Grau en disseny i creació digital
Rol Professional

Assignatures

Requisits i Documentació

Especialista en
comunicació

Comunicació: Teories i
tècniques (6 ECTS)

REQUISITS
L'estudiant deberá acreditar un el meúnimo de 3 añus de experiència en un lloc de treball
relacionat amb l'ámbito professional corresponent
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 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 ha ocupat el càrrec
- La dedicación (temps complet / temps parcial)
- Descripción de les funcions realitzades (dt.́ximo 200 paraules) indicant el percentatge de temps
dedicat a cadascuna d'elles
- Dades del contacte (nom, càrrec, correu electrónico, teléfono) dels signants
- 2 evidències de treball desenvolupat (informe, presentación, URL, programari...)
Les evidències han de tenir un doble objectiu: il·lustrar el tipus de treball realitzat i acreditar el seu
autoría

Especialista en
guionización de
productes o serveis

Storytelling: Recursos
narratius 6 ECTS)

REQUISITS
L'estudiant deberá acreditar un el meúnimo de 3 añus de experiència en un lloc de treball
relacionat amb l'ámbito professional corresponent
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 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 ha ocupat el càrrec
- La dedicación (temps complet / temps parcial)
- Descripción de les funcions realitzades (dt.́ximo 200 paraules) indicant el percentatge de temps
dedicat a cadascuna d'elles
- Dades del contacte (nom, càrrec, correu electrónico, teléfono) dels signants
- 2 evidències de treball desenvolupat (informe, presentación, URL, programari...)
Les evidències han de tenir un doble objectiu: il·lustrar el tipus de treball realitzat i acreditar el seu
autoría

Dissenyador gràfic

Fonaments del disseny gràfic
(6 ECTS)
Forma i composició (6
ECTS)
Taller de color (6 ECTS)
Tipografia (6 ECTS)

REQUISITS
L'estudiant deberá acreditar un el meúnimo de 3 añus de experiència en un lloc de treball
relacionat amb l'ámbito professional corresponent
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 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 ha ocupat el càrrec
- La dedicación (temps complet / temps parcial)
- Descripción de les funcions realitzades (dt.́ximo 200 paraules) indicant el percentatge de temps
dedicat a cadascuna d'elles
- Dades del contacte (nom, càrrec, correu electrónico, teléfono) dels signants
- 2 evidències de treball desenvolupat (informe, presentación, URL, programari...)
Les evidències han de tenir un doble objectiu: il·lustrar el tipus de treball realitzat i acreditar el seu
autoría

Tècnic en disseny gràfic

Fonaments del disseny gràfic REQUISITS:
(6 ECTS)
L'estudiant deberá acreditar un el meúnimo de 3 añus de experiència en un lloc de treball
relacionat amb l'ámbito professional corresponent
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 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 ha ocupat el càrrec
- La dedicación (temps complet / temps parcial)
- Descripción de les funcions realitzades (dt.́ximo 200 paraules) indicant el percentatge de temps
dedicat a cadascuna d'elles
- Dades del contacte (nom, càrrec, correu electrónico, teléfono) dels signants
- 2 evidències de treball desenvolupat (informe, presentación, URL, programari...)
Les evidències han de tenir un doble objectiu: il·lustrar el tipus de treball realitzat i acreditar el seu
autoría

Rol Professional

Assignatures

Requisits i Documentació

Especialista en color

Taller de color
(6 ECTS)

REQUISITS
L'estudiant deberá acreditar un el meúnimo de 3 añus de experiència en un lloc de treball
relacionat amb l'ámbito professional corresponent
DOCUMENTACIÓ

Tècnic en dibuix

Taller de dibuix
(6 ECTS)

