
HORARIS FILOLOGIA CATALANA CURS 2022-23  
 
PRIMER CURS 

Primer semestre 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8:30-10:00  
Comunicació 
acadèmica. 
Grups A i B 

 
Comunicació 
acadèmica. 

Grups A1, A2 i B1, B2 
 

10:00-11.30 
Literatura catalana: del 

Modernisme a la 
Guerra Civil 

Comunicació 
acadèmica. 

Grup C 

Literatura catalana: del 
Modernisme a la 

Guerra Civil 

Comunicació 
acadèmica. 
Grup C1, C2 

 

11:30-13:00 Lingüística I Introducció a la filologia 
catalana Lingüística I Introducció a la filologia 

catalana 
Lectures de 

Literatura Universal I 

13:00-14:30 

    

 

 

 



Segon semestre 

 
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8:30-10:00  
Llengua i mitjans de 

comunicació. 
Grups A i B 

 
Llengua i mitjans de 

comunicació. 
Grups A i B 

Llengua catalana: 
normativa 

10:00-11.30     

11:30-13:00 Teoria de la literatura Fonaments del 
llenguatge Teoria de la literatura Fonaments del 

llenguatge  

13:00-14:30 
Literatura catalana: de 

la postguerra a 
l’actualitat 

 
Literatura catalana: de 

la postguerra a 
l’actualitat 

  

 

 

 

 

 

 



SEGON CURS 

Primer semestre 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8:30-10:00 Llatí  Llatí  

 
 

(M3) Patrimoni natural i 
problemàtica ambiental 

a Europa (docència 
alternativa a Paisatges 
naturals i culturals a la 

Mediterrània de 1r curs) 

 

10:00-11.30 
Història de la ciència i la 

cultura. 
Grups A i B 

Història de la ciència i la 
cultura. 
Grup C 

Història de la ciència i la 
cultura. 

Grups A i B 

Història de la ciència i la 
cultura. 
Grup C 

(M3) Introducció a la 
imatge cinematogràfica 

11:30-13:00  Sintaxi catalana  Sintaxi catalana 

Tercera llengua i 
literatura: francès o 

italià 

13:00-14:30  

(M3) Món actual I. Pau i 
conflicte (docència 

alternativa a Món actual 
I de 1r curs) 

 

(M3) Món actual I. Pau i 
conflicte (docència 

alternativa a Món actual 
I de 1r curs) 

 

 

 



Segon semestre 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8:30-10:00     

 
(M3) Gramàtica 

normativa i ortografia 
Catalanes (docència 
alternativa a Llengua 

Catalana: normativa de 
1r curs) 

 
 

(M3) Patrimoni cultural: 
conceptes i 

actuacions (docència 
alternativa 

a Patrimoni cultural 
Grup B de 1r curs) 

10:00-11.30 
Història de la ciència i la 

cultura. 
Grups A i B 

Història de la ciència i la 
cultura. 
Grup C 

Història de la ciència i la 
cultura. 

Grups A i B 

Història de la ciència i la 
cultura. 
Grup C 

 

11:30-13:00 Literatura romànica 
medieval  Literatura romànica 

medieval  

Tercera llengua i 
literatura: francès o 

italià 

13:00-14:30 

Literatura catalana: de 
la postguerra a 

l’actualitat (Docència 
conjunta amb 

l’assignatura Literatura 
catalana: de la 

postguerra a l’actualitat 
de 1r curs) 

 

(M3) Gramàtica normativa 
i ortografía de l’espanyol  
(docència alternativa a 
Gramàtica normativa i 

ortografia de l'espanyol de 
1r curs) 

 

Literatura catalana: de 
la postguerra a 

l’actualitat (Docència 
conjunta amb 

l’assignatura Literatura 
catalana: de la 

postguerra a l’actualitat 
de 1r curs) 

 

(M3) Gramàtica normativa 
i ortografía de l’espanyol  
(docència alternativa a 
Gramàtica normativa i 

ortografia de l'espanyol de 
1r curs) 



 

TERCER CURS 

Primer semestre 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

13:00-14:30 Crítica literària  Crítica literària   

14:30-16:00 
Fonètica i fonologia 

catalanes Morfologia catalana 
Fonètica i fonologia 

catalanes Morfologia catalana  

16:00-17:30 
Literatura catalana: 

Renaixement i Barroc 
El català, dels inicis al segle 

XIX 
Literatura catalana: 

Renaixement i Barroc 
El català, dels inicis al segle 

XIX 
 

17:30-19:00 
Seminari compartit 

literatura, cinema i altres 
arts 

Seminari propi 
Llengua catalana:Anàlisi 
gramatical / Història del 

teatre català 

Seminari compartit 
literatura, cinema i altres 

arts 

Seminari propi 
Llengua catalana:Anàlisi 
gramatical / Història del 

teatre català 

 

19:00-20:30  

Seminari compartit 
Adquisició del català i de 
l'espanyol com a segones 

llengües 

 

Seminari compartit 
Adquisició del català i de 
l'espanyol com a segones 

llengües 

 

 

 

 

 



 

Segon semestre 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

13:00-14:30 
 

Introducció a les llengües 
romàniques 

Literatura comparada i 
estudis culturals 

Introducció a les llengües 
romàniques 

Literatura comparada i 
estudis culturals 

 

14:30-16:00 

Literatura catalana:segles 
XIII i XIV  

 Literatura catalana:segles 
XIII i XIV  

  

16:00-17:30 

     

17:30-19:00 
Seminari compartit 

literatura, cinema i altres 
arts 

Seminari propi 
Llengua catalana:Anàlisi 
gramatical / Història del 

teatre català 

Seminari compartit 
literatura, cinema i altres 

arts 

Seminari propi 
Llengua catalana:Anàlisi 
gramatical / Història del 

teatre català 

 

19:00-20:30  

Seminari compartit 
Adquisició del català i de 
l'espanyol com a segones 

llengües 

 

Seminari compartit 
Adquisició del català i de 
l'espanyol com a segones 

llengües 

 

 

 

 

 



 

QUART CURS 

Primer semestre 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

14:30-16:00 Literatura catalana: segle 
XV  Literatura catalana: segle 

XV   

16:00-17.30      

17:30-19:00 
Seminari compartit 

literatura, cinema i altres 
arts 

Seminari propi 
Llengua catalana:Anàlisi 
gramatical / Història del 

teatre català 

Seminari compartit 
literatura, cinema i altres 

arts 

Seminari propi 
Llengua catalana:Anàlisi 
gramatical / Història del 

teatre català 

 

19:00-20:30  

Seminari compartit 
Adquisició del català i de 
l'espanyol com a segones 

llengües 

 

Seminari compartit 
Adquisició del català i de 
l'espanyol com a segones 

llengües 

 

 

 

 

 

 

 



 

Segon semestre 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

14:30-16:00 
     

16:00-17:30 
Literatura catalana: 

Il·lustració i 
Romanticisme 

Història del català 
contemporani 

Literatura catalana: 
Il·lustració i 

Romanticisme 

Història del català 
contemporani  

17:30-19:00 
Seminari compartit 

literatura, cinema i altres 
arts 

Seminari propi 
Llengua catalana:Anàlisi 
gramatical / Història del 

teatre català 

Seminari compartit 
literatura, cinema i altres 

arts 

Seminari propi 
Llengua catalana:Anàlisi 
gramatical / Història del 

teatre català 

 

19:00-20:30  

Seminari compartit 
Adquisició del català i de 
l'espanyol com a segones 

llengües 

 

Seminari compartit 
Adquisició del català i de 
l'espanyol com a segones 

llengües 

 

 

 


