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La Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU) és una de les tres 
universitats promogudes per la Fundació San Pablo CEU. Des que 
es va constituir en universitat privada l'any 2003, la UAO CEU ha 
apostat per un model acadèmic diferencial basat en la connexió 
permanent entre professors i alumnes i en la implantació de 
metodologies docents innovadores.

La UAO CEU ha configurat una oferta acadèmica única en què 
la internacionalització cada cop té més importància. A més 
de l'àmplia oferta de graus, dobles graus i bilingual degrees, 
la Universitat posa a disposició dels alumnes graduats, de 
joves professionals i d'executius amb gran experiència els 
seus programes de màsters oficials i propis, postgraus, 
programes especialitzats i programes de doctorat, que 
completen una proposta acadèmica excel·lent. 

La Universitat Abat Oliba CEU es preocupa per proporcionar a 
l'estudiant una formació integral perquè pugui enfrontar-se als seus 
reptes professionals i personals amb criteris propis i sòlids.



La revolució digital suposa una transformació completa de la comunicació humana. 
Actualment, el big data, les xarxes socials, la realitat virtual i augmentada i la 

intel·ligència artificial marquen el camí cultural, econòmic i professional de la nostra 
societat. Desenvolupar una experiència personal i acadèmica innovadora, amb 

una visió de negoci oberta al futur, és el camí per entendre, dominar i moure's pel món 
digital, de manera que es guanya un avantatge competitiu en el mercat de treball global.

L
data analyst...) i models de negoci 
emprenedors (start-ups, spin-offs, labs...), 
units a orientacions ciutadanes solidàries 
(com la responsabilitat social corporativa 
o el desenvolupament de les smart 
cities), són avui una peça fonamental 
per a la societat i hi tenen una presència 
activa. Per això hi ha trajectòries sòlides 
en l'àmbit de la comunicació i del 
màrqueting digital, i també en l'àmbit de la 
comunicació experiencial.

El màster universitari en Comunicació 
Digital i Noves Tecnologies de la 
Universitat Abat Oliba CEU està 
dissenyat per respondre a les necessitats 
creixents dels mitjans, les empreses i 

les institucions en la gestió de la seva 
comunicació digital, així com a les 
necessitats de la creació de continguts 
adaptats al marc de la societat de la 
informació i el coneixement.

El trinomi digital comunicació-
màrqueting-tecnologia és l'objecte 
d'aquest programa, que qualifica 
professionalment els estudiants que 
volen afrontar el repte del mercat digital 
des de diferents perspectives.

L'objectiu d'aquest programa és que 
l'alumnat aconsegueixi avantatge 
competitiu al mercat laboral i visqui una 
experiència acadèmica innovadora amb 

visió de futur.

a nova realitat també ha 
suposat l'adaptació de la 
comunicació social a nous 
formats, suports i aplicacions 

molt més interactives.

Aquest canvi cap a una nova societat 
digital ha fet imprescindible que els 
mitjans de comunicació tradicionals, 
les empreses i les organitzacions es 
reorientin cap a aquest nou entorn, de 
manera que es generen oportunitats 
lligades al desenvolupament informatiu 
tecnològic. 

Noves figures professionals (direcció 
d'identitat digital, social media analyst, 
chief digital officer, community manager, 
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• Organitzat amb: La Vanguardia

• Primer màster oficial a Espanya que integra orgànicament la comunicació i el màrqueting digitals en relació amb els models d'ús de les noves 
tecnologies en la societat de la informació.

• Programa dissenyat per respondre a les necessitats creixents dels mitjans, les empreses i les institucions en la gestió de la seva comunicació 
digital, així com en la creació de continguts.

• Relació estreta amb un gran nombre de proveïdors de serveis de comunicació digital i tecnologia, que reconeixen l'excel·lència del màster i es  
nodreixen dels titulats en aquesta disciplina.

• El programa inclou activitats complementàries destacades:

- La UAO CEU Digital Communication Week. Una setmana per escoltar professionals de referència dels principals sectors de la 
revolució digital.

- L'Experience Week Lab. Una setmana per viure en primera persona un projecte digital en un entorn tech.

- Exercici Real Experience of Ideas en companyies líders.

• Equip docent compost per experts i professionals acreditats escollits pel seu reconegut prestigi i especialització en l'àmbit de la comunicació 
experiencial, del màrqueting digital i de la innovació tecnològica.

• El màster aprofita la rellevància de Barcelona en el sector digital i ofereix visitar un dels 
 principals esdeveniments del món tecnològic que hi tenen lloc. 

