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eN què pots trebaLLar?

•  Tecnologies del llenguatge (traducció automàtica,  
gestió de la informació)

• Planificació lingüística
• Documentació i descripció de llengües
• Traducció
• Serveis editorials
• Ensenyament
• Recerca

A més, podràs treballar en equips interdisciplinaris  
en els àmbits següents:

• Patologies del llenguatge
• Adquisició i aprenentatge de llengües
• Comunicació oral i escrita en dominis especialitzats
• Llenguatge publicitari
• Turisme
• Interculturalitat i plurilingüisme
• Assessorament lingüístic en l’àmbit forense

dades de La tItuLacIó

crèdits totals 240

Crèdits bàsics 60

Crèdits obligatoris 114

Crèdits optatius 60

Crèdits Treball Fi de Grau (TFG) 6

Accés
Des de qualsevol modalitat  
de batxillerat

Idiomes Català, castellà i anglès (llegit)

Modalitat Presencial

Període lectiu Anual

assignatures obligatòries 

Antropologia lingüística, Fonètica, Fonologia, història 
de la Lingüística, Introducció a la Lingüística, Llengües 
del Món, lingüística Bàsica i Aplicacions, lingüística 
Aplicada, lingüística Computacional, lingüística histò-
rica, Morfologia, Pragmàtica, Psicolingüística, Sintaxi, 
Semàntica, Sociolingüística, Tecnologies de la Informa-
ció i de la Comunicació, Tipologia lingüística.

assignatures optatives 

Adquisició de llengües, Biolingüística, Ecologia i Plani-
ficació lingüístiques, Fonologia de laboratori, lingüís-
tica de Corpus, Neurolingüística.

El pla d’estudis de lingüística comprèn, a més de les 
assignatures esmentades, l’estudi de dues llengües (36 
crèdits cadascuna) que cal triar entre: alemany, anglès, 
català, espanyol, francès i rus.

La LINGüístIca 

la més humanística de les ciències, la més científica de 
les humanitats.

què és?

l’estudi científic del llenguatge humà.

què estudIa?

El llenguatge en totes les seves dimensions:

•  Estructura i funcionament: com s’hi articulen so  
i significat

•  Com interaccionen llenguatge, comunicació i pensa-
ment

•  La relació entre llengües, societats i cultures
•   Com som capaços de parlar, signar (llengües de signes) 

i escriure
•  Com s’origina a l’espècie humana
•  Com s’adquireix el llenguatge
 •  Com produïm i entenem la parla
•   Què ha de tenir el cervell per crear llenguatge
•  Què passa quan el llenguatge falla a la ment d’una 

persona
 •  Quina variació estructural presenten les llengües
 •  Com canvien les llengües en el temps
 •  Què cal per a la comunicació home-màquina
•  Què són les tecnologies del llenguatge
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