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Graus, postgraus i màsters

Centre d'Idiomes Moderns 

4 màsters
universitaris 10 postgraus 7 cursos 13 seminaris

7 graus 2 màsters propis 11 especialitzacions

57 programes formatius

graduats acumulats
3.374

de satisfacció global (curs 2017-2018)
78%

Estudiants beneficiats per accions 
d'innovació docent 

850 per speakMOOC  

1.200 per millora de materials del mòdul de Fonètica 

4.000 per consolidació i augment de qüestionaris en 
línia de comprensió oral i escrita (quizzes de Moodle) 

300 per prova pilot de l'eina Videochat   

1.500 per introducció de respostes model per a les PAC 

4.000 per formació contínua i guia d'inici de semestre 

11.500
Proves de nivell

Formació

Estudiants

377
estudiants 
d’alemany

20
estudiants 
d’espanyol

572
estudiants 
de francès

4.160
estudiants 
d’anglès

814
estudiants 
de Català

260
estudiants 
de japonès

96
estudiants 
de xinès

estudiants
6.299 

idiomes
7

estudiants en total*8.460 6.010 estudiants a Catalunya

1.943 estudiants a la resta de l'estat 

507 estudiants internacionals 

3 Programes NOUS per al 2019!

MU Filosofia per als Reptes Contemporanis 

MU Traducció i Tecnologies 

PG Desenvolupament d'Aplicacions Educatives  

*Dades del setembre del 2018 

10.200
d’anglès 

820
de francès

380
d’alemany

200
de català

I+D RETOS: MOMENT «Metáforas del 
trastorno mental grave. Análisis del 
discurso de personas afectadas y 
profesionales de la salud mental» 
(IP: Marta Coll-Florit)

I+D Excelencia: 
YoungFutures «Imaginarios de futuro 
de los jóvenes» 
(IP: Natàlia Cantó i Olívia Gassol)

I+D Excelencia: 
REGIOCAT «Regionalismo en Cataluña 
bajo el régimen franquista: discursos y 
prácticas» 
(IP: Jaume Claret)

Identicat 
Llengua, cultura
i identitat en l’era
global. 

Mediaccions
Comunicació i
cultura digital.

ALTER  
Crisi, alteritat i
representació.

DARTS
Disseny, art,
tecnologia i societat.
 

GlobalS
Estudis literaris 
globals.

GRIAL
Grup de Recerca
en Lingüística
Aplicada.

LiCMES 
Literatura Catalana,
Món Editorial
i Societat.

PROTCIS 
Processos d’obertura 
i tancament culturals 
i socials. 

MEDUSA
Gèneres en transició:
masculinitats, afectes, 
cossos i tecnociència.

TechSLA Lab
Investigació d’adquisició 
de segones llengües 
mediada per la 
tecnologia.

Recerca

esdeveniments científics
50

Esdeveniments científics

Projectes competitius 
guanyats

Publicacions

Treballem per comprendre millor la complexitat de les llengües,
les cultures i les societats del món. Explorem formes de creació,
expressió i divulgació del coneixement pròpies de les arts i les
humanitats, i les posem al servei dels estudiants i de la societat.

Personal Investigador

66
investigadors

12 professors
no adscrits a 
grups de recerca

9 doctorands

9 investigadors 
postdoctorals 36 professors en 

grups de recerca 

33 seminaris 
dels Estudis

3 seminaris 
internacionals12 seminaris 

dels grups de 
recerca

2 tesis 
defensades 

Publicacions
60
2 llibres(edició)

3 llibres (autoria)

15 capítols llibre
41 articles indexats

Katrin Ahlgren. Universitat d’Estocolm, Suècia.
Paulo Lemos Horta. Universitat de Nova York Abu Dhabi, EAU.
Isabel Travancas. Universitat Federal de Rio de Janeiro, Brasil. 
Johanna Maria Ylipulli. Universitat d’Oulu, Finlàndia. 
Mauricio Zabalgoitia. Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, Mèxic.