Per què
a la UAO CEU

La taxa mitjana d'inserció 
professional d'aquest 

programa supera el 95 % 
entre els estudiants
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Perfil de l'alumnat

Els candidats al màster universitari en Comunicació Digital i Noves Tecnologies han de tenir una titulació universitària superior 
espanyola o estrangera equivalent a un bachelor’s degree en el sistema anglosaxó. Aquest perfil inclou:

• Llicenciats i graduats en Periodisme, Comunicació Audiovisual i Publicitat i Relacions Públiques

• Enginyers de carreres tecnològiques i de telecomunicacions

• Graduats, llicenciats i diplomats en altres carreres en què l'impacte de les noves tecnologies sigui essencial

• Col·lectius professionals afectats pel nou context digital que necessitin reciclar-se

Aquest programa formatiu no exigeix una experiència prèvia en l'àmbit de la comunicació digital i les noves tecnologies.

Angela Indacochea

Assistent en relacions internacionals i 
cooperació

El màster m'ha brindat l'oportunitat 
de conèixer especialistes de diferents 

àmbits del sector digital en actiu. 
Això m'ha permès descobrir 

la immensitat de possibilitats 
professionals que s'obren en un futur 

immediat.

Toni Rodríguez

Comunicador en consultoria tecnològica

Els professionals de la comunicació 
ens hem de transformar a la mateixa 

velocitat que l'entorn. El màster 
t'ajuda a afrontar aquest repte amb 

una visió global del que significa 
comunicar actualment.

Carla Centelles

Llicenciada en Periodisme

És un màster molt actualitzat i 
disruptiu. Cursar-lo juntament 

amb el postgrau en Màrqueting i 
Com. Gastronòmica em va permetre 

complementar els coneixements i 
potenciar el meu perfil per treballar 

en el sector gastronòmic.
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Objectius
Les matèries que componen el màster universitari en Comunicació Digital i Noves 
Tecnologies responen a la necessitat d'habilitar els estudiants, de manera integrada i 
sistematitzada, en les tècniques professionals aplicables als àmbits de la comunicació i 
el màrqueting digital.

La Universitat Abat Oliba CEU assegura la capacitació metodològica per crear 
continguts digitals, oferir assessorament especialitzat en la matèria i dirigir les àrees 
de comunicació i màrqueting digital en qualsevol empresa, fins i tot en mitjans de 
comunicació generalistes amb presència digital. 

En aquest sentit, el programa es desenvolupa des d'una perspectiva teoricopràctica 
per permetre als estudiants abordar els reptes que planteja l'entorn digital emergent.

La metodologia utilitzada combina les exposicions teòriques amb el 
desenvolupament pràctic de casos i situacions reals. S'utilitzen tècniques 
metodològiques, com el mètode del cas, les simulacions, la presentació de treballs 
a classe i el desenvolupament d'un projecte personal propi fent ús intensiu de les 
noves tecnologies.

El màster també proporciona a l’alumnat internacional la possibilitat de cursar 
un semestre a distància en la modalitat presencial sincrònica, ja que, a través del 
seu ordinador i des de qualsevol lloc del món, pot accedir a les classes en temps 
real i interactuar amb els companys com si fos present a l’aula. 

i metodologia

El màster aprofita la 
rellevància de Barcelona 

en el sector digital i 
ofereix visitar un dels 

principals esdeveniments 
del món tecnològic que hi 

tenen lloc
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*Pla d'estudis subjecte a modificacions

1. Societat del Coneixement. Innovació Social Oberta. La Transformació en l'Era Digital (15 crèdits ECTS)

2. L'Empresa Digital: la Visió, el Negoci, el Màrqueting Analític i el Management Digital (15 crèdits ECTS) 

3. Social Media: Xarxes. Innovació, Creativitat, Digital Branding, Mobile Business. Ciberseguretat (15 crèdits ECTS)

Pràctiques Externes (10 crèdits ECTS)

Treball de Final de Màster (10 crèdits ECTS)

L'experiència digital i els grans reptes. Open innovation living lab. L'ecosistema digital en el coneixement cocreatiu humà.

Smart cities i smart citizens. El desafiament de la visió open future i la comunicació. La cocreació en l'usuari i la integració de tendències.

Els mass media en el mercat digital competitiu. Xarxes socials: fake news, creure falsedats i l'opinió contrastada.

Definició de l'estratègia de negoci. Digital management: allò necessari, allò suggestiu, allò valuós i el benefici. La cultura de l'organització.

Competitive intelligence. Digital learning by doing, anàlisi predictiva de dades: big data digital analytics. Internet of things.

