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LLENGUA I LITERATURA
CATALANES: CONEIXEMENT
I ANÀLISI CRÍTICA DEL
PATRIMONI IMMATERIAL

CEP
El Centre d’Estudis de Postgrau (CEP) de la UIB centralitza i coordina l’oferta
formativa i la gestió acadèmica dels estudis oficials de màster, donant suport
i informació a estudiants, professors i comissions acadèmiques de màsters,
i facilitant així l’adaptació progressiva de la UIB a les directrius de l’espai
europeu d’educació superior. El CEP tramita l’acceptació d’estudiants de
postgrau amb titulació estrangera. El CEP té convenis per a les pràctiques del
estudis de màsters amb nombroses institucions, empreses i entitats públiques
i privades. A més, el CEP vehicula nombroses convocatòries de beques i ajuts
específiques per a estudiants de màster de la UIB, tant de mobilitat com de
realització d’estudis.
Actualment el CEP gestiona més de 30 estudis oficials de màster, incloent
interuniversitaris, així com màsters conjunts i dobles titulacions amb
universitats estrangeres. Aquestes titulacions ofereixen formació de prestigi
internacional a 1300 estudiants de 30 països de tot el món. L’oferta de màsters
de la UIB cobreix les branques de:
• Arts i Humanitats
• Ciències
• Ciències de la Salut
• Ciències Socials i Jurídiques
• Enginyeria i Arquitectura

Aules d’informàtica i Wi-Fi: disposam de 21
sales d’ordinadors i, a més, t’oferim Wi-Fi gratuït
al campus i a les seus. Conecta’t!
Residència: si necessites allotjament, aprofita la
Residència Universitària que tens al Campus. Viu
el millor ambient universitari!

www.uib.cat

CENTRE D’ESTUDIS DE POSTGRAU UIB
http://cep.uib.cat
Crta. de Valldemossa, km 7.5 07122 Palma (Illes Balears)
Tel: (+34) 971 17 3336 · postgrau@uib.cat
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En què consisteix?
És un màster d’estudis avançats en filologia
catalana, però es distingeix dels altres
existents en aquesta àrea perquè estudia
la llengua i literatura catalanes des de la
perspectiva de considerar-les elements
essencials del patrimoni cultural immaterial.
En aquest sentit, el Màster Universitari en
Llengua i literatura catalanes: coneixement
i anàlisi crítica del patrimoni immaterial
incorpora, al costat de les matèries
filològiques més clàssiques (sociolingüística,
dialectologia, pragmàtica, estudis literaris,
etc.), coneixements de camps com la cultura
popular, l’etnografia lingüística o les teories
crítiques del contacte cultural.

Tot i que el títol no habilita per a l’exercici
d’una determinada professió, es considera
un complement adequat per a les següents
professions:
- Ensenyament de la llengua i de la literatura
catalanes
- Assessorament lingüístic
- Treballs en editorials (direcció literària,
correcció, preparació d’edicions, etc.)
- Gestió cultural
- Periodisme i mitjans de comunicació

Dades específiques
Direcció del màster
Centre responsable
Places de nou ingrés
Modalitat
Finalitat
Preinscripció
Condicions de matrícula
Beques
Preus

Quines competències adquiriràs?

Especificitats destacables

Quines sortides professionals tindré?

Dr. Pere Rosselló Bover
Centre d’Estudis de Postgrau
30
Presencial
Perfils tipus investigador
http://cep.uib.cat/master/MCAP/

El màster s’orienta envers l’estudi de la llengua
i de la literatura catalanes, presentades com
a patrimoni immaterial. Però cal dir que és
diferent (i complementari) d’altres màsters
en patrimoni, que solen estar orientats
únicament envers el patrimoni material. Per
aquesta raó, comptam amb la col•laboració
i l’assessorament de la Càtedra Unesco de
l’Institut d’Estudis Catalans. Recordem que
la UNESCO va declarar patrimoni immaterial
de la humantitat representacions de la nostra
literatura com El Misteri d’Elx (2001) i el
Cant de la Sibil•la (2010), juntament amb
esdeveniments culturals populars com els
castellers i la Moixaranga d’Algemesí.
S’hi pot accedir des de qualsevol llicenciatura
o grau. Però l’alumne ha de tenir uns
coneixements suficients de llengua catalana
oral i escrita.

http://cep.uib.cat/master/MCAP/accesiAdmissio.html

http://cep.uib.cat/Alumnat/Beques/
1673€ *

*Preu orientatiu. Els preus per a cada curs acadèmic seran regulats pel decret de taxes que serà publicat al BOIB corresponent.
Consultau http://cep.uib.cat/master/MCAP/ per a més informació. Teniu l’opció de pagament fraccionat.

Es tracta d’un Màster amb perfil investigador,
que habilita per a l’accés al doctorat. Ara bé,
l’itinerari 3 té un enfocament més pràctic. Així,
l’assignatura Pràctiques Externes d’aquest
itinerari es realitzarà en diverses institucions o
empreses (com serveis lingüístics, editorials o
cases museu d’escriptors) amb les quals hem
acordat col•laboració.

Bàsicament, el Màster abasta cinc àmbits de
coneixement: Llengua Catalana, Literatura
Catalana, Lingüística General, Teoria de la
Literatura i Literatura Comparada, i Cultura
Popular.
Els temes del Màster coincideixen amb els tres
grups d’investigació consolidats amb què
compta el Departament de Filologia Catalana i
Lingüística General de la UIB:
a) El Grup d’Investigació en Etnopoètica
de les Illes Balears (GREIB), que es dedica
a l’estudi del folklore narratiu antic i
contemporani, la poesia oral o la història oral;
b) El Grup de Recerca Sociolingüística de les
Illes Balears (GRESIB), que estudia àmbits
com la situació sociolingüística, la planificació
lingüística, l’avaluació de les intervencions
institucionals, la variació lingüística i els
models de llengua, etc.;
c) El grup d’investigació en Literatura
Contemporània: Estudis Teòrics i Comparatius
(LiCETC), que estudia les obres de la literatura
contemporània des d’una perspectiva teòrica
i comparativa, la producció experimental i la
interacció de les disciplines artístiques en la
literatura contemporània, la difusió i aplicació
de les darreres tendències en teoria de la
literatura i literatura comparada, etc.

Estructura del màster
Assignatures
Obligatòries
Itinerari 1
De la llengua
catalana com
a patrimoni a
l’anàlisi lingüística

El Màster constitueix una introducció a la
investigació en llengua i literatura catalanes
i ofereix una visió del fet lingüístic, de les
manifestacions literàries i de la cultura
popular catalana com a patrimoni immaterial.
A més d’aprofundir en els diversos àmbits
d’estudi de la llengua i de la literatura
catalanes, inclou formació en terrenys

Itinerari 2
De la literatura
catalana com
a patrimoni als
estudis literaris

Itinerari 3
Coneixement
del patrimoni
immaterial i
assessorament

més pràctics com l’edició de textos,
l’assessorament lingüístic, la traducció, la
correcció de documents, etc.

Treball fi
de màster

MÉS INFORMACIÓ
Centre d’Estudis de Postgrau
Universitat de les Illes Balears

Dr. Pere Rosselló Bover
postgrau@uib.cat · Tel. 971 17 3336
http://cep.uib.cat/master/MCAP/

