tot seguit efectuar una anàlisi de les transformacions socials i econòmiques d'una major transcendència que 
s'ha registrat, durant el segle XX, a Espanya.

3. Teoria i història de la publicitat i les relacions públiques. Seran objecte d'estudi els fonaments teòrics i conceptuals 
de la publicitat i les relacions públiques i el panorama general d'aquestes disciplines en l'actualitat. Es diferenciarà el 
concepte de publicitat d'altres formes de comunicació persuasiva, i s'examinarà la dimensió econòmica i social 
d'aquestes. S'estudiaran la publicitat i les relacions públiques com a activitats planificades i organitzades, els elements 
que formen l'estructura general bàsica dels seus sistemes publicitaris, així com l'evolució històrica de l'activitat 
publicitària (manifestacions, corrents, sector professional) i de les relacions públiques des dels orígens fins a l'actualitat. 
També es durà a terme un estudi i anàlisi crítica de la comunicació publicitària en tant que missatge característic al si de 
les comunicacions de masses, dotat dels seus codis propis, posant-la en relació amb l'estudi del consum en tant que 
pràctica significant.
4. Estructures, tècniques i organització de la comunicació publicitària i de les relacions públiques. La programació 
del mòdul, en els continguts obligatoris, abasta la construcció històrica de l'estratègia, els conceptes fonamentals i els 
components de l'estratègia publicitària. Una vegada estudiats els conceptes d'estratègia, són necessàries la descripció i 
la investigació dels processos de comunicació, i també les interrelacions entre els agents principals de l'activitat 
publicitària i de relacions públiques: anunciant, agències de publicitat i de mitjans, agències de relacions públiques, 
mitjans i receptors. A partir d'ací, els coneixements optatius arrepleguen, d'una banda, l'anàlisi i la investigació de les 

estructures organitzatives de les empreses de comunicació publicitària i de relacions públiques, així com el 
coneixement de l'evolució diacrònica de les seues estructures, amb una atenció especial a la configuració actual de 
les empreses de comunicació i, de l'altra, els continguts teoricopràctics de la gestió i la direcció de projectes en les 
empreses de comunicació i l'anàlisi dels factors i els processos de negociació que formen la relació entre l'anunciant 
i les diferents empreses de comunicació. Així mateix, són tractats els continguts teoricopràctics per al disseny i 
l'establiment del programa de relacions públiques en organitzacions públiques i privades, l'estudi de les fases del 
procés i el desenvolupament de les estratègies que permeten aplicar les polítiques de comunicació persuasiva. 
Polítiques que, al seu torn, són fonamentals per a abordar els continguts teoricopràctics de les tècniques escrites, 
orals i visuals que desenvolupen els relacionistes públics en aquestes organitzacions i que corresponen a la part 
tàctica de la planificació estratègica de les relacions públiques. Com a tècnica específica de les relacions públiques, 
l'estudi del protocol i l'aplicació d'aquest en la gestió d'esdeveniments, és d'un  interès crucial en els processos de 
comunicació de les organitzacions públiques i privades. Atenent als públics i a una comunicació molt 
especialitzada, la comunicació política i d'interès social engloba les concepcions, els actors i els fluxos d'aquesta 
comunicació, els processos principals de comunicació pública, institucional i política, i dels processos electorals, les 
pràctiques bàsiques del desenvolupament i la posada en marxa de les campanyes electorals, així com les pràctiques 
bàsiques del desenvolupament i la posada en marxa de campanyes d'interès social.

5. Gestió de la comunicació i de la imatge corporatives i uns altres intangibles. S'hi abordarà l'estudi 
teoricopràctic dels processos estratègics de comunicació global i integral, com a actius intangibles de les 
organitzacions, tant a escala interna com externa. Igualment es desenvolupa l'estudi teoricopràctic de la identitat 
corporativa de les organitzacions, els fonaments conceptuals per a la gestió estratègica dels actius intangibles de 
les organitzacions, la gestió estratègica de la imatge corporativa a través de la comunicació, la identitat visual, la 
responsabilitat social i la marca corporatives. Es completen els continguts de la matèria amb els fonaments 
teoricopràctics per a l'estudi, la creació i la gestió de la imatge de marca com a actiu intangible de les 
organitzacions, i també l'anàlisi de les tendències i innovació i la relació que tenen amb la comunicació i les 
marques.

6. Creativitat en comunicació publicitària i de les relacions públiques. Abarca, primer, el coneixement del 
concepte de creativitat, les teories explicatives que hi ha i també el tipus de pensament que afavoreix les 
produccions creatives; segon, l'anàlisi de la publicitat com a forma de comunicació informativopersuasiva i les 
implicacions que té en l'àmbit del llenguatge; en tercer lloc, segons la seua ubicació en el pla d'estudis, s'aborda el 
coneixement del procés estratègic que determina les decisions creatives, com també els gèneres i els recursos 
principals que condueixen a la conceptualització, entesa com l'expressió del missatge, i l'adaptació dels conceptes 
als diferents mitjans de comunicació. Quant a les assignatures optatives s'aprofundeix en el coneixement i 
desenvolupament d'habilitats necessàries per a fer més eficaç la comunicació a través de la correcta redacció, 
visualització i composició, així com de l'ús sinèrgic de les formes emergents de comunicació no convencional.
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CONTINGUTS: MÒDULS DEL PLA D'ESTUDIS

El grau s'ha organitzat en tretze mòduls que contenen les diferents assignatures del grau. L'estructuració de mòduls i 
l'agrupació d'assignatures s'ha realitzat emprant criteris disciplinars. Cada curs acadèmic té un total de 60 ECTS, 30 ECTS per 
cada quadrimestre. En l'organització s'han considerat també les particularitats de cada assignatura, i estan presents durant la 
primera meitat del pla d'estudis del grau (primer i segon curs), totes aquelles assignatures amb un contingut teòric i 
instrumental fonamental sobre la comunicació en general i la comunicació publicitària en particular, mentre que en la segona 
meitat del pla d'estudis (tercer i quart curs), se situen les assignatures que corresponen a desenvolupaments teòrics i 
instrumentals específics de la comunicació publicitària i de les relacions públiques. 
A continuació, detallem els mòduls del grau:

1. Fonaments i processos de la comunicació. Consisteix en una aproximació al concepte, el procés i l'estructura de la 
comunicació i de la comunicació col·lectiva, amb la realització d'un estudi dels autors principals i models bàsics de la 
comunicació col·lectiva. Es durà a terme una anàlisi dels elements bàsics que intervenen en el procés de comunicació, 
així com una història i desenvolupament dels mitjans de comunicació social. Per a això s'estudiaran les escoles i els 
models marc de les teories de la comunicació i de la comunicació col·lectiva, les teories científiques sobre la 
comunicació i sobre la comunicació col·lectiva, les teories normatives sobre la comunicació col·lectiva i els efectes sobre 
la comunicació col·lectiva. De la mateixa manera s'atendrà a la comunicació com a procés interpersonal. Models 
psicosocials de la comunicació. Processos psicosocials, comportament, actituds i canvi d'actituds. Comunicació i 
influència social. Comunicació persuasiva. Anàlisi psicosocial de la comunicació publicitària i dels mitjans de 
comunicació de masses. Comptant amb els coneixements descrits s'abordarà l'estudi i l'anàlisi crítica dels missatges de 
comunicació de masses mentre que signes construïts i interpretats mitjançant codis i adscrits a gèneres, atenent a 
l'estandardització i innovació en la producció de comunicació i cultura de masses. Es durà a terme l'estudi i la 
capacitació en la tecnologia, l'anàlisi i l'expressió de formes, gèneres i característiques dels mitjans impresos i 
electrònics. I l'estudi i la capacitació en l'anàlisi i l'expressió de formes, continguts i mitjans de comunicació 
audiovisuals.

2. Interacció de l'entorn sociocultural i la seua evolució amb la comunicació. S'aborden, per una costat, les eines 
epistemològiques i metodològiques per a l'anàlisi de la realitat social, com a context per a la comunicació comercial i 
institucional, aprofundiment en les realitats del món contemporani, i en les diferents dimensions que formen cada 
sistema social (economia, ecosistema, política, cultura, tecnologia, seguretat, etc..), així com en la seua evolució 
històrica i sociologia prospectiva (tendències i escenaris de futur). D'altra banda, es planteja un estudi de les teories 
sociològiques sobre l'art i dels corrents artístics contemporanis més excel·lents englobats en les primeres avantguardes 
històriques fins a la postmodernitat i les noves tecnologies, atenent a la participació de l'art en els processos 
socioculturals contemporanis i a la determinació sociocultural de l'art contemporani. Des dels punts psicosocial es 
tractaran els processos directes i indirectes d'influència social des de la publicitat i els mass media, les actituds i el canvi 
d'actituds, els principis psicològics, les tècniques i les estratègies d'influència social, les relacions intragrupals 
(conformisme o influència de la majoria, influència minoritària, processos relacionats amb el rendiment grupal, presa de 
decisions en grup, lideratge) i les relacions entre grups (identitat social). Des del punt de vista històric, es planteja, en 
primera instancia, una introducció a l'estudi de l'evolució econòmica de les societats contemporànies i dels moviments 
socials i polítics que les han configurat, amb especial referència al desenvolupament d'aquestes en el transcurs del segle 
XX, per a tot seguit efectuar una anàlisi de les transformacions socials i econòmiques d'una major transcendència que 
s'ha registrat, durant el segle XX, a Espanya.

3. Teoria i història de la publicitat i les relacions públiques. Seran objecte d'estudi els fonaments teòrics i conceptuals 
de la publicitat i les relacions públiques i el panorama general d'aquestes disciplines en l'actualitat. Es diferenciarà el 
concepte de publicitat d'altres formes de comunicació persuasiva, i s'examinarà la dimensió econòmica i social 
d'aquestes. S'estudiaran la publicitat i les relacions públiques com a activitats planificades i organitzades, els elements 
que formen l'estructura general bàsica dels seus sistemes publicitaris, així com l'evolució històrica de l'activitat 
publicitària (manifestacions, corrents, sector professional) i de les relacions públiques des dels orígens fins a l'actualitat. 
També es durà a terme un estudi i anàlisi crítica de la comunicació publicitària en tant que missatge característic al si de 
les comunicacions de masses, dotat dels seus codis propis, posant-la en relació amb l'estudi del consum en tant que 
pràctica significant.
4. Estructures, tècniques i organització de la comunicació publicitària i de les relacions públiques. La programació 
del mòdul, en els continguts obligatoris, abasta la construcció històrica de l'estratègia, els conceptes fonamentals i els 
components de l'estratègia publicitària. Una vegada estudiats els conceptes d'estratègia, són necessàries la descripció i 
la investigació dels processos de comunicació, i també les interrelacions entre els agents principals de l'activitat 
publicitària i de relacions públiques: anunciant, agències de publicitat i de mitjans, agències de relacions públiques, 
mitjans i receptors. A partir d'ací, els coneixements optatius arrepleguen, d'una banda, l'anàlisi i la investigació de les 

estructures organitzatives de les empreses de comunicació publicitària i de relacions públiques, així com el 
coneixement de l'evolució diacrònica de les seues estructures, amb una atenció especial a la configuració actual de 
les empreses de comunicació i, de l'altra, els continguts teoricopràctics de la gestió i la direcció de projectes en les 
empreses de comunicació i l'anàlisi dels factors i els processos de negociació que formen la relació entre l'anunciant 
i les diferents empreses de comunicació. Així mateix, són tractats els continguts teoricopràctics per al disseny i 
l'establiment del programa de relacions públiques en organitzacions públiques i privades, l'estudi de les fases del 
procés i el desenvolupament de les estratègies que permeten aplicar les polítiques de comunicació persuasiva. 
Polítiques que, al seu torn, són fonamentals per a abordar els continguts teoricopràctics de les tècniques escrites, 
orals i visuals que desenvolupen els relacionistes públics en aquestes organitzacions i que corresponen a la part 
tàctica de la planificació estratègica de les relacions públiques. Com a tècnica específica de les relacions públiques, 
l'estudi del protocol i l'aplicació d'aquest en la gestió d'esdeveniments, és d'un  interès crucial en els processos de 
comunicació de les organitzacions públiques i privades. Atenent als públics i a una comunicació molt 
especialitzada, la comunicació política i d'interès social engloba les concepcions, els actors i els fluxos d'aquesta 
comunicació, els processos principals de comunicació pública, institucional i política, i dels processos electorals, les 
pràctiques bàsiques del desenvolupament i la posada en marxa de les campanyes electorals, així com les pràctiques 
bàsiques del desenvolupament i la posada en marxa de campanyes d'interès social.

