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PLA D'ESTUDIS
Directrius Generals Pròpies publicades en el BOE de 20-11-1990
Pla d'Estudis de la U. d'Alacant BOE de 12-05-2000 i modificació BOE 29-11-2002 i BOE 02-12-2004
Inici Nou Pla: Curs 2000-2001

OBJECTIUS FORMATIUS
Dos aspectes que envolten l'home en la seua vida quotidiana i en tot moment són els nostres pilars bàsics: llenguatge i la 
sensibilitat artística, manifestada en la literatura.
Per molt que puga avançar el futur, mai perdrem la nostra capacitat de comunicació; és més, es perfeccionaran els 
instruments per tal que la comunicació siga més ràpida, més immediata. Ja no ens comuniquem per carta, ara ho fem per 
correu electrònic, però continuem parlant espanyol.
La filologia pot traballar braç a braç amb les noves tecnologies per tal que l'aprenentatge de la nostra llengua siga accesible 
a tots, fins i tot a qui té algun problema físic o intel·lectual, i pot contribuir a milllorar-hi les tècniques. Amés, hem de ser 
capaços d'exportar la nostra llengua al món. Hem d'obrir-nos al món i portar l'espanyol amb nosaltres.
Per a conéixer una cultura en profunditat, és necessària la sensibilitat que proporcionen les humanitats, encara que ara 
llegim en pantalla.

CONTINGUTS BÀSICS
Llatí, Llengua (espanyola o catalana), Llengua Espanyola, Lingüística, Literatura Espanyola, Segona Llengua i la seua 
Literatura, Teoria de la Literatura, Gramàtica Espanyola, Història de la Llengua Espanyola, Literatura Hispanoamericana.

HORARIS
Horari de matí majoritàriament en tots els cursos.

TAXES ACADÈMIQUES (CURS 2008-2009)
Primer curs complet: 683 € aproximadament, incloses les taxes per obertura d'expedient, segur obligatori i targeta 
d'identificació universitària (T.I.U.). El preu per crèdit és de 9.08 €.

SELECTIVITAT i BATXILLERAT LOGSE, via preferent: Humanitats.
COU i SELECTIVITAT, opció preferent: D 
FORMACIÓ PROFESSIONAL DE 2n GRAU: Administració Hostalera; Agències de Viatges; Hostesses de Congressos i 
Exposicions; Hoteleria; Secretària Bilingüe de Direcció; Secretariat; Secretariat Bilingüe y Comercial; Secretari Executiu 
de Direcció; Serveis a Bord d'Aviació; Serveis de Terra i Aviació.
MÒDULS PROFESSIONALS DE NIVELL III: Biblioteconomia, Arxivística i Documentació; Recepció; Secretariat Executiu 
Multilingüe.
CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR: Agències de Viatges; Allotjament; Animació Turística; Informació i 
Comercialització Turístiques; Interpretació de la Llengua de Signes; Restauració; Secretariat.
ALTRES: Titulats Universitaris i assimilats, Proves d'Accés per a Majors de 25 anys (via preferent: Humanitats).

REQUISITS D'ACCÉS A PRIMER CURS

Ordre d'11 de setembre de 1991 (BOE del 26 de setembre de 1991) que determina les titulacions i els estudis de primer cicle i 
els complements de formació per a l'accés als ensenyaments que permenten obtenir el títol oficial de llicenciat en Filologia 
Hispànica.

Podran accedir al segon cicle els qui complesquen els requisits següents:
1.- Els qui cursen el primer cicle dels estudis respectius.
2 - Els qui hagen superat el primer cicle de qualsevol llicenciatura en Filologia i a més superen, si no ho han fet abans, els 
crèdits que s'especifiquen: 14 crèdits en Llengua Espanyola; 12 crèdits en Literatura Espanyola.

REQUISITS D'ACCÉS A SEGON CICLE

TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA
Límit Admissió de places: 60
Preinscripció: finals de juny - primers de juliol
Publicació de resultats d'admissió i espera: mitjans de juliol
Matrícula: Els que resulten admesos després de la publicació dels resultats es matricularan en els terminis que 
s'establisquen  a través d'Internet. En primer curs és obligatori matricular-se de tots els crèdits assignats a primer. 
Si queden places vacants s'obrirà un segon termini al setembre.
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Som experts en el llenguatge i el seu ús: fonètica i fonologia, semàntica, sintaxi, gramàtica, pragmàtica, etc., tot el que és 
necessari per a la perfecta interpretació, producció i execució de textos, tant orals com escrits.
A més, la filologia està desenvolupant un vessant considerablement pràctic en la lingüìstica aplicada. Disciplines com la 
lexicografia o les investigacions sobre l'ensenyament de l'espanyol com a segona llengua i, sobretot, les relacions entre 
lingüìstica i informàtica.
No obstant això, no sols coneixem el nostre idioma. En la nostra llicenciatura tenim opció a l'aprenentatge o 
perfeccionament d'una segona llengua: anglès, francès o àrab, entre d'altres, a més del coneixement de les llengües 
clàssiques (llatí i grec).
Tenim, per descontat, una visió completa de tota la literatura espanyola i hispanoamericana. Coneixem, igualment, tots els 
gèneres literaris, així com les tècniques, característiques i recursos de cada tipus de text, la qual cosa fomenta, entre d'altres, 
unes aptituds òptimes per al desenvolupament de l'oratòria i el coneixement de les tècniques de persuasió, al costat del 
cultiu de la sensibilitat.

Els alumnes que hagen superat el primer cicle de Filologia Hispànica podran accedir (directament o mitjançant complements de 
formació, segons s'indica) al 2n cicle dels següents estudis:

Qualsevol altra Filologia excepte l'Eslava (Complements BOE 26-9-1991)
Llicenciat en Antropologia Social i Cultural (Directament BOE 13-1-1993, 27-12-1993 i 28-02-2005)
Llicenciat en Comunicació Audiovisual (Complements BOE 12-6-1992)
Llicenciat en Documentació (Complements BOE 5-8-1993)
Llicenciat en Estudis d'Àsia Oriental (Complements BOE 29-03-2003)
Llicenciat en Història i Ciències de la Música (Complements BOE 28-09-1995 i 24-12-1999)
Llicenciat en Humanitats (Complements BOE 27-12-1993)
Llicenciat en Lingüística (Complements BOE 13-1-1993 i 27-03-2001)
Llicenciat en Periodisme (Complements BOE 12-6-1992)
Llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques (Complements BOE 12-6-1992)
Llicenciat en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada (Directament BOE 26-9-1991 i 17-09-1999)
Llicenciat en Traducció i Interpretació (Complements BOE 27-12-1993)

Una altra possibilitat, cada vegada més interessant, és cursar algun dels nous programes oficials de postgrau, conduents als 
títols de màster oficial, els quals estan configurats d'acord amb allò que s'ha establit per al desenrotllament de l'Espai Europeu 
d'Educació Superior. En la UA s'ofereixen els següents màsters oficials:

Biotecnologia i Biomedicina. Ciències de la Infermeria. Optometria Avançada i Ciències de la Visió. 
Anàlisi i Gestió d'Ecosistemes Mediterranis. Desenrotllament d'Aplicacions i Serveis Web. Gestió de l'Edificació. Gestió 
Sostenible i Tecnologies de l'Aigua. Nanociencia i Nanotecnologia Molecular. 
Arqueologia Professional: Ferramentes per a la Gestió Integral del Patrimoni Arqueològic. Assessorament Lingüístic i Cultural 
Literari: Aplicacions al Context Valencià. Anglès i Espanyol per a fins Específics i Empresarials. Ensenyament d'Espanyol i 
Anglès com a Segones Llengües Estrangeres. Estudis Literaris. Història i Identitats Hispàniques en el Mediterrani Occidental 
(s. XV-XIX). Investigació en Didàctica de les Ciències Experimentals. Traducció Institucional.
Comptabilitat i Finances. Dret Ambiental i de la Sostenibilitat. Desenrotllament Local i Innovació Territorial. Direcció i 
Planificació de Turisme. Economia Quantitativa. Márqueting i Investigació de Mercats. 

Ensenyament:
- Oposicions a secundària. Professor de llengua i literatura en l'ensenyament secundari.
- Acadèmies d'espanyol per a estrangers. Podem treballar-hi o crear la nostra pròpia.
I viatjar ...? Una altra de les opcions és eixir a l'estranger. L'espanyol és una de les llengües més parlades a la resta del món. Els 
llicenciats en Filologia Hispànica poden convertirse en professors de la seua propia llengüa en altres països.
Lexicògrafs: els filòlegs poden optar per dedicar-se a la creació de diccionaris, tant monolingües com a escolars, i participar 
també en la macroestructura -i la seua selecció- dels diccionaris bilingües.
Correctors: podem treballar en editorials.
Els filòlegs, la informàtica i internet:
- Biblioteques virtuals.
- Empreses que es dediquen a la creació de portals, periòdics, etc. i qualsevol informació que aparega en internet.
- Investigacions relacionades amb la lingüística computacional.

INFORMACIÓ GENERAL

REQUISITS D'ACCÉS

LLICENCIAT EN FILOLOGIA HISPÀNICA

CONTINUACIÓ A ALTRES ESTUDIS

CONEIXEMENTS I DESTRESES

EIXIDES PROFESSIONALS

Facultat de Filosofia i Lletres
Campus de Sant Vicent del Raspeig

Ctra. d'Alacant s/n 03690 Sant Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon: 965903448   Fax: 965903449

facu.lletres@ua.es   http://www.ua.es/va/centros/facu.lletres/index.html
Horaris de secretaria: Dilluns a divendres de 9 a 14 h. Dilluns i dijous de 15 a 17 h.

Juny de dilluns a divendres de 9 a 14 h. Juliol de 9 a 14 h. Agost tancat.
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PLA D'ESTUDIS
LLICENCIATURA EN FILOLOGIA HISPÀNICA

CÀRREGA LECTIVA GLOBAL: 300 CRÈDITS
DISTRIBUCIÓ DE CRÈDITS

SEGON CURS 3 TR-A + 1 TR-B + 1 OB + 18 CrLC*

PRIMER CURS 4 TR-A + 1 TR-B + 1 TR-C

PRIMER CICLE

1 
En el cas que l'alumne/a opte en la Troncal B de primer curs per Llengua Catalana i decidisca no cursar-la haurà de cursar dues optatives de 6 

crèdits cada una per a completar els 300 crèdits exigits de càrrega lectiva global.

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

8801 LLENGUA ESPANYOLA I TR-A 8 4 A 
Formació bàsica en la descripció de la llengua 
espanyola. Teoria i pràctica de l'espanyol: 
composició, especialment fonètica i fonologia. 

8803 LITERATURA ESPANYOLA I TR-A 8 4 A 
Estudi històric i filològic de les etapes, els 
moviments, els autors i les obres principals de la 
literatura espanyola, especialment el segle XX. 