Màrqueting digital, e-commerce i social media products. El neuromàrqueting. Business to costumer (B2C).

Emprendre: start-ups i spin-offs benefits. Monetització de projectes digitals. IoT Blockchain. Nous models de negoci business to business (B2B).

La creació i la gestió de continguts en comunicació digital: branded content, plataformes digitals i televisió transmèdia.

Optimització per a motors de cerca: SEO i SEM. Xarxes socials, blogs emergents.

Comunicació experiencial: màrqueting d'immersió sensorial. Eines digitals: digital business concept. Anàlisi prospectiva.

Narratives digitals, mass media, story-telling, eines integradores: apps. 

Digital mobile business. Dispositius digitals: telèfon intel·ligent, tauleta. Tendències tecnològiques. Disseny d'estratègies.

Xarxes socials, networking content, social marketing i visió del paradigma digital aplicat. Branding community i influencers.

Emotion digital branding. Videojocs, realitat virtual, realitat augmentada, holografia, ludificació. Impressió 3D. Continguts 360.

Training experiencial davant de les exigències del mercat i els clients: lideratge del discurs. Key note speaker.

Intel·ligència artificial, els algoritmes. Machine i transfer learning. Els robots i patrons, evolució i prediccions.

La ciberseguretat: atacs informàtics, mètriques de seguretat, anàlisi de riscos i vulnerabilitat.

Projecte final de màster

El màster inclou 10 crèdits (210 hores laborables) de pràctiques a temps parcial en les àrees de comunicació digital i noves tecnologies.
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Director acadèmic

Manel Domínguez Gómez
Doctorat en Comunicació Social i Societat del 
Coneixement Lab (CEINDO-CEU). Professor emèrit del 
Departament de Comunicació de la UAO CEU. Màster 
en Màrqueting d'Empresa (ESADE). Inici programa 
Direcció d'Empreses (IESE). Màster en Comunicació 
Digital i Noves Tecnologies (UAO CEU). Delegat UNE 
Empresa i Universitat (UAO CEU). Autor de SÉNIOR, la 
vida que no cesa (Editorial Diéresis).
mdominguezg@uao.es

Professors col·laboradors 

Prof. Dr. Swen Seebach
Vicerector d'Ordenació Acadèmica i Qualitat. Doctor 
en Sociologia. Llicenciat en Ciències Polítiques per 
la Universitat de Leipzig amb diploma en BA+MA. 
Especialitzat en sociologia i teoria dels mitjans, i IP del 
projecte de recerca Imagine the Next Emergency.

Prof. Dr. Juan Francisco Jiménez Jacinto
Doctorat en Comunicació Social i Intel·ligència Artificial. 
Professor especialitzat en tecnologia i digitalització 
aplicades a la comunicació. Director del Departament de 
Comunicació de la UAO CEU. 

Prof. Dr. José Ignacio Castelló
Periodista esportiu i doctor en comunicació. Ha estat 
cap de la secció d'esports a ElDiario.es i Crónica Global. 
Professor de Periodisme a la Universitat Abat Oliba CEU, 
on ha estat director de departament.

Prof. Dr. Jesús López
Doctorat en Humanitats, màster en Gestió Cultural, 
màster en Direcció Cinematogràfica, màster en 
Documental i Societat, màster en Film Business i 
postgrau en Line Producing. Llicenciat en Humanitats i 
professor a la Universitat Abat Oliba CEU, UAB, UOC, 
UIC, UPF, UB, Universitat de Cantàbria i ESADE.

Prof. Dr. Quim Marqués
Doctorat en Comunicació, advocat, periodista i politòleg. 
Professor acreditat (ANECA, AQU, ACCUEE). Les seves 
línies de recerca se centren en la intersecció entre la 
comunicació corporativa, les relacions amb els poders 
públics i la bastida jurídica. 

Prof. Carles Lamelo
Llicenciat en Periodisme. Director i presentador de 
«Gente viajera», a Onda Cero. Coordinador del màster 
universitari en Postproducció Audiovisual UAO CEU. 
Professor de ràdio, televisió i branded content. Autor 
dels llibres Televisión social y transmedia. Follow Friday, 
método estratégico de comunicación.

Prof. Josep García
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la 
Universitat de Barcelona (UB), MBA per IESE, màster en 
Comunicació Digital i Innovació Tecnològica UAO CEU. 
Màster en Neuromàrqueting per la European Business 
School. 

Prof. Ariadna Esteva
Llicenciada en Enginyeria Industrial. Màster en 
organització industrial i postgrau en màrqueting digital, 
innovació i emprenedoria. Consultora estratègica 
per a la farmacèutica Roche International. Direcció 
d'incubadores d'start-ups a Los Angeles. Ha liderat 
projectes innovadors de consultoria centrats en el sector 
de la salut.

