
Novetats, 
propostes i 
recursos per a 
l’ensenyament 
i la gestió del 
patrimoni 
literari

CURS 
D’EXPERT 
EN 
LITERATURA 
CATALANA

Preinscripcions i més 
informació
www.ub.edu/litcatexpert
El període de preinscripció s’obrirà 
el 5 de juliol i es tancarà el 30 de 
setembre.
25 places disponibles



Quins objectius té?

Què 
és?

A qui s’adreça?

Qui l’organitza?

Quan es fa?

On es fa?

Qui l’imparteix? Com s’estructura la 
docència?

Quin pla docent té?

Preu

Un curs semipresencial de postgrau, 
de caràcter professionalitzador, de 
20 crèdits acadèmics que permet 
obtenir el títol d’Expert en Literatura 
Catalana, titulació pròpia de la 
Universitat de Barcelona.

• Fornir coneixements a nivell expert sobre 
literatura catalana per exercir professions 
relacionades amb l’ensenyament de la 
literatura i la gestió del patrimoni literari.
• Actualitzar coneixements sobre literatura 
catalana d’acord amb les darreres novetats 
plantejades en els estudis literaris.
• Proporcionar recursos i plantejar noves 
propostes per a l’ensenyament de la 
literatura catalana i la gestió del patrimoni 
literari.

• A persones amb titulació superior 
(graduats en humanitats, història, ciències 
de l’educació, estudis literaris, lingüística...) 
que pensin fer de la literatura catalana la 
seva professió en l’àmbit de l’ensenyament, 
el món editorial, la gestió del patrimoni 
cultural, etc. 
• A professionals de la literatura catalana que 
volen posar al dia els seus coneixements. 
• Aquells que preparen la part de literatura 
catalana del temari d’oposicions a professor 
de secundària.
• Aquelles persones que no disposen d’una 
titulació superior però volen formar-se en 
literatura catalana; es tracta, en aquest cas, 
d’un curs d’extensió universitària que no 
dona lloc al títol d’expert.

La Secció de Literatura del Departament 
de Filologia Catalana i Lingüística General 
de la Universitat de Barcelona. El curs està 
dirigit pels professors Josep M. Domingo 
i Albert Soler. La coordinació és a càrrec 
de la professora Gemma Pellissa; tots ells, 
membres de l’esmentat Departament.

    Del 19 d’octubre del 
2018 al 23 de febrer del 2019: 15 divendres 
de 16-20h i 8 dissabtes de 9-14 h

          Sessions en divendres, 
a la Facultat de Filologia, Gran Via de les Corts 
Catalanes, 585 – 08007 Barcelona (Plaça 
Universitat). Sessions en dissabte: Vil·la 
Joana – Casa Verdaguer de la Literatura, 
Cra. de l’Esglèsia, 104 (Vallvidrera) 08002 
Barcelona; i Biblioteca Museu Víctor Balaguer, 
Avinguda de Víctor Balaguer, s.n., 08800 
Vilanova i la Geltrú.

Un equip docent format per professors 
d’universitat i d’ensenyament secundari, tots 
especialistes en literatura catalana, i entre els 
quals hi ha especialistes en literatura juvenil, 
literatura i noves tecnologies, literatura i 
territori, escriptors, editors...

• 100 hores de classes presencials: 20 
hores de classes magistrals i 80 hores de 
seminaris
• 200 hores supervisades de treball 
mitjançant Campus Virtual UB (moodle)
• 200 hores de treball autònom (lectures)

El curs s’estructura en quatre mòduls:
•Llibres, lectors i usos de la literatura
•Amor i literatura a l’edat mitjana i a 
l’edat moderna catalanes
•La literatura catalana en l’era de la 
literatura: del Romanticisme a les 
Avantguardes
•La vida literària contemporània

835 €