8806 LINGÜÍSTICA TR-A 7 5 A 
Bases teòriques generals per a l'estudi i la 
investigació de les llengües. 

8891 LLATÍ I TR-A 8 4 A Estudi de la llengua i la literatura llatines. 

8805 LLENGUA ESPANYOLA TR-B 6 6 A 
Formació bàsica en els aspectes descriptius i 
normatius de la llengua espanyola. 

8605 LLENGUA CATALANA TR-B 6 6 A 
Formació bàsica en els aspectes descriptius i 
normatius de la llengua catalana. 

Segona Llengua 

8601 LLENGUA CATALANA I TR-C 8 4 A 
Formació bàsica en la descripció de la llengua 
catalana. Teoria i pràctica del català (fonètica, 
fonologia i morfologia). 

8901 LLENGUA ANGLESA I TR-C 8 4 A 
Formació bàsica en la descripció de la llengua 
anglesa. Teoria i pràctica de l'anglès (introducció 
a la morfologia anglesa). 

8701 LLENGUA FRANCESA I TR-C 8 4 A 
Formació bàsica en la filologia francesa. 
Descripció de la llengua francesa. Teoria i 
pràctica del francès (morfologia). 

8501 LLENGUA ÀRAB I TR-C 8 4 A 
Formació bàsica en l'evolució i la descripció de la 
llengua àrab. Teoria i pràctica de l'àrab. 

8893 GREC I TR-C 8 4 A Estudi de la llengua grega. 

 

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

8802 LLENGUA ESPANYOLA II TR-A 8 4 A 
Formació bàsica en la descripció de la llengua 
espanyola. Teoria i pràctica de l'espanyol: 
composició, especialment morfologia i sintaxi. 

8804 LITERATURA ESPANYOLA II TR-A 8 4 A 

Estudi històric i filològic de les etapes, els 
moviments, els autors i les obres principals de la 
literatura espanyola, especialment dels segles 
XVIII i XIX. 

8807 TEORIA DE LA LITERATURA TR-A 8 4 A 
Conceptes bàsics i problemes fonamentals de la 
ciència literària. 

Literatura de la Segona Llengua 

8603 LITERATURA CATALANA I TR-B 8 4 A 

Estudi històric i filològic de les etapes, els 
moviments, els autors i les obres principals de la 
literatura catalana (introducció a la literatura 
medieval i moderna). 

8903 LITERATURA ANGLESA I TR-B 8 4 A 

Estudi històric i filològic de les etapes, els 
moviments, els autors i les obres principals de la 
literatura anglesa. Estudi i anàlisi de textos 
representatius del segle XX. 

8703 LITERATURA FRANCESA I TR-B 8 4 A 
Estudi històric i filològic de les etapes, els 
moviments, els autors i les obres principals de la 
literatura francesa (edat mitjana/segle XVI). 

8503 LITERATURA ÀRAB I TR-B 8 4 A 
Estudi històric i filològic de les etapes, els 
moviments, els autors i les obres principals de la 
literatura àrab. 

8896 GÈNERES LITERARIS GRECS TR-B 8 4 A Estudi dels textos literaris grecs. 

8604 LITERATURA CATALANA II TR-B 8 4 A 

Estudi històric i filològic de les etapes, els 
moviments, els autors i les obres principals de la 
literatura catalana (introducció a la literatura 
contemporània). 

8904 LITERATURA ANGLESA II TR-B 8 4 A 
Estudi històric i filològic de les etapes, els 
moviments, els autors i les obres principals de la 
literatura anglesa. 

8704 LITERATURA FRANCESA II TR-B 8 4 A 
Estudi històric i filològic de les etapes, els 
moviments, els autors i les obres principals de la 
literatura francesa (segles XVII i XVIII). 

8504 LITERATURA ÀRAB II TR-B 8 4 A 
Estudi històric i filològic de les etapes, 
moviments, autors i obres principals de la 
literatura àrab. 

Ampliació de la 2a Llengua o Literatura, o 3a Llengua o 3a Literatura 

8601 LLENGUA CATALANA I OB 8 4 A 
Formació bàsica en la descripció de la llengua 
catalana. Teoria i pràctica del català (fonètica, 
fonologia i morfologia). 

8901 LLENGUA ANGLESA I OB 8 4 A 
Formació bàsica en la descripció de la llengua 
anglesa. Teoria i pràctica de l'anglès (introducció 
a la morfologia anglesa). 

8701 LLENGUA FRANCESA I OB 8 4 A 
Formació bàsica en la filologia francesa. 
Descripció de la llengua francesa. Teoria i 
pràctica del francès (morfologia). 

8501 LLENGUA ÀRAB I OB 8 4 A 
Formació bàsica en l'evolució i la descripció de la 
llengua àrab. Teoria i pràctica de l'àrab. 

8893 GREC I OB 8 4 A Estudi de la llengua grega. 

8602 LLENGUA CATALANA II OB 8 4 A 
Formació bàsica en la descripció de la llengua 
catalana. Teoria i pràctica del català (sintaxi, 
lexicologia i semàntica). 

8902 LLENGUA ANGLESA II OB 8 4 A 
Formació bàsica en la descripció de la llengua 
anglesa. Teoria i pràctica de l'anglès (introducció 
a la sintaxi anglesa). 

 

CICLE CURS 
Matèries 
Troncals 

Matèries 
Obligatòries 

Matèries 
Optatives 

Crèdits Lliure 
Configuració 

TOTALS 

1r 72 / 60 1 0 0 / 12 1 0 72 
I CICLE 

2n 48 12 0 18 78 
Subtotals 120 12 0 18 150 

3r 36 18 12 6 72 
II CICLE 

4t 36 24 12 6 78 
Subtotals 72 42 24 12 150 
TOTALS 192 54 24 30 300 
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PLA D'ESTUDIS
LLICENCIATURA EN FILOLOGIA HISPÀNICA

CÀRREGA LECTIVA GLOBAL: 300 CRÈDITS
DISTRIBUCIÓ DE CRÈDITS

SEGON CURS 3 TR-A + 1 TR-B + 1 OB + 18 CrLC*

PRIMER CURS 4 TR-A + 1 TR-B + 1 TR-C

PRIMER CICLE

1 
En el cas que l'alumne/a opte en la Troncal B de primer curs per Llengua Catalana i decidisca no cursar-la haurà de cursar dues optatives de 6 

crèdits cada una per a completar els 300 crèdits exigits de càrrega lectiva global.

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

8801 LLENGUA ESPANYOLA I TR-A 8 4 A 
Formació bàsica en la descripció de la llengua 
espanyola. Teoria i pràctica de l'espanyol: 
composició, especialment fonètica i fonologia. 

8803 LITERATURA ESPANYOLA I TR-A 8 4 A 
Estudi històric i filològic de les etapes, els 
moviments, els autors i les obres principals de la 
literatura espanyola, especialment el segle XX. 

8806 LINGÜÍSTICA TR-A 7 5 A 
Bases teòriques generals per a l'estudi i la 
investigació de les llengües. 

8891 LLATÍ I TR-A 8 4 A Estudi de la llengua i la literatura llatines. 

8805 LLENGUA ESPANYOLA TR-B 6 6 A 
Formació bàsica en els aspectes descriptius i 
normatius de la llengua espanyola. 

8605 LLENGUA CATALANA TR-B 6 6 A 
Formació bàsica en els aspectes descriptius i 
normatius de la llengua catalana. 

Segona Llengua 

8601 LLENGUA CATALANA I TR-C 8 4 A 
Formació bàsica en la descripció de la llengua 
catalana. Teoria i pràctica del català (fonètica, 
fonologia i morfologia). 

8901 LLENGUA ANGLESA I TR-C 8 4 A 
Formació bàsica en la descripció de la llengua 
anglesa. Teoria i pràctica de l'anglès (introducció 
a la morfologia anglesa). 

8701 LLENGUA FRANCESA I TR-C 8 4 A 
Formació bàsica en la filologia francesa. 
Descripció de la llengua francesa. Teoria i 
pràctica del francès (morfologia). 

8501 LLENGUA ÀRAB I TR-C 8 4 A 
Formació bàsica en l'evolució i la descripció de la 
llengua àrab. Teoria i pràctica de l'àrab. 

8893 GREC I TR-C 8 4 A Estudi de la llengua grega. 

 

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

8802 LLENGUA ESPANYOLA II TR-A 8 4 A 
Formació bàsica en la descripció de la llengua 
espanyola. Teoria i pràctica de l'espanyol: 
composició, especialment morfologia i sintaxi. 

8804 LITERATURA ESPANYOLA II TR-A 8 4 A 

Estudi històric i filològic de les etapes, els 
moviments, els autors i les obres principals de la 
literatura espanyola, especialment dels segles 
XVIII i XIX. 

8807 TEORIA DE LA LITERATURA TR-A 8 4 A 
Conceptes bàsics i problemes fonamentals de la 
ciència literària. 

Literatura de la Segona Llengua 

8603 LITERATURA CATALANA I TR-B 8 4 A 

Estudi històric i filològic de les etapes, els 
moviments, els autors i les obres principals de la 
literatura catalana (introducció a la literatura 
medieval i moderna). 

8903 LITERATURA ANGLESA I TR-B 8 4 A 

Estudi històric i filològic de les etapes, els 
moviments, els autors i les obres principals de la 
literatura anglesa. Estudi i anàlisi de textos 
representatius del segle XX. 

8703 LITERATURA FRANCESA I TR-B 8 4 A 
Estudi històric i filològic de les etapes, els 
moviments, els autors i les obres principals de la 
literatura francesa (edat mitjana/segle XVI). 

8503 LITERATURA ÀRAB I TR-B 8 4 A 
Estudi històric i filològic de les etapes, els 
moviments, els autors i les obres principals de la 
literatura àrab. 

8896 GÈNERES LITERARIS GRECS TR-B 8 4 A Estudi dels textos literaris grecs. 

8604 LITERATURA CATALANA II TR-B 8 4 A 

Estudi històric i filològic de les etapes, els 
moviments, els autors i les obres principals de la 
literatura catalana (introducció a la literatura 
contemporània). 

8904 LITERATURA ANGLESA II TR-B 8 4 A 
Estudi històric i filològic de les etapes, els 
moviments, els autors i les obres principals de la 
literatura anglesa. 

8704 LITERATURA FRANCESA II TR-B 8 4 A 
Estudi històric i filològic de les etapes, els 
moviments, els autors i les obres principals de la 
literatura francesa (segles XVII i XVIII). 

8504 LITERATURA ÀRAB II TR-B 8 4 A 
Estudi històric i filològic de les etapes, 
moviments, autors i obres principals de la 
literatura àrab. 

Ampliació de la 2a Llengua o Literatura, o 3a Llengua o 3a Literatura 

8601 LLENGUA CATALANA I OB 8 4 A 
Formació bàsica en la descripció de la llengua 
catalana. Teoria i pràctica del català (fonètica, 
fonologia i morfologia). 