5. Gestió de la comunicació i de la imatge corporatives i uns altres intangibles. S'hi abordarà l'estudi 
teoricopràctic dels processos estratègics de comunicació global i integral, com a actius intangibles de les 
organitzacions, tant a escala interna com externa. Igualment es desenvolupa l'estudi teoricopràctic de la identitat 
corporativa de les organitzacions, els fonaments conceptuals per a la gestió estratègica dels actius intangibles de 
les organitzacions, la gestió estratègica de la imatge corporativa a través de la comunicació, la identitat visual, la 
responsabilitat social i la marca corporatives. Es completen els continguts de la matèria amb els fonaments 
teoricopràctics per a l'estudi, la creació i la gestió de la imatge de marca com a actiu intangible de les 
organitzacions, i també l'anàlisi de les tendències i innovació i la relació que tenen amb la comunicació i les 
marques.

6. Creativitat en comunicació publicitària i de les relacions públiques. Abarca, primer, el coneixement del 
concepte de creativitat, les teories explicatives que hi ha i també el tipus de pensament que afavoreix les 
produccions creatives; segon, l'anàlisi de la publicitat com a forma de comunicació informativopersuasiva i les 
implicacions que té en l'àmbit del llenguatge; en tercer lloc, segons la seua ubicació en el pla d'estudis, s'aborda el 
coneixement del procés estratègic que determina les decisions creatives, com també els gèneres i els recursos 
principals que condueixen a la conceptualització, entesa com l'expressió del missatge, i l'adaptació dels conceptes 
als diferents mitjans de comunicació. Quant a les assignatures optatives s'aprofundeix en el coneixement i 
desenvolupament d'habilitats necessàries per a fer més eficaç la comunicació a través de la correcta redacció, 
visualització i composició, així com de l'ús sinèrgic de les formes emergents de comunicació no convencional.
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10. Tècniques d'investigació i gestió aplicades a la publicitat i les relacions públiques. S'abordarà la investigació social i 
l'aplicació d'aquestes a l'estudi del consum i al de la comunicació, mitjançant el coneixement de les fonts secundàries 
d'informació, la producció de dades a partir de tècniques qualitatives i quantitatives. Serà també objecte d'estudi l'anàlisi i 
la selecció de suports i mitjans per a la planificació de la difusió publicitària, l'anàlisi i investigació d'audiències, els 
recursos per a la planificació de mitjans, l'eficàcia de la planificació dels mitjans i les estructures organitzatives de la 
planificació i compra de mitjans. De manera particular s'estudiaran, d'una banda, el procés de investigació de mercats 
(obtenció de dades, mostreig, treball de camp, anàlisi de la informació i informe), les aplicacions de la investigació de 
mercats (investigació sobre productes, preus i distribució), com també l'eficàcia publicitària i el seu mesurament. Per 
l'altra, es desenvoluparà l'aprenentatge d'estratègies de recuperació, avaluació i aplicació de la informació des de recursos 
fonamentalment digitals en àmbits com la comunicació institucional, comunicació política, comunicació empresarial i la 
comunicació corporativa i publicitària, i l'aplicació de les noves tecnologies de la informació i la comunicació a la gestió de 
l'empresa publicitària i a la comunicació interna i externa.

11. Anglès professional per a la publicitat i les relacions públiques. Versa sobre l'anglès professional per a la comunicació 
de relacions públiques i publicitat, i està dedicada a l'estudi teoricopràctic de la terminologia específica i dels gèneres 
comunicatius de l'anglès especialitzat en l'àmbit de la publicitat i de les relacions públiques. 

12. Formació pràctica en empresa. La formació pràctica en empresa consisteix que l'alumne s'integre en l'exercici 
professional real i aplicació en la pràctica els coneixements i habilitats que ha adquirit en les diferents assignatures del 
grau. Les tasques concretes que cal fer variaran d'acord amb el lloc a què s'incorpore l'estudiant en pràctiques. En qualsevol 
cas, aquestes tasques estaran directament vinculades a l'exercici de la professió publicitària en qualsevol dels perfils per al 
qual el grau el capacita.

13. Treball de Fi de Grau. El treball final de grau consistirà en l'elaboració i la defensa d'un treball d'investigació, que pot 
consistir en una anàlisi empírica o en una revisió de la literatura determinant “l'estat de l'art” de la qüestió triada. 
S'establirà entre els professors del centre un llistat de tutors, i es fixarà un nombre màxim de treballs que serà tutelat per 
cada docent. Les funcions del professor tutor seran: fixar clarament amb l'estudiant el tema i els objectius del Treball de Fi 
de Grau; Supervisar el procés d'elaboració del Treball de Fi de Grau; Donar el vistiplau a la presentació i defensa del Treball 
de Fi de Grau. Els treballs de fi de grau seran avaluats per una comissió o tribunal format a aquest efecte. 
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7. Deontologia, autoregulació professional i regulació jurídica. Té com a contingut, d'una banda, l'estudi del marc 
legal del dret mercantil que regula la publicitat i les relacions públiques: les institucions bàsiques, l'estatut i 
interrelacions entre els subjectes de la comunicació (empreses, institucions, agències de publicitat i de relacions 
públiques) i la producció i la distribució del producte publicitari (la contractació publicitària). Així mateix serà 
objecte d'estudi la interrelació de la comunicació comercial amb el mercat: regulació del dret de la competència, 
competència deslleial, publicitat comercial i del mercat audiovisual i digital. Les marques com a instrument 
publicitari. D'altra banda, i de manera complementària, s'hi portarà cap l'estudi de les bases ètiques i de les 
institucions que han de regular, des d'un punt de vista deontològic, els discursos i les relacions entre els agents de la 
comunicació estratègica. En aquest ordre de coses, s'abordarà també el coneixement i l'aplicació del 
professionalisme i la direcció de persones en la publicitat i relacions públiques.

8. Economia i empresa de la comunicació publicitària i de les relacions públiques. Seran objecte d'estudi els 
conceptes bàsics de la teoria econòmica: activitat econòmica, intercanvi i mercat, demanda, oferta i preu, temps i 
risc, producció i interdependència econòmica, mercats competitius, monopolis i competència imperfecta, 
informació imperfecta, externalitats, macromagnituds i indicadors, creixement econòmic i desenvolupament, el 
sector públic i la política econòmica, la política monetària, el context regional, nacional i internacional de 
l'economia. També seran objecte d'estudi els conceptes bàsics en relació amb el màrqueting: màrqueting i el procés 
de planificació comercial, l'entorn comercial de l'empresa (macroentorn i microentorn), el mercat i el 
comportament del consumidor, segmentació i posicionament, disseny de l'estratègia de “Màrqueting-mix”, 
decisions de producte, estratègies de fixació de preu. Canals de distribució i estratègia de comunicació. Finalment 
s'abordaran els continguts relatius a l'empresa publicitària i de relacions públiques, el seu entorn, la fixació 
d'objectius, la direcció estratègica de l'empresa, la gestió de persones i la creació d'empreses.

9. Coneixements i tècniques aplicats a la comunicació publicitària. Comprèn l'estudi dels diferents elements 
morfològics, dinàmics i escalars que componen l'estructura formal de la imatge publicitària d'aquests, així com dels 
principis compositius que en regeixen la sintaxi i la significació plàstica. Com també l'estudi teoricopràctic dels 
continguts i les formes d'expressió del relat audiovisual en els missatges publicitaris. D'altra banda, són també 
objecte d'estudi teoricopràctic diferents eines. Tècniques i procediments de caràcter fotogràfic, audiovisual i de 
disseny gràfic per a la producció i la realització de missatges publicitaris per a mitjans impresos i audiovisuals, a més 
de la postproducció digital d'imatges i sons destinats a continguts audiovisuals publicitaris.
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10. Tècniques d'investigació i gestió aplicades a la publicitat i les relacions públiques. S'abordarà la investigació social i 
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7. Deontologia, autoregulació professional i regulació jurídica. Té com a contingut, d'una banda, l'estudi del marc 
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de planificació comercial, l'entorn comercial de l'empresa (macroentorn i microentorn), el mercat i el 
comportament del consumidor, segmentació i posicionament, disseny de l'estratègia de “Màrqueting-mix”, 
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Pel que fa al perfil recomanat per a accedir a aquests estudis, l'alumnat de nou ingrés haurà de tenir coneixements bàsics en 
ciències socials i en ciències humanes, i una bona disposició per al raonament lògic.

PERFIL D'INGRÉS RECOMANAT

PERFILS PROFESSIONALS DEL TÍTOL

Els perfils professionals són:

Director/a de comunicació, investigador/a i consultor/a estratègic en publicitat i relacions públiques. 
exerceixen la seua activitat des de l'àmbit de les organitzacions o bé des de l'agència de publicitat o de relacions públiques 
i similars (comptes i planificació estratègica, per exemple) o des de l'empresa consultora. 
Responsables de l'àrea de comunicació, director de publicitat i de relacions públiques, d'un organisme o empresa, que 
estableixen contacte amb els diversos públics potencials, tant interns com a externs, així com de la planificació, la gestió i 
el control del pla de comunicació anual.
Els investigadors i/o consultors estratègics identifiquen el paper específic que ha de jugar la comunicació en cada 
organització i en les accions de màrqueting.
En ambdós casos, defineixen les estratègies de comunicació d'acord amb els objectius dels emissors. Planifiquen tant les 
investigacions “ad hoc” necessàries per a arribar a definir els eixos fonamentals de la campanya com el desenvolupament i 
la implantació de les mateixes campanyes que supervisen, executen i/o controlen. Per a això compten amb el seu 
coneixement dels mercats i de les eines de comunicació, monitoratge i control.
Investigadors/es, planificadors/es i compradors/es de mitjans. Aquests professionals planifiquen la idoneïtat i les 
característiques dels suports per a la difusió de les campanyes de comunicació, i també el control i el seguiment de 
l'audiència d'aquestes mitjanes i la seua eficàcia, d'acord amb els objectius de comunicació definits, amb la finalitat 
d'arribar a un públic objectiu a través dels mitjans convencionals i no convencionals, mitjançant l'adquisició i la creació 
d'espais i suports en les millors condicions possibles.
Creatiu/a i dissenyador/a. Professional especialitzat en creativitat publicitària en tot tipus de suports, des de la 
conceptualització i visualització de la idea publicitària fins a la seua adequació i la integració en els diferents mitjans. 
Podem identificar les especialitats de: director creatiu, director d'art, redactor i webmaster (creativitat de l'estructura de la 
Web). La tasca d'executar fins a l'art final i controlar la producció física dels suports correspon als experts en producció i 
trànsit.
Gestor/a de comunicació corporativa. Professional responsable de la gestió estratègica de la imatge i de la comunicació 
corporativa, tant en la naturalesa intangible d'aquesta (identitat visual, comunicació i cultura corporativa) com en les 
interrelacions funcionals (financera, comercial, de producció, etc.), i d'establir diàlegs constructius amb els diferents 
públics rellevants de l'empresa, interns i externs. També s'ocupa de la reputació corporativa, en funció del grau de 
compliment dels compromisos en relació amb els públics implicats.

Professionals que 

CENTRE

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ctra d'Alacant s/n 03690 Sant Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon: 965903670/3671/3770    Fax: 965909789
facu.economiques@ua.es    economicas.ua.es/va/

1. BATXILLERAT LOMCE I PROVA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU): encara que s'hi pot accedir des de qualsevol modalitat 
de batxillerat, es recomana haver cursat la modalitat d'Humanitats i Ciències Socials.
Podeu millorar la nota d'admissió al grau examinant-vos, en la PAU, d'assignatures que ponderaran segons aquesta taula:

2. BATXILLERATS ANTERIORS AMB O SENSE PAU SUPERADA: l'alumnat que haja fet estudis de batxillerat de plans anteriors i 
tinga superada la selectivitat manté la nota d'accés, tot i que pot millorar-la presentant-se a assignatures de la fase voluntària 
de la PAU o a la fase obligatòria (en aquest cas cal fer la fase obligatòria completa).
L'alumnat de l'antic sistema de BUP i COU manté la qualificació d'accés obtinguda en la prova de selectivitat. Aquests alumnes 
poden millorar la nota d'admissió presentant-se a la fase voluntària de l'actual PAU. Només qui va superar el COU abans del curs 
1974/75 (any d'implantació de la selectivitat) hi pot accedir sense superar proves d'accés.
Els estudiants procedents de sistemes educatius espanyols més antics (estudis de batxillerat amb pla anterior al 1953, estudis 
de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) poden accedir a estudis oficials de grau amb la nota d'accés 
que van obtenir (poden millorar-la a través de fase voluntària de la PAU).
3. FORMACIÓ PROFESSIONAL. Títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d'arts plàstiques i disseny o 
tècnic esportiu superior: s'hi pot accedir des de qualsevol família professional.
Es pot millorar la nota d'admissió examinant-se, en les PAU, de quatre assignatures, com a màxim, que ponderen segons la taula 
de ponderacions de l'apartat 1.
4. ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D'ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS ESPANYA 
HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS. Cal acreditació d'accés expedida per la UNED. Poden reconèixer o examinar-se 
d'assignatures en les proves de competències específiques (PCE) que organitza la UNED, per a millorar la nota d'admissió fins 
a 14 punts, d'acord amb el sistema de ponderacions de la taula del punt 1.
5. ELS ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS, prèvia sol·licitud d'homologació del títol d'origen al títol 
espanyol de batxillerat, poden examinar-se de sis assignatures, com a màxim, de les oferides en les proves de competències 
específiques (PCE) de la UNED (almenys una assignatura troncal comuna). 
Se'ls aplicarà la taula de ponderacions del punt 1, en cas que s'hagen examinat d'assignatures troncals de modalitat o d'opció i 
les hagen superat.
6. ALTRES: titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: Ciències Socials i 
Jurídiques), accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys 
mitjançant prova.

