


































 
 

20107 – Filologia Catalana – TG1013 Filologia Catalana 
 
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 reconeixement del 1r CICLE (TRONCALS + OBLIGATÒRIES + OPTATIVES 
DE PRIMER CICLE) cal afegir:  
1.1.  6 crèdits de la matèria Idioma modern que cal reconèixer a partir de la 
matèria de la titulació 2a Llengua i la seva literatura, segons detallen les 
taules de reconeixement de la titulació. 
 
Per aquells alumnes que se’ls apliqui l’agrupació del primer cicle superat, es 
mirarà si s’han utilitzat en el còmput del primer cicle alguna de les següents 
assignatures: 
 
7989 Segona llengua i la seva literatura 12 
202906 A. Alemany com a segona llengua i la seva literatura 12 
205901 B. Àrab com a segona llengua i la seva literatura 12 
209902 C. Francès com a segona llengua i la seva literatura 12 
204902 D. Grec com a segona llengua i la seva literatura 12 
213904 E. Grec modern com a segona llengua i la seva literatura 12 
206902 F. Hebreu com a segona llengua i la seva literatura 12 
203901 G. Anglès com a segona llengua i la seva literatura 12 
210902 H. Italià com a segona llengua i la seva literatura 12 
204903 I.  Llatí com a segona llengua i la seva literatura 12 
212102 J.  Llengua gallega I 6 
212100 Literatura gallega I 6 
201103 K. Llengua portuguesa I 6 
201101 Literatura portuguesa I 6 
202907 L. Neerlandès com a segona llengua i la seva literatura 12 
214900 M. Romanès com a segona llengua i la seva literatura 12 
213902 N. Rus com a segona llengua i la seva literatura 12 
202908 O. Suec com a segona llengua i la seva literatura 12 
213903 P. Basc com a segona llengua i la seva literatura 12 
 
Si és així aquesta/es assignatura/es de la llicenciatura es tornaran a utilitzar 
en el pas de la resta de la taula. 
 
1.2. A més, en l’agrupació per cicle, si l’estudiant ha cursat entre les 
assignatures optatives de primer cicle: 
- l’assignatura Els orígens de la literatura catalana (trobadors, Llull, 
cròniques. . . ), se li reconeixerà l’assignatura obligatòria de 3r curs . Els 
orígens de la literatura catalana (trobadors, Llull, cròniques. . . ). 
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Per aquells alumnes que se’ls apliqui l’agrupació del primer cicle superat, es 
mirarà si s’han utilitzat en el còmput del primer cicle les següents 
assignatures: 
 

- 207313 – Els orígens de la literatura catalana (trobadors, Llull, 
cròniques. . .). 

 
Si és així aquesta/es assignatura/es es tornaran a utilitzar en el pas de la 
resta de la taula. 
 
2. Si l'estudiant ha cursat un mínim de 24 crèdits de les matèries troncals 2a 
Llengua i la seva literatura, Lingüística, Teoria de la literatura i Llatí així com 
de la matèria obligatòria d’universitat Llengua espanyola, se li reconeixeran 
els 30 crèdits de Formació bàsica següents, en el cas que no hagin estat 
reconeguts per la taula d’equivalències: 
-6 crèdits d’Idioma modern 
-Gramàtica normativa de l'espanyol (6 crèdits) 
-Introducció a la lingüística (6 crèdits) 
-Literatura (6 crèdits) 
-Llatí I (6 crèdits) 
 
Un cop fet tot el reconeixement de la taula d’equivalències, als alumnes que 
no se’ls ha aplicat el reconeixement del primer cicle, es mirarà si té superats 
a la llicenciatura 24 crèdits o més d’entre les següents assignatures: 
 
7989 Segona llengua i la seva literatura 12 
202906 A. Alemany com a segona llengua i la seva literatura 12 
205901 B. Àrab com a segona llengua i la seva literatura 12 
209902 C. Francès com a segona llengua i la seva literatura 12 
204902 D. Grec com a segona llengua i la seva literatura 12 
213904 E. Grec modern com a segona llengua i la seva literatura 12 
206902 F. Hebreu com a segona llengua i la seva literatura 12 
203901 G. Anglès com a segona llengua i la seva literatura 12 
210902 H. Italià com a segona llengua i la seva literatura 12 
204903 I.  Llatí com a segona llengua i la seva literatura 12 
212102 J.  Llengua gallega I 6 
212100 Literatura gallega I 6 
201103 K. Llengua portuguesa I 6 
201101 Literatura portuguesa I 6 
202907 L. Neerlandès com a segona llengua i la seva literatura 12 
214900 M. Romanès com a segona llengua i la seva literatura 12 
213902 N. Rus com a segona llengua i la seva literatura 12 
202908 O. Suec com a segona llengua i la seva literatura 12 
213903 P. Basc com a segona llengua i la seva literatura 12 
7987 Lingüística 12 
311800 Lingüística  12 
7990 Teoria de la Literatura  12 
216800 Teoria de la literatura 12 
7985 Llatí 12 
204810 Llatí 12 
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7993 Llengua espanyola 12 
208500 Gramàtica normativa de la llengua espanyola 6 
208501 Gramàtica descriptiva de la llengua espanyola I 6 
 
Si és així se li reconeixeran les següents assignatures, cas que no hagin estat 
ja reconegudes per taula: 
 
- 361872 – Introducció a la Lingüística 
- 362804 – Literatura 
- 361361 – Llatí I 
- 361021 - Gramàtica normativa de l'espanyol 
 
- 6 crèdits de la matèria Idioma Modern del Grau que es reconeixeran 
reutilitzant les assignatures de la matèria segona llengua i la seva literatura 
de la llicenciatura superades per l’alumne. Cas que no en tingui cap superada 
se li reconeixerà la 362757 – Llengua Anglesa I. 
 
 
3. 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 I, Filologia II o assignatures de lliure 
elecció pura, que no hagin estat reconegudes per la taula. 
 
Un cop fet tot el reconeixement de la taula d’equivalències i el 
reconeixement del punt 2, si és el cas, es mirarà quants crèdits optatius del 
Grau li queden reconeguts a l’alumne i si és menor de 30 es mirarà si queden 
assignatures obligatòries, optatives o de lliure elecció que no hagin tingut cap 
reconeixement i per 6 crèdits d’elles es farà el reconeixement acadèmic de 6 
crèdits del Grau (que constaran en el seu expedient, comptabilitzaran com a 
crèdits optatius superats, però no tindran qualificació ni ponderaran). 
 
 
4. Si s'ha accedit a la titulació des d'un PRIMER CICLE D'UNA ALTRA TITULACIÓ, 
a banda del reconeixement automàtic de les diferents assignatures superades 
en funció de les taules, es reconeixeran els següents crèdits: 
-60 crèdits de Formació bàsica 
-6 crèdits de la matèria optativa Lingüística i literatures europees. 
 
Al final de la proposta de reconeixement a tots els alumnes se’ls mostrarà el 
següent missatge:  
“Si s'ha accedit a la titulació des d'un PRIMER CICLE D'UNA ALTRA TITULACIÓ, 
a banda del reconeixement automàtic de les diferents assignatures superades 
en funció de les taules, es reconeixeran els següents crèdits: 
- 60 crèdits de Formació bàsica 
- 6 crèdits de la matèria optativa Lingüística i literatures europees. 
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