8901 LLENGUA ANGLESA I OB 8 4 A 
Formació bàsica en la descripció de la llengua 
anglesa. Teoria i pràctica de l'anglès (introducció 
a la morfologia anglesa). 

8701 LLENGUA FRANCESA I OB 8 4 A 
Formació bàsica en la filologia francesa. 
Descripció de la llengua francesa. Teoria i 
pràctica del francès (morfologia). 

8501 LLENGUA ÀRAB I OB 8 4 A 
Formació bàsica en l'evolució i la descripció de la 
llengua àrab. Teoria i pràctica de l'àrab. 

8893 GREC I OB 8 4 A Estudi de la llengua grega. 

8602 LLENGUA CATALANA II OB 8 4 A 
Formació bàsica en la descripció de la llengua 
catalana. Teoria i pràctica del català (sintaxi, 
lexicologia i semàntica). 

8902 LLENGUA ANGLESA II OB 8 4 A 
Formació bàsica en la descripció de la llengua 
anglesa. Teoria i pràctica de l'anglès (introducció 
a la sintaxi anglesa). 

 

CICLE CURS 
Matèries 
Troncals 

Matèries 
Obligatòries 

Matèries 
Optatives 

Crèdits Lliure 
Configuració 

TOTALS 

1r 72 / 60 1 0 0 / 12 1 0 72 
I CICLE 

2n 48 12 0 18 78 
Subtotals 120 12 0 18 150 

3r 36 18 12 6 72 
II CICLE 

4t 36 24 12 6 78 
Subtotals 72 42 24 12 150 
TOTALS 192 54 24 30 300 
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SEGON CURS 3 TR-A + 1 TR-B + 1 OB + 18 CrLC* (Cont.)

SEGON CICLE

ATENCIÓ:

· S'ha de tenir en compte que caldrà cursar en segon curs l'assignatura de Literatura corresponent a l'assignatura que es trie com a troncal C 
(segona llengua) en primer curs. Per exemple: si trieu en primer, com a troncal C, l'assignatura "Llengua Catalana I" haureu de cursar en segon 
almenys una de les següents: "Literatura Catalana I" o "Literatura Catalana II"
· Totes les matèries de Llengua (Àrab, Angles o Francesa) amb ordinal precisen haver cursat la d'ordinal inferior

TERCER CURS 5 TR + 3 OB + 12 CrOP** + 6 CrLC*

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

8702 LLENGUA FRANCESA II OB 8 4 A 
Formació bàsica en la filologia francesa. 
Descripció de la llengua francesa. Teoria i 
pràctica del francès (fonètica). 

8502 LLENGUA ÀRAB II OB 8 4 A Teoria i pràctica de l'àrab. 

8892 LLATÍ II OB 8 4 A 
Ampliació de l'estudi de la llengua i la literatura 
llatines. 

8894 GREC II OB 8 4 A Ampliació de l'estudi de la llengua grega. 

8603 LITERATURA CATALANA I OB 8 4 A 

Estudi històric i filològic de les etapes, els 
moviments, els autors i les obres principals de la 
literatura catalana (introducció a la literatura 
medieval i moderna). 

8903 LITERATURA ANGLESA I OB 8 4 A 

Estudi històric i filològic de les etapes, els 
moviments, els autors i les obres principals de la 
literatura anglesa. Estudi i anàlisi de textos 
representatius del segle XX. 

8703 LITERATURA FRANCESA I OB 8 4 A 
Estudi històric i filològic de les etapes, els 
moviments, els autors i les obres principals de la 
literatura francesa (edat mitjana/segle XVI). 

8503 LITERATURA ÀRAB I OB 8 4 A 
Estudi històric i filològic de les etapes, els 
moviments, els autors i les obres principals de la 
literatura àrab. 

8896 GÈNERES LITERARIS GRECS OB 8 4 A Estudi dels textos literaris grecs. 

8895 GÈNERES LITERARIS LLATINS OB 8 4 A Estudi de la literatura llatina. 

8604 LITERATURA CATALANA II OB 8 4 A 

Estudi històric i filològic de les etapes, els 
moviments, els autors i les obres principals de la 
literatura catalana (introducció a la literatura 
contemporània). 

8904 LITERATURA ANGLESA II OB 8 4 A 
Estudi històric i filològic de les etapes, els 
moviments, els autors i les obres principals de la 
literatura anglesa. 

8704 LITERATURA FRANCESA II OB 8 4 A 
Estudi històric i filològic de les etapes, els 
moviments, els autors i les obres principals de la 
literatura francesa (segles XVII i XVIII). 

8504 LITERATURA ÀRAB II OB 8 4 A 
Estudi històric i filològic de les etapes, 
moviments, autors i obres principals de la 
literatura àrab. 

A triar  una distinta de les que s'hagen cursat en 1r curs com troncal C o en 2n curs com troncal B. 

 

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

8808 GRAMÀTICA ESPANYOLA TR 8 4 A 
Descripció detallada i científica de la llengua 
espanyola. 

8809 
LITERATURA ESPANYOLA DEL 
RENAIXEMENT 

TR 4 2 Q 
Estudi històric i filològic dels moviments, els 
autors i les obres principals de la literatura 
espanyola del renaixement. 

8810 
LITERATURA ESPANYOLA DEL 
BARROC 

TR 4 2 Q 
Estudi històric i filològic dels moviments, els 
autors i les obres principals de la literatura 
espanyola del barroc. 

8811 
LITERATURA 
HISPANOAMERICANA 
CONTEMPORÀNIA I 

TR 4 2 Q 

Estudi històric i filològic dels moviments, les 
etapes, els autors i les obres principals de la 
poesia hispanoamericana des de la 
independència, amb una atenció especial al 
segle XX. 

8812 
LITERATURA 
HISPANOAMERICANA 
CONTEMPORÀNIA II 

TR 4 2 Q 

Estudi històric i filològic dels moviments, les 
etapes, els autors i les obres principals de la 
narrativa hispanoamericana des de la 
independència fins al segle XX. 

8813 
INTRODUCCIÓ A LA 
LITERATURA 
HISPANOAMERICANA 

OB 4 2 Q 

Formació bàsica sobre els conceptes i els 
problemes fonamentals de la literatura 
hispanoamericana des de la conquesta. Revisió 
dels períodes principals d'aquesta literatura. 

8814 
SOCIOLINGÜÍSTICA 
ESPANYOLA 

OB 4 2 Q 
Anàlisi de la covariació dels fets lingüístics i els 
factors socials en relació amb la llengua 
espanyola. 

8815 
PRAGMÀTICA I ANÀLISI DEL 
DISCURS 

OB 4 2 Q 
Fonaments teòrics i metodològics de pragmàtica 
lingüística, lingüística textual i anàlisi del discurs. 
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SEGON CURS 3 TR-A + 1 TR-B + 1 OB + 18 CrLC* (Cont.)

SEGON CICLE

ATENCIÓ:

· S'ha de tenir en compte que caldrà cursar en segon curs l'assignatura de Literatura corresponent a l'assignatura que es trie com a troncal C 
(segona llengua) en primer curs. Per exemple: si trieu en primer, com a troncal C, l'assignatura "Llengua Catalana I" haureu de cursar en segon 
almenys una de les següents: "Literatura Catalana I" o "Literatura Catalana II"
· Totes les matèries de Llengua (Àrab, Angles o Francesa) amb ordinal precisen haver cursat la d'ordinal inferior

TERCER CURS 5 TR + 3 OB + 12 CrOP** + 6 CrLC*

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

8702 LLENGUA FRANCESA II OB 8 4 A 
Formació bàsica en la filologia francesa. 
Descripció de la llengua francesa. Teoria i 
pràctica del francès (fonètica). 

8502 LLENGUA ÀRAB II OB 8 4 A Teoria i pràctica de l'àrab. 

8892 LLATÍ II OB 8 4 A 
Ampliació de l'estudi de la llengua i la literatura 
llatines. 

8894 GREC II OB 8 4 A Ampliació de l'estudi de la llengua grega. 

8603 LITERATURA CATALANA I OB 8 4 A 

Estudi històric i filològic de les etapes, els 
moviments, els autors i les obres principals de la 
literatura catalana (introducció a la literatura 
medieval i moderna). 

8903 LITERATURA ANGLESA I OB 8 4 A 

Estudi històric i filològic de les etapes, els 
moviments, els autors i les obres principals de la 
literatura anglesa. Estudi i anàlisi de textos 
representatius del segle XX. 

8703 LITERATURA FRANCESA I OB 8 4 A 
Estudi històric i filològic de les etapes, els 
moviments, els autors i les obres principals de la 
literatura francesa (edat mitjana/segle XVI). 

8503 LITERATURA ÀRAB I OB 8 4 A 
Estudi històric i filològic de les etapes, els 
moviments, els autors i les obres principals de la 
literatura àrab. 

8896 GÈNERES LITERARIS GRECS OB 8 4 A Estudi dels textos literaris grecs. 

8895 GÈNERES LITERARIS LLATINS OB 8 4 A Estudi de la literatura llatina. 

8604 LITERATURA CATALANA II OB 8 4 A 

Estudi històric i filològic de les etapes, els 
moviments, els autors i les obres principals de la 
literatura catalana (introducció a la literatura 
contemporània). 

8904 LITERATURA ANGLESA II OB 8 4 A 
Estudi històric i filològic de les etapes, els 
moviments, els autors i les obres principals de la 
literatura anglesa. 

8704 LITERATURA FRANCESA II OB 8 4 A 
Estudi històric i filològic de les etapes, els 
moviments, els autors i les obres principals de la 
literatura francesa (segles XVII i XVIII). 

8504 LITERATURA ÀRAB II OB 8 4 A 
Estudi històric i filològic de les etapes, 
moviments, autors i obres principals de la 
literatura àrab. 

A triar  una distinta de les que s'hagen cursat en 1r curs com troncal C o en 2n curs com troncal B. 

 

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

8808 GRAMÀTICA ESPANYOLA TR 8 4 A 
Descripció detallada i científica de la llengua 
espanyola. 

8809 
LITERATURA ESPANYOLA DEL 
RENAIXEMENT 

TR 4 2 Q 
Estudi històric i filològic dels moviments, els 
autors i les obres principals de la literatura 
espanyola del renaixement. 

8810 
LITERATURA ESPANYOLA DEL 
BARROC 

TR 4 2 Q 
Estudi històric i filològic dels moviments, els 
autors i les obres principals de la literatura 
espanyola del barroc. 

8811 
LITERATURA 
HISPANOAMERICANA 
CONTEMPORÀNIA I 

TR 4 2 Q 

Estudi històric i filològic dels moviments, les 
etapes, els autors i les obres principals de la 
poesia hispanoamericana des de la 
independència, amb una atenció especial al 
segle XX. 

