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Arts i Humanitats

En què consisteix?

Aquest és un màster d’estudis avançats en 
filologia catalana, però es distingeix dels altres 
existents en aquesta àrea perquè estudia la llengua 
i la literatura catalanes des de la perspectiva de 
considerar-les elements essencials del patrimoni 
cultural immaterial. 

Incorpora, al costat de les matèries filològiques més 
clàssiques coneixements de camps com la cultura 
popular, l’etnografia lingüística o les teories crítiques 
del contacte cultural.

Tot i que el títol no habilita per a l’exercici d’una determinada professió, 
es considera un complement adequat per a les professions següents:
• Ensenyament de la llengua i de la literatura catalanes
• Assessorament lingüístic
• Treballs en editorials (direcció literària, correcció, preparació d’edicions, etc.)
• Gestió cultural
• Periodisme i mitjans de comunicació

Sortides professionals

El màster constitueix una introducció a la 
investigació en llengua i literatura catalanes 
i ofereix una visió del fet lingüístic, de les 
manifestacions literàries i de la cultura 
popular catalana com a patrimoni 
immaterial. 

A més d’aprofundir en els diversos àmbits 
d’estudi de la llengua i de la literatura 
catalanes, inclou formació en terrenys 
més pràctics com l’edició de textos, 
l’assessorament lingüístic, la traducció, la 
correcció de documents, etc.

Quines competències adquiriràs?
Per poder-se matricular al màster cal 
estar en possessió d’un grau, d’una 
llicenciatura o d’una diplomatura. Va 
adreçat especialment a graduats 
i a llicenciats en filologia, però 
també s’hi poden matricular altres 
graduats i llicenciats. Es necessita 
tenir uns coneixements orals i escrits 
de llengua catalana suficients per 
poder seguir les classes i realitzar els 
treballs en català.

El màster habilita per accedir al 
Doctorat en Filosofia i Filologia per 
la Universitat de les Illes Balears.

Quin perfil has de tenir?
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Direcció del màster Dr. Pere Rosselló Bover 

Centre responsable Centre d’Estudis de Postgrau

Places de nou ingrés 20

Modalitat Presencial

Preinscripció cep.uib.cat/master/MCAP/

Informació, admissió i matrícula http://cep.uib.cat/Alumnat/Admissio_Matricula/

Beques cep.uib.cat/Alumnat/Beques

Preus 1.653 euros*

Màster universitari en 
Llengua i Literatura Catalanes

Estructura del màster

Especifitats destacables

Es poden cursar assignatures d’altres màsters estrangers amb els quals s’han establert convenis dins el programa ERASMUS:

• Master of Arts Romanistik, Universitat Georg August de Göttingen.

• Màster d’Études Occitanes, Universitat Paul Valéry de Montpeller

Es poden realitzar Pràctiques Externes.

*Preu orientatiu. Els preus per a cada curs acadèmic seran regulats pel decret de taxes que serà publicat al BOIB corresponent. 
Teniu l’opció de pagament fraccionat.

60 crèdits

De la llengua 
catalana com 
a patrimoni 

a l’anàlisi 
lingüística

De la literatura 
catalana com 

a patrimoni als 
estudis literaris

Itinerari 1 Itinerari 3

Coneixement 
del patrimoni 
immaterial i 

assessorament

Itinerari 2

Assignatures
Obligatòries 

Treball de
Fi de Màster 

Dades especifiques

Direcció de l’Estratègia de Comunicació Interna i Promoció Institucional de la UIB. http://dircom.uib.cat

informació

CENTRE D’ESTUDIS DE POSTGRAU
http://cep.uib.cat

Tel.: +34 971 17 33 36
postgrau@uib.cat

@PostgrauUIB

MÀSTER UNIVERSITARI EN

LLENGUA I LITERATURA 
I CATALANES

Arts i Humanitats


