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Arts i HumAnitAts

LLenGUa i LiteratUra 
cataLanes

en què consisteix?
El grau de Llengua i Literatura Catalanes pretén 
formar professionals que tinguin un ampli 
coneixement de la llengua i la literatura catalanes 
tant des del punt de vista teòric com des del punt 
de vista pràctic. L’objectiu és: a) que els graduats 
tinguin la preparació necessària per comprendre i 
analitzar críticament un ventall extens de fenòmens 
lingüístics, sociolingüístics, literaris i culturals, 
b) que siguin capaços de relacionar-los amb els 
coneixements i eines metodològiques d’altres 
disciplines i estudis i c) que puguin aplicar els 
coneixements adquirits a l’àmbit professional.
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Quin perfil has de tenir?
 Capacitat d’anàlisi i de reflexió. 
 Capacitat de relació, de diàleg i de 

comunicació.
 Capacitat de crítica i d’argumentació.
 Capacitat creativa i de treball en 

equip. 
 Curiositat intel·lectual i interès per la 

llengua i la literatura catalanes. 

Facultat de Filosofia i Lletres
serveis administratius:
Edifici ramon Llull
tel.: 971 17 34 69
secretaria.rl@uib.cat

Quines sortides professionals tindràs?
 Com a docent a l’ensenyament secundari i superior.
 Com a investigador.
 Com a assessor i corrector lingüístic a 

l’Administració pública o a l’empresa privada.
 Com a planificador, dissenyador i gestor de 

polítiques lingüístiques.
 Com a gestor i assessor lingüístic i literari als 

mitjans de comunicació o a la indústria editorial.
 Com a traductor.
 Com a mediador lingüístic i intercultural.
 Com a gestor cultural.

Aquest grau forma especialistes amb un coneixement 
sòlid de llengües i de les diferents maneres de construir 
textos, produir continguts i analitzar discursos. Així 
mateix, proporciona competències per analitzar de 
manera aprofundida la història i la situació actual de la 
llengua, la literatura i la cultura catalanes. La titulació 
proporciona competències relacionades tant amb la 
recerca com amb la professionalització: capacita els 
graduats per accedir a estudis de màster i doctorat 
i, alhora, per desenvolupar tasques professionals en 
diferents àmbits.

Quines competències adquiriràs?

alumnes@uib.cat  971 10 10 70
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itineraris
 Literatura i Cultura. 
 Llengua. 
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tècniques d’Expressió Oral i Escrita*
introducció als Estudis Literaris*
La idea d’Europa a través de la Història*
Cultura Visual: temes i símbols en la Història de l’Art* 
Lingüística*

La Filosofia en el món Actual*
Comprensió i interpretació de textos Acadèmics en 
Llengua Anglesa*
introducció a la Llengua Llatina*
Llengua normativa i: el text*
introducció a la Literatura Catalana*

Llengua normativa iii: l’Oració
Gramàtica Històrica Catalana
Literatura Catalana del renaixement,  Barroc i neoclassicisme
teoria del Folklore
segona Llengua i la seva Literatura ii (Alemany) (1)
segona Llengua i la seva Literatura ii (Francès) (1)
segona Llengua i la seva Literatura ii (Portuguès) (1)

Gramàtica Descriptiva del Català: morfologia i Lexicologia
Variació Lingüística
Literatura Catalana dels Períodes romàntic i realista
Etnopoètica Catalana
Planificació Lingüística
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Gramàtica Descriptiva del Català: Fonètica i Fonologia
sociolingüística
Història social de la Llengua Catalana
Literatura Catalana del segle XX
teoria de la Literatura

Llengua normativa ii: les unitats
Origen i interrelació de les Llengües romàniques
segona Llengua i la seva Literatura i (Alemany) (1) 
segona Llengua i la seva Literatura i (Francès) (1)
segona Llengua i la seva Literatura i (Portuguès) (1)
Literatura Catalana medieval
Literatura Comparada

Optativa 1
Optativa 2
Optativa 3
Optativa 4
Optativa 5

Aproximacions interdisciplinàries a la Literatura
Literatura universal i Literatura Catalana: Espais de 
Confluència
tendències de la Literatura Catalana Actual
Gramàtica Descriptiva del Català: sintaxi i Pragmàtica
treball de Fi de Grau

la uiB t’ofereix diverses 
vies per acreditar el 
nivell d’anglès que 
necessites per obtenir 
el títol de grau?

sabies que... 
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Entre els optatius hi ha 6 crèdits de pràctiques externes.

(1) Per fer les assignatures segona Llengua i la seva Literatura i i ii, de primer i segon curs respectivament, l'alumne tindrà la possibilitat d'escollir 
entre alemany, francès i portuguès. Es cursarà la mateixa llengua als  dos nivells. 

144 30 660

*Formació bàsica Obligatoris Optatius
treball de 
Fi de Grau

crèdits ects: 240
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