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 quals ha participat (*)
REQUISITS
L'estudiant deberá acreditar un el meúnimo de 3 añus de experiència en un lloc de treball
relacionat amb l'ámbito professional corresponent
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 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 ha ocupat el càrrec
- La dedicación (temps complet / temps parcial)
- Descripción de les funcions realitzades (dt.́ximo 200 paraules) indicant el percentatge de temps
dedicat a cadascuna d'elles
- Dades del contacte (nom, càrrec, correu electrónico, teléfono) dels signants
- 2 evidències de treball desenvolupat (informe, presentación, URL, programari...)
Les evidències han de tenir un doble objectiu: il·lustrar el tipus de treball realitzat i acreditar el seu
autoría

Especialista en tipografia Tipografia
(6 ECTS)

REQUISITS
L'estudiant deberá acreditar un el meúnimo de 3 añus de experiència en un lloc de treball
relacionat amb l'ámbito professional corresponent
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 quals ha participat (*)

Productor gràfic

Producció gràfica
(6 ECTS)

REQUISITS
L'estudiant deberá acreditar un el meúnimo de 3 añus de experiència en un lloc de treball
relacionat amb l'ámbito professional corresponent
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 quals ha participat (*)

Especialista en
publicació digital

Producció i publicació digital
(6 ECTS)

REQUISITS
L'estudiant deberá acreditar un el meúnimo de 3 añus de experiència en un lloc de treball
relacionat amb l'ámbito professional corresponent
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 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 ha ocupat el càrrec
- La dedicación (temps complet / temps parcial)
- Descripción de les funcions realitzades (dt.́ximo 200 paraules) indicant el percentatge de temps
dedicat a cadascuna d'elles
- Dades del contacte (nom, càrrec, correu electrónico, teléfono) dels signants
- 2 evidències de treball desenvolupat (informe, presentación, URL, programari...)
Les evidències han de tenir un doble objectiu: il·lustrar el tipus de treball realitzat i acreditar el seu
autoría

Rol Professional

Assignatures

Requisits i Documentació

Especialista en disseny
d'interacció

Disseny d'interacció
(6 ECTS)

REQUISITS
L'estudiant deberá acreditar un el meúnimo de 3 añus de experiència en un lloc de treball
relacionat amb l'ámbito professional corresponent
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 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 ha ocupat el càrrec
- La dedicación (temps complet / temps parcial)
- Descripción de les funcions realitzades (dt.́ximo 200 paraules) indicant el percentatge de temps
dedicat a cadascuna d'elles
- Dades del contacte (nom, càrrec, correu electrónico, teléfono) dels signants
- 2 evidències de treball desenvolupat (informe, presentación, URL, programari...)
Les evidències han de tenir un doble objectiu: il·lustrar el tipus de treball realitzat i acreditar el seu
autoría

Dissenyador d'interfícies Disseny d'interfícies
(6 ECTS)

REQUISITS
L'estudiant deberá acreditar un el meúnimo de 3 añus de experiència en un lloc de treball
relacionat amb l'ámbito professional corresponent
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 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 ha ocupat el càrrec
- La dedicación (temps complet / temps parcial)
- Descripción de les funcions realitzades (dt.́ximo 200 paraules) indicant el percentatge de temps
dedicat a cadascuna d'elles
- Dades del contacte (nom, càrrec, correu electrónico, teléfono) dels signants
- 2 evidències de treball desenvolupat (informe, presentación, URL, programari...)
Les evidències han de tenir un doble objectiu: il·lustrar el tipus de treball realitzat i acreditar el seu
autoría

Rol Professional

Assignatures

Requisits i Documentació

Especialista en
visualització de dades

Infografia i visualització
(6 ECTS)

REQUISITS
L'estudiant deberá acreditar un el meúnimo de 3 añus de experiència en un lloc de treball
relacionat amb l'ámbito professional corresponent
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 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 ha ocupat el càrrec
- La dedicación (temps complet / temps parcial)
- Descripción de les funcions realitzades (dt.́ximo 200 paraules) indicant el percentatge de temps
dedicat a cadascuna d'elles
- Dades del contacte (nom, càrrec, correu electrónico, teléfono) dels signants
- 2 evidències de treball desenvolupat (informe, presentación, URL, programari...)
Les evidències han de tenir un doble objectiu: il·lustrar el tipus de treball realitzat i acreditar el seu
autoría

