
 
 
 
 
 
 
MÀSTER SEMIPRESENCIAL EN COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA I LITERÀRIA: ENSENYAMENT I 

INVESTIGACIÓ 
 

 
 El curs 2020-2021, des del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les 
Illes Balearsposam en marxa el Màster en Competència Lingüística i Literària: Ensenyament i Investigació. Es 
tracta d'un màster oficial que ofereix una formació especialitzada en diferents àmbits del coneixement lingüístic i 
literari, tant des del camp teòric, com des de les seves concrecions en la llengua i la literatura catalana i en les aplicacions 
docents. Es tracta d'una bona opció de formació avançada per aquells graduats recents en llengua i literatura, 
humanitats o estudis de mestre que vulguin especialitzar-se, així com també per als professionals que desitgin 
actualitzar coneixements o per a iniciar-se en la recerca. La titulació es connecta amb la tasca d'investigació dels 
diferents grups de recerca actius a la Universitat de les Illes Balears i dóna accés a programes de doctorat. 
 
 Es tracta d'uns estudis oficials, de 60 crèdits i semipresencials. S'estructuren en quatre especialitats: 
Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes, Lingüística, Teoria de la Literatura i Ensenyament de Llengua i 
Literatura Catalanes. Per obtenir el títol cal cursar una o dues especialitats. Per a més informació sobre el pla d'estudis, 
vegeu: https://estudis.uib.cat/master/MCLL/ i https://dfc.uib.cat/Estudis/Master-Llengua-i-Literatura-
Catalanes-2020-2021/. 
 
Planificació de la semipresencialitat per al curs 2020-2021 
 
 D'acord amb la semipresencialitat del pla d'estudis i per garantir el compliment del Pla d'Actuació de la UIB 
per a la docència presencial adaptada l'any acadèmic 2020-2021, oferim la possibilitat de cursar el màster de les 
següents maneres: 

 
PRESENCIALITAT ADAPTADA AL CAMPUS UIB 
 
•   Durant el primer semestre: s'alternaran les setmanes de sessions a l'aula (campus universitari) amb setmanes de 

docència en línia (videoconferència i altres mitjans).  
 
PRESENCIALITAT EN LÍNIA 
Adaptada per a estudiants de Menorca, Eivissa, Formentera i altres territoris, o persones en situació de confinament.  
 
•   Totes les sessions presencials a l'aula s'oferiran en continu i en línia (streaming) per tal que els estudiants que 

estiguin en situació de confinament o quarentena, així com els que cursin el màster des de fora de Mallorca, puguin 
seguir el curs. 

•   Els alumnes que cursin les assignatures a distància hauran d'assistir a sessions puntuals al campus de la UIB (mínim 
4 sessions intensives al llarg del curs), i a aquelles activitats d'avaluació que impliquin presència a l'aula. 
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