ACCÉS

REQUISITS D'ACCÉS

Límit admissió de places: 240
Preinscripció: mitjan juny - començament de juliol
Publicació de resultats d'admissió i espera: mitjan juliol
Matrícula: els que resulten admesos després de la publicació dels resultats es matricularan en els terminis que s'establisquen 
a través d'Internet. 
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ASSIGNATURA POND. ASSIGNATURA POND. ASSIGNATURA POND. 

ARTS ESCÈNIQUES 0.1 FÍSICA 0.1 HISTÒRIA DE L’ART 0.1 

BIOLOGIA 0.1 FONAMENTS DE L’ART II 0.2 LLATÍ II 0.2 

CULTURA AUDIOVISUAL II 0.2 GEOGRAFIA 0.2 

DIBUIX TÈCNIC II 0.1 GEOLOGIA 0.1 

MATEMÀTIQUES APLICADES 
A LAS CIÈNCIES SOCIALS II 

0.2 

DISSENY 0.1 GREC II 0.1 MATEMÀTIQUES II 0.2 

ECONOMIA DE L’EMPRESA 0.2 HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA 0.2 QUÍMICA 0.1 
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Pel que fa al perfil recomanat per a accedir a aquests estudis, l'alumnat de nou ingrés haurà de tenir coneixements bàsics en 
ciències socials i en ciències humanes, i una bona disposició per al raonament lògic.
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i similars (comptes i planificació estratègica, per exemple) o des de l'empresa consultora. 
Responsables de l'àrea de comunicació, director de publicitat i de relacions públiques, d'un organisme o empresa, que 
estableixen contacte amb els diversos públics potencials, tant interns com a externs, així com de la planificació, la gestió i 
el control del pla de comunicació anual.
Els investigadors i/o consultors estratègics identifiquen el paper específic que ha de jugar la comunicació en cada 
organització i en les accions de màrqueting.
En ambdós casos, defineixen les estratègies de comunicació d'acord amb els objectius dels emissors. Planifiquen tant les 
investigacions “ad hoc” necessàries per a arribar a definir els eixos fonamentals de la campanya com el desenvolupament i 
la implantació de les mateixes campanyes que supervisen, executen i/o controlen. Per a això compten amb el seu 
coneixement dels mercats i de les eines de comunicació, monitoratge i control.
Investigadors/es, planificadors/es i compradors/es de mitjans. Aquests professionals planifiquen la idoneïtat i les 
característiques dels suports per a la difusió de les campanyes de comunicació, i també el control i el seguiment de 
l'audiència d'aquestes mitjanes i la seua eficàcia, d'acord amb els objectius de comunicació definits, amb la finalitat 
d'arribar a un públic objectiu a través dels mitjans convencionals i no convencionals, mitjançant l'adquisició i la creació 
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conceptualització i visualització de la idea publicitària fins a la seua adequació i la integració en els diferents mitjans. 
Podem identificar les especialitats de: director creatiu, director d'art, redactor i webmaster (creativitat de l'estructura de la 
Web). La tasca d'executar fins a l'art final i controlar la producció física dels suports correspon als experts en producció i 
trànsit.
Gestor/a de comunicació corporativa. Professional responsable de la gestió estratègica de la imatge i de la comunicació 
corporativa, tant en la naturalesa intangible d'aquesta (identitat visual, comunicació i cultura corporativa) com en les 
interrelacions funcionals (financera, comercial, de producció, etc.), i d'establir diàlegs constructius amb els diferents 
públics rellevants de l'empresa, interns i externs. També s'ocupa de la reputació corporativa, en funció del grau de 
compliment dels compromisos en relació amb els públics implicats.
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ESTRUCTURA DEL PLA D'ESTUDIS
PER TIPUS DE MATÈRIA

DISTRIBUCIÓ PER CURSOS

(1) Prèviament a l'avaluació del Treball de Fi de Grau, l'estudiant ha d'acreditar les competències en un idioma estranger. 
Entre altres formes d'acreditació, en la Universitat d'Alacant es considera necessari superar com a mínim, el nivell B1 del 
Marc de referència europeu per a les llengües modernes, que podrà ser elevat en el futur.

(2) L'estudiant ha de cursar 36 crèdits d'optativitat. Podrà triar els 36 crèdits lliurement entre les assignatures oferides, o bé 
triar 24 crèdits entre les assignatures oferides i els 12 crèdits optatius de pràctiques externes en empreses. Per a sol·licitar 
les pràctiques externes serà necessari haver superat com a mínim el 50 % dels crèdits totals del grau.
Els estudiants podran obtenir reconeixement acadèmic en crèdits optatius per la participació en activitats universitàries 
culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació fins a un màxim de 6 crèdits del total del pla 
d'estudis cursat.
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PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES

OPTATIVES 

(18 assignatures de 6 ECTS + Pràctiques externes de 12 ECTS) 

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS SEMESTRE 

22536 INVESTIGACIÓ DE MERCATS OP 6 7 

22537 NOVES FORMES PUBLICITÀRIES OP 6 7 

22538 TENDÈNCIES EN GESTIÓ DE MARQUES OP 6 7 

22541 DIRECCIÓ DE COMPTES OP 6 7 

22542 
ESTRUCTURA DE L'ACTIVITAT PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS 
PÚBLIQUES 

OP 6 7 

22544 HISTÒRIA DE LA PUBLICITAT OP 6 7 

22533 DIRECCIÓ D'ART OP 6 8 

22534 HISTÒRIA ECONÒMICA I SOCIAL D'ESPANYA OP 6 8 

22535 ANGLÈS PER A LA PUBLICITAT I LES RELACIONS PÚBLIQUES OP 6 8 

22539 CARTELL PUBLICITARI OP 6 8 

22540 COMUNICACIÓ POLÍTICA I D'INTERÈS SOCIAL OP 6 8 

22543 FOTOGRAFIA PUBLICITÀRIA OP 6 8 

22545 
ORGANITZACIÓ D'EMPRESES DE PUBLICITAT I RELACIONS 
PÚBLIQUES 

OP 6 8 

22546 POSTPRODUCCIÓ AUDIOVISUAL EN PUBLICITAT OP 6 8 

22547 PROCESSOS PSICOSOCIALS D'INFLUÈNCIA I PUBLICITAT OP 6 8 

22548 PROTOCOL I ESDEVENIMENTS EN INSTITUCIONS I EMPRESES OP 6 8 

22549 SOCIOLOGIA DE LA CULTURA I DE LES ARTS CONTEMPORÀNIES OP 6 8 

22550 TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES OP 6 8 

22551 PRÀCTIQUES EXTERNES  OP 12 7-8 

 

13 14

PRIMER CURS 

SEMESTRE 1 (30 ECTS) SEMESTRE 2 (30 ECTS) 

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

22500 FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ I FB 6 22505 FONAMENTS DE MÀRQUETING FB 6 

22501 COMUNICACIÓ I MITJANS ESCRITS FB 6 22506 
INTRODUCCIÓ AL DRET PER A LA 
COMUNICACIÓ I LA PUBLICITAT 

FB 6 

22502 
COMUNICACIÓ I MITJANS 
AUDIOVISUALS 

FB 6 22507 FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ II FB 6 

22503 
HISTÒRIA ECONÒMICA, SOCIAL I 
POLÍTICA CONTEMPORÀNIA 

FB 6 22508 INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA OB 6 

22504 TEORIA DE LA PUBLICITAT OB 6 22509 
TEORIA DE LES RELACIONS 
PÚBLIQUES 

OB 6 

SEGON CURS 

SEMESTRE 3 (30 ECTS) SEMESTRE 4 (30 ECTS) 

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

22510 CANVI SOCIAL I COMUNICACIÓ FB 6 22515 
EINES PER AL DISSENY GRÀFIC 
PUBLICITARI 

OB 6 

22511 
PSICOLOGIA SOCIAL DE LA 
COMUNICACIÓ 

FB 6 22516 LLENGUATGE PUBLICITARI OB 6 

22512 
TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ 
SOCIAL EN COMUNICACIÓ 

FB 6 22517 COMUNICACIÓ CORPORATIVA OB 6 

22513 FONAMENTS DE LA CREATIVITAT OB 6 22518 
TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ 
AUDIOVISUAL 

OB 6 

22514 
SEMIÒTICA DE LA COMUNICACIÓ 
DE MASSES 

OB 6 22519 
ESTRATÈGIA DE LA PUBLICITAT I DE 
LES RELACIONS PÚBLIQUES 

OB 6 

TERCER CURS 

SEMESTRE 5 (30 ECTS) SEMESTRE 6 (30 ECTS) 

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

22520 
ESTRATÈGIA CREATIVA I 
CONCEPTUALITZACIÓ 

OB 6 22525 
TEORIA DE LA IMATGE APLICADA A 
LA PUBLICITAT 

OB 6 

22521 
PLANIFICACIÓ DE LES RELACIONS 
PÚBLIQUES 

OB 6 22526 
DEONTOLOGIA DE PUBLICITAT I DE 
LES RELACIONS PÚBLIQUES 

OB 6 

22522 IMATGE CORPORATIVA OB 6 22527 
ELABORACIÓ DE TEXTOS 
PUBLICITARIS 

OB 6 

22523 
SEMIÒTICA DE LA PUBLICITAT I DEL 
CONSUM 

OB 6 22528 
GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ EN 
COMUNICACIÓ 

OB 6 

22524 
NARRATIVA AUDIOVISUAL 
APLICADA A LA PUBLICITAT 

OB 6 22529 
PRODUCCIÓ I REALITZACIÓ EN 
MITJANS AUDIOVISUALS 

OB 6 

 QUART CURS 

SEMESTRE 7 (30 ECTS) SEMESTRE 8 (30 ECTS) 

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

22530 
INVESTIGACIÓ I PLANIFICACIÓ DE 
MITJANS 

OB 6 22552 TREBALL DE FI DE GRAU
(1)

 OB 6 

22531 
PRODUCCIÓ I REALITZACIÓ EN 
MITJANS IMPRESOS 

OB 6 

22532 

SISTEMES I PROCESSOS DE LA 
PUBLICITAT I LES RELACIONS 
PÚBLIQUES 

OB 6 

OPTATIVITAT
(2)

 OP 12 

OPTATIVITAT
(2)

 OP 24 

 

TIPUS DE MATÈRIA CRÈDITS 
Formació bàsica (FB) 60 
Obligatòries (OB) 138 
Optatives (OP) 36 
Treball de Fi de Grau 6 
Total crèdits 240 
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ESTRUCTURA DEL PLA D'ESTUDIS
PER TIPUS DE MATÈRIA

DISTRIBUCIÓ PER CURSOS

(1) Prèviament a l'avaluació del Treball de Fi de Grau, l'estudiant ha d'acreditar les competències en un idioma estranger. 
Entre altres formes d'acreditació, en la Universitat d'Alacant es considera necessari superar com a mínim, el nivell B1 del 
Marc de referència europeu per a les llengües modernes, que podrà ser elevat en el futur.