8812 
LITERATURA 
HISPANOAMERICANA 
CONTEMPORÀNIA II 

TR 4 2 Q 

Estudi històric i filològic dels moviments, les 
etapes, els autors i les obres principals de la 
narrativa hispanoamericana des de la 
independència fins al segle XX. 

8813 
INTRODUCCIÓ A LA 
LITERATURA 
HISPANOAMERICANA 

OB 4 2 Q 

Formació bàsica sobre els conceptes i els 
problemes fonamentals de la literatura 
hispanoamericana des de la conquesta. Revisió 
dels períodes principals d'aquesta literatura. 

8814 
SOCIOLINGÜÍSTICA 
ESPANYOLA 

OB 4 2 Q 
Anàlisi de la covariació dels fets lingüístics i els 
factors socials en relació amb la llengua 
espanyola. 

8815 
PRAGMÀTICA I ANÀLISI DEL 
DISCURS 

OB 4 2 Q 
Fonaments teòrics i metodològics de pragmàtica 
lingüística, lingüística textual i anàlisi del discurs. 
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ASSIGNATURES OPTATIVESQUART CURS 5 TR + 4 OB + 12 CrOP** + 6 CrLC*

* CrLC: crèdits d'assignatures de lliure configuració curricular. Podeu elegir aquestes assignatures d'entre les que figuren en el “Catàleg 
d'Assignatures de Lliure Configuració” que s'edita cada any, amb les limitacions que s'hi indiquen, entre les optatives del teu propi pla d'estudis 
i amb assignatures o activitats acadèmiques que no consten en els plans d'estudi de la UA i que hagen sigut aprovades amb aqueste fi en el 
Consell de Govern.

** CrOP: Assignatures Optatives. Pel que fa a les assignatures optatives de segon cicle, s'estableix una oferta per matèries (Llengua Espanyola, 
Literatura Espanyola, i altres disciplines auxiliars o complementàries de la Filologia Espanyola), que la Universitat concretarà en cada curs 
acadèmic, d'acord amb les disponibilitats docents, les necessitats socials i la demanda dels estudiants. El següent llistat d'assignatures 
optatives inclou totes les aprovades en el pla d'estudis, però, com ja s'ha indicat, cada any s'ofereix un nombre d'elles, no totes.

8816 
HISTÒRIA DE LA LLENGUA 
ESPANYOLA 

TR 8 4 A Estudi diacrònic de la llengua espanyola. 

8817 
LITERATURA ESPANYOLA 
MEDIEVAL I 

TR 4 2 Q 

Estudi històric i filològic de les etapes, els 
moviments, els autors i les obres principals de la 
literatura espanyola medieval des del segle X 
fins al XII. 

8818 
LITERATURA ESPANYOLA 
MEDIEVAL II 

TR 4 2 Q 

Estudi històric i filològic de les etapes, els 
moviments, els autors i les obres principals de la 
literatura espanyola medieval des del segle XIII 
fins al XV. 

8819 
LITERATURA 
HISPANOAMERICANA 
COLONIAL I 

TR 4 2 Q 

Estudi històric i filològic dels moviments, les 
etapes, els autors i les obres principals des de 
les cultures precolombines fins a la literatura 
hispanoamericana renaixentista. 

8820 
LITERATURA 
HISPANOAMERICANA 
COLONIAL II 

TR 4 2 Q 

Estudi històric i filològic dels moviments, les 
etapes, els autors i les obres principals del 
barroc, la il lustració i la independència a 
hispanoamèrica. 

8821 TEATRE CLÀSSIC ESPANYOL OB 4 2 Q 

Anàlisi històrica i filològica del teatre clàssic 
espanyol: el teatre castellà medieval, l'evolució 
dels gèneres dramàtics durant el renaixement i 
els grans models de la comèdia barroca. 

8822 
HISTÒRIA DE LA LLENGUA 
ESPANYOLA II 

OB 4 2 Q 
Anàlisi dels condicionants històrics i socials 
determinants de l'evolució diacrònica de la 
llengua espanyola. 

8823 
LITERATURA COMPARADA. 
TEORIA I PRÀCTICA 

OB 2 4 Q 

Problemes teòrics i epistemològics del 
comparatisme general i, específicament, de la 
literatura comparada. Els grans aspectes de les 
relacions entre les literatures, com també entre 
les literatures i les arts, en el marc de la història 
del pensament i la ciència de la cultura. 

8824 PRAGMÀTICA DE L'ESPANYOL OB 4 2 Q 
Anàlisi dels condicionants contextuals de les 
estructures de la llengua espanyola i estudi de 
les estructures textuals i discursives d'aquesta. 

 

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

8825 
PERIODISME I LITERATURA 
ESPANYOLA I: DEL SEGLE XVIII 
A LA RESTAURACIÓ 

OP 4 2 Q 

Anàlisi de la premsa periòdica espanyola del segle 
XVIII a la restauració: polèmiques, reformes 
teatrals i publicacions relacionades amb els 
diversos gèneres literaris. 

8826 
PERIODISME I LITERATURA 
ESPANYOLA II: RESTAURACIÓ I 
FI DE SEGLE 

OP 4 2 Q 

Anàlisi de la premsa literària periòdica espanyola 
de la restauració i la fi de segle: polèmiques, 
reformes teatrals i publicacions relacionades amb 
els diversos gèneres literaris. 

8827 
NOVEL·LA ESPANYOLA DEL 
MODERNISME A 
L'AVANTGUARDA 

OP 4 2 Q 
Anàlisi dels autors, les tendències i les obres 
principals de la novel·lística espanyola del 
modernisme a l'avantguarda. 

8828 
HISTÒRIA DEL TEATRE 
ESPANYOL: SEGLE XX 

OP 4 2 A 
Estudi dels autors, les tendències i les obres 
principals del teatre espanyol del segle XX en el 
seu context sociohistòric. 

8829 LÍRICA BARROCA ESPANYOLA OP 4 2 Q 

Anàlisi dels autors, les tendències i les obres 
principals de la poesia espanyola del segle XVII, 
en connexió amb el discurs del pensament i la 
realitat sociohistòrica, com també amb els corrents 
més influents de la literatura europea. 

8830 
NOVEL·LA ESPANYOLA DEL 
SEGLE XIX: ROMANTICISME 

OP 4 2 Q 
Estudi dels autors, les tendències i les obres 
principals de la novel·lística romàntica espanyola. 

8831 
ANÀLISI SEMIÒTICA DE TEXTOS 
HISPÀNICS 

OP 4 2 Q 

Anàlisi, en qualitat de construcció conceptual, de 
les condicions d'aprehensió i la producció del 
sentit expressades formalment en diversos tipus 
de textos en llengua espanyola. 

8832 
APLICACIONS INFORMÀTIQUES 
EN LA LLENGUA ESPANYOLA 

OP 4 2 Q 

Adquisició i aplicació d'eines informàtiques com a 
metodologia per a l'estudi i la investigació de la 
llengua espanyola en diversos camps: arxius 
digitals textuals, recuperació d'informació lèxica, 
etc. 

8833 
GEOGRAFIA LINGÜÍSTICA DE 
L'ESPANYOL 

OP 4 2 Q 
Història, principis, mètodes i etapes de la 
disciplina. Coneixements dels atles lingüístics 
europeus, espanyols i hispanoamericans. 

8834 
COMENTARI FILOLÒGIC DE 
TEXTOS HISPÀNICS 

OP 4 2 Q 

Introducció a la metodologia de l'anàlisi de text des 
d'un punt de vista filològic amb implicacions 
lingüístiques i literàries. Anàlisi de textos des 
d'aquesta perspectiva. 

8835 
NOVEL·LA ESPANYOLA DEL 
SEGLE XIX: REALISME I 
NATURALISME 

OP 4 2 Q 
Estudi dels autors, les tendències i les obres 
principals de la novel·lística realista i naturalista 
espanyola. 

8836 
POESIA ESPANYOLA DEL 
MODERNISME 

OP 4 2 Q 

Estudi dels autors, les tendències i les obres 
principals de la lírica modernista espanyola, en 
connexió amb els corrents més influents de la 
literatura europea i hispanoamericana. 

8837 
POESIA ESPANYOLA DE 
L'AVANTGUARDA 

OP 4 2 Q 

Estudi dels autors, les tendències i les obres 
principals de la poesia espanyola d'avantguarda, 
en connexió amb els corrents més influents de la 
literatura i de l'art europeus. 

8838 
POESIA ESPANYOLA ENTRE 
1939 I 1975 

OP 4 2 Q 

Anàlisi dels autors, les tendències i les obres 
principals de la poesia espanyola del període 
franquista, en connexió amb el discurs del 
pensament i la realitat sociohistòrica. 

8839 
TEATRE ESPANYOL DEL SEGLE 
XVIII 

OP 4 2 Q 
Estudi dels  autors, les tendències i les obres 
principals del teatre espanyol del segle XVIII la 
comèdia i la tragèdia neoclàssiques, el sainet. 
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ASSIGNATURES OPTATIVESQUART CURS 5 TR + 4 OB + 12 CrOP** + 6 CrLC*

* CrLC: crèdits d'assignatures de lliure configuració curricular. Podeu elegir aquestes assignatures d'entre les que figuren en el “Catàleg 
d'Assignatures de Lliure Configuració” que s'edita cada any, amb les limitacions que s'hi indiquen, entre les optatives del teu propi pla d'estudis 
i amb assignatures o activitats acadèmiques que no consten en els plans d'estudi de la UA i que hagen sigut aprovades amb aqueste fi en el 
Consell de Govern.

** CrOP: Assignatures Optatives. Pel que fa a les assignatures optatives de segon cicle, s'estableix una oferta per matèries (Llengua Espanyola, 
Literatura Espanyola, i altres disciplines auxiliars o complementàries de la Filologia Espanyola), que la Universitat concretarà en cada curs 
acadèmic, d'acord amb les disponibilitats docents, les necessitats socials i la demanda dels estudiants. El següent llistat d'assignatures 
optatives inclou totes les aprovades en el pla d'estudis, però, com ja s'ha indicat, cada any s'ofereix un nombre d'elles, no totes.

8816 
HISTÒRIA DE LA LLENGUA 
ESPANYOLA 

TR 8 4 A Estudi diacrònic de la llengua espanyola. 

8817 
LITERATURA ESPANYOLA 
MEDIEVAL I 

TR 4 2 Q 

Estudi històric i filològic de les etapes, els 
moviments, els autors i les obres principals de la 
literatura espanyola medieval des del segle X 
fins al XII. 

8818 
LITERATURA ESPANYOLA 
MEDIEVAL II 

TR 4 2 Q 

Estudi històric i filològic de les etapes, els 
moviments, els autors i les obres principals de la 
literatura espanyola medieval des del segle XIII 
fins al XV. 

8819 
LITERATURA 
HISPANOAMERICANA 
COLONIAL I 

TR 4 2 Q 

Estudi històric i filològic dels moviments, les 
etapes, els autors i les obres principals des de 
les cultures precolombines fins a la literatura 
hispanoamericana renaixentista. 

