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Presentació
El grau d’Humanitats online de la UOC
proporciona un coneixement extens i profund de
la cultura humanística, que capacita els graduats
per a la reflexió i la intervenció crítica en l’entorn
cultural i social, i a la potenciació del món del saber
en àmbits acadèmics i/o socials.
D’una banda, el pla d’estudis ofereix una formació
interdisciplinària i transversal que aprofundeix
en els vincles i estableix ponts entre els àmbits
interdisciplinaris més representatius de les
humanitats com són la història i l’art, la literatura,
la filosofia, la cultura clàssica i les ciències socials
i polítiques.
Aquest grau presta atenció especial a les
manifestacions més recents de la cultura en un
sentit ampli, i també als canvis que comporten
les tecnologies de la informació i la comunicació
(TIC) en el sector cultural.
Proporciona una bona formació humanística
general i polivalent com a base per a accedir a
ocupacions de l’àmbit cultural i per a adaptar-se
progressivament als nous perfils professionals,
amb la formació al llarg de la vida.

Joan Fuster Sobrepere
Director dels Estudis d’Arts i Humanitats
Agnès Vayreda Duran
Directora del programa d’Humanitats

El graduat en Humanitats de la UOC és un
professional innovador capaç d’adaptar-se a
qualsevol activitat de gestió, producció o creació
cultural, però també és capaç d’aplicar l’esperit
humanístic a altres perfils professionals fora de
l’àmbit estrictament cultural.

Competències

Sortides professionals

• Conèixer la tradició cultural pròpia.
• Reconèixer i interpretar la complexitat de 		

Les sortides professionals relacionades amb el perfil
de formació humanística s’orienten fonamentalment a
llocs de responsabilitat en els quals convingui disposar
d’una comprensió global i crítica de la societat, tant
en l’Administració pública com en l’àmbit privat, 		
i en institucions docents públiques o privades.

la diversitat cultural en el món global.

• Llegir la realitat des d’una mirada pluridisciplinària.
• Comprendre les interrelacions entre cultura,
societat, ciència i tecnologia.

• Argumentar críticament les idees sobre la
naturalesa de la realitat, de l’experiència i dels
valors en la comprensió del món i de nosaltres
mateixos.

• Comprendre els grans processos socials, culturals
i artístics en la història des d’una perspectiva actual.

• Comprendre els processos de reproducció 		
i transformació socials en les interaccions humanes.

• Analitzar informacions contingudes en textos,
imatges i discursos i avaluar-los de manera
autònoma i crítica.

• Identificar, analitzar i comentar críticament obres,
corrents i moviments literaris i artístics en el marc
de les tradicions culturals i dels seus contextos
socials.

Aquest grau també facilita l’adquisició de les
competències necessàries per a treballar en camps
determinats de la docència (història, belles arts,
disseny, etc.) i la iniciació a la recerca en àmbits
d’actualitat amb una mirada interdisciplinària,
com també per a treballar en sectors professionals
a l’entorn de la producció de continguts o el treball
amb continguts, en camps com el periodisme,
la indústria cultural, el turisme i altres professions i
llocs de responsabilitat de les organitzacions públiques
i privades en els quals s’han de prendre decisions i tenir,
com s’ha indicat, una comprensió crítica de la societat
contemporània.

Humanitats
Crèdits
240 ECTS

Pla d’estudis
Aquest grau es compon de 240 crèdits ECTS, que
s’organitzen en tres tipus: bàsic, obligatori i optatiu.
60 crèdits ECTS de formació bàsica.
126 crèdits ECTS obligatoris.

Començament
setembre i febrer

42 crèdits ECTS optatius.
12 crèdits ECTS de treball final de grau (TFG).
En les titulacions de grau de l’EEES, un crèdit ECTS
equival a 25 hores de treball.

Idioma
català, castellà

Requisits d’accés obtinguts
a l’Estat espanyol
Prova d’accés (PAU / Més grans de 25 anys / Més
grans de 45 anys).

Flexibilitat per a triar 			
les assignatures

Batxillerat sense PAU: batxillerat espanyol LOE 2016 i
repetidors 2017.