(2) L'estudiant ha de cursar 36 crèdits d'optativitat. Podrà triar els 36 crèdits lliurement entre les assignatures oferides, o bé 
triar 24 crèdits entre les assignatures oferides i els 12 crèdits optatius de pràctiques externes en empreses. Per a sol·licitar 
les pràctiques externes serà necessari haver superat com a mínim el 50 % dels crèdits totals del grau.
Els estudiants podran obtenir reconeixement acadèmic en crèdits optatius per la participació en activitats universitàries 
culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació fins a un màxim de 6 crèdits del total del pla 
d'estudis cursat.
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PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES

OPTATIVES 

(18 assignatures de 6 ECTS + Pràctiques externes de 12 ECTS) 

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS SEMESTRE 

22536 INVESTIGACIÓ DE MERCATS OP 6 7 

22537 NOVES FORMES PUBLICITÀRIES OP 6 7 

22538 TENDÈNCIES EN GESTIÓ DE MARQUES OP 6 7 

22541 DIRECCIÓ DE COMPTES OP 6 7 

22542 
ESTRUCTURA DE L'ACTIVITAT PUBLICITÀRIA I DE LES RELACIONS 
PÚBLIQUES 

OP 6 7 

22544 HISTÒRIA DE LA PUBLICITAT OP 6 7 

22533 DIRECCIÓ D'ART OP 6 8 

22534 HISTÒRIA ECONÒMICA I SOCIAL D'ESPANYA OP 6 8 

22535 ANGLÈS PER A LA PUBLICITAT I LES RELACIONS PÚBLIQUES OP 6 8 

22539 CARTELL PUBLICITARI OP 6 8 

22540 COMUNICACIÓ POLÍTICA I D'INTERÈS SOCIAL OP 6 8 

22543 FOTOGRAFIA PUBLICITÀRIA OP 6 8 

22545 
ORGANITZACIÓ D'EMPRESES DE PUBLICITAT I RELACIONS 
PÚBLIQUES 

OP 6 8 

22546 POSTPRODUCCIÓ AUDIOVISUAL EN PUBLICITAT OP 6 8 

22547 PROCESSOS PSICOSOCIALS D'INFLUÈNCIA I PUBLICITAT OP 6 8 

22548 PROTOCOL I ESDEVENIMENTS EN INSTITUCIONS I EMPRESES OP 6 8 

22549 SOCIOLOGIA DE LA CULTURA I DE LES ARTS CONTEMPORÀNIES OP 6 8 

22550 TÈCNIQUES DE LES RELACIONS PÚBLIQUES OP 6 8 

22551 PRÀCTIQUES EXTERNES  OP 12 7-8 

 

13 14

PRIMER CURS 

SEMESTRE 1 (30 ECTS) SEMESTRE 2 (30 ECTS) 

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

22500 FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ I FB 6 22505 FONAMENTS DE MÀRQUETING FB 6 

22501 COMUNICACIÓ I MITJANS ESCRITS FB 6 22506 
INTRODUCCIÓ AL DRET PER A LA 
COMUNICACIÓ I LA PUBLICITAT 

FB 6 

22502 
COMUNICACIÓ I MITJANS 
AUDIOVISUALS 

FB 6 22507 FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ II FB 6 

22503 
HISTÒRIA ECONÒMICA, SOCIAL I 
POLÍTICA CONTEMPORÀNIA 

FB 6 22508 INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA OB 6 

22504 TEORIA DE LA PUBLICITAT OB 6 22509 
TEORIA DE LES RELACIONS 
PÚBLIQUES 

OB 6 

SEGON CURS 

SEMESTRE 3 (30 ECTS) SEMESTRE 4 (30 ECTS) 

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

22510 CANVI SOCIAL I COMUNICACIÓ FB 6 22515 
EINES PER AL DISSENY GRÀFIC 
PUBLICITARI 

OB 6 

22511 
PSICOLOGIA SOCIAL DE LA 
COMUNICACIÓ 

FB 6 22516 LLENGUATGE PUBLICITARI OB 6 

22512 
TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ 
SOCIAL EN COMUNICACIÓ 

FB 6 22517 COMUNICACIÓ CORPORATIVA OB 6 

22513 FONAMENTS DE LA CREATIVITAT OB 6 22518 
TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ 
AUDIOVISUAL 

OB 6 

22514 
SEMIÒTICA DE LA COMUNICACIÓ 
DE MASSES 

OB 6 22519 
ESTRATÈGIA DE LA PUBLICITAT I DE 
LES RELACIONS PÚBLIQUES 

OB 6 

TERCER CURS 

SEMESTRE 5 (30 ECTS) SEMESTRE 6 (30 ECTS) 

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

22520 
ESTRATÈGIA CREATIVA I 
CONCEPTUALITZACIÓ 

OB 6 22525 
TEORIA DE LA IMATGE APLICADA A 
LA PUBLICITAT 

OB 6 

22521 
PLANIFICACIÓ DE LES RELACIONS 
PÚBLIQUES 

OB 6 22526 
DEONTOLOGIA DE PUBLICITAT I DE 
LES RELACIONS PÚBLIQUES 

OB 6 

22522 IMATGE CORPORATIVA OB 6 22527 
ELABORACIÓ DE TEXTOS 
PUBLICITARIS 

OB 6 

22523 
SEMIÒTICA DE LA PUBLICITAT I DEL 
CONSUM 

OB 6 22528 
GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ EN 
COMUNICACIÓ 

OB 6 

22524 
NARRATIVA AUDIOVISUAL 
APLICADA A LA PUBLICITAT 

OB 6 22529 
PRODUCCIÓ I REALITZACIÓ EN 
MITJANS AUDIOVISUALS 

OB 6 

 QUART CURS 

SEMESTRE 7 (30 ECTS) SEMESTRE 8 (30 ECTS) 

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

22530 
INVESTIGACIÓ I PLANIFICACIÓ DE 
MITJANS 

OB 6 22552 TREBALL DE FI DE GRAU
(1)

 OB 6 

22531 
PRODUCCIÓ I REALITZACIÓ EN 
MITJANS IMPRESOS 

OB 6 

22532 

SISTEMES I PROCESSOS DE LA 
PUBLICITAT I LES RELACIONS 
PÚBLIQUES 

OB 6 

OPTATIVITAT
(2)

 OP 12 

OPTATIVITAT
(2)

 OP 24 

 

TIPUS DE MATÈRIA CRÈDITS 
Formació bàsica (FB) 60 
Obligatòries (OB) 138 
Optatives (OP) 36 
Treball de Fi de Grau 6 
Total crèdits 240 
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PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES

PRIMER CURS - SEMESTRE 1 (30 ECTS)

ContingutsAssignatura ECTSTipusCodi

ContingutsAssignatura ECTSTipusCodi

PRIMER CURS - SEMESTRE 2 (30 ECTS)

ContingutsAssignatura ECTSTipusCodi

SEGON CURS - SEMESTRE 3 (30 ECTS)

ContingutsAssignatura ECTSTipusCodi

SEGON CURS - SEMESTRE 4 (30 ECTS)

15 16

22500 
FONAMENTS DE LA 
COMUNICACIÓ I 

FB 6 

Aproximació al concepte, el procés i l’estructura de la comunicació 
i de la comunicació col·lectiva. Estudi dels principals autors i 
models bàsics de la comunicació col·lectiva. Anàlisi dels elements 
bàsics que intervenen en el procés de comunicació. Història i 
desenvolupament dels mitjans de comunicació social. 

22501 
COMUNICACIÓ I 
MITJANS ESCRITS 

FB 6 
Estudi i capacitació en la tecnologia, l'anàlisi i l'expressió de 
formes, gèneres i característiques dels mitjans impresos i 
electrònics. 

22502 

COMUNICACIÓ I 
MITJANS 
AUDIOVISUALS 

FB 6 
Estudi i capacitació en l'anàlisi i l'expressió de formes, continguts i 
mitjans de comunicació audiovisuals. 

22503 

HISTÒRIA 
ECONÒMICA, SOCIAL I 
POLÍTICA 
CONTEMPORÀNIA 

FB 6 

Introducció a l'estudi de l'evolució econòmica de les societats 
contemporànies i dels moviments socials i polítics que les han 
configurat, amb una referència especial al desenvolupament 
d'aquestes en el transcurs del segle XX. 

22504 
TEORIA DE LA 
PUBLICITAT 

OB 6 

Fonaments teòrics i conceptuals de la publicitat. Panorama general 
de la disciplina en l'actualitat, diferenciant el concepte de publicitat 
d'altres formes de comunicació persuasiva, examinant la dimensió 
econòmica i social que té. Estudi de la publicitat com a activitat 
planificada i organitzada. Estudi dels elements que formen el 
sistema publicitari i la seua estructura general bàsica. 

 

22505 
FONAMENTS DE 
MÀRQUETING 

FB 6 

Màrqueting i el procés de planificació comercial. L'entorn comercial 
de l'empresa: Macroentorn i microentorn. El mercat i el 
comportament del consumidor. Segmentació i posicionament. 
Disseny de l'estratègia de “Màrqueting-mix”. Decisions de 
producte. Estratègies de fixació de preu. Canals de distribució. 
Estratègia de comunicació.  

22506 

INTRODUCCIÓ AL 
DRET PER A LA 
COMUNICACIÓ I LA 
PUBLICITAT 

FB 6 

Introducció al dret mercantil: institucions bàsiques. L'estatut i les 
interrelacions entre els subjectes de la comunicació (empreses, 
institucions, agències de publicitat i de relacions públiques). 
Producció i distribució del producte publicitari: contractació 
publicitària. Interrelació de la comunicació comercial amb el 
mercat: regulació del dret de la competència, competència 
deslleial, publicitat comercial i del mercat audiovisual i digital. Les 
marques com a instrument publicitari. 

22507 
FONAMENTS DE LA 
COMUNICACIÓ II 

FB 6 

Estudi de les escoles i els models marc de les teories de la 
comunicació i de la comunicació col·lectiva. Evolució històrica. 
Estudi de les teories científiques sobre la comunicació i sobre la 
comunicació col·lectiva. Estudis de les teories normatives sobre la 
comunicació col·lectiva. Estudi dels efectes sobre la comunicació 
col·lectiva. 

22508 
INTRODUCCIÓ A 
L'ECONOMIA 

OB 6 

Activitat econòmica; intercanvi i mercat; demanda, oferta i preu; 
temps i risc; producció i interdependència econòmica; mercats 
competitius; monopolis i competència imperfecta; informació 
imperfecta; externalitats; macromagnituds i indicadors; creixement 
econòmic i desenvolupament; el sector públic i la política 
econòmica; la política monetària; el context regional, nacional i 
internacional de l'economia. 

22509 

TEORIA DE LES 
RELACIONS 
PÚBLIQUES 

OB 6 

Fonaments teòrics i conceptuals de la disciplina de les relacions 
públiques i la relació que tenen amb altres elements afins, i també 
l'evolució històrica de l'activitat des dels inicis com a pràctica, fins a 
l’aplicació interna i externa en les organitzacions actuals. 

 

22510 
CANVI SOCIAL I 
COMUNICACIÓ 

FB 6 

Eines epistemològiques i metodològiques per a l'anàlisi de la 
realitat social, com a context per a la comunicació comercial i 
institucional. Aprofundiment en les realitats del món contemporani, 
i en les diferents dimensions que formen cada sistema social 
(economia, ecosistema, política, cultura, tecnologia, seguretat, 
etc..). Evolució històrica i sociologia prospectiva (tendències i 
escenaris de futur). 

22511 
PSICOLOGIA SOCIAL 
DE LA COMUNICACIÓ 

FB 6 

La comunicació com a procés interpersonal. Models psicosocials 
de la comunicació. Processos psicosocials, comportament, actituds 
i canvi d'actituds. Comunicació i influència social. Comunicació 
persuasiva. Anàlisi psicosocial de la comunicació publicitària i dels 
mitjans de comunicació de masses. 

22512 

TÈCNIQUES 
D’INVESTIGACIÓ 
SOCIAL EN 
COMUNICACIÓ 

FB 6 

La investigació social i l’aplicació d’aquesta a l'estudi del consum i 
la comunicació. Fonts secundàries d'informació. Producció de 
dades a partir de tècniques qualitatives i quantitatives: entrevista, 
focus grup, observació i enquesta. 

22513 
FONAMENTS DE LA 
CREATIVITAT 

OB 6 

Coneixement del concepte de creativitat, les teories explicatives 
existents i els mètodes de creació. Estudi de la personalitat i 
l’actitud creatives i del tipus de pensament que afavoreix les 
produccions creatives. Coneixement del procés creatiu i l’aplicació 
d’aquest. 

22514 

SEMIÒTICA DE LA 
COMUNICACIÓ DE 
MASSES 

OB 6 

Estudi i anàlisi crítica dels missatges de comunicació de masses 
en tant que signes construïts i interpretats mitjançant codis i 
adscrits a gèneres. Estandardització i innovació en la producció de 
comunicació i cultura de masses. 

 

22515 

EINES PER AL 
DISSENY GRÀFIC 
PUBLICITARI 

OB 6 
Aplicació als programes informàtics adequats per a la concepció i 
la producció publicitària en mitjans impresos. 

22516 
LLENGUATGE 
PUBLICITARI 

OB 6 

Anàlisi de la publicitat com a forma de comunicació 
informativopersuasiva i les seues implicacions en l'àmbit del 
llenguatge. Característiques generals del llenguatge publicitari. 
L'adaptació del llenguatge als diferents públics, mitjans, suports i 
formats. Caracterització del llenguatge informatiu, persuasiu i 
dissuasori. L’ús d’aquest en la publicitat comercial, política i social. 
Fonaments de retòrica i la seua aplicació a la creació de missatges 
publicitaris. 

22517 
COMUNICACIÓ 
CORPORATIVA 

OB 6 
Estudi teoricopràctic dels processos estratègics de comunicació 
global i integral, com a actius intangibles de les organitzacions, 
tant a nivell intern com a extern. 

22518 

TÈCNIQUES DE 
COMUNICACIÓ 
AUDIOVISUAL 

OB 6 
Estudi teoricopràctic de les eines, les tècniques i els procediments 
audiovisuals aplicats a la creació publicitària. 

