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El Màster en Competència Lingüística i Literària: Investigació i
Ensenyament ofereix una formació especialitzada en diferents
àmbits del coneixement lingüístic i literari.

Per què elegir un màster públic i oficial?
Els màsters oficials, al contrari dels títols propis, segueixen els criteris de
qualitat regulats per les agències d'acreditació nacional. Tenir un màster
oficial és un mèrit rellevant en moltes opcions de feina (concursos,
interinatges, oposicions) i és un requisit per accedir als estudis de
doctorat. Els preus estan regulats per l'Administració.

Què vol dir semipresencial?
Els estudis semipresencials combinen la tasca a l'aula amb d'altres tipus
d'activitats no presencials (fòrums, qüestionaris, classes inverses,
seminaris virtuals, etc.). La càrrega de classes presencials és més baixa
respecte als estudis presencials. De manera orientativa: una assignatura
de 3 crèdits suposa 12 hores de classe. 

Què és una especialitat?
Les especialitats d'un màster estan recollides en el pla d'estudis de la
titulació i apareixen en el títol de la persona que les cursi. En el Màster en
Competència Lingüística i Literària cal fer una especialitat, que es pot
combinar amb una altra o amb l'elecció lliure d'optatives entre les
assignatures del màster.



Quines especialitats preveu el Màster en Competència
Lingüística i Literària: Recerca i Ensenyament?

 
 

Especialitat en Ensenyament de la Llengua i la Literatura
Especialitat en Teoria de la Literatura
Especialitat en Lingüística General
Especialitat en Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes

 
 

 Quin és el perfil d'accés al màster?

Graduats en Llengua i lLiteratura Vatalanes
Graduats en Llengua i Literatura Espanyoles
Graduats en Estudis Anglesos
Llicenciats en estudis de filologia
Graduats en Lingüística
Graduats en Estudis Literaris
Graduats en Traducció i Interpretació
Graduats en Educació Infantil i Primària
Graduats i llicenciats en altres estudis d'humanitats

Qui són els professors?

Docents i investigadors vinculats al Departament de Filologia Catalana i
Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears i a grups de
recerca en lingüística clínica, estudis literaris, literatura catalana, teoria
de la literatura, sociolingüística i adquisició del llenguatge.

 



Què oferim?
Aprenentatge personalitzat: grups petits i metodologies actives,
seminaris amb especialistes, professionals i professors convidats.

Iniciació a la investigació mitjançant la participació en les activitats
dels grups de recerca (seminaris, formació, etc.).

Opció de fer pràctiques externes en funció dels interessos dels
estudiants.

Convalidació de pràctiques i assignatures del Màster en Formació
de Professorat.

Especialització i actualització de coneixements per a mestres i
professors de secundària.

Accés als estudis de doctorat.

Flexibilitat: possibilitat de fer el màster en diversos cursos.

Accés a ajudes de mobilitat de postgrau (Drac i ajudes pròpies).

 
 

Més informació:
https://cep.uib.cat/master/MCLL/

m.picornell@uib.cat

 