Personal 
investigador 
visitant 

grups 
de recerca
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Més 
informació

Social Sciences and Humanities Research Council 
(Canadà):
«Queery’ing resilience: Leveraging information & 
communication technologies to negotiate gender and 
sexual minority youth identity and wellbeing within 
diverse global contexts»
(IP Begonya Enguix)

ERC Starting Grant: 
MapModern «Social Networks of the Past: Mapping 
Hispanic and Lusophone Literary Modernity, 1898-1959» 
(IP: Diana Roig Sanz)

HERA JRP: 
«Festivals, events and inclusive urban public spaces in 
Europe» (IP: Alba Colombo)

Disseminació del coneixement

Revistes 

Seminaris i debats

Accions de cooperació i globalització

18 jornades de 
seminaris i debats

16 de propis

Presentació de treballs finals

Pompeu Fabra i la codificació del català

Què ens fa ser Sàpiens?

Conversa a tres bandes: #metoo

La dimensió social de la literatura

De què va l’art? Del «m’agrada» al «no l’entenc

Viatjar al Japó

El Petit Príncep des de la mirada del coŀeccionista

Gestió Cultural en Entorns no Urbans

2 en coŀaboració

Cicle temàtic «Terrors a la ciutat». Sala Beckett

Escenaris de la poesia contemporània. Festival Alcools

 

> 600
assistents

usuaris

Participació presencial

259
piulades amb les etiquetes 
685
persones de públic 
potencial (abast)

2.772.966

Participació digital via Twitter

accions de 
cooperació i 
globalització3 Beques d’idiomes: 

Curs d’espanyol en línia per a 17 estudiants 
refugiats al Líban

Beques internacionals del grau de Llengua 
i Literatura Catalanes, per a estudiants 
d’universitats estrangeres

Conveni amb la Universitat de Limerick
per a mobilitats Erasmus

Revista digital que té
per objecte l’anàlisi de 
les interseccions de l’art,
la ciència i la tecnologia.

Artnodes

Mitjans tradicionals

Xarxes socials

Blogs

Impacte en mitjans

Nombre total 

El més vist

Twitter Facebook

135 (2017)

161 (2018)

17.604.390 (2017)

36.747.541 (2018)

Impactes en l’audiència

Seguidors Seguidors

informacions

«La “síndrome del nen hiperregalat”:
sobreestimulat, egoista
i amb baix nivell de frustració»
Expert dels estudis: 
FRANCESC NÚÑEZ MOSTEO

«L’altra cara de la loteria: acabar sol 
i arruïnat»
Expert dels estudis: 
FRANCESC NÚÑEZ MOSTEO

Experts destacats:

FRANCESC NÚÑEZ. PROFESSOR  
1er lloc en el rànquing d’experts UOC

5.007 (2017)

5.650 (2018)

7.700 m’agrades

4.530 RT

970 (2017)

1.218 (2018)

3.141 m’agrades

Temàtiques destacades: poesia i literatura, feminisme, filosofia contemporània, gestió cultural, art.

118.013.557 impactes en l’audiència

MIQUEL SEGURÓ. PROFESSOR COĿABORADOR

15è lloc en el rànquing d’experts UOC

29.802.136 impactes en l’audiència

36 articles
2 monogràfics:
- Arqueologia del mitjans 
- Humanitats digitals

Digithum Revista digital que aplica
una perspectiva relacional 
a l’anàlisi de les experiències
subjectives, els vincles 
socialsi l’herència cultural.

17 articles
2 monogràfics: 
- Relacionisme i diners
- Polítiques del patiment 
social

Dictatorships 
& Democracies

Revista digital que posa
l’enfocament en els processos 
de democratització, amb una
perspectiva comparada i
transnacional.

12 articles 
1 número 
Temàtiques: postguerra,
franquisme, exili, transició, 
feixisme, comunisme.

281.534 
visites als blogs dels Estudis

8
5 articles més vistos

«¿Qué es un gestor cultural?»

«15 frases per a organitzadors
d’esdeveniments»

«Seminari d’art: De què va l’art?
Del “m’agrada” al “no l’entenc”»

«Seminari Literatura i violència
contra les dones»

«Recomanació de llibres per 
a les vacances de Nadal»

Arts i Humanitats: blog paraigua dels àmbits
d’humanitats, història, ciències socials i antropologia

Blog de llengua i literatura catalanes: blog del grau
de Llengua i Literatura Catalanes

Gestión cultural: blog del màster de Gestió Cultural

Art Matters: blog d’art contemporani i cultura digital

Llibre digital: blog del màster d’Edició Digital

Koiné: blog del màster de la Mediterrània Antiga

UOCeventos: blog del postgrau de Gestió
d’Esdeveniments Culturals, Esportius i Corporatius