Programador

Programació per al disseny i
les arts
(6 ECTS)

REQUISITS
L'estudiant deberá acreditar un el meúnimo de 3 añus de experiència en un lloc de treball
relacionat amb l'ámbito professional corresponent
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 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 ha ocupat el càrrec
- La dedicación (temps complet / temps parcial)
- Descripción de les funcions realitzades (dt.́ximo 200 paraules) indicant el percentatge de temps
dedicat a cadascuna d'elles
- Dades del contacte (nom, càrrec, correu electrónico, teléfono) dels signants
- 2 evidències de treball desenvolupat (informe, presentación, URL, programari...)
Les evidències han de tenir un doble objectiu: il·lustrar el tipus de treball realitzat i acreditar el seu
autoría

Especialista en
creativitat i innovació

Tècniques de creativitat i
innovació
(6 ECTS)

REQUISITS
L'estudiant deberá acreditar un el meúnimo de 3 añus de experiència en un lloc de treball
relacionat amb l'ámbito professional corresponent
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 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 ha ocupat el càrrec
- La dedicación (temps complet / temps parcial)
- Descripción de les funcions realitzades (dt.́ximo 200 paraules) indicant el percentatge de temps
dedicat a cadascuna d'elles
- Dades del contacte (nom, càrrec, correu electrónico, teléfono) dels signants
- 2 evidències de treball desenvolupat (informe, presentación, URL, programari...)
Les evidències han de tenir un doble objectiu: il·lustrar el tipus de treball realitzat i acreditar el seu
autoría

Especialista en disseny
centrat en les persones

Disseny centrat en les
persones
(6 ECTS)

REQUISITS
L'estudiant deberá acreditar un el meúnimo de 3 añus de experiència en un lloc de treball
relacionat amb l'ámbito professional corresponent
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 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 ha ocupat el càrrec
- La dedicación (temps complet / temps parcial)
- Descripción de les funcions realitzades (dt.́ximo 200 paraules) indicant el percentatge de temps
dedicat a cadascuna d'elles
- Dades del contacte (nom, càrrec, correu electrónico, teléfono) dels signants
- 2 evidències de treball desenvolupat (informe, presentación, URL, programari...)
Les evidències han de tenir un doble objectiu: il·lustrar el tipus de treball realitzat i acreditar el seu
autoría

Rol Professional

Assignatures

Requisits i Documentació

Especialista en gestió
del disseny

Gestió del disseny
(6 ECTS)

REQUISITS
L'estudiant deberá acreditar un el meúnimo de 3 añus de experiència en un lloc de treball
relacionat amb l'ámbito professional corresponent
DOCUMENTACIÓ

Crític de disseny

Història, teoria i crítica del
disseny
(6 ECTS)

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 quals ha participat (*)
REQUISITS
L'estudiant deberá acreditar un el meúnimo de 3 añus de experiència en un lloc de treball
relacionat amb l'ámbito professional corresponent
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 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 ha ocupat el càrrec
- La dedicación (temps complet / temps parcial)
- Descripción de les funcions realitzades (dt.́ximo 200 paraules) indicant el percentatge de temps
dedicat a cadascuna d'elles
- Dades del contacte (nom, càrrec, correu electrónico, teléfono) dels signants
- 2 evidències de treball desenvolupat (informe, presentación, URL, programari...)
Les evidències han de tenir un doble objectiu: il·lustrar el tipus de treball realitzat i acreditar el seu
autoría

Especialista en cultura
visual i nous mitjans

Cultura visual i nous mitjans
(6 ECTS)

