


















 
 

20116 – Teoria de la Literatura i literatura Comparada – TG1011 
Estudis Literaris 

 
Aclariments pel funcionament del simulador de reconeixement (la seva 
implementació es farà a posteriori, en un primer moment, pel curs 09-10 si 
cal es començarà a fer de forma manual). 
 
A més d’aquest reconeixement per taules, es faran, si és el cas, els següents 
reconeixements: 
 
1. En el cas que no s’arribi a reconèixer 30 crèdits optatius, es farà el 
reconeixement acadèmic dels 6 crèdits establert en el grau per les 
assignatures optatives de Filologia II o assignatures de lliure elecció pura, que 
no hagin estat reconegudes per la taula. 
 
 
Un cop passades totes les equivalències de la taula, es mirarà quants crèdits 
optatius reconeguts li queden a l’alumne en el Grau. Si són menys de 30 
crèdits, es mirarà si li queda alguna assignatura optativa o de lliure elecció de 
la llicenciatura que no hagin estat reconegudes i se li farà el reconeixement 
dins als 6 crèdits de Reconeixement acadèmic del Grau. 
 
2. Si s’ha accedit al grau havent superat un PRIMER CICLE DE FILOLOGIA, es 
reconeixeran, a banda del reconeixement de les diferents assignatures 
superades en funció de les taules, els següents crèdits: 
- 60 crèdits de Formació bàsica 
- 30 crèdits de la matèria Literatura general 
 
3. Si s’ha accedit a la titulació des d’un PRIMER CICLE D’UNA ALTRA 
TITULACIÓ que no sigui de Filologia, a banda del reconeixement de les 
diferents assignatures superades en funció de les taules, es reconeixeran els 
següents crèdits: 
- 60 crèdits de Formació bàsica 
 
A tots els alumnes els sortirà el següent missatge: 
 
“A més d’aquest reconeixement per taules, es faran, si és el cas, els següents 
reconeixements: 
 
1. En el cas que no s’arribi a reconèixer 30 crèdits optatius, es farà el 
reconeixement acadèmic dels 6 crèdits establert en el grau per les 
assignatures optatives de Filologia II o assignatures de lliure elecció pura, que 
no hagin estat reconegudes per la taula. 
 
2. Si s’ha accedit al grau havent superat un PRIMER CICLE DE FILOLOGIA, es 
reconeixeran, a banda del reconeixement de les diferents assignatures 
superades en funció de les taules, els següents crèdits: 
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- 60 crèdits de Formació bàsica 
- 30 crèdits de la matèria Literatura general 
 
3. Si s’ha accedit a la titulació des d’un PRIMER CICLE D’UNA ALTRA 
TITULACIÓ que no sigui de Filologia, a banda del reconeixement de les 
diferents assignatures superades en funció de les taules, es reconeixeran els 
següents crèdits: 
- 60 crèdits de Formació bàsica”. 
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