8820 
LITERATURA 
HISPANOAMERICANA 
COLONIAL II 

TR 4 2 Q 

Estudi històric i filològic dels moviments, les 
etapes, els autors i les obres principals del 
barroc, la il lustració i la independència a 
hispanoamèrica. 

8821 TEATRE CLÀSSIC ESPANYOL OB 4 2 Q 

Anàlisi històrica i filològica del teatre clàssic 
espanyol: el teatre castellà medieval, l'evolució 
dels gèneres dramàtics durant el renaixement i 
els grans models de la comèdia barroca. 

8822 
HISTÒRIA DE LA LLENGUA 
ESPANYOLA II 

OB 4 2 Q 
Anàlisi dels condicionants històrics i socials 
determinants de l'evolució diacrònica de la 
llengua espanyola. 

8823 
LITERATURA COMPARADA. 
TEORIA I PRÀCTICA 

OB 2 4 Q 

Problemes teòrics i epistemològics del 
comparatisme general i, específicament, de la 
literatura comparada. Els grans aspectes de les 
relacions entre les literatures, com també entre 
les literatures i les arts, en el marc de la història 
del pensament i la ciència de la cultura. 

8824 PRAGMÀTICA DE L'ESPANYOL OB 4 2 Q 
Anàlisi dels condicionants contextuals de les 
estructures de la llengua espanyola i estudi de 
les estructures textuals i discursives d'aquesta. 

 

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 
Teòrics

Crèdits
Pràctics Durada

8825 
PERIODISME I LITERATURA 
ESPANYOLA I: DEL SEGLE XVIII 
A LA RESTAURACIÓ 

OP 4 2 Q 

Anàlisi de la premsa periòdica espanyola del segle 
XVIII a la restauració: polèmiques, reformes 
teatrals i publicacions relacionades amb els 
diversos gèneres literaris. 

8826 
PERIODISME I LITERATURA 
ESPANYOLA II: RESTAURACIÓ I 
FI DE SEGLE 

OP 4 2 Q 

Anàlisi de la premsa literària periòdica espanyola 
de la restauració i la fi de segle: polèmiques, 
reformes teatrals i publicacions relacionades amb 
els diversos gèneres literaris. 

8827 
NOVEL·LA ESPANYOLA DEL 
MODERNISME A 
L'AVANTGUARDA 

OP 4 2 Q 
Anàlisi dels autors, les tendències i les obres 
principals de la novel·lística espanyola del 
modernisme a l'avantguarda. 

8828 
HISTÒRIA DEL TEATRE 
ESPANYOL: SEGLE XX 

OP 4 2 A 
Estudi dels autors, les tendències i les obres 
principals del teatre espanyol del segle XX en el 
seu context sociohistòric. 

8829 LÍRICA BARROCA ESPANYOLA OP 4 2 Q 

Anàlisi dels autors, les tendències i les obres 
principals de la poesia espanyola del segle XVII, 
en connexió amb el discurs del pensament i la 
realitat sociohistòrica, com també amb els corrents 
més influents de la literatura europea. 

8830 
NOVEL·LA ESPANYOLA DEL 
SEGLE XIX: ROMANTICISME 

OP 4 2 Q 
Estudi dels autors, les tendències i les obres 
principals de la novel·lística romàntica espanyola. 

8831 
ANÀLISI SEMIÒTICA DE TEXTOS 
HISPÀNICS 

OP 4 2 Q 

Anàlisi, en qualitat de construcció conceptual, de 
les condicions d'aprehensió i la producció del 
sentit expressades formalment en diversos tipus 
de textos en llengua espanyola. 

8832 
APLICACIONS INFORMÀTIQUES 
EN LA LLENGUA ESPANYOLA 

OP 4 2 Q 

Adquisició i aplicació d'eines informàtiques com a 
metodologia per a l'estudi i la investigació de la 
llengua espanyola en diversos camps: arxius 
digitals textuals, recuperació d'informació lèxica, 
etc. 

8833 
GEOGRAFIA LINGÜÍSTICA DE 
L'ESPANYOL 

OP 4 2 Q 
Història, principis, mètodes i etapes de la 
disciplina. Coneixements dels atles lingüístics 
europeus, espanyols i hispanoamericans. 

8834 
COMENTARI FILOLÒGIC DE 
TEXTOS HISPÀNICS 

OP 4 2 Q 

Introducció a la metodologia de l'anàlisi de text des 
d'un punt de vista filològic amb implicacions 
lingüístiques i literàries. Anàlisi de textos des 
d'aquesta perspectiva. 

8835 
NOVEL·LA ESPANYOLA DEL 
SEGLE XIX: REALISME I 
NATURALISME 

OP 4 2 Q 
Estudi dels autors, les tendències i les obres 
principals de la novel·lística realista i naturalista 
espanyola. 

8836 
POESIA ESPANYOLA DEL 
MODERNISME 

OP 4 2 Q 

Estudi dels autors, les tendències i les obres 
principals de la lírica modernista espanyola, en 
connexió amb els corrents més influents de la 
literatura europea i hispanoamericana. 

8837 
POESIA ESPANYOLA DE 
L'AVANTGUARDA 

OP 4 2 Q 

Estudi dels autors, les tendències i les obres 
principals de la poesia espanyola d'avantguarda, 
en connexió amb els corrents més influents de la 
literatura i de l'art europeus. 

8838 
POESIA ESPANYOLA ENTRE 
1939 I 1975 

OP 4 2 Q 

Anàlisi dels autors, les tendències i les obres 
principals de la poesia espanyola del període 
franquista, en connexió amb el discurs del 
pensament i la realitat sociohistòrica. 

8839 
TEATRE ESPANYOL DEL SEGLE 
XVIII 

OP 4 2 Q 
Estudi dels  autors, les tendències i les obres 
principals del teatre espanyol del segle XVIII la 
comèdia i la tragèdia neoclàssiques, el sainet. 
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ASSIGNATURES OPTATIVES (Cont.)
ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 

Teòrics
Crèdits
Pràctics Durada

8840 
TEATRE ESPANYOL DEL SEGLE 
XIX 

OP 4 2 Q 
Anàlisi dels autors, els corrents i les obres 
principals del teatre vuitcentista espanyol en el seu 
context sociohistòric. 

8841 
RELACIONS ENTRE LA 
LITERATURA ESPANYOLA I EL 
CINEMA 

OP 4 2 Q 

Estudi de la presència de la literatura i el teatre 
espanyols en la història del cinema espanyol a 
través dels autors, els temes, els gèneres, les 
adaptacions, els actors, etc. 

8842 
NARRATIVA 
HISPANOAMERICANA DELS 60 
ALS NOSTRES DIES 

OP 4 2 Q 

Anàlisi dels corrents narratius hispanoamericans 
principals a partir del boom. Estudi de l'evolució i 
les etapes de la novel·la i el conte a partir dels 
anys 60, com també els antecedents. 

8843 
POESIA I ASSAIG 
HISPANOAMERICANS DEL 
SEGLE XX 

OP 4 2 Q 

Continuació i ampliació dels moviments poètics i 
assagístics principals de la literatura 
hispanoamericana del segle XX. Estudi específic 
dels autors més notoris. 

8844 
LITERATURES 
PRECOLOMBINES 

OP 4 2 Q 
Anàlisi de les cultures anteriors a la conquesta i la 
colonització de les terres americanes amb un 
èmfasi especial en la seua literatura. 

8845 TEATRE HISPANOAMERICÀ OP 4 2 Q 
Anàlisi històric i filològic del teatre hispanoamericà: 
orígens, evangelització, colònia, independència i 
grans models del segle XX. 

8846 
DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA 
LITERATURA ESPANYOLES 

OP 4 2 Q 

La llengua i la literatura en els dissenys curriculars 
de l'ensenyament obligatori i postobligatori. Els 
processos de seqüenciació d'objectius en l'àrea de 
llengua i literatura i d'integració en el procés 
general d'ensenyament/aprenentatge. Estratègies 
d'actuació docent. 

 

8847 
LA LITERATURA ORAL I LES 
SEUES APLICACIONS 

OP 4 2 Q 
Estratègies i models per a la utilització didàctica de 
les formes literàries de caràcter tradicional i 
transmissió oral. 

8848 
LINGÜÍSTICA APLICADA A 
L'APRENENTATGE DE 
SEGONES LLENGÜES 

OP 4 2 Q 
Estudi dels aspectes essencials de l'aprenentatge 
de segones llengües, d'acord amb les aportacions 
que la lingüística ha aplicat en aquest camp. 

8849 
LINGÜÍSTICA APLICADA A 
L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES 
MATERNES 

OP 4 2 Q 

Estudi de conceptes elaborats per les ciències del 
llenguatge, les investigacions i les propostes que 
són rellevants per a l'ensenyament de les llengües 
maternes. 

8850 EPISTEMOLOGIA LINGÜÍSTICA OP 4 2 Q 
Epistemologia de la lingüística. El llenguatge com 
a prisma organitzador de la realitat lingüística. 
Epistemologia hermenèutica. 

8851 
LINGÜÍSTICA I ANÀLISI 
LITERÀRIA 

OP 4 2 Q 
La lingüística de la literatura: història i mètodes. 
Anàlisi lingüística de la versificació i la sintaxi 
literària. 

8852 TIPOLOGIA LINGÜÍSTICA OP 4 2 Q 

Acostament a l'estudi de la diversitat de llengües 
del món, de la classificació d'aquestes per criteris 
genètics i estructurals, com també de la relació 
entre els estudis tipològics i la recerca d'universals 
lingüístics. 

8853 
MODELS TEÒRICS DE LA 
LINGÜÍSTICA CONTEMPORÀNIA 

OP 4 2 Q 

Introducció a l'estudi dels models gramaticals 
principals que, tant des de la perspectiva formal 
com des de la funcional, han sorgit en la lingüística 
més recent. 

8854 LLATÍ MEDIEVAL OP 4 2 Q 
Estudi dels trets més rellevants de la llengua i la 
literatura llatines medievals a partir dels textos més 
significatius. 

8855 LITERATURA NEOLLATINA OP 4 2 Q 

Introducció a l'estudi de la producció literària en 
llengua llatina durant el renaixement, el barroc i la 
il·lustració, a través de l'anàlisi i el comentari dels 
textos i els autors més rellevants. 
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8840 
TEATRE ESPANYOL DEL SEGLE 
XIX 

OP 4 2 Q 
Anàlisi dels autors, els corrents i les obres 
principals del teatre vuitcentista espanyol en el seu 
context sociohistòric. 

8841 
RELACIONS ENTRE LA 
LITERATURA ESPANYOLA I EL 
CINEMA 

OP 4 2 Q 

Estudi de la presència de la literatura i el teatre 
espanyols en la història del cinema espanyol a 
través dels autors, els temes, els gèneres, les 
adaptacions, els actors, etc. 

