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PREINSCRIPCIÓ, MATRÍCULA I TAXES
Preinscripció: sol·licitud mitjançant formulari electrònic des de maig fins a
setembre, en diversos períodes, gestionada pel Centre de Formació
Contínua. Una vegada admès/a se t'indicaran els passos a seguir, perquè
pugues matricular-te on-line en la teua Facultat o Escola a través
d’UACloud CV.
Taxes: les taxes de matrícula les estableix anualment la Generalitat
Valenciana, mitjançant decret del Consell.
+info: http://web.ua.es/va/continua/masters-universitaris.html

INFORMACIÓ I CONTACTE
Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
inst.filovalen@ua.es
965 90 93 29
965 90 93 17
web.ua.es/va/masters-oficials.html
web.ua.es/iifv/post.html

TÍTOLS DE L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR

DIRIGIT A
Aquest Màster busca alumnat amb sensibilitat humanística, tarannà
creatiu i apassionat per les llengües i la literatura.
S'adreça a graduats en Filologia Catalana, Lletres i Humanitats,
Magisteri Infantil i Primària, futurs professors de Secundària i
professorat en exercici de Llengua i Literatura.

CRITERIS D'ADMISSIÓ
Per a l'admissió en el MALCL es valoraran favorablement les qualitats
següents:
Una inquietud intel·lectual per a assimilar i desplegar els conceptes,
habilitats i continguts de la professió docent.
Sensibilitat educativa, habilitat per a treballar en equip, il·lusió i
iniciativa per a millorar el sistema educatiu.
Tarannà humanístic, visió estratègica i esperit crític.
Capacitat per a valorar la importància de la llengua i de la diversitat
lingüística, i també la transcendència de la llengua i la literatura.
Coneixements lingüístics equivalents al nivel C1.

OBJECTIUS DEL MÀSTER I COMPETÈNCIES
Dotar l'alumnat d'una formació avançada, de caràcter especialitzat i
multidisciplinari, orientada a l'especialització professional o a la
formació investigadora, centrada en l'àmbit de l'assessorament
lingüístic i la cultura literària en llengua catalana.
Facilitar a l'alumnat els recursos i les tècniques que li permeten
aplicar aquesta formació a l'àmbit professional relacionat amb la seua
àrea d'estudi.
Posar a disposició de l'alumnat les eines i coneixements necessaris per
al desenrotllament de la capacitat crítica, d'anàlisi i de síntesi, per a
integrar coneixements, reflexionar i emetre judicis sobre temes
relacionats amb l'assessorament lingüístic i la cultura literària, però
també sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
Facilitar a l'alumnat els recursos i les tècniques que els permeten
transmetre informació i idees, així com les conclusions de la seua
reflexió o investigació, de forma clara i sense ambigüitats.
Posar a disposició de l'alumnat les eines i coneixements que li
permeten desenrotllar les habilitats necessàries perquè siga autònom
en el seu aprenentatge i puga continuar la seua activitat professional
o d'investigació en el camp de l'assessorament lingüístic i la cultura
literària i les seues aplicacions.

MODALITAT I LLENGUA/LLENGÜES D'IMPARTICIÓ
Modalitat: semipresencial.
Llengua: català.

EIXIDES PROFESSIONALS
Oferim preparació per a futures activitats professionals relacionades amb la
docència, amb el món editorial i amb l'administració com a tècnics
lingüístics.
Accés als estudis de doctorat i a la investigació filològica.

PLA D'ESTUDIS
El Màster en Assessorament Lingüístic i Cultura Literària: Aplicacions al
Context Valencià consta de 75 crèdits ECTS que s'organitzen en tres mòduls
de 30, 35 i 10 crèdits cadascun, la docència de cadascun dels quals es
distribuirà en semestres.
El mòdul 1 està format per 30 crèdits comuns.
El mòdul 2 (35 crèdits): l'alumnat ha d'elegir un dels dos itineraris
d'especialització proposats:
Itinerari A: Aplicacions i investigació en el context cultural i educatiu.
Itinerari B: Aplicacions i investigació en l'administració pública i en les
empreses editorials.
Orientació professional.
Orientació investigadora.
El mòdul 3, l'alumnat haurà de realitzar un treball final de màster (10
crèdits).

