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El model educatiu de l’UJI es 
regeix per deu principis íntimament 
relacionats i que no es poden entendre 
sense considerar-los com un tot:

1.  Desenvolupament integral  
de l’alumnat

2.  Foment de l’ètica  
i la responsabilitat social

3.  Compromís  
amb el desenvolupament  
i la cohesió social i territorial

4.  Cultiu de la vocació investigadora

5.  Impuls de la internacionalització

6.  Compromís amb la llengua pròpia  
i amb el multilingüisme

7.  Incentivació de l’ús de les TIC

8.  Millora continuada de la qualitat

9.  Impuls de l’ocupabilitat i de 
l’esperit emprenedor intel·ligent

10. Promoció de la formació al llarg  
de la vida

Grau en Estudis Anglesos
Branca d’Arts i Humanitats
Facultat de Ciències Humanes i Socials
www.grauangles.uji.es
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Arts i Humanitats

Grau en



PLA D’ESTUDIS [70 places]

Per què Estudis Anglesos a l’UJI

• Laboratori docent de llengües. Potencia les capacitats de l’alumnat i aconsegueix un 
alt grau d’immersió lingüística i d’atenció a la diversitat. Major implicació en un entorn 
educatiu virtual eficaç impulsant la creativitat, la innovació i la formació en llengües.

• Centre d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL), amb una àmplia oferta de materials 
audiovisuals i equip d’assessorament en diferents llengües (alemany, anglès, català, 
francès o italià).

• Biblioteca centralitzada, amb servei interbibliotecari i préstec d’ordinadors portàtils, 
telepréstec, servei «Pregunteu al bibliotecari», mediateca, cabines de treball, biblioteca i 
fonoteca digitals i Centre de Documentació Europea.

• Grups docents reduïts en moltes assignatures, que juntament amb l’ús generalitzat 
de l’Aula Virtual i els ordinadors i l’equipament audiovisual a les aules, marquen una 
diferència en la metodologia docent.

• Àmplia oferta de pràctiques acadèmiques en empreses i programes Erasmus i 
programes d’intercanvi amb els Estats Units, el Japó i Amèrica Llatina.

• Programa d’acció tutorial universitari (PATU): aquest grau ofereix als estudiants 
i estudiantes de primer curs un programa específic amb la finalitat d’ajudar-los en 
l’adaptació a la Universitat Jaume I i d’integrar-los en la vida universitària.

Eixides professionals

• Docent d’anglès en escoles, instituts d’ensenyament secundari, escoles oficials d’idiomes, 
universitats, instituts universitaris d’idiomes, acadèmies, institucions culturals i empreses, 
tant al nostre país com a l’estranger.

• Docent de castellà i/o català a l’estranger.
• Traducció en institucions públiques, empreses, agències, o com a professional autònom; 

assessoria lingüística i literària en mitjans de comunicació (premsa, ràdio i TV) i agències 
publicitàries; creació literària; personal tècnic lingüístic en empreses d’aplicacions 
informàtiques (localització, revisió i correcció de textos, compilació de diccionaris, 
assessorament en la creació d’aplicacions d’aprenentatge de llengües, etc.).

• Personal tècnic de mediació lingüística i intercultural; personal tècnic d’exportació a 
l’empresa privada, en sector turisme, viatges i transport (companyies aèries, ports, 
aeroports, agències de viatges, organismes internacionals); en gestió cultural, agències 
ministerials, conselleries de comunitats autònomes, ajuntaments, fundacions privades, 
bancs; en documentació, arxius i biblioteques, públics o privats; personal investigador.

PRIMER CURS
 . Lingüística (FBB)
 . Llengua Espanyola / Llengua 

Catalana (FBB)
 . Pensament Contemporani i 

Interculturalitat (FBB)
 . Noves Tecnologies per a les 

Llengües i les Humanitats (FB)
 . Anglès Escrit: Textos Bàsics 

(FB)
 . Nocions Bàsiques de la 

Llengua Anglesa (FB)
 . Pronunciació i Comprensió de 

l’Anglès Oral (FB)
 . Història dels Països de Parla 

Anglesa (FBB)
 . Crítica Pràctica (FBB)
 . Fonètica i Fonologia Angleses 

(OB)