8842 
NARRATIVA 
HISPANOAMERICANA DELS 60 
ALS NOSTRES DIES 

OP 4 2 Q 

Anàlisi dels corrents narratius hispanoamericans 
principals a partir del boom. Estudi de l'evolució i 
les etapes de la novel·la i el conte a partir dels 
anys 60, com també els antecedents. 

8843 
POESIA I ASSAIG 
HISPANOAMERICANS DEL 
SEGLE XX 

OP 4 2 Q 

Continuació i ampliació dels moviments poètics i 
assagístics principals de la literatura 
hispanoamericana del segle XX. Estudi específic 
dels autors més notoris. 

8844 
LITERATURES 
PRECOLOMBINES 

OP 4 2 Q 
Anàlisi de les cultures anteriors a la conquesta i la 
colonització de les terres americanes amb un 
èmfasi especial en la seua literatura. 

8845 TEATRE HISPANOAMERICÀ OP 4 2 Q 
Anàlisi històric i filològic del teatre hispanoamericà: 
orígens, evangelització, colònia, independència i 
grans models del segle XX. 

8846 
DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA 
LITERATURA ESPANYOLES 

OP 4 2 Q 

La llengua i la literatura en els dissenys curriculars 
de l'ensenyament obligatori i postobligatori. Els 
processos de seqüenciació d'objectius en l'àrea de 
llengua i literatura i d'integració en el procés 
general d'ensenyament/aprenentatge. Estratègies 
d'actuació docent. 

 

8847 
LA LITERATURA ORAL I LES 
SEUES APLICACIONS 

OP 4 2 Q 
Estratègies i models per a la utilització didàctica de 
les formes literàries de caràcter tradicional i 
transmissió oral. 

8848 
LINGÜÍSTICA APLICADA A 
L'APRENENTATGE DE 
SEGONES LLENGÜES 

OP 4 2 Q 
Estudi dels aspectes essencials de l'aprenentatge 
de segones llengües, d'acord amb les aportacions 
que la lingüística ha aplicat en aquest camp. 

8849 
LINGÜÍSTICA APLICADA A 
L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES 
MATERNES 

OP 4 2 Q 

Estudi de conceptes elaborats per les ciències del 
llenguatge, les investigacions i les propostes que 
són rellevants per a l'ensenyament de les llengües 
maternes. 

8850 EPISTEMOLOGIA LINGÜÍSTICA OP 4 2 Q 
Epistemologia de la lingüística. El llenguatge com 
a prisma organitzador de la realitat lingüística. 
Epistemologia hermenèutica. 

8851 
LINGÜÍSTICA I ANÀLISI 
LITERÀRIA 

OP 4 2 Q 
La lingüística de la literatura: història i mètodes. 
Anàlisi lingüística de la versificació i la sintaxi 
literària. 

8852 TIPOLOGIA LINGÜÍSTICA OP 4 2 Q 

Acostament a l'estudi de la diversitat de llengües 
del món, de la classificació d'aquestes per criteris 
genètics i estructurals, com també de la relació 
entre els estudis tipològics i la recerca d'universals 
lingüístics. 

8853 
MODELS TEÒRICS DE LA 
LINGÜÍSTICA CONTEMPORÀNIA 

OP 4 2 Q 

Introducció a l'estudi dels models gramaticals 
principals que, tant des de la perspectiva formal 
com des de la funcional, han sorgit en la lingüística 
més recent. 

8854 LLATÍ MEDIEVAL OP 4 2 Q 
Estudi dels trets més rellevants de la llengua i la 
literatura llatines medievals a partir dels textos més 
significatius. 

8855 LITERATURA NEOLLATINA OP 4 2 Q 

Introducció a l'estudi de la producció literària en 
llengua llatina durant el renaixement, el barroc i la 
il·lustració, a través de l'anàlisi i el comentari dels 
textos i els autors més rellevants. 
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8857 
CRÍTICA I HERMENÈUTICA 
LITERÀRIA I 

OP 4 2 Q 
Crítica literària, hermenèutica i teoria del text. 
Anàlisi de les grans escoles crítiques i exercicis 
pràctics. 

8858 
CRÍTICA I HERMENÈUTICA 
LITERÀRIA II 

OP 4 2 Q 
Aprofundiment en la crítica literària, hermenèutica i 
teoria del text. Anàlisi de les grans escoles 
crítiques i exercicis pràctics. 

8859 
TEORIA LITERÀRIA II: ESTÈTICA 
I POÈTICA I 

OP 4 2 Q 
Història del pensament estètic, retòric i poètic, 
evolució i relacions. 

8860 
TEORIA LITERÀRIA II: ESTÈTICA 
I POÈTICA II 

OP 4 2 Q 
Aprofundiment en la història del pensament 
estètic, retòric i poètic: evolució i relacions. 

8861 
TEORIA I PRÀCTICA DEL 
COMENTARI DE TEXT 

OP 2 4 Q 
Estudi teòric i exercicis pràctics de comentari de 
textos poètics, narratius, dramàtics, assagístics, 
científics i estàndards. 

8862 
SINTAXI AVANÇADA DE 
L'ESPANYOL 

OP 4 2 Q 
Anàlisi descriptiva i explicativa de problemes 
d'importància fonamental i resolució difícil de les 
estructures gramaticals de la llengua espanyola. 

8863 DIALECTOLOGIA ESPANYOLA OP 4 2 Q 

Aquesta assignatura ofereix una introducció a la 
disciplina, un coneixement de les varietats 
diatòpiques de la llengua espanyola i analitza 
mapes lingüístics espanyols. 

8864 L'ESPANYOL D'AMÈRICA OP 4 2 Q 

Aquesta assignatura tracta els factors 
historicosocials que han condicionat la llengua 
castellana en el nou món i ofereix una visió de les 
peculiaritats fonètiques, morfosintàctiques i 
lèxiques de la nova varietat que en resulta. 

 

8865 
LEXICOGRAFIA DESCRIPTIVA 
DE L'ESPANYOL 

OP 4 2 Q 

Aquesta assignatura té com a objectiu la 
descripció del contingut i la forma dels diccionaris 
de l'espanyol i parteix dels principis 
teoricolingüístics que radiquen en l'elaboració 
d'aquests, i també de la finalitat didàctica que tota 
obra lexicogràfica projecta sobre el component 
lèxic de la llengua espanyola. 

8866 
HISTÒRIA DE LA LEXICOGRAFIA 
ESPANYOLA 

OP 4 2 Q 

Aquesta assignatura té com a objectiu el 
seguiment de les diverses etapes que conformen 
la història dels diccionaris de l'espanyol. Parteix 
del context historicolingüístic, social i cultural en 
què sorgeixen i descriu les diverses tipologies 
d'obres lexicogràfiques que l'evolució de les 
tècniques d'elaboració de diccionaris propicien a 
cada moment. Estudi detallat de les obres 
lexicogràfiques principals de l'espanyol des de 
l'edat mitjana fins al segle XIX. 

8867 
FONÈTICA ACÚSTICA DE LA 
LLENGUA ESPANYOLA 

OP 4 2 Q 

Descripció dels fonaments teòrics i instrumentals 
de la metodologia de base acústica, aplicats a 
l'estudi del component fonofonològic de l'espanyol. 
Descripció dels elements segmentals (vocals i 
consonants) i suprasegmentals (accent i 
entonació) de la llengua espanyola a partir dels 
seus trets acústics. 

8868 HOMER I EL MÓN MICÈNIC OP 4 2 Q 
Tradició i innovació en l'èpica homèrica. Descripció 
dels elements formals bàsics de la poesia èpica. 

8869 
LA RETÒRICA I LA POÈTICA 
CLÀSSIQUES EN ELS TEXTOS 
GRECS 

OP 4 2 Q 
Estudi de les fonts gregues com a pioneres en la 
investigació i la teorització sobre retòrica i poètica. 
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ASSIGNATURES OPTATIVES (Cont.)
ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 

Teòrics
Crèdits
Pràctics Durada

ASSIGNATURES OPTATIVES (Cont.)
ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 

Teòrics
Crèdits
Pràctics Durada

8857 
CRÍTICA I HERMENÈUTICA 
LITERÀRIA I 

OP 4 2 Q 
Crítica literària, hermenèutica i teoria del text. 
Anàlisi de les grans escoles crítiques i exercicis 
pràctics. 

8858 
CRÍTICA I HERMENÈUTICA 
LITERÀRIA II 

OP 4 2 Q 
Aprofundiment en la crítica literària, hermenèutica i 
teoria del text. Anàlisi de les grans escoles 
crítiques i exercicis pràctics. 

8859 
TEORIA LITERÀRIA II: ESTÈTICA 
I POÈTICA I 

OP 4 2 Q 
Història del pensament estètic, retòric i poètic, 
evolució i relacions. 

8860 
TEORIA LITERÀRIA II: ESTÈTICA 
I POÈTICA II 

OP 4 2 Q 
Aprofundiment en la història del pensament 
estètic, retòric i poètic: evolució i relacions. 

8861 
TEORIA I PRÀCTICA DEL 
COMENTARI DE TEXT 

OP 2 4 Q 
Estudi teòric i exercicis pràctics de comentari de 
textos poètics, narratius, dramàtics, assagístics, 
científics i estàndards. 

8862 
SINTAXI AVANÇADA DE 
L'ESPANYOL 

OP 4 2 Q 
Anàlisi descriptiva i explicativa de problemes 
d'importància fonamental i resolució difícil de les 
estructures gramaticals de la llengua espanyola. 

8863 DIALECTOLOGIA ESPANYOLA OP 4 2 Q 

Aquesta assignatura ofereix una introducció a la 
disciplina, un coneixement de les varietats 
diatòpiques de la llengua espanyola i analitza 
mapes lingüístics espanyols. 

8864 L'ESPANYOL D'AMÈRICA OP 4 2 Q 

Aquesta assignatura tracta els factors 
historicosocials que han condicionat la llengua 
castellana en el nou món i ofereix una visió de les 
peculiaritats fonètiques, morfosintàctiques i 
lèxiques de la nova varietat que en resulta. 

 

8865 
LEXICOGRAFIA DESCRIPTIVA 
DE L'ESPANYOL 

OP 4 2 Q 

Aquesta assignatura té com a objectiu la 
descripció del contingut i la forma dels diccionaris 
de l'espanyol i parteix dels principis 
teoricolingüístics que radiquen en l'elaboració 
d'aquests, i també de la finalitat didàctica que tota 
obra lexicogràfica projecta sobre el component 
lèxic de la llengua espanyola. 