22519 

ESTRATÈGIA DE LA 
PUBLICITAT I DE LES 
RELACIONS 
PÚBLIQUES 

OB 6 

Construcció històrica de l'estratègia: concepte general d'estratègia, 
antecedents històrics, l'extensió analògica a altres disciplines: 
màrqueting i publicitat. L'estratègia com a disciplina científica: 
l'extensió analògica a altres disciplines: màrqueting i publicitat. 
Concepte general d'estratègia: actuació. Estratègia de màrqueting: 
briefing i posicionament. L'estratègia de la publicitat i relacions 
públiques: elements, mitjans i tècniques; components de 
l'estratègia publicitària: estratègia creativa i estratègia de mitjans. 
El planificador: origen, formació i funcions. 
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PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES

PRIMER CURS - SEMESTRE 1 (30 ECTS)

ContingutsAssignatura ECTSTipusCodi

ContingutsAssignatura ECTSTipusCodi

PRIMER CURS - SEMESTRE 2 (30 ECTS)

ContingutsAssignatura ECTSTipusCodi

SEGON CURS - SEMESTRE 3 (30 ECTS)

ContingutsAssignatura ECTSTipusCodi

SEGON CURS - SEMESTRE 4 (30 ECTS)

15 16

22500 
FONAMENTS DE LA 
COMUNICACIÓ I 

FB 6 

Aproximació al concepte, el procés i l’estructura de la comunicació 
i de la comunicació col·lectiva. Estudi dels principals autors i 
models bàsics de la comunicació col·lectiva. Anàlisi dels elements 
bàsics que intervenen en el procés de comunicació. Història i 
desenvolupament dels mitjans de comunicació social. 

22501 
COMUNICACIÓ I 
MITJANS ESCRITS 

FB 6 
Estudi i capacitació en la tecnologia, l'anàlisi i l'expressió de 
formes, gèneres i característiques dels mitjans impresos i 
electrònics. 

22502 

COMUNICACIÓ I 
MITJANS 
AUDIOVISUALS 

FB 6 
Estudi i capacitació en l'anàlisi i l'expressió de formes, continguts i 
mitjans de comunicació audiovisuals. 

22503 

HISTÒRIA 
ECONÒMICA, SOCIAL I 
POLÍTICA 
CONTEMPORÀNIA 

FB 6 

Introducció a l'estudi de l'evolució econòmica de les societats 
contemporànies i dels moviments socials i polítics que les han 
configurat, amb una referència especial al desenvolupament 
d'aquestes en el transcurs del segle XX. 

22504 
TEORIA DE LA 
PUBLICITAT 

OB 6 

Fonaments teòrics i conceptuals de la publicitat. Panorama general 
de la disciplina en l'actualitat, diferenciant el concepte de publicitat 
d'altres formes de comunicació persuasiva, examinant la dimensió 
econòmica i social que té. Estudi de la publicitat com a activitat 
planificada i organitzada. Estudi dels elements que formen el 
sistema publicitari i la seua estructura general bàsica. 

 

22505 
FONAMENTS DE 
MÀRQUETING 

FB 6 

Màrqueting i el procés de planificació comercial. L'entorn comercial 
de l'empresa: Macroentorn i microentorn. El mercat i el 
comportament del consumidor. Segmentació i posicionament. 
Disseny de l'estratègia de “Màrqueting-mix”. Decisions de 
producte. Estratègies de fixació de preu. Canals de distribució. 
Estratègia de comunicació.  

22506 

INTRODUCCIÓ AL 
DRET PER A LA 
COMUNICACIÓ I LA 
PUBLICITAT 

FB 6 

Introducció al dret mercantil: institucions bàsiques. L'estatut i les 
interrelacions entre els subjectes de la comunicació (empreses, 
institucions, agències de publicitat i de relacions públiques). 
Producció i distribució del producte publicitari: contractació 
publicitària. Interrelació de la comunicació comercial amb el 
mercat: regulació del dret de la competència, competència 
deslleial, publicitat comercial i del mercat audiovisual i digital. Les 
marques com a instrument publicitari. 

22507 
FONAMENTS DE LA 
COMUNICACIÓ II 

FB 6 

Estudi de les escoles i els models marc de les teories de la 
comunicació i de la comunicació col·lectiva. Evolució històrica. 
Estudi de les teories científiques sobre la comunicació i sobre la 
comunicació col·lectiva. Estudis de les teories normatives sobre la 
comunicació col·lectiva. Estudi dels efectes sobre la comunicació 
col·lectiva. 

22508 
INTRODUCCIÓ A 
L'ECONOMIA 

OB 6 

Activitat econòmica; intercanvi i mercat; demanda, oferta i preu; 
temps i risc; producció i interdependència econòmica; mercats 
competitius; monopolis i competència imperfecta; informació 
imperfecta; externalitats; macromagnituds i indicadors; creixement 
econòmic i desenvolupament; el sector públic i la política 
econòmica; la política monetària; el context regional, nacional i 
internacional de l'economia. 

22509 

TEORIA DE LES 
RELACIONS 
PÚBLIQUES 

OB 6 

Fonaments teòrics i conceptuals de la disciplina de les relacions 
públiques i la relació que tenen amb altres elements afins, i també 
l'evolució històrica de l'activitat des dels inicis com a pràctica, fins a 
l’aplicació interna i externa en les organitzacions actuals. 

 

22510 
CANVI SOCIAL I 
COMUNICACIÓ 

FB 6 

Eines epistemològiques i metodològiques per a l'anàlisi de la 
realitat social, com a context per a la comunicació comercial i 
institucional. Aprofundiment en les realitats del món contemporani, 
i en les diferents dimensions que formen cada sistema social 
(economia, ecosistema, política, cultura, tecnologia, seguretat, 
etc..). Evolució històrica i sociologia prospectiva (tendències i 
escenaris de futur). 

22511 
PSICOLOGIA SOCIAL 
DE LA COMUNICACIÓ 

FB 6 

La comunicació com a procés interpersonal. Models psicosocials 
de la comunicació. Processos psicosocials, comportament, actituds 
i canvi d'actituds. Comunicació i influència social. Comunicació 
persuasiva. Anàlisi psicosocial de la comunicació publicitària i dels 
mitjans de comunicació de masses. 

22512 

TÈCNIQUES 
D’INVESTIGACIÓ 
SOCIAL EN 
COMUNICACIÓ 

FB 6 

La investigació social i l’aplicació d’aquesta a l'estudi del consum i 
la comunicació. Fonts secundàries d'informació. Producció de 
dades a partir de tècniques qualitatives i quantitatives: entrevista, 
focus grup, observació i enquesta. 

22513 
FONAMENTS DE LA 
CREATIVITAT 

OB 6 

Coneixement del concepte de creativitat, les teories explicatives 
existents i els mètodes de creació. Estudi de la personalitat i 
l’actitud creatives i del tipus de pensament que afavoreix les 
produccions creatives. Coneixement del procés creatiu i l’aplicació 
d’aquest. 

22514 

SEMIÒTICA DE LA 
COMUNICACIÓ DE 
MASSES 

OB 6 

Estudi i anàlisi crítica dels missatges de comunicació de masses 
en tant que signes construïts i interpretats mitjançant codis i 
adscrits a gèneres. Estandardització i innovació en la producció de 
comunicació i cultura de masses. 

 

22515 

EINES PER AL 
DISSENY GRÀFIC 
PUBLICITARI 

OB 6 
Aplicació als programes informàtics adequats per a la concepció i 
la producció publicitària en mitjans impresos. 

22516 
LLENGUATGE 
PUBLICITARI 

OB 6 

Anàlisi de la publicitat com a forma de comunicació 
informativopersuasiva i les seues implicacions en l'àmbit del 
llenguatge. Característiques generals del llenguatge publicitari. 
L'adaptació del llenguatge als diferents públics, mitjans, suports i 
formats. Caracterització del llenguatge informatiu, persuasiu i 
dissuasori. L’ús d’aquest en la publicitat comercial, política i social. 
Fonaments de retòrica i la seua aplicació a la creació de missatges 
publicitaris. 

22517 
COMUNICACIÓ 
CORPORATIVA 

OB 6 
Estudi teoricopràctic dels processos estratègics de comunicació 
global i integral, com a actius intangibles de les organitzacions, 
tant a nivell intern com a extern. 

22518 

TÈCNIQUES DE 
COMUNICACIÓ 
AUDIOVISUAL 

OB 6 
Estudi teoricopràctic de les eines, les tècniques i els procediments 
audiovisuals aplicats a la creació publicitària. 

22519 

ESTRATÈGIA DE LA 
PUBLICITAT I DE LES 
RELACIONS 
PÚBLIQUES 

OB 6 

Construcció històrica de l'estratègia: concepte general d'estratègia, 
antecedents històrics, l'extensió analògica a altres disciplines: 
màrqueting i publicitat. L'estratègia com a disciplina científica: 
l'extensió analògica a altres disciplines: màrqueting i publicitat. 
Concepte general d'estratègia: actuació. Estratègia de màrqueting: 
briefing i posicionament. L'estratègia de la publicitat i relacions 
públiques: elements, mitjans i tècniques; components de 
l'estratègia publicitària: estratègia creativa i estratègia de mitjans. 
El planificador: origen, formació i funcions. 
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22520 

ESTRATÈGIA 
CREATIVA I 
CONCEPTUALITZACIÓ 

OB 6 

Coneixement del procés estratègic que determina les decisions 
creatives. Models i estils estratègics creatius. Gèneres i recursos 
creatius. Conceptualització: l'expressió del missatge, decisions 
relatives a la forma i al contingut. Processos creatius i adaptació 
del missatge als mitjans i suports de la comunicació, amb especial 
atenció als publicitaris i les RP Estructures organitzatives del 
treball creatiu.  

22521 

PLANIFICACIÓ DE LES 
RELACIONS 
PÚBLIQUES  

OB 6 

Continguts teoricopràctics per al disseny i l’establiment del 
programa de relacions públiques en organitzacions públiques i 
privades, l'estudi de les fases del procés i el desenvolupament de 
les estratègies que permeten aplicar les polítiques de comunicació 
persuasiva. 

22522 
IMATGE 
CORPORATIVA 

OB 6 

Estudi teoricopràctic de la identitat corporativa de les 
organitzacions. Fonaments conceptuals per a la gestió estratègica 
dels actius intangibles de les organitzacions. La gestió estratègica 
de la imatge corporativa a través de la comunicació, la identitat 
visual, la responsabilitat social i les marques corporatives. 

22523 

SEMIÒTICA DE LA 
PUBLICITAT I DEL 
CONSUM 

OB 6 

Estudi i anàlisi crítica de la comunicació publicitària en tant que 
missatge característic en el si de les comunicacions de masses, 
dotat dels seus propis codis. Estudi del consum en tant que 
pràctica significant. 

22524 

NARRATIVA 
AUDIOVISUAL 
APLICADA A 
PUBLICITAT 

OB 6 
Estudi teoricopràctic dels continguts i les formes d'expressió del 
relat audiovisual en els missatges publicitaris.  

 

22525 

TEORIA DE LA IMATGE 
APLICADA A LA 
PUBLICITAT 

OB 6 

Fonaments i anàlisis dels diferents elements morfològics, dinàmics 
i escalars que componen l’estructura formal de la imatge 
publicitària, així com dels principis compositius que regeixen la 
sintaxi i la significació plàstica d’aquesta. 

22526 

DEONTOLOGIA DE LA 
PUBLICITAT I DE LES 
RELACIONS 
PÚBLIQUES 

OB 6 

Estudi de les bases ètiques, del marc legal i de les institucions que 
han de regular els discursos i les relacions entre els agents de la 
comunicació estratègica. Anàlisi de casos. Coneixement i aplicació 
del professionalisme i la direcció de persones en la publicitat i les 
relacions públiques. 

22527 
ELABORACIÓ DE 
TEXTOS PUBLICITARIS 

OB 6 

Redacció i persuasió. Principis bàsics de l'escriptura creativa. 
Evolució de la redacció i els fonaments metodològics de la 
redacció publicitària. Adaptació dels textos publicitaris. La 
producció de textos eficaços. Els grans redactors creatius del segle 
XX. 

22528 

GESTIÓ DE LA 
INFORMACIÓ EN 
COMUNICACIÓ 

OB 6 

Aprenentatge d'estratègies de recuperació, avaluació i aplicació de 
la informació des de recursos fonamentalment digitals en àmbits 
com la comunicació institucional, comunicació política, 
comunicació empresarial i la comunicació corporativa i publicitària. 
Aplicació de les noves tecnologies de la informació i comunicació a 
la gestió de l'empresa publicitària i a la comunicació interna i 
externa. 

22529 

PRODUCCIÓ I 
REALITZACIÓ EN 
MITJANS 
AUDIOVISUALS 

OB 6 
Realització i producció de missatges publicitaris en els diferents 
mitjans audiovisuals. 

 

22530 
INVESTIGACIÓ I 
PLANIFICACIÓ DE MITJANS  

OB 6 

Anàlisi i selecció de suports i mitjans per a la planificació de 
la difusió publicitària. Anàlisi i investigació d'audiències. 
Recursos per a la planificació de mitjans. Estudi de l'eficàcia 
de la planificació dels mitjans. Estructures organitzatives de 
la planificació i compra de mitjans. 

22531 

PRODUCCIÓ I 
REALITZACIÓ EN MITJANS 
IMPRESOS 

OB 6 
Realització i producció de missatges publicitaris en els 
diferents mitjans impresos. 