El nombre d’assignatures que es poden cursar
semestralment és lliure. Al web podràs trobar
la semestralització suggerida de cada grau, però
et recomanem que consultis al teu tutor personal
quines són les millors opcions per a començar el curs
d’acord amb el temps d’estudi de què disposis i les
circumstàncies personals o professionals que tinguis.

Formació professional (CFGS / FP2 / MP3).

Experiència laboral (informació, dates i calendari
d’accés per a més grans de 40 anys).
Títol universitari o assimilat.

Amplia informació al web

Assignatures
Crèdits
Formació bàsica
Anglès / Francès / Alemany B2.2
Anglès / Francès / Alemany B2.1
El món antic
El món clàssic
El món medieval
Escriptura acadèmica
Filosofia clàssica
Introducció a la història de l’art
Llengua, cultura i societat
Tecnologies aplicades a les Humanitats

60 ECTS
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Assignatures obligatòries
Antropologia de la religió
Antropologia social i cultural
Ciència i tecnologia en la societat contemporània
El món actual
El món contemporani
El món modern
Estètica i teoria de l’art
Ètica i filosofia política
Filosofia contemporània
Filosofia moderna
Gènere i societat
Gèneres de literatura contemporània
Història de la música
Història del cine
Humanisme i posthumanisme
Introducció a la literatura europea
Literatura comparada
Memòria i patrimoni
Sociologia
Temes de literatura contemporània
Teoria de la cultura

126 ECTS
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Assignatures optatives
Acció col·lectiva i educació social
Anglès / Francès / Alemany B2.1
Anglès / Francès / Alemany B2.2

42 ECTS
6
6
6

Anglès C1.1
Anglès C1.2
Art contemporani
Art digital i de la postmodernitat
Avantguardes i literatura a Europa i Catalunya
Cine i arts visuals
Coneixement i mètode
Cos i gènere
Estructura social i desigualtats
Estudis subalterns
Francès B1
Geografia humana
Globalització i moviments migratoris
Història d’Amèrica del Nord
Història d’Àsia oriental
Història de la Unió Europea
Història de l’arquitectura
Història política i social
Identitat, consum i vida quotidiana
Introducció a la literatura anglesa
Introducció a la literatura francesa
Introducció a les ciències del llenguatge
Introducció a l’estudi de la literatura
La representació teatral
L’estructura de les llengües
Literatura catalana medieval
Llengua llatina
Món islàmic
Pensament social clàssic
Política social
Pragmàtica i discurs
Prehistòria
Psicologia social
Sociologia de l’educació
Sociologia de l’exclusió
Temes de literatura universal
Teoria de la literatura
Teories de la comunicació
Treball final de Grau
Seminari de preparació per al TFG
Treball final de Grau

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
12 ECTS
6
6

Convalidacions

Procés de 		
matriculació

La UOC permet convalidar o adaptar els estudis cursats
anteriorment i reconèixer assignatures en diferents
casos:

Al web de la UOC trobaràs el formulari de sol·licitud
d’accés, tràmit gratuït i sense compromís que et
proporcionarà un nom d’usuari i una contrasenya
perquè puguis accedir al Campus Virtual de la UOC, des
d’on podràs:

- L’avaluació d’estudis previs (AEP), que és el tràmit
que han de sol·licitar els estudiants que vulguin
convalidar els estudis que han cursat en aquesta
universitat o en qualsevol altra.
- El reconeixement de les assignatures o pràctiques
d’acord amb l’experiència professional (RAEP).
- La convalidació de crèdits als estudiants que tenen
un cicle formatiu de grau superior (CFGS). Consulta si
el teu cicle formatiu és entre els que permeten aquesta
convalidació i quines són les assignatures que pots
convalidar si curses aquest grau.

1. Contactar amb un tutor expert, que t’assessorarà
i orientarà en l’elecció d’assignatures.
2. Consultar a l’espai Tràmits del Campus la informació
relativa a convalidacions, el detall dels preus de la
matrícula, la sol·licitud de beques, etc.
3. Formalitzar una proposta de matrícula, que el
tutor analitzarà perquè puguis matricular-te en línia
amb el seu suport.
Consulta al web els descomptes i beques.

Altres programes relacionats
• Grau d’Història, Geografia i Història de l’Art.
• Grau de Ciències Socials.
• Màster universitari d’Humanitats: art, literatura i
cultura contemporànies.

