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Filologia Catalana

Grau en Filologia Catalana
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.

Estructura general 

ECTS Total

Formació bàsica 78
Assignatures obligatòries 108
Assignatures optatives* 36
Reconeixement acadèmic 6
Treball final de grau 12
Total crèdits 240
*Una de les assignatures optatives és Pràctiques externes (6 crèdits)

Mòduls al llarg de la carrera 
B (bàsics), OB (obligatoris), OP (optatius),RA (reconeixement acadèmic), TFG 
(treball final de grau) 

Mòdul  Crèdits
Formació bàsica  78 B
Assignatures obligatòries  108 OB
Assignatures optatives  36 OP
Reconeixement acadèmic  6 RA
Treball final de grau  12 TFG
Total  240

Assignatures de primer curs
Crèdits

Comunicació acadèmica   6
Llengua i mitjans de comunicació   6
La llengua catalana: normativa  6
Literatura catalana: del modernisme fins
a la guerra civil  6
Literatura catalana: de la postguerra a l’actualitat 6
Teoria de la literatura  6
Lectures de literatura universal I  6
Fonaments del llenguatge  6
Lingüística I  6
Introducció a la filologia catalana  6
Total  60

Assignatures de segon curs
Crèdits

Lectures de literatura universal II   6
Edició de textos i crítica textual  6
Sintaxi catalana  6
Eines i recursos digitals  6
Llatí  6
Literatura romànica medieval  6
Literatura catalana del renaixement  6
Literatura catalana del barroc a l’il·luminisme 6
Introducció a la llengua catalana antiga  3
El català avui  3
Gramàtica normativa i ortografia de l’espanyol 6
Total  60
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Assignatures de tercer curs
Crèdits

Fonètica i fonologia catalanes  6
Morfologia catalana  6
El català, dels inicis al segle XIX  6
Literatura catalana dels segles XIII-XIV  6
Novel·la i prosa del segle XV  6
Crítica literaria  6
Lingüística II  6
Assignatures optatives  18
Total  60

Assignatures de quart curs
Crèdits

Literatura catalana del segle XIX  6
Història del català contemporani 6
Bernat Metge i la poesia catalana del segle XV 6
L’ensenyament del català com a segona llengua 6
Assignatures optatives* 18
Treball final de grau 12
Reconeixement acadèmic 6
Total  60
*Una de les assignatures optatives és Pràctiques externes (6 crèdits)

Sortides professionals

– Docència de la llengua i la literatura catalana a l’ESO, 
al batxillerat i a la universitat.

– Docència del català com a segona llengua, o com a 
llengua estrangera, per a adults tant a Catalunya com 
a l’estranger (lectorats de català).

– Assessorament lingüístic en mitjans de comunicació 
orals, escrits o audiovisuals; creació de continguts per 
a aquestes mateixes empreses.

– Planificació i mediació lingüístiques a l’administració 
pública.

– Empreses editorials (traducció, selecció i correcció 
d’originals; redacció de textos).

– Lingüística forense.
– Detecció i correcció de les patologies del llenguatge.
– Recerca en l’àmbit de la llengua i de la literatura.
– Projectes de detecció automàtica en xarxes socials 

per a anàlisis d’emocions i de tendències.
– Projectes d’anàlisis de la fiabilitat en llocs web a partir 

dels comentaris dels usuaris.
– Gestió de clubs de lectura i de tallers d’escriptura.

Rims de l’hora
J. Carner
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