22532 

SISTEMES I PROCESSOS 
DE LA PUBLICITAT I LES 
RELACIONS PÚBLIQUES 

OB 6 

Descripció i investigació dels processos de comunicació i 
interrelacions entre els principals agents de l'activitat 
publicitària i de relacions públiques: anunciant, agències de 
publicitat i de mitjans, agències de relacions públiques, 
mitjans i receptors. 

22536 
INVESTIGACIÓ DE 
MERCATS 

OP 6 

Procés d’investigació de mercats: obtenció de dades, 
mostreig, treball de camp, anàlisi de la informació i informe. 
Aplicacions de la investigació de mercats: investigació sobre 
productes, preus i distribució. Investigació publicitària: 
eficàcia publicitària i el seu mesurament. 

22537 
NOVES FORMES 
PUBLICITÀRIES 

OP 6 

Estudi de les formes emergents de comunicació no 
convencional amb una atenció especial a aquelles 
derivades de les noves tecnologies. Coneixement de les 
tendències al canvi que experimenten formats 
convencionals de comunicació per a adaptar-se a les noves 
tendències en comunicació. Coneixement de les sinergies 
existents entre publicitat, relacions públiques i creació de 
continguts de difusió mediàtica. Tendències emergents en 
comunicació, entre unes altres: advergaming, product/brand 
placement en continguts digitals, comunicació persuasiva 
en plataformes de xarxes socials (comunicació 2.0), 
publicitat de guerrilla, comunicació persuasiva i música, 
publicitat animada amb aigua, ambient performance, 
comunicació en la xarxa, publicitat sota demanda en 
televisió, formats no convencionals en televisió (morphing, 
publicitat amb sms, televenda, barthering, patrocini televisiu, 
telepromociones), interactivitat i comunicació, sponsoring i 
patrocini televisat, endorsement, publicitat en el punt de 
venda, comunicació below the line centrada en la 
personalització, comunicació viral, noves formes en 
màrqueting directe, visual marxandatge (accions 
coordinades de comunicació per a la venda: escaparatisme, 
tràfic en el punt de venda, senyalètica, venedors, 
interiorisme, música i aromes).  

 

22538 
TENDÈNCIES EN GESTIÓ 
DE MARQUES 

OP 6 

Fonaments teoricopràctics per a l'estudi, creació i gestió de 
la imatge de marca com a actiu intangible de les 
organitzacions. Tendències i innovació i la relació que tenen 
amb la comunicació i les marques. Noves vies expressives 
de les marques. 

22541 DIRECCIÓ DE COMPTES OP 6 

Coneixement teoricopràctic de la gestió i la direcció de 
projectes en les empreses de comunicació publicitària i de 
relacions públiques. Anàlisi dels factors i els processos de 
negociació que formen la relació entre l'anunciant i les 
diferents empreses de comunicació.  

22542 

ESTRUCTURA DE 
L'ACTIVITAT PUBLICITÀRIA 
I DE LES RELACIONS 
PÚBLIQUES 

OP 6 

Anàlisi i investigació de les estructures organitzatives de les 
empreses de comunicació publicitària i de relacions 
públiques. Coneixement de l'evolució diacrònica de les 
seues estructures, amb una atenció especial a la 
configuració actual de les empreses de comunicació. 

22544 
HISTÒRIA DE LA 
PUBLICITAT 

OP 6 

Prehistòria publicitària I i II: a propòsit de l'origen i de la 
cronologia publicitària. Un debat obert. Els antecedents. De 
la impremta a la Revolució Industrial. Edat moderna. L'era 
dels anuncis. Configuració i maduresa de la publicitat. Edat 
contemporània: segle XIX. Les primeres organitzacions 
publicitàries. Configuració actual de la publicitat. Història de 
la publicitat a Espanya: des de finals del segle XIX fins a 
1960. L'activitat publicitària des de 1960 fins a l'actualitat. 
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22520 

ESTRATÈGIA 
CREATIVA I 
CONCEPTUALITZACIÓ 

OB 6 

Coneixement del procés estratègic que determina les decisions 
creatives. Models i estils estratègics creatius. Gèneres i recursos 
creatius. Conceptualització: l'expressió del missatge, decisions 
relatives a la forma i al contingut. Processos creatius i adaptació 
del missatge als mitjans i suports de la comunicació, amb especial 
atenció als publicitaris i les RP Estructures organitzatives del 
treball creatiu.  

22521 

PLANIFICACIÓ DE LES 
RELACIONS 
PÚBLIQUES  

OB 6 

Continguts teoricopràctics per al disseny i l’establiment del 
programa de relacions públiques en organitzacions públiques i 
privades, l'estudi de les fases del procés i el desenvolupament de 
les estratègies que permeten aplicar les polítiques de comunicació 
persuasiva. 

22522 
IMATGE 
CORPORATIVA 

OB 6 

Estudi teoricopràctic de la identitat corporativa de les 
organitzacions. Fonaments conceptuals per a la gestió estratègica 
dels actius intangibles de les organitzacions. La gestió estratègica 
de la imatge corporativa a través de la comunicació, la identitat 
visual, la responsabilitat social i les marques corporatives. 

22523 

SEMIÒTICA DE LA 
PUBLICITAT I DEL 
CONSUM 

OB 6 

Estudi i anàlisi crítica de la comunicació publicitària en tant que 
missatge característic en el si de les comunicacions de masses, 
dotat dels seus propis codis. Estudi del consum en tant que 
pràctica significant. 

22524 

NARRATIVA 
AUDIOVISUAL 
APLICADA A 
PUBLICITAT 

OB 6 
Estudi teoricopràctic dels continguts i les formes d'expressió del 
relat audiovisual en els missatges publicitaris.  

 

22525 

TEORIA DE LA IMATGE 
APLICADA A LA 
PUBLICITAT 

OB 6 

Fonaments i anàlisis dels diferents elements morfològics, dinàmics 
i escalars que componen l’estructura formal de la imatge 
publicitària, així com dels principis compositius que regeixen la 
sintaxi i la significació plàstica d’aquesta. 

22526 

DEONTOLOGIA DE LA 
PUBLICITAT I DE LES 
RELACIONS 
PÚBLIQUES 

OB 6 

Estudi de les bases ètiques, del marc legal i de les institucions que 
han de regular els discursos i les relacions entre els agents de la 
comunicació estratègica. Anàlisi de casos. Coneixement i aplicació 
del professionalisme i la direcció de persones en la publicitat i les 
relacions públiques. 

22527 
ELABORACIÓ DE 
TEXTOS PUBLICITARIS 

OB 6 

Redacció i persuasió. Principis bàsics de l'escriptura creativa. 
Evolució de la redacció i els fonaments metodològics de la 
redacció publicitària. Adaptació dels textos publicitaris. La 
producció de textos eficaços. Els grans redactors creatius del segle 
XX. 

22528 

GESTIÓ DE LA 
INFORMACIÓ EN 
COMUNICACIÓ 

OB 6 

Aprenentatge d'estratègies de recuperació, avaluació i aplicació de 
la informació des de recursos fonamentalment digitals en àmbits 
com la comunicació institucional, comunicació política, 
comunicació empresarial i la comunicació corporativa i publicitària. 
Aplicació de les noves tecnologies de la informació i comunicació a 
la gestió de l'empresa publicitària i a la comunicació interna i 
externa. 

22529 

PRODUCCIÓ I 
REALITZACIÓ EN 
MITJANS 
AUDIOVISUALS 

OB 6 
Realització i producció de missatges publicitaris en els diferents 
mitjans audiovisuals. 

 

22530 
INVESTIGACIÓ I 
PLANIFICACIÓ DE MITJANS  

OB 6 

Anàlisi i selecció de suports i mitjans per a la planificació de 
la difusió publicitària. Anàlisi i investigació d'audiències. 
Recursos per a la planificació de mitjans. Estudi de l'eficàcia 
de la planificació dels mitjans. Estructures organitzatives de 
la planificació i compra de mitjans. 

22531 

PRODUCCIÓ I 
REALITZACIÓ EN MITJANS 
IMPRESOS 

OB 6 
Realització i producció de missatges publicitaris en els 
diferents mitjans impresos. 

22532 

SISTEMES I PROCESSOS 
DE LA PUBLICITAT I LES 
RELACIONS PÚBLIQUES 

OB 6 

Descripció i investigació dels processos de comunicació i 
interrelacions entre els principals agents de l'activitat 
publicitària i de relacions públiques: anunciant, agències de 
publicitat i de mitjans, agències de relacions públiques, 
mitjans i receptors. 

22536 
INVESTIGACIÓ DE 
MERCATS 

OP 6 

Procés d’investigació de mercats: obtenció de dades, 
mostreig, treball de camp, anàlisi de la informació i informe. 
Aplicacions de la investigació de mercats: investigació sobre 
productes, preus i distribució. Investigació publicitària: 
eficàcia publicitària i el seu mesurament. 

22537 
NOVES FORMES 
PUBLICITÀRIES 

OP 6 

Estudi de les formes emergents de comunicació no 
convencional amb una atenció especial a aquelles 
derivades de les noves tecnologies. Coneixement de les 
tendències al canvi que experimenten formats 
convencionals de comunicació per a adaptar-se a les noves 
tendències en comunicació. Coneixement de les sinergies 
existents entre publicitat, relacions públiques i creació de 
continguts de difusió mediàtica. Tendències emergents en 
comunicació, entre unes altres: advergaming, product/brand 
placement en continguts digitals, comunicació persuasiva 
en plataformes de xarxes socials (comunicació 2.0), 
publicitat de guerrilla, comunicació persuasiva i música, 
publicitat animada amb aigua, ambient performance, 
comunicació en la xarxa, publicitat sota demanda en 
televisió, formats no convencionals en televisió (morphing, 
publicitat amb sms, televenda, barthering, patrocini televisiu, 
telepromociones), interactivitat i comunicació, sponsoring i 
patrocini televisat, endorsement, publicitat en el punt de 
venda, comunicació below the line centrada en la 
personalització, comunicació viral, noves formes en 
màrqueting directe, visual marxandatge (accions 
coordinades de comunicació per a la venda: escaparatisme, 
tràfic en el punt de venda, senyalètica, venedors, 
interiorisme, música i aromes).  

 

22538 
TENDÈNCIES EN GESTIÓ 
DE MARQUES 

OP 6 

Fonaments teoricopràctics per a l'estudi, creació i gestió de 
la imatge de marca com a actiu intangible de les 
organitzacions. Tendències i innovació i la relació que tenen 
amb la comunicació i les marques. Noves vies expressives 
de les marques. 

22541 DIRECCIÓ DE COMPTES OP 6 

Coneixement teoricopràctic de la gestió i la direcció de 
projectes en les empreses de comunicació publicitària i de 
relacions públiques. Anàlisi dels factors i els processos de 
negociació que formen la relació entre l'anunciant i les 
diferents empreses de comunicació.  

22542 

ESTRUCTURA DE 
L'ACTIVITAT PUBLICITÀRIA 
I DE LES RELACIONS 
PÚBLIQUES 

OP 6 

Anàlisi i investigació de les estructures organitzatives de les 
empreses de comunicació publicitària i de relacions 
públiques. Coneixement de l'evolució diacrònica de les 
seues estructures, amb una atenció especial a la 
configuració actual de les empreses de comunicació. 

22544 
HISTÒRIA DE LA 
PUBLICITAT 

OP 6 

Prehistòria publicitària I i II: a propòsit de l'origen i de la 
cronologia publicitària. Un debat obert. Els antecedents. De 
la impremta a la Revolució Industrial. Edat moderna. L'era 
dels anuncis. Configuració i maduresa de la publicitat. Edat 
contemporània: segle XIX. Les primeres organitzacions 
publicitàries. Configuració actual de la publicitat. Història de 
la publicitat a Espanya: des de finals del segle XIX fins a 
1960. L'activitat publicitària des de 1960 fins a l'actualitat. 
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22551 

PRÀCTIQUES EXTERNES 
(una assignatura semestral i 
se situa en 4t curs, tant en el 
primer semestre com en el 
segon)  

(Veure prerequisits) 

OP 12 

La formació pràctica en empresa pretén que l'alumne 
s'integre en l'exercici professional real i aplique en la 
pràctica els coneixements i les habilitats que ha adquirit en 
les diferents assignatures del grau. Les tasques concretes 
que durà a terme variaran d'acord amb el lloc al qual 
s'incorpore l'estudiant en pràctiques. En qualsevol cas, 
aquestes tasques estaran directament vinculades a 
l'exercici de la professió publicitària en qualsevol dels perfils 
per al qual el grau el capacita. 

 

22545 

ORGANITZACIÓ 
D'EMPRESES DE 
PUBLICITAT I RELACIONS 
PÚBLIQUES 

OP 6 
L'empresa publicitària i de RR.PP. Entorn. Fixació 
d'objectius. Direcció estratègica de l'empresa. Gestió de 
persones. Creació d'empreses. 

