Grau d’Humanitats (pla nou)
Tots els documents acreditatius són obligatoris excepte si s’indica el contrari.
Pel que fa als documents acreditatius digitals, en la mesura que sigui possible cal indicar l’adreça URL per a accedir -hi i no enviar altres suports físics.
Rol professional

Assignatures

Requisits i documentació
REQUISITS:
Experiència mínima de 2 anys com a redactor/a en un diari, una agència de notícies o una revista de venda al públic i d’àmbit
comarcal com a mínim.

Redactor de diari,
revista o agència de
comunicació

Llengua, cultura i
societat (6 ECTS)
Escriptura
acadèmica (6
ECTS)

DOCUMENTACIÓ:
1. Contracte de treball de 2 anys com a mínim a temps complet, o d’un període proporcionalment equivalent en cas que es tracti d’un
contracte a temps parcial, com a redactor/a en algun dels àmbits esmentats, o bé factures com a proveïdor d’aquest servei
professional en el cas dels autònoms.
2. Cinc exemples de textos periodístics escrits, editats o coordinats pel solꞏlicitant en el format original de difusió; si no hi consta
l’autoria, cal aportar un certificat del director del mitjà.
3. Autoinforme: document que contingui un resum breu de la trajectòria professional relacionada amb la feina que se solꞏlicita, i també
una valoració i reflexió personal de les tasques concretes dutes a terme (extensió màxima: 2 fulls).
REQUISITS:

Periodista de ràdio o
televisió

Professor/a de
secundària:
especialitat de
Llengües i cultures
clàssiques

Escriptura
acadèmica (6
ECTS)
Teories de la
comunicació (6
ECTS)

El món clàssic (6
ECTS)
Llengua llatina (6
ECTS)

Experiència mínima de 2 anys com a periodista en una televisió o una emissora de ràdio.
DOCUMENTACIÓ:
1. Contracte de treball de 2 anys com a mínim a temps complet, o d’un període proporcionalment equivalent en cas que es tracti d’un
contracte a temps parcial, com a periodista en algun dels àmbits esmentats, o bé factures com a proveïdor d’aquest servei
professional en el cas dels autònoms.
2. Cinc exemples de treballs periodístics televisius o radiofònics portats a terme pel solꞏlicitant en el format original de difusió; si no hi
consta l’autoria, cal aportar un certificat del director del mitjà.
3. Autoinforme: document que contingui un resum breu de la trajectòria professional relacionada amb la feina que se solꞏlicita, i també
una valoració i reflexió personal de les tasques concretes dutes a terme (extensió màxima: 2 fulls).
REQUISITS:
Experiència mínima de 2 anys com a docent de secundària de l’especialitat esmentada.
DOCUMENTACIÓ:
1. Contracte de treball de 2 anys com a mínim a temps complet, o d’un període proporcionalment equivalent en cas que es tracti d’un
contracte a temps parcial.
2. Currículum.
3. Autoinforme: document que contingui un resum breu de la trajectòria professional relacionada amb la feina que se solꞏlicita, i també
una valoració i reflexió personal de les tasques concretes dutes a terme (extensió màxima: 2 fulls).

Rol professional

Assignatures
Gèneres de
literatura
contemporània (6
ECTS)

Professor de
secundària:
especialitat de
Llengua i literatura

Temes de
literatura
contemporània (6
ECTS)

Requisits i documentació
REQUISITS:
Experiència mínima de 2 anys com a docent de secundària de l’especialitat esmentada.
DOCUMENTACIÓ:
1. Contracte de treball de 2 anys com a mínim a temps complet, o d’un període proporcionalment equivalent en cas que es tracti d’un
contracte a temps parcial.
2. Currículum.
3. Autoinforme: document que contingui un resum breu de la trajectòria professional relacionada amb la feina que se solꞏlicita, i també
una valoració i reflexió personal de les tasques concretes dutes a terme (extensió màxima: 2 fulls).

Llengua, cultura i
societat (6 ECTS)

Professor/a de
secundària:
especialitat de
Ciències socials

Geografia humana
(6 ECTS)
Introducció a l’art
(6 ECTS)
Prehistòria (6
ECTS)

REQUISITS:
Experiència mínima de 2 anys com a docent de secundària de l’especialitat esmentada.
DOCUMENTACIÓ:
1. Contracte de treball de 2 anys com a mínim a temps complet, o d’un període proporcionalment equivalent en cas que es tracti d’un
contracte a temps parcial.
2. Currículum.
3. Autoinforme: document que contingui un resum breu de la trajectòria professional relacionada amb la feina que se solꞏlicita, i també
una valoració i reflexió personal de les tasques concretes dutes a terme (extensió màxima: 2 fulls).
REQUISITS:
Experiència mínima de 2 anys com a docent de secundària de l’especialitat esmentada.

Professor/a de
secundària:
especialitat de
Filosofia

DOCUMENTACIÓ:
Filosofia clàssica
1. Contracte de treball de 2 anys com a mínim a temps complet, o d’un període proporcionalment equivalent en cas que es tracti d’un
(6 ECTS) Filosofia
contracte a temps parcial.
moderna (6 ECTS)
2. Currículum.
3. Autoinforme: document que contingui un resum breu de la trajectòria professional relacionada amb la feina que se solꞏlicita, i també
una valoració i reflexió personal de les tasques concretes dutes a terme (extensió màxima: 2 fulls).
REQUISITS:
Experiència mínima de 2 anys com a docent de secundària de l’especialitat esmentada.

Professor de
secundària:
especialitat de
Tecnologia

Tecnologies
aplicades a les
humanitats (6
ECTS)

DOCUMENTACIÓ:
1. Contracte de treball de 2 anys com a mínim a temps complet, o d’un període proporcionalment equivalent en cas que es tracti d’un
contracte a temps parcial.
2. Currículum.
3. Autoinforme: document que contingui un resum breu de la trajectòria professional relacionada amb la feina que se solꞏlicita, i també
una valoració i reflexió personal de les tasques concretes dutes a terme (extensió màxima: 2 fulls).

Rol professional

Assignatures

Requisits i documentació
REQUISITS:
Experiència mínima de 2 anys com a crític de cinema en mitjans periodístics o en mitjans especialitzats.

Crític de cinema

Cinema i arts
visuals (6 ECTS)
Història del
cinema (6 ECTS)

DOCUMENTACIÓ:
1. Contracte de treball de 2 anys com a mínim a temps complet, o d’un període proporcionalment equivalent en cas que es tracti d’un
contracte a temps parcial, com a crític de cinema, o bé factures com a proveïdor d’aquest servei professional en el cas dels autònoms.
2. Cinc exemples de crítiques de cinema escrites o coordinades pel solꞏlicitant en el format original de difusió; si no hi consta l’autoria,
cal aportar un certificat del director del mitjà.
3. Autoinforme: document que contingui un resum breu de la trajectòria professional relacionada amb la feina que se solꞏlicita, i també
una valoració i reflexió personal de les tasques concretes dutes a terme (extensió màxima: 2 fulls).