8866 
HISTÒRIA DE LA LEXICOGRAFIA 
ESPANYOLA 

OP 4 2 Q 

Aquesta assignatura té com a objectiu el 
seguiment de les diverses etapes que conformen 
la història dels diccionaris de l'espanyol. Parteix 
del context historicolingüístic, social i cultural en 
què sorgeixen i descriu les diverses tipologies 
d'obres lexicogràfiques que l'evolució de les 
tècniques d'elaboració de diccionaris propicien a 
cada moment. Estudi detallat de les obres 
lexicogràfiques principals de l'espanyol des de 
l'edat mitjana fins al segle XIX. 

8867 
FONÈTICA ACÚSTICA DE LA 
LLENGUA ESPANYOLA 

OP 4 2 Q 

Descripció dels fonaments teòrics i instrumentals 
de la metodologia de base acústica, aplicats a 
l'estudi del component fonofonològic de l'espanyol. 
Descripció dels elements segmentals (vocals i 
consonants) i suprasegmentals (accent i 
entonació) de la llengua espanyola a partir dels 
seus trets acústics. 

8868 HOMER I EL MÓN MICÈNIC OP 4 2 Q 
Tradició i innovació en l'èpica homèrica. Descripció 
dels elements formals bàsics de la poesia èpica. 

8869 
LA RETÒRICA I LA POÈTICA 
CLÀSSIQUES EN ELS TEXTOS 
GRECS 

OP 4 2 Q 
Estudi de les fonts gregues com a pioneres en la 
investigació i la teorització sobre retòrica i poètica. 
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8870 ESPANYOL COL·LOQUIAL OP 4 2 Q 

Descripció i explicació dels aspectes 
morfosintàctics, lexicosemàntics i discursius de 
l'espanyol col·loquial, entès com a varietat 
determinada pragmàticament, tant en les 
manifestacions orals d'aquest com en les escrites. 

8871 
ESPANYOL COM A LLENGUA 
ESTRANGERA I 

OP 4 2 Q 
Problemes bàsics de la gramàtica espanyola 
aplicats a la classe d'espanyol com llengua 
estrangera. 

8872 
ESPANYOL COM A LLENGUA 
ESTRANGERA II 

OP 4 2 Q 
Aprofundiment en els aspectes lingüístics i 
comunicatius de l'espanyol com llengua 
estrangera. 

8873 ESPANYOL PROFESSIONAL OP 4 2 Q 
Teoria i pràctica de la llengua espanyola aplicada 
a usos específics en distints àmbits professionals: 
juridicoadministratiu i cientificotècnic. 

8874 ESPANYOL DELS NEGOCIS OP 4 2 Q 
Teoria i pràctica de la llengua espanyola aplicada 
a usos específics en distints àmbits de l'activitat 
econòmica i empresarial. 

8875 
TERMINOLOGIA DE 
L'ESPANYOL 

OP 4 2 Q 

Introducció teòric-pràctica a la terminologia de 
l’espanyol: adquisició de les tècniques i mètodes 
de treball necessaris per al tractament dels 
llenguatges d'especialitat i per a l'elaboració i 
gestió de bases de dades terminològiques en 
llengua espanyola. 

8876 

LITERATURA I CULTURA 
ESPANYOLES DESTINADES A 
L'ENSENYAMENT DE 
L'ESPANYOL COM LLENGUA 
ESTRANGERA I 

OP 4 2 Q 

Introducció teòric-pràctica als objectius, 
plantejaments metodològics i continguts destinats 
a aconseguir l'acostament de l'alumne estranger a 
la literatura espanyola en el seu context cultural 
específic. 

8877 

LITERATURA I CULTURA 
ESPANYOLES DESTINADES A 
L'ENSENYAMENT DE 
L'ESPANYOL COM LLENGUA 
ESTRANGERA II 

OP 4 2 Q 

Aprofundiment teòric-pràctica en la selecció de 
materials literaris, la seua adequada explotació en 
l'aula i la seua aplicació a l'ensenyament de les 
quatre destreses bàsiques. 

8878 

LITERATURA I CULTURA 
HISPANOAMERICANES 
DESTINADES A 
L'ENSENYAMENT DE 
L'ESPANYOL COM LLENGUA 
ESTRANGERA I 

OP 4 2 Q 

Introducció teòric-pràctica als objectius, 
plantejaments metodològics i continguts destinats 
a aconseguir l'acostament de l'alumne estranger a 
la literatura hispanoamericana en el context de 
diversitat cultural al que es vincula aquesta 
literatura. 

8879 

LITERATURA I CULTURA 
HISPANOAMERICANES 
DESTINADES A 
L'ENSENYAMENT DE 
L'ESPANYOL COM LLENGUA 
ESTRANGERA II 

OP 4 2 Q 

Aprofundiment en l'enfocament i selecció de 
material literari al que pot accedir l'alumne 
estranger, la seua adequada explotació en l'aula i 
la seua aplicació a l'ensenyament de les quatre 
destreses bàsiques. 

8880 PSICOLINGÜÍSTICA OP 4 2 Q 

Introducció a l'estudi dels fenòmens lingüístics en 
la seua relació amb els factors psicològics, amb 
especial atenció a l'adquisició del llenguatge i el 
bilingüísme. 

8881 
TRASTORNS DEL LLENGUATGE 
I DE LA PARLA 

OP 4 2 Q 

Exposició del concepte de trastorn del llenguatge i 
del parla, anàlisi de les seues principals 
característiques i classificacions, així com de les 
vies per a la seua detecció. 

8882 LINGÜÍSTICA COMPUTACIONAL OP 4 2 Q 

Estudi dels diversos enfocaments lingüístics que 
permeten un acostament entre lingüística i 
informàtica, així com les seues aplicacions més 
importants. 

 

ASSIGNATURES OPTATIVES (Cont.)
ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 

Teòrics
Crèdits
Pràctics Durada

ASSIGNATURES OPTATIVES (Cont.)
ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 

Teòrics
Crèdits
Pràctics Durada

8883 
APRENENTATGE DE LLENGÜES 
I NOVES TECNOLOGIES 

OP 4 2 Q 

Aportacions i expectatives que ofereixen les noves 
tecnologies (programes multimèdia, internet, etc.) 
a la lingüística aplicada en l'àmbit de 
l'aprenentatge de llengües 

7959 

RECUPERACIONS DE LES 
LITERATURES 
PRECOLOMBINES EN ELS 
SEGLES XIX i XX 

OP 4 2 Q 

Presència i transformacions de signes, imatges, 
codis culturals i fragments de les literatures 
indígenes americanes en les obres literàries dels 
segles XIX i XX. 

Qualsevol altra assignatura troncal, obligatòria o optativa de segon cicle oferida en la resta de les llicenciatures en 
Filologia de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
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8870 ESPANYOL COL·LOQUIAL OP 4 2 Q 

Descripció i explicació dels aspectes 
morfosintàctics, lexicosemàntics i discursius de 
l'espanyol col·loquial, entès com a varietat 
determinada pragmàticament, tant en les 
manifestacions orals d'aquest com en les escrites. 

8871 
ESPANYOL COM A LLENGUA 
ESTRANGERA I 

OP 4 2 Q 
Problemes bàsics de la gramàtica espanyola 
aplicats a la classe d'espanyol com llengua 
estrangera. 

8872 
ESPANYOL COM A LLENGUA 
ESTRANGERA II 

OP 4 2 Q 
Aprofundiment en els aspectes lingüístics i 
comunicatius de l'espanyol com llengua 
estrangera. 

8873 ESPANYOL PROFESSIONAL OP 4 2 Q 
Teoria i pràctica de la llengua espanyola aplicada 
a usos específics en distints àmbits professionals: 
juridicoadministratiu i cientificotècnic. 

8874 ESPANYOL DELS NEGOCIS OP 4 2 Q 
Teoria i pràctica de la llengua espanyola aplicada 
a usos específics en distints àmbits de l'activitat 
econòmica i empresarial. 

8875 
TERMINOLOGIA DE 
L'ESPANYOL 

OP 4 2 Q 

Introducció teòric-pràctica a la terminologia de 
l’espanyol: adquisició de les tècniques i mètodes 
de treball necessaris per al tractament dels 
llenguatges d'especialitat i per a l'elaboració i 
gestió de bases de dades terminològiques en 
llengua espanyola. 

8876 

LITERATURA I CULTURA 
ESPANYOLES DESTINADES A 
L'ENSENYAMENT DE 
L'ESPANYOL COM LLENGUA 
ESTRANGERA I 

OP 4 2 Q 

Introducció teòric-pràctica als objectius, 
plantejaments metodològics i continguts destinats 
a aconseguir l'acostament de l'alumne estranger a 
la literatura espanyola en el seu context cultural 
específic. 

8877 

LITERATURA I CULTURA 
ESPANYOLES DESTINADES A 
L'ENSENYAMENT DE 
L'ESPANYOL COM LLENGUA 
ESTRANGERA II 

OP 4 2 Q 

Aprofundiment teòric-pràctica en la selecció de 
materials literaris, la seua adequada explotació en 
l'aula i la seua aplicació a l'ensenyament de les 
quatre destreses bàsiques. 

8878 

LITERATURA I CULTURA 
HISPANOAMERICANES 
DESTINADES A 
L'ENSENYAMENT DE 
L'ESPANYOL COM LLENGUA 
ESTRANGERA I 

OP 4 2 Q 

Introducció teòric-pràctica als objectius, 
plantejaments metodològics i continguts destinats 
a aconseguir l'acostament de l'alumne estranger a 
la literatura hispanoamericana en el context de 
diversitat cultural al que es vincula aquesta 
literatura. 

8879 

LITERATURA I CULTURA 
HISPANOAMERICANES 
DESTINADES A 
L'ENSENYAMENT DE 
L'ESPANYOL COM LLENGUA 
ESTRANGERA II 

OP 4 2 Q 

Aprofundiment en l'enfocament i selecció de 
material literari al que pot accedir l'alumne 
estranger, la seua adequada explotació en l'aula i 
la seua aplicació a l'ensenyament de les quatre 
destreses bàsiques. 

8880 PSICOLINGÜÍSTICA OP 4 2 Q 

Introducció a l'estudi dels fenòmens lingüístics en 
la seua relació amb els factors psicològics, amb 
especial atenció a l'adquisició del llenguatge i el 
bilingüísme. 

8881 
TRASTORNS DEL LLENGUATGE 
I DE LA PARLA 

OP 4 2 Q 

Exposició del concepte de trastorn del llenguatge i 
del parla, anàlisi de les seues principals 
característiques i classificacions, així com de les 
vies per a la seua detecció. 

8882 LINGÜÍSTICA COMPUTACIONAL OP 4 2 Q 

Estudi dels diversos enfocaments lingüístics que 
permeten un acostament entre lingüística i 
informàtica, així com les seues aplicacions més 
importants. 

