Màster universitari en Aplicacions Multimèdia
Rol professional

Assignatures Requisits i documentació

Professional del camp Pràctiques
professionals
multimèdia

REQUISITS:
L’estudiant ha de poder mostrar que ha mantingut una relació
laboral amb una empresa amb un mínim d’un any de durada.
Les tasques desenvolupades han de tenir relació amb els
continguts del màster.
DOCUMENTACIÓ:
1) Contracte laboral.
2) Certificat de vida laboral.
3) Certificat d’empresa.
4) Descripció del lloc de treball.

Tecnologies i
Especialista en
aplicacions
tecnologies i
aplicacions multimèdia multimèdia

REQUISITS:
L’estudiant ha d’acreditar com a mínim dos anys
d’experiència en un lloc de treball relacionat amb l’àmbit
professional corresponent. Concretament, es demanen
documents acreditatius que mostrin i ratifiquin l’experiència
vinculada a la pràctica de les competències professionals
següents:
 Experiència contrastada en la conceptualització i el
disseny de serveis relacionats amb la creació,
l’edició i la publicació de continguts digitals
interactius fent ús de tecnologies emergents.


Experiència en la creació, l’edició, la producció i la
publicació de continguts multimèdia fent ús de
tecnologies emergents en qualsevol dels diversos
sectors d’aplicació: cultura, entreteniment, salut,
comunicació, publicitat, etc.

DOCUMENTACIÓ:
1) Certificat de vida laboral.
2) Certificat de l’empresa on ha desenvolupat la seva
activitat professional.
3) Informe dels processos i projectes en els que ha
participat. (*)
* Document signat per l’estudiant, el responsable
directe i un responsable de RR.HH. de l’empresa on
s’indiqui:
 El càrrec exercit.
 El període durant el qual s'ha ocupat el càrrec.
 La dedicació (temps complet / temps parcial).
 Descripció de les funcions realitzades (màxim 200
paraules) indicant el percentatge de temps dedicat a
cadascuna.
 Dades de contacte (nom, càrrec, correu electrònic,
telèfon) dels signants.
 2 documents acreditatius del treball desenvolupat
(informe, presentació, URL, programari, ...).
Els documents acreditatius han de tenir un doble objectiu:
il·lustrar el tipus de feina realitzada i acreditar-ne l’autoria.

Rol Professional

Assignatures Requisits i documentació

Especialista en
producció multimèdia

Producció
multimèdia

REQUISITS:
L’estudiant haurà d’acreditar un mínim de 2 anys d’experiència
en un lloc de treball relacionat amb la gestió i execució de
projectes multimèdia
DOCUMENTACIÓ:
A. En cas d’activitat professional per compte d’altri:
1) Certificat de vida laboral.
2) Certificat de l’empresa en què ha desenvolupat l’activitat
professional.
3) Informe dels projectes en els quals ha participat.(*)
* Document signat per l’estudiant, el responsable directe i un
responsable de recursos humans de l’empresa en què
s’indiqui:
 Descripció del paper de l'estudiant en cada projecte.
 Temps treballat en cada projecte.
 Tecnologies utilitzades.
 Documents acreditatius del treball desenvolupat (informe,
presentació, codi o accés al projecte, programari, ...).
Els documents acreditatius han de tenir un doble objectiu:
il·lustrar el tipus de feina feta i acreditar-ne l’autoria.
B. En cas d’activitat professional per compte propi:
1) Currículum.
2) Informe dels projectes que ha desenvolupat:
 Descripció del paper de l'estudiant en cada projecte.
 Temps treballat en cada projecte.
 Tecnologies utilitzades.
 Documents acreditatius del treball desenvolupat (informe,
presentació, codi o accés al projecte, programari, ...).
Els documents acreditatius han de tenir un doble objectiu:
il·lustrar el tipus de feina feta i acreditar-ne l’autoria.

Especialista en
promoció i
posicionament web

Promoció i
posicionament
web

REQUISITS:
L’estudiant ha d’acreditar un mínim d’un any d’experiència
en un lloc de treball relacionat amb el posicionament en
xarxes socials.
DOCUMENTACIÓ:
1) Certificat de vida laboral.
2) Certificat de l’empresa en què ha desenvolupat l’activitat
professional.
3) Informe dels processos i projectes en els quals ha
participat. (*)
* Document signat per l’estudiant, el responsable
directe i un responsable de RR.HH. de l’empresa on
s’indiqui:
 El càrrec exercit.
 El període durant el qual s'ha ocupat el càrrec.
 La dedicació (temps complet / temps parcial).
 Descripció de les funcions realitzades (màxim 200
paraules) indicant el percentatge de temps dedicat a
cadascuna.
 Dades de contacte (nom, càrrec, correu electrònic,
telèfon) dels signants.
 2 documents acreditatius del treball desenvolupat
(informe, presentació, URL, programari, ...).
Els documents acreditatius han de tenir un doble
objectiu: il·lustrar el tipus de feina realitzada i
acreditar-ne l’autoria.

