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Grau en
Filologia Hispànica
El grau de Filologia Hispànica garanteix un coneixement sòlid de la
llengua espanyola i de les seves manifestacions literàries al llarg del
temps, tant a Espanya com a Amèrica. Aquesta preparació lingüística
i literària permetrà apropar-se a una àmplia gamma de tradicions,
antigues i modernes, assolir les seves eines d’estudi i anàlisi, descobrir
i practicar l’acte d’escriure, i —tant o més important— adquirir una
consciència crítica que permetrà reconèixer la llengua, la literatura i la
cultura hispàniques de forma dinàmica i relacionar els documents del
passat amb els del present.
www.estudishispanics.udl.cat

Sortides professionals
• Ensenyament de la llengua espanyola i
de les literatures en llengua espanyola (a
nadius i a estrangers).
• Recerca (màsters i doctorat).
• Edició i correcció de textos.
• Crítica literària i cultural.

Característiques del títol
• 240 crèdits amb possibilitat d’obtenir
mencions:
Menció en Llengua i Cultura franceses
(nivell B2),
Menció en Llengües i Cultures
clàssiques (llatí i grec).
• Si t’agrada aprendre una tercera
llengua moderna i/o conèixer
més sobre el món antic, tens una
oportunitat: ho pots fer estudiant
aquest grau i formant-te, al mateix
temps, com a expert/a en llengua
espanyola i les seues literatures.
• Docència en horari de matí.
• Pràctiques en empresa/institució per
adquirir competències professionals i
experiència laboral.

Especificitats del títol
• Immillorable ràtio professor/nombre
d’estudiants i dimensions de grups
mitjans.
• Alta valoració de la qualitat docent del
professorat per part de l’alumnat.
• Professorat amb un elevat nombre
de doctors/res (90%) i amb llarga
trajectòria de recerca.

• Documentació.
• Assessorament lingüístic i cultural en
institucions públiques i empreses privades.
• Mitjans de comunicació (premsa escrita i
audiovisual).
• Ús professional de les tecnologies de la
informació (en la seua vessant lingüística i
literària).
• Traducció i mediació.
• Altres com: administracions públiques,
gestió i divulgació cultural, arxius i
biblioteques.

Objectius formatius
• Procurar un coneixement racional i crític
de les tradicions literàries en llengua
espanyola.
• Adquirir un coneixement fonamental de les
principals característiques de la llengua
espanyola en una perspectiva sincrònica i
diacrònica.
• Proporcionar un coneixement eficient dels
mètodes, tècniques i instruments d’anàlisi
principals en llengua espanyola i les seues
literatures.
• Adquirir un coneixement bàsic dels
conceptes, categories, teories i temes més
rellevants de les diferents branques de la
investigació lingüística i literària.
• Expressar-se amb claredat, coherència
i amb un estil adequat al tipus de text,
emprant correctament la terminologia
pròpia de la disciplina i/o els recursos
retòrics adients.
• Conèixer altres idiomes especialment
vinculats a la llengua, literatura i cultura
hispàniques.