22546 

POSTPRODUCCIÓ 
AUDIOVISUAL EN 
PUBLICITAT 

OP 6 
Capacitació en la postproducció digital d'imatges i sons 
destinats a continguts audiovisuals publicitaris. 

22547 

PROCESSOS 
PSICOSOCIALS 
D'INFLUÈNCIA I 
PUBLICITAT 

OP 6 

Delimitació conceptual. Processos directes i indirectes 
d'influència social des de la publicitat i els mass media. 
Actituds i canvi d'actituds. Principis psicològics, tècniques i 
estratègies d'influència social. Relacions intragrupals: 
conformisme o influència de la majoria, influència 
minoritària, processos relacionats amb el rendiment grupal, 
presa de decisions en grup, lideratge. Relacions entre 
grups: identitat social. 

22548 

PROTOCOL I 
ESDEVENIMENTS EN 
INSTITUCIONS I 
EMPRESES 

OP 6 

Estudi del protocol com a tècnica de les relacions públiques 
i la seua aplicació en la gestió d'esdeveniments en els 
sectors públic i privat. La gestió d'esdeveniments oficials, no 
oficials i mixtos en l'estratègia de les organitzacions. El 
protocol i el cerimonial com a elements clau en l'estructura i 
la programació dels esdeveniments. Principis i fonaments 
del protocol com a disciplina instrumental. Tècniques 
protocol·làries. Regulació protocol·lària i normativa sectorial 
en el protocol oficial. Usos, costums i tradicions presents en 
la gestió dels esdeveniments. Els processos de 
comunicació (publicitaris i de RR.PP.) en la planificació i 
l’execució dels esdeveniments. Els processos de producció 
de notícies (newsmaking) en la planificació i l’execució dels 
esdeveniments. 

22549 

SOCIOLOGIA DE LA 
CULTURA I DE LES ARTS 
CONTEMPORÀNIES 

OP 6 

Les teories sociològiques sobre l'art. Els corrents artístics 
contemporanis més excel·lents englobats en les primeres i 
les segones avantguardes, en l'art postmodern càlid i fred 
d'Europa i dels EUA i en les noves tecnologies. La 
participació de l'art en els processos socioculturals 
contemporanis. La determinació sociocultural de l'art 
contemporani. Les imatges artístiques contemporànies més 
importants o una síntesi possible del món en el qual 
habitem. Les noves tecnologies i la transformació de l'art 
contemporani: hibridisme, pluralitat, participació activa dels 
espectadors i mirada crítica sobre el paper de l'art. Els 
canvis artístics i les transformacions socioculturals. 
L'evolució de l'art contemporani: Del cosmos al fragment. 
L'evolució de l'art contemporani: De la bellesa als processos 
i conceptes de creació. L'evolució de l'art contemporani. De 
la utopia social a l'expressió individual. L'evolució de l'art 
contemporani. De la societat moderna a la societat 
postmoderna. 

 

22550 
TÈCNIQUES DE LES 
RELACIONS PÚBLIQUES 

OP 6 

Continguts teoricopràctics de les tècniques escrites, orals i 
visuals que desenvolupen els relacionistes públics en les 
organitzacions públiques i privades que corresponen a la 
part tàctica de la planificació estratègica de les relacions 
públiques. 

22551 

PRÀCTIQUES EXTERNES 
(una assignatura semestral i 
se situa en 4t curs, tant en el 
primer semestre com en el 
segon) 

(Veure prerequisits) 

OP 12 

La formació pràctica en empresa pretén que l'alumne 
s'integre en l'exercici professional real i aplique en la 
pràctica els coneixements i les habilitats que ha adquirit en 
les diferents assignatures del grau. Les tasques concretes 
que durà a terme variaran d'acord amb el lloc al qual 
s'incorpore l'estudiant en pràctiques. En qualsevol cas, 
aquestes tasques estaran directament vinculades a 
l'exercici de la professió publicitària en qualsevol dels perfils 
per al qual el grau el capacita. 

 

22552 
TREBALL DE FI DE GRAU 

(Veure prerequisits) 
OB 6 

El Treball de Fi de Grau consistirà en l'elaboració i la 
defensa d'un treball d’investigació, que pot consistir en una 
anàlisi empírica o en una revisió de la literatura determinant 
“l’estat de l'art” de la qüestió triada.  

22533 DIRECCIÓ D'ART OP 6 

Coneixement teoricopràctic dirigit a la presa de decisions 
relacionades amb el disseny de la forma gràfica o visual del 
contingut de la comunicació. Determinació de l'estètica i 
línia visual de les comunicacions a través de la composició, 
l'estructura i l'espai dels elements icònics, textuals i auditius 
de la comunicació. 

22534 
HISTÒRIA ECONÒMICA I 
SOCIAL D'ESPANYA 

OP 6 
Introducció a l'anàlisi de les transformacions socials i 
econòmiques d’una major transcendència que s'ha registrat, 
durant el segle XX, a Espanya. 

22535 

ANGLÈS PER A LA 
PUBLICITAT I LES 
RELACIONS PÚBLIQUES 

OP 6 

L'anglès professional per a la comunicació de relacions 
públiques i publicitat. Estudi i pràctica de la terminologia 
específica i dels gèneres comunicatius de l'anglès 
especialitzat en l'àmbit de la publicitat i de les relacions 
públiques.  

22539 CARTELL PUBLICITARI OP 6 
Estudi teoricopràctic de les tècniques que configuren el 
cartell. Història del cartellisme. 

22540 
COMUNICACIÓ POLÍTICA I 
D'INTERÈS SOCIAL 

OP 6 

Concepcions, actors i fluxos de la comunicació política i de 
la comunicació d'interès social. Principals processos de 
comunicació pública, institucional i política, i dels processos 
electorals. Pràctiques bàsiques del desenvolupament i 
posada en marxa de les campanyes electorals. Pràctiques 
bàsiques del desenvolupament i posada en marxa de 
campanyes d'interès social.  

22543 
FOTOGRAFIA 
PUBLICITÀRIA 

OP 6 

Estudi i anàlisi de la fotografia amb finalitats publicitàries, 
atenent a les diferents aplicacions, tipus i estils d’aquesta. 
Introducció a l'ús dels recursos i les tècniques utilitzades per 
a la seua elaboració. 
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22551 

PRÀCTIQUES EXTERNES 
(una assignatura semestral i 
se situa en 4t curs, tant en el 
primer semestre com en el 
segon)  

(Veure prerequisits) 

OP 12 

La formació pràctica en empresa pretén que l'alumne 
s'integre en l'exercici professional real i aplique en la 
pràctica els coneixements i les habilitats que ha adquirit en 
les diferents assignatures del grau. Les tasques concretes 
que durà a terme variaran d'acord amb el lloc al qual 
s'incorpore l'estudiant en pràctiques. En qualsevol cas, 
aquestes tasques estaran directament vinculades a 
l'exercici de la professió publicitària en qualsevol dels perfils 
per al qual el grau el capacita. 

 

22545 

ORGANITZACIÓ 
D'EMPRESES DE 
PUBLICITAT I RELACIONS 
PÚBLIQUES 

OP 6 
L'empresa publicitària i de RR.PP. Entorn. Fixació 
d'objectius. Direcció estratègica de l'empresa. Gestió de 
persones. Creació d'empreses. 

22546 

POSTPRODUCCIÓ 
AUDIOVISUAL EN 
PUBLICITAT 

OP 6 
Capacitació en la postproducció digital d'imatges i sons 
destinats a continguts audiovisuals publicitaris. 

22547 

PROCESSOS 
PSICOSOCIALS 
D'INFLUÈNCIA I 
PUBLICITAT 

OP 6 

Delimitació conceptual. Processos directes i indirectes 
d'influència social des de la publicitat i els mass media. 
Actituds i canvi d'actituds. Principis psicològics, tècniques i 
estratègies d'influència social. Relacions intragrupals: 
conformisme o influència de la majoria, influència 
minoritària, processos relacionats amb el rendiment grupal, 
presa de decisions en grup, lideratge. Relacions entre 
grups: identitat social. 

22548 

PROTOCOL I 
ESDEVENIMENTS EN 
INSTITUCIONS I 
EMPRESES 

OP 6 

Estudi del protocol com a tècnica de les relacions públiques 
i la seua aplicació en la gestió d'esdeveniments en els 
sectors públic i privat. La gestió d'esdeveniments oficials, no 
oficials i mixtos en l'estratègia de les organitzacions. El 
protocol i el cerimonial com a elements clau en l'estructura i 
la programació dels esdeveniments. Principis i fonaments 
del protocol com a disciplina instrumental. Tècniques 
protocol·làries. Regulació protocol·lària i normativa sectorial 
en el protocol oficial. Usos, costums i tradicions presents en 
la gestió dels esdeveniments. Els processos de 
comunicació (publicitaris i de RR.PP.) en la planificació i 
l’execució dels esdeveniments. Els processos de producció 
de notícies (newsmaking) en la planificació i l’execució dels 
esdeveniments. 

22549 

SOCIOLOGIA DE LA 
CULTURA I DE LES ARTS 
CONTEMPORÀNIES 

OP 6 

Les teories sociològiques sobre l'art. Els corrents artístics 
contemporanis més excel·lents englobats en les primeres i 
les segones avantguardes, en l'art postmodern càlid i fred 
d'Europa i dels EUA i en les noves tecnologies. La 
participació de l'art en els processos socioculturals 
contemporanis. La determinació sociocultural de l'art 
contemporani. Les imatges artístiques contemporànies més 
importants o una síntesi possible del món en el qual 
habitem. Les noves tecnologies i la transformació de l'art 
contemporani: hibridisme, pluralitat, participació activa dels 
espectadors i mirada crítica sobre el paper de l'art. Els 
canvis artístics i les transformacions socioculturals. 
L'evolució de l'art contemporani: Del cosmos al fragment. 
L'evolució de l'art contemporani: De la bellesa als processos 
i conceptes de creació. L'evolució de l'art contemporani. De 
la utopia social a l'expressió individual. L'evolució de l'art 
contemporani. De la societat moderna a la societat 
postmoderna. 

 

22550 
TÈCNIQUES DE LES 
RELACIONS PÚBLIQUES 

OP 6 

Continguts teoricopràctics de les tècniques escrites, orals i 
visuals que desenvolupen els relacionistes públics en les 
organitzacions públiques i privades que corresponen a la 
part tàctica de la planificació estratègica de les relacions 
públiques. 

22551 

PRÀCTIQUES EXTERNES 
(una assignatura semestral i 
se situa en 4t curs, tant en el 
primer semestre com en el 
segon) 

(Veure prerequisits) 

OP 12 

La formació pràctica en empresa pretén que l'alumne 
s'integre en l'exercici professional real i aplique en la 
pràctica els coneixements i les habilitats que ha adquirit en 
les diferents assignatures del grau. Les tasques concretes 
que durà a terme variaran d'acord amb el lloc al qual 
s'incorpore l'estudiant en pràctiques. En qualsevol cas, 
aquestes tasques estaran directament vinculades a 
l'exercici de la professió publicitària en qualsevol dels perfils 
per al qual el grau el capacita. 

 

22552 
TREBALL DE FI DE GRAU 

(Veure prerequisits) 
OB 6 

El Treball de Fi de Grau consistirà en l'elaboració i la 
defensa d'un treball d’investigació, que pot consistir en una 
anàlisi empírica o en una revisió de la literatura determinant 
“l’estat de l'art” de la qüestió triada.  

22533 DIRECCIÓ D'ART OP 6 

Coneixement teoricopràctic dirigit a la presa de decisions 
relacionades amb el disseny de la forma gràfica o visual del 
contingut de la comunicació. Determinació de l'estètica i 
línia visual de les comunicacions a través de la composició, 
l'estructura i l'espai dels elements icònics, textuals i auditius 
de la comunicació. 

22534 
HISTÒRIA ECONÒMICA I 
SOCIAL D'ESPANYA 

OP 6 
Introducció a l'anàlisi de les transformacions socials i 
econòmiques d’una major transcendència que s'ha registrat, 
durant el segle XX, a Espanya. 

22535 

ANGLÈS PER A LA 
PUBLICITAT I LES 
RELACIONS PÚBLIQUES 

OP 6 

L'anglès professional per a la comunicació de relacions 
públiques i publicitat. Estudi i pràctica de la terminologia 
específica i dels gèneres comunicatius de l'anglès 
especialitzat en l'àmbit de la publicitat i de les relacions 
públiques.  

22539 CARTELL PUBLICITARI OP 6 
Estudi teoricopràctic de les tècniques que configuren el 
cartell. Història del cartellisme. 

22540 
COMUNICACIÓ POLÍTICA I 
D'INTERÈS SOCIAL 

OP 6 

Concepcions, actors i fluxos de la comunicació política i de 
la comunicació d'interès social. Principals processos de 
comunicació pública, institucional i política, i dels processos 
electorals. Pràctiques bàsiques del desenvolupament i 
posada en marxa de les campanyes electorals. Pràctiques 
bàsiques del desenvolupament i posada en marxa de 
campanyes d'interès social.  