Rol Professional

Assignatures Requisits i documentació

Especialista en
disseny d’interfícies
interactives

Disseny
d’interficies
interactives

REQUISITS:
L’estudiant ha d’acreditar un mínim de dos anys
d’experiència en un lloc de treball relacionat amb l’àmbit
professional corresponent. En concret es demanen
documents acreditatius que mostrin i ratifiquin l’experiència
vinculada a la pràctica de les competències professionals
següents:












Experiència teòrica i pràctica de la metodologia de
disseny centrat en l’usuari i la seva aplicació en el
disseny, el desenvolupament i l’avaluació de
productes interactius multidispositiu i ecosistemes
d’interacció.
Experiència en investigació i anàlisi de les
necessitats i el comportament dels usuaris en
relació amb els dispositius mòbils i les seves
aplicacions.
Experiència en l’ús i l’aplicació de l’arquitectura de
la informació i els sistemes de navegació per a
crear productes digitals interactius.
Considerar la importància de l’estratègia de
continguts en la fase de disseny d’interacció.
Experiència dissenyant la interacció en
ecosistemes multidispositiu aplicant les diferents
tècniques de prototipatge.
Experiència dissenyant interfícies d’usuari
multidispositiu.
Experiència avaluant la usabilitat de productes
interactius multidispositiu i atenent el comportament
dels usuaris.

DOCUMENTACIÓ:
1) Certificat de vida laboral.
2) Certificat de l’empresa en què ha desenvolupat l’activitat
professional.
3) Informe dels processos i projectes en els quals ha
participat. (*)
* Document signat per l’estudiant, el responsable
directe i un responsable de RR.HH. de l’empresa on
s’indiqui:
 El càrrec exercit.
 El període durant el qual s'ha ocupat el càrrec.
 La dedicació (temps complet / temps parcial).
 Descripció de les funcions realitzades (màxim 200
paraules) indicant el percentatge de temps dedicat a
cadascuna.
 Dades de contacte (nom, càrrec, correu electrònic,
telèfon) dels signants.
 2 documents acreditatius del treball desenvolupat
(informe, presentació, URL, programari, ...).
Els documents acreditatius han de tenir un doble objectiu:
il·lustrar el tipus de feina realitzada i acreditar-ne l’autoria.

Rol Professional

Assignatures Requisits i documentació

Especialista en
plataformes de
publicació de
continguts

Plataformes de REQUISITS:
L’estudiant ha d’acreditar un mínim de dos anys
publicació de
d’experiència en el desenvolupament de solucions de
continguts
distribució de dades, àudio, vídeo i aplicacions de manera
segura i eficient sobre CDN.
DOCUMENTACIÓ:
1) Certificat de vida laboral.
2) Certificat de l’empresa en què ha desenvolupat l’activitat
professional.
3) Informe dels processos i projectes en els quals ha
participat. (*)
* Document signat per l’estudiant, el responsable
directe i un responsable de RR.HH. de l’empresa on
s’indiqui:
 El càrrec exercit.
 El període durant el qual s'ha ocupat el càrrec.
 La dedicació (temps complet / temps parcial).
 Descripció de les funcions realitzades (màxim 200
paraules) indicant el percentatge de temps dedicat a
cadascuna.
 Dades de contacte (nom, càrrec, correu electrònic,
telèfon) dels signants.
 2 documents acreditatius del treball desenvolupat
(informe, presentació, URL, programari, ...).
Els documents acreditatius han de tenir un doble objectiu:
il·lustrar el tipus de feina realitzada i acreditar-ne l’autoria.

Tecnologies i
Especialitsta en
tecnologies i eines pel eines pel
desenvolupament web desenvolupame
nt web

REQUISITS:
L’estudiant ha d’acreditar un mínim de dos anys
d’experiència en un lloc de treball relacionat amb l’àmbit
professional de desenvolupament web front-end, incloent-hi
la maquetació HTML + CSS i el desenvolupament en
JavaScript.
DOCUMENTACIÓ:
1) Certificat de vida laboral.
2) Certificat de l’empresa en què ha desenvolupat l’activitat
professional.
3) Informe dels processos i projectes en els quals ha
participat. (*)
* Document signat per l’estudiant, el responsable
directe i un responsable de RR.HH. de l’empresa on
s’indiqui:
 El càrrec exercit.
 El període durant el qual s'ha ocupat el càrrec.
 La dedicació (temps complet / temps parcial).
 Descripció de les funcions realitzades (màxim 200
paraules) indicant el percentatge de temps dedicat a
cadascuna.
 Dades de contacte (nom, càrrec, correu electrònic,
telèfon) dels signants.
 2 documents acreditatius del treball desenvolupat
(informe, presentació, URL, programari, ...).
Els documents acreditatius han de tenir un doble objectiu:
il·lustrar el tipus de feina realitzada i acreditar-ne l’autoria.