 

ASSIGNATURES OPTATIVES (Cont.)
ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 

Teòrics
Crèdits
Pràctics Durada

ASSIGNATURES OPTATIVES (Cont.)
ContingutCodi Assignatura Tipus Crèdits 

Teòrics
Crèdits
Pràctics Durada

8883 
APRENENTATGE DE LLENGÜES 
I NOVES TECNOLOGIES 

OP 4 2 Q 

Aportacions i expectatives que ofereixen les noves 
tecnologies (programes multimèdia, internet, etc.) 
a la lingüística aplicada en l'àmbit de 
l'aprenentatge de llengües 

7959 

RECUPERACIONS DE LES 
LITERATURES 
PRECOLOMBINES EN ELS 
SEGLES XIX i XX 

OP 4 2 Q 

Presència i transformacions de signes, imatges, 
codis culturals i fragments de les literatures 
indígenes americanes en les obres literàries dels 
segles XIX i XX. 

Qualsevol altra assignatura troncal, obligatòria o optativa de segon cicle oferida en la resta de les llicenciatures en 
Filologia de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
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FILOLOGIA HISPÀNICA

CRÈDITS PER EQUIVALÈNCIA:
L'alumne podrà cursar un màxim de 30 crèdits per equivalència (convalidables per crèdits optatius o de lliure configuració curricular) d'entre 
les opcions següents:

· Pràctiques preprofessionals: La Facultat de Filosofia i Lletres oferirà cada curs les pràctiques preprofessionals en empreses i organismes 
públics i privats amb els qui existisquen convenis de pràctiques, que els alumnes podran realitzar baix la tutorització del professor 
corresponent.
· Estades en altres universitats en el marc del Programes Sòcrates. La Facultat de Filosofia i Lletres respectarà íntegrament, en la mesura que li 
afecten, els acords bilaterals subscrits per la Universitat d'Alacant en el marc del Programa Sòcrates. En conseqüència, la Facultat reconeixerà 
la quantia i caràcter en crèdits per equivalència de les assignatures cursades pels alumnes becaris durant la seua estada en les distintes 
universitats comunitàries amb què existisquen acords d'intercanvi. D'altra banda, les decisions sobre l'equivalència i homologació de les 
assignatures cursades per altres equivalents corresponents al Pla d'Estudis de Filologia Hispànica, serà competència del Consell de 
Departament de Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura, o del departament corresponent a què està assignada la 
docència de l'assignatura.
· Estada acadèmica en una Universitat d'un país de parla hispànica: d'acord amb la recomanació de l'Ordre Ministerial en el sentit que 
"l'acreditació per l'estudiant d'una estada acadèmica en una Universitat d'un país de parla hispànica puga ser computada com a mèrit 
acadèmic susceptible de ser valorat en crèdits", tindrà la consideració d'un màxim de deu crèdits la realització amb bon aprofitament d'un o 
diversos cursos de llengua, literatura o de cultura (per exemple, durant l'estiu) en una Universitat d'un país de parla hispànica, amb una durada 
total efectiva no inferior a 100 hores, sempre que s'acredite de forma fefaent, i que a priori el pla o programa de treball haja sigut aprovat per la 
Direcció del Departament. 



www.ua.es www.ua.es

FI
LO

LO
G

IA
 H

IS
P
À

N
IC

A

FILOLOGIA HISPÀNICA

CRÈDITS PER EQUIVALÈNCIA:
L'alumne podrà cursar un màxim de 30 crèdits per equivalència (convalidables per crèdits optatius o de lliure configuració curricular) d'entre 
les opcions següents:

· Pràctiques preprofessionals: La Facultat de Filosofia i Lletres oferirà cada curs les pràctiques preprofessionals en empreses i organismes 
públics i privats amb els qui existisquen convenis de pràctiques, que els alumnes podran realitzar baix la tutorització del professor 
corresponent.
· Estades en altres universitats en el marc del Programes Sòcrates. La Facultat de Filosofia i Lletres respectarà íntegrament, en la mesura que li 
afecten, els acords bilaterals subscrits per la Universitat d'Alacant en el marc del Programa Sòcrates. En conseqüència, la Facultat reconeixerà 
la quantia i caràcter en crèdits per equivalència de les assignatures cursades pels alumnes becaris durant la seua estada en les distintes 
universitats comunitàries amb què existisquen acords d'intercanvi. D'altra banda, les decisions sobre l'equivalència i homologació de les 
assignatures cursades per altres equivalents corresponents al Pla d'Estudis de Filologia Hispànica, serà competència del Consell de 
Departament de Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura, o del departament corresponent a què està assignada la 
docència de l'assignatura.
· Estada acadèmica en una Universitat d'un país de parla hispànica: d'acord amb la recomanació de l'Ordre Ministerial en el sentit que 
"l'acreditació per l'estudiant d'una estada acadèmica en una Universitat d'un país de parla hispànica puga ser computada com a mèrit 
acadèmic susceptible de ser valorat en crèdits", tindrà la consideració d'un màxim de deu crèdits la realització amb bon aprofitament d'un o 
diversos cursos de llengua, literatura o de cultura (per exemple, durant l'estiu) en una Universitat d'un país de parla hispànica, amb una durada 
total efectiva no inferior a 100 hores, sempre que s'acredite de forma fefaent, i que a priori el pla o programa de treball haja sigut aprovat per la 
Direcció del Departament. 



MENCIÓ COMPLEMENTÀRIA:
L'alumne podrà optar entre:
A) Una titulació específica (Filologia Hispànica). Per a això, a més dels crèdits troncals i obligatoris, l'alumne haurà de cursar un mínim de 24 
crèdits optatius dels oferits en la titulació.
B) Una titulació amb menció complementària. Per a això, a més dels crèdits específics de Filologia Hispànica (troncals i obligatoris), l'alumne 
haurà de cursar un mínim de 81 crèdits específics de la titulació complementària o menció triada, entre els quals hauran d'incloure's 
necessàriament els següents:

DOBLE TITULACIÓ EN LES FILOLOGIES

Els alumnes matriculats en qualsevol Filologia, poden obtindre dues Titulacions de Filologies. Per a això han de cursar, en la primera Filologia, 
com a optatives i lliure elecció les obligatòries, troncals i complements de formació pertanyents a l'altra Filologia, i, una vegada finalitzada la 
primer Filologia han de realitzar l'accés al segon cicle de la segona Filologia en què caldrà cursar les assignatures pertanyents al segon cicle 
d'aquesta segona Titulació que no s'hagueren cursat en la primera Titulació.
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Llengua Francesa III: 12 crèdits 
Una assignatura a triar d’entre: 
·Literatura Francesa del segle XIX (Poesia i Teatre): 6 crèdits  
·Literatura Francesa del segle XIX (Narrativa): 6 crèdits 
·Literatura Francesa del segle XX (Poesia i Teatre): 6 crèdits  
·Literatura Francesa del segle XX (Narrativa): 6 crèdits 

MENCIÓ DE  FILOLOGIA FRANCESA  

·Història, Arts i Pensament de França, de l’Edat Mitjana  del segle  XVIII: 6 crèdits  
·Història, Arts i Pensament de França del segle XIX-XX: 6 crèdits 
Islamologia: 12 crèdits 
Llengua Àrab II: 12 crèdits 
Literatura Àrab II: 12 crèdits 
Llengua Àrab III: 12 crèdits 
Gèneres Literaris Àrabs Contemporanis: 6 crèdits 
Literatura Àrab Medieval: 6 crèdits 
Història de la Cultura Araboislàmica: Fonaments i Època Medieval: 6 crèdits 

MENCIÓ DE FILOLOGIA ÀRAB 

Història de la Cultura Araboislàmica: Èpoques Moderna i Contemporània: 6 crèdits 
Llengua Anglesa III: 8 crèdits 
Literatura Anglesa I: 12 crèdits 
Literatura Anglesa II: 12 crèdits 

MENCIÓ DE  FILOLOGIA ANGLESA 

Literatura Anglesa III: 10 crèdits 
Llatí I: 12 crèdits 
Llatí II: 12 crèdits 
Literatura Llatina I: 6 crèdits 
Literatura Llatina II: 6 crèdits 
Llatí Vulgar I: 6 crèdits 
Llatí Vulgar II: 6 crèdits 
Grec I: 12 crèdits 

MENCIÓ DE  FILOLOGIA CLÀSSICA 

Grec II: 12 crèdits 
Llengua Catalana I: 12 crèdits 
Llengua Catalana II: 12 crèdits 
Literatura Catalana I: 12 crèdits 
Literatura Catalana II: 12 crèdits 
Sintaxi Catalana I: 6 crèdits 
Semàntica i Lexicologia Catalanes: 6 crèdits 
Literatura Catalana Medieval II: 6 crèdits 

MENCIÓ DE  FILOLOGIA CATALANA 

Literatura Catalana Contemporània II: 6 crèdits 
Espanyol com a Llengua Estrangera I: 6 crèdits 
Espanyol com a Llengua Estrangera II: 6 crèdits 
Espanyol dels Negocis: 6 crèdits 
Espanyol Professional: 6 crèdits 
Literatura i Cultura Espanyola per a Estrangers I: 6 crèdits 
Lingüística Aplicada a l'Ensenyança de Segones Llengües: 6 crèdits 
Espanyol Col·loquial: 6 crèdits 
L'Espanyol d'Amèrica: 6 crèdits 

MENCIÓ D'ESPANYOL COM A 
LLENGUA ESTRANGERA 

Obtindre 6 crèdits per equivalència realitzant pràctiques en empreses, institucions 
públiques o privades, etc. 
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ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES
ARQUITECTE
ARQUITECTE TÈCNIC
BIOLOGIA
CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE L'ESPORT (2n cicle)
CIÈNCIES DEL MAR (2n cicle)
CIÈNCIES DEL TREBALL (2n cicle)
CIÈNCIES EMPRESARIALS
CRIMINOLOGIA (2n cicle)
DRET
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FILOLOGIA ÀRAB
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ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS (2n cicle)
ENGINYER EN INFORMÀTICA
ENGINYER GEÒLEG
ENGINYER QUÍMIC
ENGINYER TÈCNIC D'OBRES PÚBLIQUES
ENG. TÈC. TELECOMUNICACIONS: ESPECIALITAT SO I IMATGE
ENG. TÈCNIC EN INFORMÀTICA DE GESTIÓ
ENG. TÈCNIC EN INFORMÀTICA DE SISTEMES
MESTRE: ESPECIALITAT EN EDUCACIÓ FÍSICA
MESTRE: ESPECIALITAT EN EDUCACIÓ INFANTIL
MESTRE: ESPECIALITAT EN EDUCACIÓ MUSICAL
MESTRE: ESPECIALITAT EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA
MESTRE: ESPECIALITAT EN LLENGUA ESTRANGERA
MATEMÀTIQUES
NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA
ÒPTICA I OPTOMETRIA
PSICOPEDAGOGIA (2n cicle)
PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
QUÍMICA
RELACIONS LABORALS
SOCIOLOGIA
TREBALL SOCIAL
TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
TURISME
DRET+ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES (DOBLE TITULACIÓ)

DETECTIU PRIVAT
ESTUDIS IMMOBILIARIS
SEGURETAT PÚBLICA




