Grau d'Humanitats (pla antic)
Totes les evidències són obligatòries excepte que s'indiqui el contrari.
Pel que fa a les evidències digitals, en la mesura del possible, cal indicar l'enllaç web (URL) per accedir-hi i no enviar suports físics.

Rol Professional
Planificació
d'esdeveniments culturals

Requisits i documentació
Assignatures
Polítiques culturals: estratègies i REQUISITS:
cooperació // Institucions,
Experiència mínima de dos anys (mínim de 1.500 hores anuals) en planificació d'esdeveniments culturals, com a
empreses i entitats culturals.
assessors de cultura, tècnic de cultura, dinamitzador d'activitats culturals i o mediador intercultural.
DOCUMENTACIÓ:
Contractes de treball durant un mínim dos anys (amb la dedicació mínima esmentada), en algun dels àmbits
esmentats. S'ha d'haver ocupat un càrrec des del qual s'hagin exercit exactament les funcions per a les quals es
demana el reconeixement.

Assessorament cultural

Polítiques culturals: estratègies i REQUISITS:
cooperació // Institucions,
Experiència mínima de dos anys (mínim de 1.500 hores anuals) en planificació d'esdeveniments culturals, com a
empreses i entitats culturals
assessors de cultura, tècnic de cultura, dinamitzador d'activitats culturals i o mediador intercultural.
DOCUMENTACIÓ:
Contractes de treball durant un mínim dos anys (amb la dedicació mínima esmentada), en algun dels àmbits
esmentats. S'ha d'haver ocupat un càrrec des del qual s'hagin exercit exactament les funcions per a les quals es
demana el reconeixement.

Gestió de la cultura

Polítiques culturals: estratègies i REQUISITS:
cooperació // Institucions,
Experiència mínima de dos anys (mínim de 1.500 hores anuals) en planificació d'esdeveniments culturals, com a
empreses i entitats culturals
assessors de cultura, tècnic de cultura, dinamitzador d'activitats culturals i o mediador intercultural.
DOCUMENTACIÓ:
Contractes de treball durant un mínim dos anys (amb la dedicació mínima esmentada), en algun dels àmbits
esmentats. S'ha d'haver ocupat un càrrec des del qual s'hagin exercit exactament les funcions per a les quals es
demana el reconeixement.

Rol Professional

Assignatures

Conservació, interpretació,
promoció i animació del
patrimoni cultural

Museologia i museografia //
Patrimoni i territori

Requisits i documentació
REQUISITS:
Experiència mínima de 2 anys (xmínim de 1.500 hores anuals) en tasques qualificades en museus, parcs
arqueològics, fundacions i d'altres empreses o institucions relacionades amb el patrimoni i la museografía
DOCUMENTACIÓ:
1) Certificat d'empresa 2) Certificats que demostrin haver comissariat exposicions de conservació i
patrimoni (es valorarà en funció de la importància de l’exposició)

Comissariat d'exposicions

Museologia i museografia //
Patrimoni i territori

REQUISITS:
Experiència mínima de 2 anys (xmínim de 1.500 hores anuals) en tasques qualificades en museus, parcs
arqueològics, fundacions i altres empreses o institucions relacionades amb el patrimoni i la museografía
DOCUMENTACIÓ:
1) Certificat d'empresa 2) Certificats que demostrin haver comissariat exposicions de conservació i
patrimoni (es valorarà en funció de la importància de l’exposició)

Avaluació
d'exposicions i
projectes museogràfics

Museologia i museografia //
Patrimoni i territori

REQUISITS:
Experiència mínima de 2 anys (xmínim de 1.500 hores anuals) en tasques qualificades en museus, parcs
arqueològics, fundacions i d'altres empreses o institucions relacionades amb el patrimoni i la museografía
DOCUMENTACIÓ:
1) Certificat d'empresa 2) Certificats que demostrin haver comissariat exposicions de conservació i
patrimoni (es valorarà segons la importància de l’exposició).

Redactor de diari

Llengua, cultura i societat

REQUISITS:
Experiència mínima de dos anys com a redactor/a en un diari en català o revista de venda al públic i d'àmbit com a
mínim comarca o 2. agència de notícies reconeguda. Contracte de treball (mínim de dos anys) com a redactor/a
en una agència de notícies reconeguda.
DOCUMENTACIÓ:
Contracte de treball

Rol Professional

Assignatures

Requisits i documentació

Redactor de revista

Llengua, cultura i societat

REQUISITS:
Experiència mínima de dos anys com a redactor/a en un diari en català o revista de venda al públic i d'àmbit com a
mínim comarca o 2. agència de notícies reconeguda. Contracte de treball (mínim dos anys) com a redactor/a en
una agència de notícies reconeguda.

DOCUMENTACIÓ:
Contracte de treball
Responsable de relacions
amb els mitjans de
comunicació i/o
comunicació i difusió de
companyies o institucions
culturals

Comunicació cultura

Redactor de mitjans de
Llengua, cultura i societat
comunicació: televisió-ràdio

REQUISITS:
Experiència mínima de dos anys (mínim de 1.500 hores anuals) en les tasques de comunicació amb el públic,
altres institucions i/o mitjans de comunicació en companyies, institucions o entitats culturals
DOCUMENTACIÓ:
Contractes de treball durant un mínim de dos anys (amb la dedicació mínima esmentada) en algun dels àmbits
esmentats. S'ha d'haver ocupat un càrrec des del qual s'hagin exercit exactament les funcions per a les quals es
demana el reconeixement. En cas de no disposar de contracte de treball, acreditar la tasca documentalment

REQUISITS:
Experiència mínima de dos anys com a redactor en un mitjà de comunicació (televisió o ràdio) en català/castellà i
d'àmbit com a mínim comarcal. Contracte de treball (mínim de dos anys) com a redactor.
DOCUMENTACIÓ:
Contractes de treball durant un mínim de dos anys (amb la dedicació mínima esmentada) en algun dels àmbits
esmentats.