Prof. Montse Blanco
Llicenciada en Ciències de la Comunicació per la 
Universitat Ramon Llull. Màster en International Business 
per la UPF-BS. PMD de IESE. Directora de Màrqueting a 
la Fundació La Caixa.

Prof. Antonio Martínez Muniente
Llicenciat en Periodisme per la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Director de Comunicació i RP de Silence. 
Professor de Periodisme, ADE i Màrqueting a la UAO CEU.

Prof. José Manuel Silva Alcalde
Llicenciat en Dret (UB) i en Ciències de la Informació 
(UAB). Màster EMPA en Direcció Pública (ESADE) i 
màster en Comunicació Digital i Noves Tecnologies 
(UAO CEU). Doctorand IF per CEINDO en Comunicació 
Pública i Ciutadania. Advocat i periodista. 

Prof. Agustín Argelich Casals
Enginyer de telecomunicacions, consultor en tecnologies 
digitals, expert en innovació i lideratge. Membre del 
think tank Intelligent Community Forum i de la Society of 
Communications Technology Consultants International. 

Prof. Lola Pardo
Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat 
Complutense de Madrid. Desenvolupament de negocis 
i noves tecnologies en empreses de diferents sectors 
com Apple Computer, Guinness Group, Hotels Meliá 
i Fundació La Caixa. CDO de TriM, una start-up 
especialitzada en big data de l'àmbit de la meteorologia.

Prof. Maria Macià
Graduada en Periodisme i especialitzada en direcció de 
productes en mitjans de comunicació. Product manager 
de Principal.CAT. Experta en dades i innovació.

Prof. Roser Serra Florensa
Llicenciada en Ciències de la Comunicació (Blanquerna). 
Postgrau en Community Management (La Salle), màster 
en Comunicació Digital i Noves Tecnologies (UAO CEU). 
Doctoranda de Comunicació Social (CEINDO). Experta 
en màrqueting digital i creació de continguts.

Prof. Dr. Héctor Zapata
Doctor en Comunicació Tecnològica per la Universitat 
Abat Oliba CEU. Expert en realitat virtual, augmentada 
i metavers 3D, i aplicacions de realitat ampliada. 
Arquitecte per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura 
de Barcelona. Fundador i director de Tetravol S.L. en el 
desenvolupament d'aplicacions interactives.
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Amb la superació del programa, l’estudiant obté el títol oficial i pot 
desenvolupar la seva professió en els àmbits següents:

• Direcció de màrqueting i comunicació

• Direcció d'innovació i tecnologia

• Community management i community recording

• Direcció de SEM, SEO, SMM i xarxes socials

• Consultoria en el disseny d'estratègies de comunicació, periodisme i 
màrqueting digital

• Direcció i creació d'empreses de comunicació digital

• Network digital marketing

• Consultoria en el disseny d'estratègies de comunicació, periodisme i 
marketing in digital innovation

• Chief compliance officer (CRO). Reputació i imatge d'empresa

• Chief data officer (CDO). Formació estadística, analista digital, entorns 
qualitatius digitals. Big data

• Disseny i creació de projectes de comunicació experiencial i 
ludificació

• Direcció de mitjans de comunicació

Sortides
professionals

14



Empreses 

col·laboradores

Organitzat amb la col·laboració de 
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Crèdits: 60 ECTS 

Modalitat: semipresencial

Idioma: espanyol

Calendari: d'octubre a juny. Els dimarts i dijous 
de 18:45 a 21:15

Lloc: Campus Bellesguard, Barcelona

Durada 
El màster està integrat per 60 crèdits ECTS distribuïts 
en un curs acadèmic. D'aquests, 10 corresponen a 
pràctiques obligatòries en empreses i 10 al Treball de 
Final de Màster, també obligatori.

Calendari
D'octubre a juny. Les assignatures es reparteixen al llarg 
de dos semestres, de 30 crèdits cadascun.

Tipologia i horari
La tipologia d'ensenyament del màster universitari 
en Comunicació Digital i Noves Tecnologies és la 
semipresencial, amb sessions d'assistència i seguiment 
obligatòries els dimarts i dijous de 18:45 a 21:15. Així 
mateix, per al seguiment tutorial, durant tot el curs 
l’estudiant disposarà d’atenció personalitzada dels 
professors mitjançant plataformes digitals de suport a la 
docència.

L'horari de les pràctiques s'haurà d'acordar amb els 
centres.

Import total del màster
6.795 €.

