
 
 
 
 

ESTUDIS DE DOCTORAT 
 
 
Pots accedir als estudis de Doctorat des del Màster en Ensenyament d'Espanyol / Català per a 
Immigrants. 
 
En aquest lloc t'explicarem quin és el sistema d'accés, quines són les característiques del 
programa de doctorat que pots seguir, així com les línies de recerca en les que pots inscriure la 
teva tesi doctoral. 
 
Per més informació sobre el funcionament del Doctorat, consulta 
http://www.doctorat.udl.cat/presentacio/7-ciencia.html. 
 

1. Sistema d’accés 

En acabar  el Màster en Ensenyament d’Espanyol/Català per a Immigrants podràs accedir 
directament als estudis de doctorat  i realitzar la teva tesi doctoral si compleixes un d’aquests 
requisits: 

1. Si tens el títol d’una llicenciatura o d’un grau de 240 crèdits. 

2. Si tens el títol d’una diplomatura o un grau de 180 crèdits i, a més, ja has cursat un altre 
màster de 60 crèdits o més. 

Per a més dades sobre la normativa del Doctorat, consulta 
http://www.doctorat.udl.cat/presentacio/7-ciencia.html 

 

2. Programa de Doctorat amb Menció cap a l’Excel·lè ncia 

La Facultat de Lletres compta amb un Programa de Doctorat amb Menció cap a l’Excel·lència 
(BOE núm. 253, de 20 d’octubre de 2011). 

El Doctorat en Territori, Patrimoni i Cultura de la Facultat de Lletres inclou diferents àrees on es 
pot dirigir la realització d’una tesi doctoral relacionada amb la llengua i la cultura espanyoles, 
amb la llengua i la cultura catalanes i amb l’ensenyament de la llengua i la cultura. 

 

3. Línies de recerca on inscriure la tesi doctoral 

Les línies on podries inscriure una tesi doctoral relacionada amb amb la llengua i la literatura 
catalanes, la llengua i la literatura espanyoles, amb l'ensenyament de la llengua i la cultura 
espanyoles i catalanes a estrangers i / o immigrants, són les següents, totes elles dependents 
del Programa de Doctorat en Territori, Patrimoni i Cultura de la Facultat de Lletres de la 
Universitat de Lleida: 



Línia 7:  Filologia Catalana i Occitana 

Patrimoni lingüístic 

Responsable: Dr. Ramon Sistac sistac@filcat.udl.cat 

Professorat col·laborador: Jordi Suïls, Albert Turull, Xavier Terrado, Aitor Carrera, M. 
Salomé Ribes, Miquel Pueyo, Xavier Rull. 

DESCRIPCIÓ 

Té com a objectiu l'estudi i la potenciació de la llengua com a component troncal del 
patrimoni cultural, com a eina de desenvolupament i dinamització econòmica i com a 
element integrador de les poblacions. S’estudia, per tant, la dinàmica de les relacions 
entre els dialectes i la llengua referencial (en especial aplicació al català occidental i a 
l’occità en els seus diferents territoris i entitats administratives), així com tot allò que fa 
referència a la variació sociolingüística i històrica de la llengua, i a la seva relació amb 
el territori, incloent-hi la toponímia. 

 

Lingüística aplicada catalana 

Responsable: Dr. Joan Julià-Muné jjulia@filcat.udl.cat 

Professorat col·laborador: Imma Creus, M. Salomé Ribes, Francesc Alamon, Jordi 
Suïls, Albert Turull, Miquel Pueyo, Xavier Rull. 

DESCRIPCIÓ 

Té com a objectiu aprofundir en aspectes de lingüística aplicada catalana, d’història de 
la lingüística catalana i de la realitat i la projecció de futur de la llengua catalana en els 
mitjans de comunicació de masses, i per tant també en aspectes de fonètica descriptiva 
i fonètica aplicada catalana, i de fonologia i morfologia catalanes. 

 

Patrimoni literari 

Responsable: Dra. Xavier Macià xmacia@filcat.udl.cat 

Professorat col·laborador: Isabel Grifoll, Josep M. Domingo, Joan-Ramon Veny, Jordi 
Malé, Joaquim Capdevila. 