REQUISITS
L'estudiant deberá acreditar un el meúnimo de 3 añus de experiència en un lloc de treball
relacionat amb l'ámbito professional corresponent
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 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 ha ocupat el càrrec
- La dedicación (temps complet / temps parcial)
- Descripción de les funcions realitzades (dt.́ximo 200 paraules) indicant el percentatge de temps
dedicat a cadascuna d'elles
- Dades del contacte (nom, càrrec, correu electrónico, teléfono) dels signants
- 2 evidències de treball desenvolupat (informe, presentación, URL, programari...)
Les evidències han de tenir un doble objectiu: il·lustrar el tipus de treball realitzat i acreditar el seu
autoría

Antropologia del disseny
Especialista en
antropologia del disseny (6 ECTS)

REQUISITS
L'estudiant deberá acreditar un el meúnimo de 3 añus de experiència en un lloc de treball
relacionat amb l'ámbito professional corresponent
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 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 ha ocupat el càrrec
- La dedicación (temps complet / temps parcial)
- Descripción de les funcions realitzades (dt.́ximo 200 paraules) indicant el percentatge de temps
dedicat a cadascuna d'elles
- Dades del contacte (nom, càrrec, correu electrónico, teléfono) dels signants
- 2 evidències de treball desenvolupat (informe, presentación, URL, programari...)
Les evidències han de tenir un doble objectiu: il·lustrar el tipus de treball realitzat i acreditar el seu
autoría

Rol Professional

Assignatures

Requisits i Documentació

Especialista en ètica i
sostenibilitat en el
disseny

Ètica i sostenibilitat en el
disseny
(6 ECTS)

REQUISITS
L'estudiant deberá acreditar un el meúnimo de 3 añus de experiència en un lloc de treball
relacionat amb l'ámbito professional corresponent
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 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 ha ocupat el càrrec
- La dedicación (temps complet / temps parcial)
- Descripción de les funcions realitzades (dt.́ximo 200 paraules) indicant el percentatge de temps
dedicat a cadascuna d'elles
- Dades del contacte (nom, càrrec, correu electrónico, teléfono) dels signants
- 2 evidències de treball desenvolupat (informe, presentación, URL, programari...)
Les evidències han de tenir un doble objectiu: il·lustrar el tipus de treball realitzat i acreditar el seu
autoría

Director d'art

Adreça d'art
(6 ECTS)

REQUISITS
L'estudiant deberá acreditar un el meúnimo de 3 añus de experiència en un lloc de treball
relacionat amb l'ámbito professional corresponent
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 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 ha ocupat el càrrec
- La dedicación (temps complet / temps parcial)
- Descripción de les funcions realitzades (dt.́ximo 200 paraules) indicant el percentatge de temps
dedicat a cadascuna d'elles
- Dades del contacte (nom, càrrec, correu electrónico, teléfono) dels signants
- 2 evidències de treball desenvolupat (informe, presentación, URL, programari...)
Les evidències han de tenir un doble objectiu: il·lustrar el tipus de treball realitzat i acreditar el seu
autoría

Especialista en disseny i
societat

Disseny i societat
(6 ECTS)

REQUISITS
L'estudiant deberá acreditar un el meúnimo de 3 añus de experiència en un lloc de treball
relacionat amb l'ámbito professional corresponent
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 quals ha participat (*)

Especialista en disseny
generatiu

Disseny generatiu
(6 ECTS)

(*) 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 ha ocupat el càrrec
- La dedicación (temps complet / temps parcial)
- Descripción de les funcions realitzades (dt.́ximo 200 paraules) indicant el percentatge de temps
dedicat a cadascuna d'elles
- Dades del contacte (nom, càrrec, correu electrónico, teléfono) dels signants
- 2 evidències de treball desenvolupat (informe, presentación, URL, programari...)
Les evidències han de tenir un doble objectiu: il·lustrar el tipus de treball realitzat i acreditar el seu
autoría
REQUISITS
L'estudiant deberá acreditar un el meúnimo de 3 añus de experiència en un lloc de treball
relacionat amb l'ámbito professional corresponent
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 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 ha ocupat el càrrec
- La dedicación (temps complet / temps parcial)
- Descripción de les funcions realitzades (dt.́ximo 200 paraules) indicant el percentatge de temps
dedicat a cadascuna d'elles
- Dades del contacte (nom, càrrec, correu electrónico, teléfono) dels signants
- 2 evidències de treball desenvolupat (informe, presentación, URL, programari...)
Les evidències han de tenir un doble objectiu: il·lustrar el tipus de treball realitzat i acreditar el seu