Formes de pagament
Els candidats admesos en el període ordinari han de 
reservar plaça al programa mitjançant l’abonament de 
1.300 €, a compte de l’import total. Un cop formalitzada 
la reserva de plaça, l'import restant es pot pagar de les 
maneres següents:

• Pagament únic. Fer un sol pagament comporta un 
descompte del 3 % de l'import de la matrícula.

• Pagament fraccionat. En tres quotes per curs.

• Pagament mensual. En 10 quotes a través de 
finançament bancari especial al 0 % d'interès. També 
comporten el descompte del 3 % de l'import de la 
matrícula. 

• Altres acords de finançament. Amb Banco 
Santander, CaixaBank i Banc Sabadell. També 
comporten el descompte del 3 % de l'import de la 
matrícula.

Ajuts a l'estudi
Programa d'ajuts a l'estudi de postgrau: beques per 
mèrit acadèmic, ajuts per circumstàncies personals i 
econòmiques, a més d'acords amb entitats financeres. 
Les dotacions oscil·len entre el 10 % i el 30 % de 
l'import total del programa.

Aquest màster compleix els requisits per ser bonificat 
a través de la Fundación Tripartita. Consulteu-ho amb 
el Servei d'Atenció a l'Estudiant en el moment de 
formalitzar la matrícula.

Els estudiants internacionals poden sol·licitar els 
ajuts del programa International Early Enrolment, que 
permeten accedir a descomptes directes en l'import de 
la matrícula del postgrau.

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i Recerca 
(AGAUR) de la Generalitat de Catalunya també atorga 
préstecs preferents per al finançament de matrícules.D
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Sol·licitud d'admissió

La persona candidata ha de tramitar la sol·licitud a través del Portal del 
Futur Alumne, disponible a la pàgina web de la Universitat. El període 
ordinari de sol·licitud de plaça acaba al juliol i l’extraordinari, al setembre.

Entrevista 

En alguns programes s’ha de fer una prova d’admissió específica, a 
més d’una entrevista personal en què es tenen en compte els criteris de 
selecció següents: expedient acadèmic, experiència professional i formació 
complementària. Aquesta entrevista es pot fer presencialment o per 
plataformes digitals.

Admissió

La Comissió d’Admissió avalua les sol·licituds i pren la decisió final en un 
termini de set dies des del moment en què la sol·licitud està completa.

Si l’admissió ha estat favorable, el candidat o candidata ha de reservar 
plaça al programa. Un cop superats els requisits d’accés i després d’haver 
aportat la documentació necessària, s’hi podrà matricular online.

L’admissió al programa només és per al curs acadèmic en què se sol·licita.

Si no s’arriba a un nombre mínim d’estudiants, la Universitat pot cancel·lar el màster. En cas que se 
suspengui el programa, s’avisarà els alumnes amb tres setmanes d’antelació.

1

2

3

d’admissió
Procés 
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Barcelona és una de les 
ciutats més cosmopolites 
del sud d’Europa. Per 
la seva ubicació, a la vora 
del Mediterrani, té un clima 
acollidor amb temperatures molt 
agradables durant tot l’any. La 
Universitat Abat Oliba CEU està 
situada a la part alta de la ciutat, 
en un magnífic edifici modernista.

Viure a Barcelona
Avui Barcelona és una ciutat moderna, 
cosmopolita i de gran dinamisme. És 
una ciutat còmoda, feta a mida de les 
persones i per a les persones.

La Universitat Abat Oliba CEU està 
situada a la part alta de la ciutat, en un 
districte que ofereix espais tranquils per 
a la concentració estratègica d’activitats 
intensives en coneixement. És on rau 
un model de ciutat que conviu amb 
altres universitats.

Allotjament a Barcelona
La UAO CEU, sensible a l’esforç 
que suposa per a molts estudiants 
traslladar-se de casa seva per 
estudiar a Barcelona, ofereix atenció 
personalitzada a tots els alumnes que 
necessitin allotjament. 

El Servei d’Informació orienta i 
assessora per proposar la residència 
que més s’adapti a les necessitats de 
cadascú.
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Àrea de Comunicació

• Màster universitari en Postproducció Audiovisual

Àrea d'Educació

• Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació 
Professional i Ensenyament d'Idiomes

• Diploma d'especialització en IB Certificate in Teaching and Learning

• Diploma d'expert en l'Ensenyament de la Religió Catòlica (DECA)

Àrea d'Humanitats

• Màster universitari en Estudis Humanístics i Socials

Altres
postgraus

Facultat de Comunicació, Educació i Humanitats



#creaelteufutur
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