Titulació oficial

Més de 20 anys d’experiència
en e-learning
El 1995, concebuda totalment a internet,
neix la UOC: la primera universitat en línia
del món.

El grau d’ Humanitats de la UOC condueix a l’obtenció
d’un títol oficial i homologat pel Ministeri d’Educació,
Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29
d’octubre, publicat en el BOE núm. 34-2013 el 8 		
de febrer de 2013.
Els títols de grau, màster universitari i doctorat que
expedeix la UOC són títols universitaris oficials
que tenen validesa en tot el territori espanyol i
als països de l’espai europeu d’educació superior
(EEES), i els avalen l’Agència per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i la Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA), que n’asseguren el rigor i l’acompliment dels
estàndards exigits pel sistema universitari europeu.
La validesa en altres països dels títols universitaris
oficials expedits per la UOC vindrà determinada 		
en cada cas per les lleis d’educació de cada país.

71.598
graduats

70.274
estudiants

4.724

professors i personal investigador

Una universitat amb presència
i aliances globals, nascuda a
Barcelona

134

països amb estudiants de la UOC

35

xarxes educatives internacionals

152

aliances internacionals

BARCELONA
Rambla del Poblenou, 156
08018 Barcelona
Tel.: 93 481 72 72

SALT
Factoría Cultural Coma Cros
Carrer Sant Antoni, 1
17190 Salt
Tel.: 972 40 50 67

VALÈNCIA
Carrer de la Pau, 3
46003 València
Tel.: 96 348 66 48

LLEIDA
Carrer Canyeret, 12, 2a. planta
25007 Lleida
Tel.: 973 72 70 77

TERRASSA
Vapor Universitari de Terrassa
Carrer Colom, 114
08222 Terrassa
Tel.: 93 733 92 00

PALMA
Carrer Ausiàs March, 11
07003 Palma
Tel. 971 65 86 11

TORTOSA
Carrer Alfara de Carles, 18
43500 Tortosa
Tel.: 977 58 80 66

VILA-REAL
Biblioteca Universitària 		
del Coneixement
Avinguda Pius XII, 43
12540 Vila-real
Tel.: 964 54 72 44

MANRESA
Av de les Bases de Manresa, 1
08242 Manresa
Tel.: 93 877 50 75

MADRID
Plaza de las Cortes, 4
28014 Madrid
Tel.: 91 524 70 00

BOGOTÀ
Carrera 7 #73-47, oficina 801
110221 Bogotà
Colòmbia

REUS
Carrer de l’Escorxador, 1
43202 Reus
Tel.: 977 33 80 08

SEVILLA
Calle Torneo, 32
41002 Sevilla
Tel.: 954 99 16 25

CIUTAT DE MÈXIC
Paseo de la Reforma, 265, piso 1
Col. Cuauhtémoc
06500 Ciutat de Mèxic
Tel.: + 52 (55) 55 114206 al 08

PC02147-CA-GR-GRH-AIH-19

Seus

Totes les seus UOC a seus.uoc.edu

Premis i reconeixements UOC

Consulta l’oferta
formativa de la UOC
estudis.uoc.edu

-- Human Resources Excellence in Research (2018)
-- Premi d’excel·lència institucional (2016)
-- Premi a la Inclusió per les Malalties Rares (2016)
-- Premi Dona TIC (2016)
-- Menció d’honor als Premis a l’Impacte		
en l’Aprenentatge (2016)
-- Golden Orange Awards (2016)
-- Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Or) (2015)
-- Medalla d’Or de la Creu Roja (2015)
-- Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Plata) (2014)
-- Premi LTI App Bounty (2013)
-- Telefónica Ability Awards (2012)

-- Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Bronze) (2011)
-- Premi IGC a la Innovació Digital (2010)
-- Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Leadership) (2009)
-- Center of Excellence del New Media Consortium (NMC)
(2009)
-- Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Or) (2008)
-- Premi Nacional de Telecomunicacions de la
Generalitat de Catalunya (2005)
-- Centre d’Excel·lència de SUN (2003)
-- Premi ICDE d’Excel·lència (2001)
-- Premi WITSA (2000)
-- Premi Bangemann Challenge (1997)