Idiomes: blog del Centre d’Idiomes Moderns de la UOC 

Blogs propis

Equip humà 

Direcció dels Estudis
Joan Fuster-Sobrepere (director d'Estudis), Salvador Climent Roca (subdirector de Docència), 
Carles Prado-Fonts (subdirector de Recerca), Glòria Pujol (tècnica de Direcció d'Estudis) 

Professorat
Eduard Aibar, Pau Alsina, Christine Appel, Elisenda Ardèvol, Nathalie Bittoun, Laia Blasco 
(DP grau d'Arts, UOC-MNCARS), Anna Busquets (DP MU d'Història Contemporània i Món Actual, 
UB-UOC), Joan Campàs, Roger Canadell, Eulàlia Canals, Natàlia Cantó, Jaume Claret (DP grau 
d'Història, Geografia i Història de l'Art, UOC-UdL), Marta Coll-Florit (DP grau de Traducció, 
Interpretació i Llengües Aplicades, UVic-UOC), Alba Colombo (DP postgrau de Gestió d'Esdeveni-
ments Culturals, Esportius i Corporatius), Ona Domènech-Bagaria (DP grau de Llengua i Literatura 
Catalanes), Begonya Enguix (DP grau d'Antropologia i Evolució Humana, URV-UOC), Pedro 
Fernández, Narcís Figueras, Marina Garcés, Olívia Gassol, Marc Gil Garrusta, Muriel Gómez (DP 
MU de Gestió Cultural, UOC-UdG), Isaac González (DP grau de Ciències Socials), Gisela Grañena, 
Joseph Hopkins (DP Centre d'Idiomes Moderns), María Íñigo Clavo, Teresa Iribarren (DP màster 
d'Edició Digital), Aleksandra Malicka, David Martínez-Robles (DP MU d'Estudis de l'Àsia Oriental), 
Roger Martínez, Glòria Munilla (DP MU de la Mediterrània Antiga, UOC-UAB-UAH), Francesc 
Núñez (DP MU d'Humanitats: Art, Literatura i Cultura Contemporànies), Antoni Oliver (DP màster 
de Traducció Especialitzada), Takako Otsuki, Maite Puigdevall, Joan Pujolar Cos (DP doctorat de 
Societat de la Informació i el Coneixement), Jackie Robbins, Ana Rodríguez, Neus Rotger, Aida 
Sánchez de Serdio, Simona Škrabec, Laura Solanilla, Jaume Subirana, Mercè Vázquez, Agnès 
Vayreda (DP grau d'Humanitats). 

Personal Investigador
Laura Virginia Fólica (GlobaLS), Mònica Ginés (Chiang Ching-kuo Foundation), Ventsislav Ikoff 
(GlobaLS),  Kamran Khan (postdoc UOC), Mariona Moncunill (PROTCIS), Esther Oliver (Identicat), 
Ander Permanyer (Chiang Ching-kuo Foundation), Marta Puxan Oliva (postdoctoral UOC), Diana 
Roig-Sanz (Ramón y Cajal/ERC Starting Grant). 
Investigadors de doctorat (amb beca UOC): Pau Bosch, Blanca Cristofol, Elisa Herrera, Ana 
Kvirikashvili, Marina Massaguer, Arianna Mazzeo (doctorat industrial),  Adriana Nicolau,   
Helen Sophia Schönborn, Gergely Szabó.

Personal de Gestió
Mànagers de Programa: Luis Matías Álvarez, Joan Manzanares
Tècniques de Gestió de Programa: Mónica Benhamou, Maribel Curadó, Eva Galdón, Laura Godino, 
Diana Grau, Pilar Miquela, Pepi Pedrero
Gestió de projectes amb el MNCARS: Jon Ander Tomás
Editora de continguts: Mariona Palou

Equip propi Gènere

63,8%36,2%
d'homes de dones 

48 12
Professors persones 

de gestió

9
investigadors

Professorat coŀaborador

professors 
coŀaboradors 

tutors

518
69

DP=Director/a de Programa

Pel que fa a l'oferta formativa, hem doblat el nombre de graus universitaris 
que oferim i també el nombre d'estudiants, mentre en els màsters oficials hem 
consolidat les titulacions.

