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Llengua i Literatura 
Espanyoles
Durada mínima: 4 anys / Crèdits ECTS: 240 / Nombre orientatiu de places: 40

· Consulta els requisits d’accés a l’apartat Accés a la universitat d’aquesta mateixa guia.

Grau en Llengua i Literatura Espanyoles

Estructura general

ECTS per tipus d’assignatures Total Reconeixement acadèmic 6
Formació bàsica 60 Treball final de grau 12
Obligatòries 120 Total de crèdits 240
Optatives* 42
* Una de les assignatures optatives és Pràctiques externes (6 crèdits)

Assignatures de primer curs
  Nombre
  de crèdits
Comunicació oral i escrita  12
L’evolució de les societats humanes 12
Gramàtica espanyola I: sintaxi elemental 6
Literatura hispanoamericana contemporània  
(segle XX)  6
Teoria de la literatura  6
Lectures de literatura universal  6
Fonaments del llenguatge  6
Lingüística general I  6
Total  60

Assignatures de segon curs
  Nombre
  de crèdits
Història de la ciència i la cultura  12
Tercera llengua i literatura (italià o francès) 12
Llatí   6
Literatura romànica medieval  6
Literatura espanyola contemporània (segle XX) 6
Gramàtica espanyola II: fonètica i fonologia 6
Crèdits bàsics complementaris   12
(a escollir entre l’oferta d’assignatures bàsiques pròpies dels altres 
estudis de la Facultat) 
Total  60

Mòduls al llarg de la carrera 
bàs. (bàsiques), ob. (obligatòries), op. (optatives), rec. ac. (reconeixement acadèmic), TFG (treball final de grau)

Mòdul Tipus Nombre
 d’ass. de crèdits
Crèdits bàsics comuns de Facultat bàs. 36
Crèdits bàsics propis bàs. 12
Crèdits bàsics complementaris bàs. 12
Fonaments ob. 24
Literatura espanyola contemporània ob. 18
Literatura espanyola clàssica ob. 18
Llengua espanyola: sincronia ob. 24
Llengua espanyola: diacronia ob. 12
Segona llengua i literatura ob. 12
Tercera llengua i literatura ob. 12
Fonaments II op. 6
Seminaris optatius op. 36
Reconeixement de crèdits rec. ac. 6
Treball final de grau TFG 12
Total  240
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Assignatures de tercer curs
  Nombre
  de crèdits
Literatura espanyola moderna  
(segles XVIII i XIX)  6
Literatura espanyola del Renaixement 6
Literatura espanyola del Barroc  6
Gramàtica espanyola III: Sintaxi avançada 6
Gramàtica espanyola IV: La paraula 6
Crèdits obligatoris de segona llengua i literatura 12
Crèdits optatius de fonaments II  6
Assignatures optatives  12
Total  60

Assignatures de quart curs
  Nombre
  de crèdits
Literatura espanyola medieval  6
Gramàtica històrica i variació lingüística 6
Història de la llengua i lexicografia  6
Assignatures optatives  24
Treball final de grau  12
Reconeixement acadèmic  6
Total  60

Sortides professionals

Els graduats en Llengua i Literatura Espanyoles podran optar a un ampli ventall de sor-
tides professionals, entre les quals hi ha la docència en llengua i literatura espanyoles de 
qualsevol nivell educatiu, l’ensenyament d’espanyol com a segona llengua, els treballs 
en la indústria editorial i cultural, en els mitjans de comunicació, en els àmbits de la tra-
ducció, la planificació i la mediació lingüístiques, la lingüística forense, les tecnologies 
lingüístiques, les patologies de la parla i la investigació en llengua i literatura.
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