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Grau en 
Estudis Anglesos     

Característiques del títol 

• 240 crèdits (4 cursos de 2 semestres, 60 crèdits per curs) distribuïts en matèries 
obligatòries i optatives de llengua anglesa, lingüística anglesa, literatura i cinema en 
anglès i cultura dels països de parla anglesa.  

• Possibilitat de cursar un doble grau en 5 anys.
• Docència en horari de matí i impartida en anglès en un 90% de les matèries.
• Pràctiques en empresa/institució per adquirir competències professionals i 

experiència laboral.

• Excel·lent ràtio professor/nombre d’estudiants i dimensions de grups mitjans.
• Alta valoració de la qualitat docent del professorat per part de l’alumnat.
• Elevada taxa d’inserció laboral dels graduats.
• Professorat amb un alt nombre de doctors i amb llarga trajectòria de recerca.
• Possibilitat d’iniciar-se en el coneixement de les llengües francesa o xinesa.
• Formació humanística àmplia: recursos per adaptar-se a entorns i situacions en 

un context global, que inclouen la possibilitat d’un viatge d’estudis a Anglaterra i la 
realització d’un espectacle en llengua anglesa en el segon cicle del grau.

www.estudisanglesos.udl.cat

Objectius formatius

• Expressar-se en anglès oral i escrit amb 

tant en situacions quotidianes com en 
entorns acadèmics i professionals.

• Adquirir el coneixement que permeti una 

la llengua anglesa en diferents entorns 
comunicatius.

• Adquirir  un coneixement racional i crític de 
les tradicions literàries en llengua anglesa, 
així com de la història i cultura dels països 
de parla anglesa. 

• Promoure un coneixement sobre les raons 
i l’abast de la implantació de l’anglès com 
a llengua d’ús global des d’un enfocament 
racional i crític.

• Adquirir un coneixement bàsic dels 
conceptes, categories, teories i temes més 
rellevants de les diferents branques de la 
investigació lingüística i literària en llengua 
anglesa. 

Sortides professionals

• Docència en diferents àmbits: secundària, 
universitat i altres centres de formació.

• Traducció, assessorament lingüístic i mediació 
cultural.

• Comunicació multilingüe en empreses i 
institucions.

• Edició de textos en editorials i serveis de 
publicacions.

• Disseny i creació de recursos per a 
l’aprenentatge de llengües (material didàctic, 
diccionaris, etc.).

• Serveis lingüístics per a indústries turístiques.
• Crítica i creació literàries i  guionatge per a 

televisió i cinema.
• Creació de recursos i aplicacions lingüístiques 

electròniques (traductors automàtics, 
correctors...).

• Recerca acadèmica (màster i doctorat).

El grau en Estudis Anglesos garanteix un coneixement 
ampli i sòlid de la llengua anglesa i una formació acadèmica 
basada en l’estudi científic d’aquesta llengua, de les seves 
literatures i cultures i de les seves possibles aplicacions 
professionals, que permet el coneixement profund d’aquesta 
llengua.  Els estudiants poden especialitzar-se en àmbits 
lingüístics o literaris, i així ajustar el seu perfil acadèmic a les 
preferències acadèmiques i expectatives professionals. 


