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Nom de la titulació 
 
Màster en Llengua i literatura catalanes: oralitat i escriptura 
 
Criteris d’admissió 
 

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

 
Objectius acadèmics i professionals 
 
Número de la competència, 
estudis de màster Competències genèriques i competències específiques de 

la titulació 

1. Comprendre, analitzar, 
relacionar, expressar 
informació... 

Capacitat d'usar correctament la llengua catalana, tant oral 
com escrita. 
Adquisició d'uns coneixements complementaris de la 
llengua i de la literatura catalanes. 
Habilitat en la recerca i anàlisi de la investigació filològica. 
Capacitat d'interrelacionar coneixements diversos. 

2. Planificar, prendre decisions, 
resoldre problemes... 

Capacitat de planificació en projectes de normalització 
lingüística. 
Capacitat per aplicar els coneixements teòrics a la pràctica. 
Disseny i gestió de projectes en el camp de la llengua o de la 
gestió cultural. 
Capacitat de coordinació d'activitats culturals. 

3. Utilitzar destreses, eines o 
tecnologies. 

Aplicació de les tecnologies modernes (informàtica...) al 
disseny de documents, correcció de textos, traduccions, etc. 
Habilitat per cercar, analitzar i interrelacionar informacions 
de procedència diversa. 

4. Aprendre autònomament, 
investigar. 

Capacitat de recerca de materials i d'informacions de valor 
filològic (treballs de camp o de recerca lingüística, recerca 
en hemeroteques, enquestes lingüístiques, anàlisi de textos, 
adaptacions a mitjans de comunicació, etc.) 
Desenvolupament de les habilitats de la investigació. 

5. Pensar amb iniciativa i 
creativitat. 

Capacitat per crear noves estratègies en el terreny de la 
sociolingüística. 
Originalitat i creativitat en l'estudi i la interpretació dels 
textos literaris. 



 
6. Comunicar-se, relacionar-se 
assertivament, cooperar... 

Capacitat de síntesi i habilitat per aplicar la teoria a les 
activitats pràctiques (ensenyament, mitjans audiovisuals, 
editorials, etc.). 

7. Altres de personals, socials i 
emocionals. 

Foment de l'esperit crític i de la recerca de noves 
perspectives i punts de vista novedosos. 

 
Accés a altres estudis 
 
Serveix per accedir al Doctorat en Llengua i Literatura Catalanes per la Universitat de 
les Illes Balears dins el Programa d’humanitats i ciències socials. 
 
Estructura dels estudis: 60 crèdits  
 
Curs de 
la 
titulació 

Nom de l’assignatura Tipologia 
Obligatòria 
(Ob.) 
Optativa 
(Op.) 

Crèdits 
ECTS 

Semestre 
Tardor 
(T) / 
Primavera 
(P) 

Codi Mòdul 
compartit amb 
altra titulació 
 
Postgrau de 
Comunicació 
(PC) 

Primer La gramàtica de l’oralitat Obligatòria 5 T  PC 
 Sociolingüística Optativa 5 T  PC 
 Competència i usos 

lingüístics 
Obligatòria 5 T  PC 

 Oralitat i escriptura en la 
teoria de la literatura i 
literatura comparada 

Obligatòria 5 P  PC 

 Literatura i oralitat: 
l’adaptació d’obres 
literàries a altres mitjans 

Obligatòria 5 P  PC 

 L’oralitat en les literatures 
medievals europees 

Optativa 5 P  PC 

 Del català oral al català 
escrit. Gramàtica 
Històrica 

Optativa. 5 P   

 Poesia popular catalana Optativa 5 T   
 Text i representació en el 

teatre català (les 
trajectòries de l’escriptura 
i l’oralitat dramàtica). I: 
De l’època medieval al 
romanticisme 

Optativa 5 T   

 Escriptura, pensament i 
oralitat en la narrativa 
catalana del realisme als 
anys 30 

Optativa 5 P   



 
Segon Escriptura, pensament i oralitat en la 

narrativa catalana des de la postguerra fins a 
l’actualitat 

Optativa 5 P 

 L’oralitat en les diverses llengües 
romàniques 

Optativa 5 P 

 Llengua oral i llengua escrita en la 
documentació antiga de caire literari i 
administratiu 

Optativa 5 T 

 Fraseologia del discurs: llengua oral i llengua 
escrita (fraseologia i mitjans de comunicació)

Optativa 5 P 

 Text i representació en el teatre català (les 
trajectòries de l’escriptura i l’oralitat 
dramàtica). I: Del Modernisme a l’època 
actual 

Optativa 5 P 

 La fisiologia de l’oralitat Optativa 5 T 
 Poesia catalana i oralitat Optativa 5 P 
 Folklore narratiu Optativa 5 T 
 Variació dialectal catalana: de l’oralitat a 

l’escriptura 
Optativa 5 T 

 L’oralitat en la literatura catalana medieval Optativa 5 T 
 Treball fi de màster Obligatòria 20 T/P
 Pràcticum Obligatòria sols per als 

alumnes que segueixin el 
perfil professional 

5 T/P

 
Examen final 
 
No. 
 
Criteris d’avaluació i exàmens 
 

Els criteris d’avaluació de cada assignatura s’estableixen en els programes adjunts. 

En general, se seguirà el criteri de l’avaluació continuada, amb la realització de treballs 
pràctics guiats pel professorat. També es realitzaran treballs monogràfics i proves 
escrites a criteri de cada professor. 

 
Professor coordinador  
 
Pere Rosselló Bover              pere.rossello@uib.cat  
 



 
Horari del curs 2009-2010 
 
Primer semestre 
 
 dimarts dimecres  dijous 
16’30-
18’30 

Sociolingüística 
Dr. Gabriel Bibiloni 

Text i representació en el 
teatre català I  
Dr. Joan Mas 

17-
19 

Competència i usos 
lingüístics  
Dr. Joan Melià 

18’30-
20’30 

Poesia Popular 
Catalana 
Dr. Jaume 
Guiscafrè 

 19-
21 

Gramàtica de 
l’oralitat 
Dr. Nicolau Dols 

 
 dilluns Dimecres Dijous 
16’30-
18’30 

Literatura i oralitat: 
l’adaptació d’obres 
literàries a altres mitjans  
Dra. Mercè Picornell 

Escriptura, pensament i 
oralitat en la narrativa 
catalana del realisme als 
anys 30 
Dr. Damià Pons 

Literatures 
medievals europees 
Dr. Antoni Vañó 

18’30-
20’30 

(La periodicitat de les 
classes d’aquesta 
assignatura serà 
quinzenal) 

Oralitat i escriptura en la 
teoria de la literatura i 
literatura comparada 
Dra. Margalida Pons 

Del català oral al 
català escrit: 
Gramàtica històrica 
Dr. Joan Miralles 

 
 