Rol Professional

Assignatures

Maquetador web

Llenguatges i estàndards web REQUISITS
(6 ECTS)
L'estudiant deberá acreditar un el meúnimo de 3 añus de experiència en un lloc de treball
relacionat amb l'ámbito professional corresponent

Especialista en
il·lustració

Taller de dibuix (6 ECTS)
Il·lustració
(6 ECTS)

Requisits i Documentació

DOCUMENTACIÓ
1)Certificat de vida laboral 2)Certificat de l'empresa on ha desenvolupat la seva activitat
professional
REQUISITS 3)Informe dels processos i projectes en els quals ha participat (*)
L'estudiant deberá acreditar un el meúnimo de 3 añus de experiència en un lloc de treball
relacionat amb l'ámbito professional corresponent
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 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 ha ocupat el càrrec
- La dedicación (temps complet / temps parcial)
- Descripción de les funcions realitzades (dt.́ximo 200 paraules) indicant el percentatge de temps
dedicat a cadascuna d'elles
- Dades del contacte (nom, càrrec, correu electrónico, teléfono) dels signants
- 2 evidències de treball desenvolupat (informe, presentación, URL, programari...)
Les evidències han de tenir un doble objectiu: il·lustrar el tipus de treball realitzat i acreditar el seu
autoría

Expert en tipografia

Tipografia
(6 ECTS)
Tipografia avançada (6
ECTS)

REQUISITS
L'estudiant deberá acreditar un el meúnimo de 5 añus de experiència en un lloc de treball
relacionat amb l'ámbito professional corresponent
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 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 ha ocupat el càrrec
- La dedicación (temps complet / temps parcial)
- Descripción de les funcions realitzades (dt.́ximo 200 paraules) indicant el percentatge de temps
dedicat a cadascuna d'elles
- Dades del contacte (nom, càrrec, correu electrónico, teléfono) dels signants
- 2 evidències de treball desenvolupat (informe, presentación, URL, programari...)
Les evidències han de tenir un doble objectiu: il·lustrar el tipus de treball realitzat i acreditar el seu
autoría

Especialista en
packaging

Packaging
(6 ECTS)

REQUISITS
L'estudiant deberá acreditar un el meúnimo de 5 añus de experiència en un lloc de treball
relacionat amb l'ámbito professional corresponent
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 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 ha ocupat el càrrec
- La dedicación (temps complet / temps parcial)
- Descripción de les funcions realitzades (dt.́ximo 200 paraules) indicant el percentatge de temps
dedicat a cadascuna d'elles
- Dades del contacte (nom, càrrec, correu electrónico, teléfono) dels signants
- 2 evidències de treball desenvolupat (informe, presentación, URL, programari...)
Les evidències han de tenir un doble objectiu: il·lustrar el tipus de treball realitzat i acreditar el seu
autoría

Rol Professional

Assignatures

Requisits i Documentació

Fotògraf

Fotografia
(6 ECTS)

REQUISITS
L'estudiant deberá acreditar un el meúnimo de 3 añus de experiència en un lloc de treball
relacionat amb l'ámbito professional corresponent
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 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 ha ocupat el càrrec
- La dedicación (temps complet / temps parcial)
- Descripción de les funcions realitzades (dt.́ximo 200 paraules) indicant el percentatge de temps
dedicat a cadascuna d'elles
- Dades del contacte (nom, càrrec, correu electrónico, teléfono) dels signants
- 2 evidències de treball desenvolupat (informe, presentación, URL, programari...)
Les evidències han de tenir un doble objectiu: il·lustrar el tipus de treball realitzat i acreditar el seu
autoría

