
La Coordinadora d’Estudis Universitaris de Filologia Catalana aplega els 
departaments de filologia catalana de les universitats de Catalunya, les Illes i el País 
Valencià. A Catalunya, aquests estudis es poden cursar a la UAB, UB, UdG, UdL, UOC, 
URV amb particularitats pròpies de cada universitat però amb un denominador comú de 
qualitat i de compromís amb l'estudiant i la seva formació.

El Grau en Filologia Catalana rep també la denominació de Grau de Llengua i Literatura 
Catalanes o de Grau d’Estudis Catalans i Occitans. 

Aquests estudis tenen com a objectiu fonamental la formació dels professionals de la 
llengua, de la literatura i de la cultura que el país necessita. En aquest sentit, és perceptible la 
demanda de professionals polivalents amb una alta competència en el domini del llenguatge 
i del pensament abstracte i amb coneixements culturals amplis.

El perfil dels graduats en filologia catalana és polivalent, de manera que estan preparats per 
cobrir tots els àmbits de treball relacionats amb sortides professionals com ara:

Assessorament lingüístic

Tasques editorials, entre les quals:

Edició, correció, traducció i composició de textos

Informes de lectura

Producció i manteniment de continguts en xarxa

Elaboració de materials didàctics i de consulta

Gestió i organització

Dinamització lingüística i gestió cultural

Mitjans de comunicació i audiovisuals

Docència presencial i virtual

Creació literària

Creació publicitària

Recerca i explotació de la recerca

Els nivells d'ocupació dels graduats en filologia catalana estan entre els més alts de tot el 
catàleg de titulacions universitàries de Catalunya.

Des d'ara i en els propers anys serà necessari un bon nombre de titulats (superior fins i tot 
al que es forma en aquests moments en les universitats del país) per tal de garantir el 



recanvi de la primera generació de professors de llengua i literatura catalanes als instituts de 
secundària i l’atenció a les aules d’acollida a nouvinguts.

La percepció que la matrícula d’estudiants a Filologia Catalana davalla progressivament és 
totalment incorrecta ja que les dades d’entrada d’alumnes a primer curs es manté estable de 
fa uns anys, amb remuntades i davallades anecdòtiques. Cal fer constar també que és encara 
la filologia amb més alumnes a Catalunya, després de l’anglesa (amb pocs alumnes més). 
Tanmateix, en els propers anys, amb tota seguretat, el país tindrà necessitat de més 
estudiants de filologia catalana dels que ara mateix gradua.

La Coordinadora d’Estudis Universitaris de Filologia Catalana, amb la col·laboració del 
DIUiE, vol millorar la percepció social de la realitat dels estudis de Filologia Catalana i de 
les perspectives laborals dels seus graduats i per això vol engegar una campanya en aquest 
sentit.