DESCRIPCIÓ 

Té com a objectiu aprofundir en els mecanismes de recuperació, preservació, difusió, 
gestió i estudi dels documents que constitueixen el patrimoni literari de totes les 
èpoques: manuscrits i mecanoscrits, revistes literàries, primeres edicions d’obres, 
enregistraments sonors i de vídeo amb la veu i la imatge dels escriptors, etc. 

 

Estudis de crítica 

Responsable: Dra. Núria Perpinyà nperpinya@filcat.udl.cat 

Professorat col·laborador: Amadeu Viana, Josep M. Domingo, Joan-Ramon Veny, Jordi 
Malé, Xavier Macià, Helena Alonso, Jaume Pont, Josep M. Sala-Valldaura, Josep 
Antoni Clua. 

DESCRIPCIÓ 

Té com a objectiu aprofundir en els estudis de diverses disciplines crítiques, 
fonamentalment la crítica filològica, la recepció crítica, la crítica literària i la literatura 
comparada, aplicades a la literatura catalana contemporània (segles XIX, XX i XXI). 

 

 

 



Línia 12: Filologia Hispànica 

Història de la Llengua espanyola 

Responsable: Dr. Xavier Terrado jterrado@filcef.udl.cat  

DESCRIPCIÓ 

Aquesta línia de recerca pretén aprofundir en el coneixement de la llengua espanyola 
com un sistema que es constitueix mitjançant el canvi i que perviu gràcies al canvi. El 
procés de transformació s'estudia a partir de la documentació de totes les èpoques, i 
es considera també com a documentació el conjunt de l'onomàstica i la toponímia". 

 

Relació entre llengua, pensament, cultura i societat 

Responsable: Dra. Mª Ángeles Calero macalero@filcef.udl.cat  

DESCRIPCIÓ 

Aquesta línia de recerca pretén determinar l’impacte que els trets socials i culturals de 
les comunitats hispanoparlants tenen sobre l’estructura i l´ús de la llengua espanyola, 
i viceversa, així com la influència mútua entre llengua i pensament. 

 

Ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera i com a segona llengua 

Responsable: Dra. Mª Ángeles Calero macalero@filcef.udl.cat  

Professorat col•laborador: Julián Acebrón, Josep Anton Clua, Isabel Del Arco, Carme 
Figuerola, Begoña Gómez, Montse Irun, Rafael Mérida, Teresa Quintillà, Maribel 
Serrano, Cristina Solé, Xavier Terrado. 

DESCRIPCIÓ 

Aquesta línia de recerca pretén 1) aprofundir en el coneixement sobre el procés 
d’adquisició de la llengua espanyola i la cultura hispana en un context 
d’ensenyament-aprenentatge de llengües estrangeres o de segones llengües –
incloent l’ensenyament a immigrants–, 2) analitzar les relacions interculturals en 
aquest context i 3) determinar-ne estratègies didàctiques.  

 

Literatura espanyola medieval 

Responsable: Dr. Julián Acebrón j.acebron@filcef.udl.cat  

Professorat col•laborador: Lola González, Rafael M. Mérida, Jaume Pont, Pere 
Rovira, Celina Alegre, Josep M. Sala, Paco Tovar. 

DESCRIPCIÓ 

Estudi i anàlisi d’obres literàries dels segles XI al XV amb diferents metodologies 
crítiques. Temes i formes, tradició i innovació, corrents estètics i literaris, influències i 
difusió, història literària. Edició de textos i crítica textual. 

 

Literatura espanyola de l’Edat d’Or (segles XVI i XVII) 

Responsable: Dra. Lola González l.gonzalez@filcef.udl.cat  

Professorat col•laborador: Julián Acebrón, Rafael M. Mérida, Jaume Pont, Pere 
Rovira, Celina Alegre, Josep M. Sala, Paco Tovar. 

DESCRIPCIÓ 

Estudi i anàlisi d’obres literàries dels segles XVI al XVII amb diferents metodologies 
crítiques. Temes i formes, tradició i innovació, corrents estètics i literaris, influències i 
difusió, història literària. Edició de textos i crítica textual. 

 



Literatura moderna i contemporània a Espanya i Hispanoamèrica 

Responsable: Dr. Jaume Pont jpont@filcef.udl.cat  

Professorat col•laborador: Julián Acebrón, Lola González, Rafael M. Mérida, Pere 
Rovira, Celina Alegre, Josep M. Sala, Paco Tovar. 