Muntador

Muntatge audiovisual
(6 ECTS)

REQUISITS
L'estudiant deberá acreditar un el meúnimo de 3 añus de experiència en un lloc de treball
relacionat amb l'ámbito professional corresponent
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 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 ha ocupat el càrrec
- La dedicación (temps complet / temps parcial)
- Descripción de les funcions realitzades (dt.́ximo 200 paraules) indicant el percentatge de temps
dedicat a cadascuna d'elles
- Dades del contacte (nom, càrrec, correu electrónico, teléfono) dels signants
- 2 evidències de treball desenvolupat (informe, presentación, URL, programari...)
Les evidències han de tenir un doble objectiu: il·lustrar el tipus de treball realitzat i acreditar el seu
autoría

Animador

Animació
(6 ECTS)

REQUISITS
L'estudiant deberá acreditar un el meúnimo de 3 añus de experiència en un lloc de treball
relacionat amb l'ámbito professional corresponent
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 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 ha ocupat el càrrec
- La dedicación (temps complet / temps parcial)
- Descripción de les funcions realitzades (dt.́ximo 200 paraules) indicant el percentatge de temps
dedicat a cadascuna d'elles
- Dades del contacte (nom, càrrec, correu electrónico, teléfono) dels signants
- 2 evidències de treball desenvolupat (informe, presentación, URL, programari...)
Les evidències han de tenir un doble objectiu: il·lustrar el tipus de treball realitzat i acreditar el seu
autoría

Especialista en
fabricació digital

Fabricació digital
(6 ECTS)

REQUISITS
L'estudiant deberá acreditar un el meúnimo de 3 añus de experiència en un lloc de treball
relacionat amb l'ámbito professional corresponent
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 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 ha ocupat el càrrec
- La dedicación (temps complet / temps parcial)
- Descripción de les funcions realitzades (dt.́ximo 200 paraules) indicant el percentatge de temps
dedicat a cadascuna d'elles
- Dades del contacte (nom, càrrec, correu electrónico, teléfono) dels signants
- 2 evidències de treball desenvolupat (informe, presentación, URL, programari...)
Les evidències han de tenir un doble objectiu: il·lustrar el tipus de treball realitzat i acreditar el seu
autoría

Rol Professional

Assignatures

Requisits i Documentació

Especialista en motion
graphics

Motion graphics
(6 ECTS)

REQUISITS
L'estudiant deberá acreditar un el meúnimo de 3 añus de experiència en un lloc de treball
relacionat amb l'ámbito professional corresponent
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 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 ha ocupat el càrrec
- La dedicación (temps complet / temps parcial)
- Descripción de les funcions realitzades (dt.́ximo 200 paraules) indicant el percentatge de temps
dedicat a cadascuna d'elles
- Dades del contacte (nom, càrrec, correu electrónico, teléfono) dels signants
- 2 evidències de treball desenvolupat (informe, presentación, URL, programari...)
Les evidències han de tenir un doble objectiu: il·lustrar el tipus de treball realitzat i acreditar el seu
autoría

Especialista en disseny

Pràctiques
(6 ECTS)

REQUISITS
L'estudiant deberá acreditar un el meúnimo de 3 añus de experiència en un lloc de treball
relacionat amb l'ámbito professional corresponent
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 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 ha ocupat el càrrec
- La dedicación (temps complet / temps parcial)
- Descripción de les funcions realitzades (dt.́ximo 200 paraules) indicant el percentatge de temps
dedicat a cadascuna d'elles
- Dades del contacte (nom, càrrec, correu electrónico, teléfono) dels signants
- 2 evidències de treball desenvolupat (informe, presentación, URL, programari...)
Les evidències han de tenir un doble objectiu: il·lustrar el tipus de treball realitzat i acreditar el seu
autoría

