Màster universitari de Periodisme i Comunicació Digital
Rol professional
Periodista

Periodista de
dades

Assignatures susceptibles de reconeixement
amb un màxim de 9 crèdits
Noves formes narratives (5 ECTS)
Periodisme de recerca (5 ECTS)
Eines i recursos digitals (4 ECTS)
Pràctiques (4 ECTS)
Comunicació digital i societat (4 ECTS)

Requisits

Documentació

Dos anys
d'experiència
en lloc de
treball
relacionat amb
l'àmbit
professional
del màster.

Per a l'avaluació del reconeixement de l'experiència professional
es tindran en compte totes
les proves que l'estudiant pugui aportar, tant per a demostrar la
seva activitat professional com per a demostrar les
característiques i la qualitat de les activitats desenvolupades.
Tipus de proves:
 Certificació oficial de vida laboral.
 Certificació de competències aportada pel responsable
directe de l'estudiant de l'organització on ha desenvolupat la
seva activitat professional.
 En el cas d'autònoms, un autoinforme i evidències que es
considerin adequades.
Es valoraran:
Cartes de recomanació, publicacions o projectes en què hagi
participat representatius de les activitats realitzades.

Periodisme de dades (5 ECTS)
Tècniques avançades d'anàlisi i visualització de
dades (4 ECTS)
Eines i recursos digitals (4 ECTS)
Comunicació digital i societat (4 ECTS)
Pràctiques (5 ECTS)

Dos anys
d'experiència
en lloc de
treball
relacionat amb
l'àmbit
professional
del màster.

Per a l'avaluació del reconeixement de l'experiència professional
es tindran en compte totes
les proves que l'estudiant pugui aportar, tant per a demostrar la
seva activitat professional com per a demostrar les
característiques i la qualitat de les activitats desenvolupades.
Tipus de proves:
 Certificació oficial de vida laboral.
 Certificació de competències aportada pel responsable
directe de l'estudiant de l'organització on ha desenvolupat la
seva activitat professional.
 En el cas d'autònoms, un autoinforme i evidències que es
considerin adequades.
Es valoraran:
Cartes de recomanació, publicacions o projectes en què hagi
participat representatius de les activitats realitzades.

Rol professional
Community
manager

Director de
projecte

Assignatures susceptibles de reconeixement
amb un màxim de 9 crèdits
Periodisme i social media (5 ECTS)
Audiències i opinió pública (4 ECTS)
Comunicació digital i societat (4 ECTS)
Pràctiques (4 ECTS)

Requisits

Documentació

Dos anys
d'experiència
en lloc de
treball
relacionat amb
l'àmbit
professional
del màster.

Per a l'avaluació del reconeixement de l'experiència professional
es tindran en compte totes
les proves que l'estudiant pugui aportar, tant per a demostrar la
seva activitat professional com per a demostrar les
característiques i la qualitat de les activitats desenvolupades.
Tipus de proves:
 Certificació oficial de vida laboral.
 Certificació de competències aportada pel responsable
directe de l'estudiant de l'organització on ha desenvolupat la
seva activitat professional.
 En el cas d'autònoms, un autoinforme i evidències que es
considerin adequades.
Es valoraran:
Cartes de recomanació, publicacions o projectes en què hagi
participat representatius de les activitats realitzades.

Models de negoci i emprenedoria en comunicació
digital (4 ECTS)
Comunicació digital i societat (4 ECTS)
Pràctiques (4 ECTS)
Direcció de projectes de comunicació digital (5
ECTS)

Dos anys
d'experiència
en lloc de
treball
relacionat amb
l'àmbit
professional
del màster.

Per a l'avaluació del reconeixement de l'experiència professional
es tindran en compte totes
les proves que l'estudiant pugui aportar, tant per a demostrar la
seva activitat professional com per a demostrar les
característiques i la qualitat de les activitats desenvolupades.
Tipus de proves:
 Certificació oficial de vida laboral.
 Certificació de competències aportada pel responsable
directe de l'estudiant de l'organització on ha desenvolupat la
seva activitat professional.
 En el cas d'autònoms, un autoinforme i evidències que es
considerin adequades.
Es valoraran:
Cartes de recomanació, publicacions o projectes en què hagi
participat representatius de les activitats realitzades.

Rol professional
Gestor de
continguts

Maquetador/
Infografista

Assignatures susceptibles de reconeixement
amb un màxim de 9 crèdits
Direcció de projectes de comunicació digital (5
ECTS)
Comunicació digital i societat (4 ECTS)
Pràctiques (4 ECTS)

Requisits

Documentació

Dos anys
d'experiència
en lloc de
treball
relacionat amb
l'àmbit
professional
del màster.

Per a l'avaluació del reconeixement de l'experiència professional
es tindran en compte totes
les proves que l'estudiant pugui aportar, tant per a demostrar la
seva activitat professional com per a demostrar les
característiques i la qualitat de les activitats desenvolupades.
Tipus de proves:
 Certificació oficial de vida laboral.
 Certificació de competències aportada pel responsable
directe de l'estudiant de l'organització on ha desenvolupat la
seva activitat professional.
 En el cas d'autònoms, un autoinforme i evidències que es
considerin adequades.
Es valoraran:
Cartes de recomanació, publicacions o projectes en què hagi
participat representatius de les activitats realitzades.

Tècniques avançades d'anàlisi i visualització de
dades (4 ECTS)
Pràctiques (5 ECTS)

Dos anys
d'experiència
en lloc de
treball
relacionat amb
l'àmbit
professional
del màster.

Per a l'avaluació del reconeixement de l'experiència professional
es tindran en compte totes
les proves que l'estudiant pugui aportar, tant per a demostrar la
seva activitat professional com per a demostrar les
característiques i la qualitat de les activitats desenvolupades.
Tipus de proves:
 Certificació oficial de vida laboral.
 Certificació de competències aportada pel responsable
directe de l'estudiant de l'organització on ha desenvolupat la
seva activitat professional.
 En el cas d'autònoms, un autoinforme i evidències que es
considerin adequades.
Es valoraran:
Cartes de recomanació, publicacions o projectes en què hagi
participat representatius de les activitats realitzades.

Rol professional
Fotògraf de
mitjans

Assignatures susceptibles de reconeixement
amb un màxim de 9 crèdits
Eines i recursos digitals (4 ECTS)
Pràctiques (4 ECTS)

Requisits

Documentació

Dos anys
d'experiència
en lloc de
treball
relacionat amb
l'àmbit
professional
del màster.

Per a l'avaluació del reconeixement de l'experiència professional
es tindran en compte totes
les proves que l'estudiant pugui aportar, tant per a demostrar la
seva activitat professional com per a demostrar les
característiques i la qualitat de les activitats desenvolupades.
Tipus de proves:
 Certificació oficial de vida laboral.
 Certificació de competències aportada pel responsable
directe de l'estudiant de l'organització on ha desenvolupat la
seva activitat professional.
 En el cas d'autònoms, un autoinforme i evidències que es
considerin adequades.
Es valoraran:
Cartes de recomanació, publicacions o projectes en què hagi
participat representatius de les activitats realitzades.