DESCRIPCIÓ 

Estudi i anàlisi d’obres literàries dels segles XVIII al XXI amb diferents metodologies 
crítiques. Temes i formes, tradició i innovació, corrents estètics i literaris, influències i 
difusió, història literària. Edició de textos i crítica textual. 

 

Estudis lèsbics, gais, trans i queer  

Responsable: Dr. Rafael M. Mérida Jiménez rmmerida@filcef.udl.cat  

Professorat col•laborador: Juan Vicente Aliaga (Universitat Politècnica de València), 
Kerman Calvo (Universidad de Salamanca), Richard Cleminson (University of Leeds, 
Gran Bretanya), Óscar Guasch (Universitat de Barcelona), Dieter Ingenschay 
(Humboldt-Universität zu Berlin, Alemanya), Elena Madrigal, (Universidad Autónoma 
Metropolitana, Mèxic), Alfredo Martínez-Expósito (Melbourne University, Austràlia), 
Alberto Mira (Oxford Brookes University, Gran Bretanya), Jorge Luis Peralta 
(Universidad Nacional de La Plata, Argentina), Gema Pérez-Sánchez (Miami 
University, E.U.A.)  

DESCRIPCIÓ 

La finalitat d'aquesta línea de recerca és investigar les representacions culturals de 
les “minories sexuals” a Espanya i Hispanoamèrica durant els segles XIX, XX i XXI. 
L’objectiu és vincular les esferes dels canvis polítics, l'evolució històrica i la producció 
artística amb el propòsit d'avaluar si les representacions culturals poden ser 
plenament valorades com a miralls dels canvis socials i polítics. 

 

 

4. Altres línies de recerca afins 

Línia 6: Llengües Aplicades 

Aspectes comunicatius i educatius de la interculturalitat 

Responsable: Dr. Josep Mª. Cots jmcots@dal.udl.cat 

Professorat col·laborador: M. A. Calero, M. Giné, E. Llurda, J. L. Navarro, J. Suïls, A. 
Huguet, N. Bureu, M. Sabaté, L. Armengol, M. Irún. 

DESCRIPCIÓ 

Des d'aquesta línia de recerca es vol promoure l'estudi de l'impacte de les relacions 
interculturals en els camps de la comunicació interpersonal i mediàtica i les institucions 
educatives. 

 

La tecnologia al servei de les llengües 

Responsable: Dra. M. Salomé Ribes salome@filcat.udl.cat 

Professorat col·laborador: Montse Irún, Montse Casanovas, Glòria Vázquez, G. 
Mancho 

DESCRIPCIÓ 

En aquesta línia de recerca es pretén aprofundir en les aportacions que la tecnologia fa 
en els processos de comunicació, tant dins el camp de l'edició i correcció, com en la 
traducció, la normalització i l'ensenyament de llengües. 



 

Línia 14: Estudis de Gènere 

Llenguatge, literatura i gènere 

Responsable: Dra. Mª Ángeles Calero Fernández macalero@filcef.udl.cat 

Professorat col·laborador: M. Teresa Quintillà Zanuy, Isabel Santaulària Capdevila, 
Rafael M. Mérida Jiménez 

DESCRIPCIÓ 

Estudi de la imatge de les dones que transmet el llenguatge i de les diferències 
comunicatives (verbals i no verbals) entre homes i dones. Anàlisi dels gèneres i 
corrents literaris i de la producció literària des d’una perspectiva de gènere i des de la 
crítica literària feminista. 

 

El gènere als mitjans de comunicació i les TIC 

Responsable: Dra. Helena Alonso Capdevila halonso@filcat.udl.cat 

Professorat col·laborador: Iolanda Tortajada Giménez. 

DESCRIPCIÓ 

Estudi de la imatge de les dones transmesa pels mitjans de comunicació i de l’activitat 
de les dones al món de les TIC. 

 

Gènere i educació 

Responsable: Dra. Mª Ángeles Calero Fernández macalero@filcef.udl.cat 

Professorat col·laborador: Anna Puertas, Núria Solsona, M. Teresa Quintillà 

DESCRIPCIÓ 

Estudi de les bases del sistema educatiu que deriven en pràctiques discriminatòries per 
raó de gènere i dels mecanismes per planificar la educació des de la perspectiva de 
gènere. 

 