22543 
FOTOGRAFIA 
PUBLICITÀRIA 

OP 6 

Estudi i anàlisi de la fotografia amb finalitats publicitàries, 
atenent a les diferents aplicacions, tipus i estils d’aquesta. 
Introducció a l'ús dels recursos i les tècniques utilitzades per 
a la seua elaboració. 

 



PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES

  PREREQUISITS 

PROGRAMES INTERNACIONALS DE MOBILITAT
Programes de Mobilitat Erasmus+ d'estudiants amb finalitats d'estudi: el Programa d'Aprenentatge Permanent Erasmus 
està promogut per la Unió Europea, amb la finalitat d'incentivar els intercanvis d'estudiants entre els països membres.
Programa de Mobilitat no Europea: per mitjà d'aquest programa, els estudiants de la UA poden fer una part dels estudis 
en universitats no europees amb les quals la UA haja subscrit convenis d'intercanvi d'estudiants. Aquest intercanvi es farà 
amb l'objectiu de reconeixement acadèmic i d'aprofitament, com també d'adequació al perfil curricular.
Programa propi de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials per a estudis a Xina i als EUA.

PROGRAMES NACIONALS DE MOBILITAT
Programa de Mobilitat Nacional SICUE: permet als estudiants fer una part dels estudis en una altra universitat 
espanyola diferent de la pròpia, amb garanties de reconeixement acadèmic i d'aprofitament, com també d'adequació al 
perfil curricular.
Programa DRAC: té com a objectiu la mobilitat d'estudiants entre les institucions que integren la XARXA VIVES 
D'UNIVERSITATS. Inclou diferents convocatòries d'ajudes (DRAC-Hivern, DRAC-Formació Avançada i DRAC- Estiu).
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PER A CURSAR AQUESTA ASSIGNATURA CAL CURSAR PRÈVIAMENT 

22551 PRÀCTIQUES EXTERNES Serà necessari haver superat com a mínim el 50% dels crèdits de grau. 

Prèviament a l'avaluació del Treball de Fi de Grau, l'alumnat ha d'acreditar, com a mínim 
un nivell B1 del Marc de referència europeu per a les llengües modernes (MERC), encara 
que es recomana el B2.  

22552 TREBALL DE FI DE GRAU 
Per a cursar el Treball de Fi de Grau, l'alumnat ha de complir els requisits establits en la 
“Normativa de permanència i continuació d'estudis per als estudiants matriculats en títols 
de grau de la Universitat d'Alacant” vigent. 

 

MOBILITAT I INTERNACIONALITZACIÓ
Idiomes (anglès, francès, alemany, italià, xinès, japonès, rus, àrab...) / Beques 
d'idiomes / Períodes d'estudis en l'estranger: àmbit europeu (Erasmus +) i no 
europeu / Estades lingüístiques a l'estiu / Estudis en altres universitats espanyoles 
(Sicue–Drac) / Cooperació al desenvolupament.

CULTURA
Tallers i cursos / Activitats culturals: concerts, teatre, música, dansa, exposicions... / 
MUA ( Museu Universitari) / Teatre i grups teatrals / Grups musicals (Orquestra 
Filharmònica, Coral) / Voluntariat cultural.

FORMACIÓ PRÀCTICA I OCUPABILITAT
Pràctiques curriculars i extracurriculares / Borsa d'ocupació / Gabinet d'Iniciatives 
per a l'Ocupació (GIPO) / Formació i orientació laboral / Centre d'Ocupació / 
Observatori d'Inserció Laboral / Pràctiques per a estudiants i titulats en empreses 
d'Europa (programa AITANA) / Programa UA-Emprèn.

ESPORTS
Pràctica lliure / Lligues internes / Lligues federades / Campionats Autonòmic i 
Nacional / Múltiples modalitats esportives / Instal·lacions ampliades.

ALLOTJAMENT I SERVEIS
Residències universitàries / Habitatges per a llogar i compatir / Cafeteries i menjadors 
amb preus especials / Transport universitari.

SUPORT I INFORMACIÓ A L'ESTUDIANT
Servei d'Informació / CSE (Centre de Suport a l'Estudiant) / Secretaries dels Centres / 
Guia d'Estudiants / Sessions d'acolliment per a estudiants de nou ingrés / Programa 
d'Acció Tutorial.

w
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DOCÈNCIA I INNOVACIÓ EDUCATIVA
Materials, tutories i debats en línia / Sessions docents / Autoavaluació en línia / 
Noves tecnologies aplicades a l'ensenyament-aprenentatge / Biblioteques 
especialitzades / Sales d'estudi 24 hores / Préstec, reserves d'ordinadors i de sales en 
línia / Processos d'adaptació als criteris de l'Espai Europeu d'Educació Superior: 
titulacions, continguts, metodologies ensenyament-aprenentatge...

RECURSOS TECNOLÒGICS
Ordinadors de lliure accés / Xarxa sense fil / Correu electrònic personal / Espai web 
propi per a publicar / Avantatges en adquisició de portàtils / Impressió remota de 
documents / Promoció de l'ús de programari lliure (COPLA) / Seu electrònica / Accès a 
la UA des de dispositius mòbils.



PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES

  PREREQUISITS 

PROGRAMES INTERNACIONALS DE MOBILITAT
Programes de Mobilitat Erasmus+ d'estudiants amb finalitats d'estudi: el Programa d'Aprenentatge Permanent Erasmus 
està promogut per la Unió Europea, amb la finalitat d'incentivar els intercanvis d'estudiants entre els països membres.
Programa de Mobilitat no Europea: per mitjà d'aquest programa, els estudiants de la UA poden fer una part dels estudis 
en universitats no europees amb les quals la UA haja subscrit convenis d'intercanvi d'estudiants. Aquest intercanvi es farà 
amb l'objectiu de reconeixement acadèmic i d'aprofitament, com també d'adequació al perfil curricular.
Programa propi de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials per a estudis a Xina i als EUA.

PROGRAMES NACIONALS DE MOBILITAT
Programa de Mobilitat Nacional SICUE: permet als estudiants fer una part dels estudis en una altra universitat 
espanyola diferent de la pròpia, amb garanties de reconeixement acadèmic i d'aprofitament, com també d'adequació al 
perfil curricular.
Programa DRAC: té com a objectiu la mobilitat d'estudiants entre les institucions que integren la XARXA VIVES 
D'UNIVERSITATS. Inclou diferents convocatòries d'ajudes (DRAC-Hivern, DRAC-Formació Avançada i DRAC- Estiu).
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PER A CURSAR AQUESTA ASSIGNATURA CAL CURSAR PRÈVIAMENT 

22551 PRÀCTIQUES EXTERNES Serà necessari haver superat com a mínim el 50% dels crèdits de grau. 

Prèviament a l'avaluació del Treball de Fi de Grau, l'alumnat ha d'acreditar, com a mínim 
un nivell B1 del Marc de referència europeu per a les llengües modernes (MERC), encara 
que es recomana el B2.  

22552 TREBALL DE FI DE GRAU 
Per a cursar el Treball de Fi de Grau, l'alumnat ha de complir els requisits establits en la 
“Normativa de permanència i continuació d'estudis per als estudiants matriculats en títols 
de grau de la Universitat d'Alacant” vigent. 

 

MOBILITAT I INTERNACIONALITZACIÓ
Idiomes (anglès, francès, alemany, italià, xinès, japonès, rus, àrab...) / Beques 
d'idiomes / Períodes d'estudis en l'estranger: àmbit europeu (Erasmus +) i no 
europeu / Estades lingüístiques a l'estiu / Estudis en altres universitats espanyoles 
(Sicue–Drac) / Cooperació al desenvolupament.

CULTURA
Tallers i cursos / Activitats culturals: concerts, teatre, música, dansa, exposicions... / 
MUA ( Museu Universitari) / Teatre i grups teatrals / Grups musicals (Orquestra 
Filharmònica, Coral) / Voluntariat cultural.

FORMACIÓ PRÀCTICA I OCUPABILITAT
Pràctiques curriculars i extracurriculares / Borsa d'ocupació / Gabinet d'Iniciatives 
per a l'Ocupació (GIPO) / Formació i orientació laboral / Centre d'Ocupació / 
Observatori d'Inserció Laboral / Pràctiques per a estudiants i titulats en empreses 
d'Europa (programa AITANA) / Programa UA-Emprèn.

ESPORTS
Pràctica lliure / Lligues internes / Lligues federades / Campionats Autonòmic i 
Nacional / Múltiples modalitats esportives / Instal·lacions ampliades.

ALLOTJAMENT I SERVEIS
Residències universitàries / Habitatges per a llogar i compatir / Cafeteries i menjadors 
amb preus especials / Transport universitari.

SUPORT I INFORMACIÓ A L'ESTUDIANT
Servei d'Informació / CSE (Centre de Suport a l'Estudiant) / Secretaries dels Centres / 
Guia d'Estudiants / Sessions d'acolliment per a estudiants de nou ingrés / Programa 
d'Acció Tutorial.
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DOCÈNCIA I INNOVACIÓ EDUCATIVA
Materials, tutories i debats en línia / Sessions docents / Autoavaluació en línia / 
Noves tecnologies aplicades a l'ensenyament-aprenentatge / Biblioteques 
especialitzades / Sales d'estudi 24 hores / Préstec, reserves d'ordinadors i de sales en 
línia / Processos d'adaptació als criteris de l'Espai Europeu d'Educació Superior: 
titulacions, continguts, metodologies ensenyament-aprenentatge...

RECURSOS TECNOLÒGICS
Ordinadors de lliure accés / Xarxa sense fil / Correu electrònic personal / Espai web 
propi per a publicar / Avantatges en adquisició de portàtils / Impressió remota de 
documents / Promoció de l'ús de programari lliure (COPLA) / Seu electrònica / Accès a 
la UA des de dispositius mòbils.
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Títols de grau 

TÍTOLS DE L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR

GRAU

4 ANYS

240 CRÈDITS

+ info: Servei d'Informació. Universitat d'Alacant. 
Telèfon: 965903456 - Fax: 965903755 

 a/e:  informacio@ua.es 
Ctra. Sant Vicent del Raspeig, s/n. 

Apartat de correus 99. 03080 Alacant. 
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 2

0

ARTS I HUMANITATS

■ Espanyol: Llengua i Literatures    
■ Estudis Àrabs i Islàmics  
■ Estudis Francesos    
■ Estudis Anglesos  
■ Filologia Catalana      
■ Història 
■ Humanitats   
■ Traducció i Interpretació (Alemany)
■ Traducció i Interpretació (Francés)
■ Traducció i Interpretació (Anglés)

CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES

■ Administració i Direcció d'Empreses 

(ADE)      
■ Ciències de l'Activitat Física i l'Esport 
■ Criminologia 
■ Dret  
■ Dret + ADE (DADE)  
■ Dret + Criminologia (DECRIM)  
■ Dret + Relacions Internacionals (DERRII)  
■ Economia   
■ Enginyeria Informàtica + Administració i 

Direcció d'Empreses (I ADE)2

■ Gastronomia i Arts Culinàries
■ Geografia i Ordenació del Territori 
■ Gestió i Administració Pública 
■ Màrqueting  
■ Mestre en Educació Infantil 
■ Mestre en Educació Primària    
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■ Publicitat i Relacions Públiques 
■ Relacions Internacionals
■ Relacions Laborals i Recursos Humans 
■ Sociologia 
■ Treball Social 
■ Turisme 
■ Turisme + ADE (TADE)

CIÈNCIES

■ Biologia 
■ Ciències del Mar 
■ Física   
■ Geologia 
■ Matemàtiques  
■ Química

CIÈNCIES DE LA SALUT

■ Infermeria
■ Medicina (pendent d'autoritzar) 
■ Nutrició Humana i Dietètica 
■ Òptica i Optometria 

ENGINYERIA I ARQUITECTURA

■ Arquitectura Tècnica
■ Fonaments de l'Arquitectura 
■ Enginyeria Biomèdica
■ Enginyeria Civil 
■ Enginyeria en So i Imatge en 

Telecomunicació 

4

4

■ Enginyeria Informàtica 
■ Enginyeria Informàtica + Administració i 

Direcció d'Empreses (I2ADE)
■ Enginyeria Multimèdia 
■ Enginyeria Química 
■ Enginyeria Robòtica

Dos d'aquestes filologies.

Mestre en Educació Primaria i Humanitats.

Mestre en Educació Primaria i Filologia Catalana.

Matemàtiques i Física.

ADE i Economia.

ADE i Màrqueting.
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Programes organitzats per a simultanejar:

Dobles graus internacionals:

7

8

9

Doble Grau Internacional amb la Northwestern State 

University (EEUU) (cal tindre superats 120 crèdits de 

ADE).

Doble Grau Internacional en Dret UA - UNIVALI 

(Brasil) (cal tindre superats 120 crèdits de Dret).

Doble Grau Internacional: Programa Internacional 

UA / Universitat de Bamberg (Alemanya) (estar 

matriculat en tercer de grau).
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