SEGON CURS
 . Introducció a la Literatura 

Anglesa (OB)
 . Introducció a la Lingüística 

Aplicada a la Llengua Anglesa 
(OB)

 . Morfosintaxi de la Llengua 
Anglesa (OB)

 . Expressió Oral en Anglès (OB)
 . Anglès Acadèmic (OB)
 . Llengua i Cultura Alemanyes 

/ Llengua i Cultura Franceses 
(FBB)

 . Lingüística Aplicada a la 
Traducció de l’Anglès (OB)

 . Models Teòrics Actuals per 
a la Descripció de la Llengua 
Anglesa (OB)

 . Introducció a la Literatura dels 
Estats Units (OB)

 . Anglès Escrit: Producció de 
Textos Complexos (OB)

 

TERCER CURS
 . Lingüística Aplicada a 

l’Ensenyament i Adquisició de 
la Llengua Anglesa (OB)

 . Semàntica de la Llengua 
Anglesa (OB)

 . Anglès Avançat: Registres i 
Estils (OB)

 . Narrativa en Llengua Anglesa (OB)
 . Anglès Antic (OB)
 . Sociolingüística de la Llengua 

Anglesa (OB)
 . Anglès Mitjà i Modern (OB)
 . Anglès Avançat: Contextos 

Professionals (OB)
 . Teatre en Llengua Anglesa (OB)
 . Optativa (OP)

QUART CURS
 . Aspectes Textuals i Discursius 

de la Llengua Anglesa (OB)
 . Treball de Final de Grau (TFG)*
 . Pràctiques Externes (PE)*
 . Itinerari 1 o Itinerari 2 (OP)
 . Optativa (OP)

OPTATIVES ITINERARI 1. Cultures 
i Literatures en Llengua Anglesa
 . Literatures del Món en Llengua 

Anglesa
 . La Poesia i la Música. La 

Música en la Poesia en Llengua 
Anglesa

 . Usos de l’Anglès Escrit
 . Usos de l’Anglès Oral
 . Literatura Anglonord-Americana 

i la seua Relació amb altres Arts
 . Shakespeare en el seu Context
 . Literatura Fronterera, Literatura 

entre Cultures
 . Dialectes de l’Anglès i el seu 

Context Cultural

OPTATIVES ITINERARI 2. Llengua 
Anglesa i Lingüística Aplicada 

 . Lexicologia i Lexicografia de la 
Llengua Anglesa

 . Paradigmes Lingüístics i 
Enfocaments Metodològics en 
l’Ensenyament i Aprenentatge 
de la Llengua Anglesa

 . Anglès de la Ciència i la 
Tecnologia

 . Anglès Empresarial
 . Tecnologies de la Informació i 

la Comunicació Aplicades a la 
Llengua Anglesa

 . Pragmàtica del Discurs en 
Llengua Anglesa

 . Psicolingüística Aplicada a 
l’Aprenentatge de la Llengua 
Anglesa

 . Lingüística Diacrònica de 
l’Anglès 

ALTRES OPTATIVES
 . L’Espanyol com a Llengua 

Estrangera (OP)

* Per a cursar les assignatures 
Pràctiques Externes (PE) i el 
Treball de Final de Grau (TFG) 
cal haver superat el 80% dels 
crèdits ECTS de les assignatures 
de formació bàsica (FB-FBB) i 
obligatòries (OB).

Consulta horaris, aules, 
guies docents, assignatures, 
professorat, sistemes 
d’avaluació, etc.  
en http://sia.uji.es

DISTRIBUCIÓ DE CRÈDITS I MATÈRIES 1r curs 2n curs 3r curs 4t curs TOTAL
Formació bàsica (FB) / Formació bàsica de branca (FBB) 54 6 60
Obligatòries (OB) 6 54 54 6 120
Optatives (OP) 6 36 42
Pràctiques externes (PE) 12 12
Treball de final de grau (TFG) 6 6
TOTAL 60 60 60 60 240

Total de crèdits del grau: 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer System). La Universitat Jaume I ha establert que cada crèdit 
ECTS equival, per norma general, a 25 hores de treball de l’estudiantat. D’aquestes, entre 7,5 i 10 hores corresponen a docència 
presencial (classes, pràctiques, tutories, seminaris, etc.) i la resta són les hores de treball autònom de l’alumnat (treballs, projectes, 
hores d’estudi, etc.).
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