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Especificitats del títol
• Immillorable ràtio professorat/estudiantat.
• Alta valoració de la qualitat docent del
professorat per part de l’alumnat.
• Elevada taxa d’èxit en la superació de les
assignatures.
• Professorat d’alt nivell en el camp de la
recerca, la docència i la creació.
• Formació aprofundida en tots els àmbits
de la Filologia, tant en llengua com en
literatura.
• Possibilitat d’integració en grups de recerca
i de participar en les activitats, publicacions
i investigacions de la Càtedra Màrius Torres
d’Estudis sobre Patrimoni Literari Català i la
Càtedra d’Estudis Occitans.

El grau de Filologia Catalana i Occitana ofereix una formació acadèmica d’alt nivell en l’àmbit de la llengua i la literatura catalanes
i també de les occitanes, les pròpies del país. Permet una orientació eminentment professionalitzadora, amb múltiples sortides
laborals, i també dóna resposta a les vocacions més creatives o a
les encaminades cap a la recerca. És l’únic grau de Catalunya i de
l’Estat que inclou la llengua occitana.

Objectius formatius
www.filcat.udl.cat

Característiques del títol
• 240 crèdits (dividits en 4 cursos), que ofereixen una formació generalista en Filologia
Catalana i Occitana, amb la possibilitat d’aprofundir en l’estudi de la llengua i la
literatura catalanes o bé d’especialitzar-se en el de les occitanes (i obtenir la menció
de Filologia Occitana).
• Docència fonamentalment en horari de matí.
• Pràctiques en empreses o institucions que ajuden molt a adquirir competències
professionals i experiència laboral.

• Dominar la llengua catalana i la llengua
occitana en tots els contextos d’aplicació i
anàlisi.
• Analitzar críticament textos literaris i
lingüístics catalans i occitans.
• Conèixer la influència dels factors
socioculturals i polítics en l’estructura i
funcionament de la llengua.
• Saber aplicar les tècniques de l’edició i la
creació literàries.

Sortides professionals
Múltiples i variades per la formació polivalent que atorguen els estudis filològics, d’entre les
quals destaquem:
• Docència de llengua i literatura catalanes i occitanes en diferents àmbits: secundària,
universitat, formació permanent (adults), L2
• Recerca (màsters i doctorat)
• Planificació i política lingüístiques
• Codificació lingüística: normativa, terminologia i estandardització
• Mediació lingüística en ambients multiculturals i gestió de la diversitat
• Assessorament lingüístic i literari en editorials, institucions, empreses i mitjans de comunicació
• Aplicacions de les tecnologies de la parla i de la lingüística computacional
• Creació i crítica literàries

