
Llicenciats o graduats en publicitat i relacions públiques, 
comunicació audiovisual, periodisme, administració i direcció 
d'empreses, sociologia, turisme, antropologia, ciències polítiques i de 
l'administració, belles arts, enginyeria informàtica, disseny industrial 
i humanitats.

Altres titulats en estudis de ciències socials i jurídiques o d'art i 
humanitats interessats en la comunicació creativa.  

Professionals de la comunicació i sectors afins amb un títol de 
llicenciatura que vulguen formació especialitzada.

PREINSCRPCIÓ: el procés de preinscripció es realitza mitjançant formulari 
electrònic, gestionat per la Unitat d'Accés del Servei d'Alumnat: 
https://sa.ua.es/va/preinscripcion-master/preinscripcio-masters-
universitaris.html

MATRÍCULA:  Les persones que siguen admeses en el Màster rebran per 
correu electrònic les instruccions per a matricular-se en la Facultat, a 
través de Uacloud. 
https://economicas.ua.es/va/estudiants/matricula/matricula-master-
nous-estudiants.html

ADREÇAT A

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Comunicació 
i indústries 
creatives

Si hi ha més demanda que oferta de places, s'aplicaran aquests criteris 
específics: 

Nota mitjana de l'expedient acadèmic del títol universitari 
(ponderació = 70 %). 

Nivell d'idiomes acreditat (ponderació = 30 %). 

Els aspirants estrangers no hispanoparlants han d'acreditar el 
coneixement d'espanyol amb certificat oficial de nivell B2 o equivalent o 
haver finalitzat una titulació universitària en un país de parla hispana.. 

Alumnes amb necessitats educatives específiques: possibles 
adaptacions curriculars, itineraris o estudis alternatius.

CRITERIS D'ADMISSIÓ

INFORMACIÓ I CONTACTE

Facultat de Ciències Económiques i Empresarials
master.economiques@ua.es
965 90 36 70
economicas.ua.es/va/
https://economicas.ua.es/va/estudis/estudis-de-postgrau/master-
universitari-en-comunicacio-i-industries-creatives.html

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
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TÍTOLS DE L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR



La COMUNICACIÓ és un actiu fonamental per a les empreses i institucions, 
en un context en què el valor afegit del producte o servei i de tota 
l'organització depén cada vegada més de la creativitat i del potencial 
comunicatiu d'aquesta.
 
Les INDÚSTRIES CREATIVES tenen l'origen en la creativitat, l'habilitat i el 
talent i són potencialment generadores de riquesa i treball, a partir de la 
creació i explotació de la propietat intel·lectual. Hi ha les tradicionals 
indústries culturals (editorial, discogràfica, cinematogràfica, televisiva) i 
d'altres, les que aporten un valor afegit decisiu a partir de la creativitat 
dels artífexs: publicitat, moda, cosmètica, joguets, complements, 
gastronomia, arquitectura, turisme, disseny industrial i gràfic, videojocs i 
programari recreatiu, gastronomia, gestió del patrimoni artístic, històric o 
natural, etc. 

El Màster proporciona estratègies de COMUNICACIÓ aplicades a les 
INDÚSTRIES CREATIVES. Els objectius són:

Una visió integrada i responsable de la comunicació com a EINA 
ESTRATÈGICA de gestió que genera valor en las organitzacions i en els 
emprenedories culturals i creatives. 

Una perspectiva transversal que complementa les destreses 
comunicatives amb aportacions de l'àmbit organitzacional i jurídic, de 
l'àrea comercial i de màrqueting, de les habilitats personals, dels 
recursos humans i de les tecnologies de la informació (nou 
departaments universitaris de tres facultats diferents participen en la 
docència).

L'oportunitat de pràctiques i la interacció amb xarxes de professionals, 
tant gestors de la comunicació com emprenedors en indústries 
creatives, de molts àmbits del teixit productiu de les comarques 
d'Alacant, del País Valencià i d'Espanya.

Web del Màster: http://mastercomunicacion.ua.es/

OBJECTIUS DEL MÀSTER I COMPETÈNCIES PLA D'ESTUDIS

Hi ha dos itineraris:

Itinerari d'especialització en gestió i direcció de la comunicació 
(DirCom).
Itinerari d'especialització en emprenedories en indústries creatives.

L'alumne ha de cursar 24 crèdits obligatoris, 15 vinculats a l'itinerari que 
haja escollit, 15 optatius (3 assignatures de 5 crèdits i las pràctiques 
d'empresa de 10 crèdits, en qualsevol combinació) i 6 crèdits de treball de 
fi del Màster, segons aquesta taula: 

Presencial i en espanyol.

MODALITAT I LLENGUA VEHICULAR

OBLIGATÒRIA
5 ECTS
(50 H)

BRANDING ESTRATÈGIC I INTANGIBLES 
EN LES IICC

OBLIGATÒRIA
5 ECTS
(50 H)

SOCIAL MITJA I COMUNICACIÓ DIGITAL

OBLIGATÒRIA
5 ECTS
(50 H)

PRODUCCIÓ I CONSUM TRANSMITJA 
EN LES IICC

OBLIGATÒRIA
5 ECTS
(50 H)

INNOVACIÓ EN LA COMUNICACIÓ DE 
LES INDÚSTRIES CREATIVES

OBLIGATÒRIA
4 ECTS
(40 H)

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA DE 
LA COMUNICACIÓ EN LES IICC

OPT. 2 IT.
5 ECTS
(50 H)

 HABILITATS INVESTIGADORES EN 
COMUNICACIÓ
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OPT. DIRCOM
10 ECTS
(100 H)

COMUNICACIÓ I INTANGIBLES EN 
INDÚSTRIES CREATIVES

OPT. DIRCOM
5 ECTS
(50 H)

HABILITATS PERSONALS ORIENTADES 
A LA DIRECCIÓ DE LA COMUNICACIÓ 

EN LES IICC

OPT. EMP.
10 ECTS
(100 H)

SECTORS DE LES INDÚSTRIES CREATIVES

OPT. EMP.
5 ECTS
(50 H)

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL 
I INDÚSTRIES CREATIVES

OPT. 2 IT.
5 ECTS
(50 H)

SOCIOLOGIA DE LA COMUNICACIÓ I 
DEL CONSUM

OPT. 2 IT.
5 ECTS
(50 H)

 NEGOCI I MERCAT DE L'ECONOMIA 
CREATIVA
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OBLIGATÒRIA
6 ECTS
(60 H)

TREBALL DE FI DE MÀSTER

OPTATIVA
10 ECTS
(250 H)

PRÀCTIQUES EN EMPRESA

SEMESTRE 1: 

24 ECTS Obligatòries

SEMESTRE 2: 

triar un itinerari + 15 ECTS fora d'itinerari
6 ECTS TFM (OBG)
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