Tanmateix, aquesta expansió en nous graus de caràcter disciplinari ens ha 
portat aquest any a renovar el pla d'estudis del grau d'Humanitats —el més 
antic dels Estudis— per tal d'adaptar-lo a una oferta més variada i dotar-lo de 
més especificitat, de manera que l'hem convertit en una proposta per als 
estudiants que justament defugen l'especialització i volen obtenir una formació 
humanística sòlida però interdisciplinària. 

D'altra banda, en el camp dels màsters oficials ens preparem per a obrir el curs 
vinent el màster universitari de Traducció i Tecnologia, que permetrà als nostres 
estudiants de Traducció i Interpretació seguir uns estudis de continuïtat especialit-
zats, i el màster de Filosofia per a Reptes Contemporanis, proposta adreçada a 
estudiants de totes les branques del coneixement interessats a dotar-se de les eines 

de la filosofia per a comprendre el món actual i intervenir-hi, per al qual màster 
comptem amb la incorporació de la professora Marina Garcés com a directora.

En el camp de la recerca, aquest any s'ha materialitzat en resultats una feina 
de fons llargament preparada. En la darrera convocatòria de grups de recerca 
reconeguts de la Generalitat hem passat de cinc grups reconeguts a deu (set, 
consolidats). I, pel que fa als projectes obtinguts, cal destacar la Starting Grant 
del Consell de Recerca Europeu (European Research Council) obtinguda per la 
professora Diana Roig i un projecte europeu HERA coordinat per la professora 
Alba Colombo. Així mateix, pel que fa als resultats, volem remarcar el premi 
Serra d'Or en la modalitat de recerca sobre humanitats que ha obtingut el 
professor Marc Gil pel seu llibre Barcelona al servei del Nuevo Estado. 

En conjunt parlem, doncs, d'un any d'expansió i consolidació, però també de 
resultats i projectes, sense oblidar mai el nostre compromís amb la societat
que servim amb l'objectiu permanent de la qualitat i la millora.

En els darrers anys els 
Estudis d'Arts i Humanitats 
hem fet una aposta forta 
i seriosa per l'expansió de 
la nostra activitat docent 
i investigadora.

Estudis d’Arts 
i Humanitats 

Memòria 
d’activitat 
2018

> 

https://www.uoc.edu/portal/ca/estudis_arees/arts_humanitats/index.html
https://www.uoc.edu/portal/ca/news/kit-premsa/guia-experts/directori/joan-fuster.html
https://artnodes.uoc.edu/
https://www.dictatorships-democracies.com/
https://estudis.uoc.edu/ca/arts-humanitats
https://www.uoc.edu/portal/ca/news/actualitat/2018/312-loteria.html
https://www.facebook.com/artshumanitats.uoc/
https://twitter.com/uocartshum
https://www.uoc.edu/portal/ca/estudis_arees/arts_humanitats/recerca/index.html
https://www.uoc.edu/portal/ca/estudis_arees/arts_humanitats/idiomes/index.html
http://humanitats.blogs.uoc.edu/
llenguailiteratura.blogs.uoc.edu
http://gestiocultural.blogs.uoc.edu/2016/06/28/que-es-un-gestor-cultural-gestion-cultural/
http://gestiocultural.blogs.uoc.edu/
http://artmatters.blogs.uoc.edu/
llibredigital.blogs.uoc.edu/ca/
http://humanitats.blogs.uoc.edu/2018/11/seminari-art-que-es-art-joan-campas/
http://koine.blogs.uoc.edu/
llenguailiteratura.blogs.uoc.edu/2018/07/11/seminari-literatura-i-violencia-contra-les-dones/
gestioneventos.blogs.uoc.edu/ca/
http://llenguailiteratura.blogs.uoc.edu/2017/12/21/recomanacio-llibres-llengua-i-literatura-catalanes/
http://idiomes.blogs.uoc.edu/ca/
http://gestioneventos.blogs.uoc.edu/ca/2017/05/09/15-frases-per-a-organitzadors-desdeveniments/
https://www.uoc.edu/portal/ca/news/actualitat/2018/304-nen-hiperegalat.html
https://www.uoc.edu/portal/ca/news/kit-premsa/guia-experts/directori/francesc-nunez.html
https://www.uoc.edu/portal/ca/news/kit-premsa/guia-experts/directori/miquel-seguro.html
https://digithum.uoc.edu/