Assignatures anivelladores

Rol Professional

Assignatures Requisits i documentació

Especialista en
maquetació web

REQUISITS:
Llenguatges i
estàndards web L’estudiant ha d’acreditar un mínim d’un any d’experiència
com a maquetador web, demostrant el coneixement dels
estàndards actuals.
DOCUMENTACIÓ:
1) Certificat de vida laboral.
2) Certificat de l’empresa en què ha desenvolupat l’activitat
professional.
3) Informe dels processos i projectes en els quals ha
participat. (*)
* Document signat per l’estudiant, el responsable
directe i un responsable de RR.HH. de l’empresa on
s’indiqui:
 El càrrec exercit.
 El període durant el qual s'ha ocupat el càrrec.
 La dedicació (temps complet / temps parcial).
 Descripció de les funcions realitzades (màxim 200
paraules) indicant el percentatge de temps dedicat a
cadascuna.
 Dades de contacte (nom, càrrec, correu electrònic,
telèfon) dels signants.
 2 documents acreditatius del treball desenvolupat
(informe, presentació, URL, programari, ...).
Els documents acreditatius han de tenir un doble objectiu:
il·lustrar el tipus de feina realitzada i acreditar-ne l’autoria.

Especialista en
programació

Programació

REQUISITS:
L’estudiant ha d’acreditar un mínim d’un any d’experiència
com a programador.
DOCUMENTACIÓ:
1) Certificat de vida laboral.
2) Certificat de l’empresa en què ha desenvolupat l’activitat
professional.
3) Informe dels processos i projectes en els quals ha
participat. (*)
* Document signat per l’estudiant, el responsable
directe i un responsable de RR.HH. de l’empresa on
s’indiqui:
 El càrrec exercit.
 El període durant el qual s'ha ocupat el càrrec.
 La dedicació (temps complet / temps parcial).
 Descripció de les funcions realitzades (màxim 200
paraules) indicant el percentatge de temps dedicat a
cadascuna.
 Dades de contacte (nom, càrrec, correu electrònic,
telèfon) dels signants.
 2 documents acreditatius del treball desenvolupat
(informe, presentació, URL, programari, ...).
Els documents acreditatius han de tenir un doble objectiu:
il·lustrar el tipus de feina realitzada i acreditar-ne l’autoria.

Rol Professional

Assignatures Requisits i documentació

Especialista en
programació web

Programació
web

REQUISITS:
L’estudiant ha d’acreditar un mínim d’un any d’experiència
desenvolupant programari amb JavaScript.
DOCUMENTACIÓ:
1) Certificat de vida laboral.
2) Certificat de l’empresa en què ha desenvolupat l’activitat
professional.
3) Informe dels processos i projectes en els quals ha
participat. (*)
* Document signat per l’estudiant, el responsable
directe i un responsable de RR.HH. de l’empresa on
s’indiqui:
 El càrrec exercit.
 El període durant el qual s'ha ocupat el càrrec.
 La dedicació (temps complet / temps parcial).
 Descripció de les funcions realitzades (màxim 200
paraules) indicant el percentatge de temps dedicat a
cadascuna.
 Dades de contacte (nom, càrrec, correu electrònic,
telèfon) dels signants.
 2 documents acreditatius del treball desenvolupat
(informe, presentació, URL, programari, ...).
Els documents acreditatius han de tenir un doble objectiu:
il·lustrar el tipus de feina realitzada i acreditar-ne l’autoria.

Especialista en
disseny gràfic i
tècnic en gestió de
continguts

Disseny gràfic

REQUISITS:
L’estudiant haurà d’acreditar un mínim de 2 anys
d’experiència en lloc de treball relacionat amb l’àmbit
professional corresponent
DOCUMENTACIÓ:
1) Certificat de vida laboral.
2) Certificat de l’empresa en què ha desenvolupat l’activitat
professional.
3) Informe dels processos i projectes en els quals ha
participat. (*)
* Document signat per l’estudiant, el responsable
directe i un responsable de RR.HH. de l’empresa on
s’indiqui:
 El càrrec exercit.
 El període durant el qual s'ha ocupat el càrrec.
 La dedicació (temps complet / temps parcial).
 Descripció de les funcions realitzades (màxim 200
paraules) indicant el percentatge de temps dedicat a
cadascuna.
 Dades de contacte (nom, càrrec, correu electrònic,
telèfon) dels signants.
 2 documents acreditatius del treball desenvolupat
(informe, presentació, URL, programari, ...).
Els documents acreditatius han de tenir un doble objectiu:
il·lustrar el tipus de feina realitzada i acreditar-ne l’autoria.

