
ESTUDIA CATALÀ  

  
a la UNIVERSITAT de PERPINYÀ ! 

 

 
 
 
 

LLICENCIATURA  
i MÀSTERS  

D’ESTUDIS CATALANS  
 

a  
l’Institut Franco-Català Transfronterer 

 

la ‘Facultat d’Estudis Catalans’ de Perpinyà 

 



El sol diploma d’Estat d’estudis superiors de català a l’Estat francès 

� 3 anys 
� 30 crèdits per semestre 
 

 
 

Una formació accessible a tothom : 

� Menys de 300€ l’any 
� Integralment a distància 
� Compatible amb una altra carrera (doble inscripció) 
� Obert als estudiants titulars del Batxillerat (o Selectivitat) 

 

 
 

Una formació completa i adaptada als menesters : 

� Llengua, Lexicologia, Dialectologia, Història de la llengua 
� Traducció i llengua especialitzada (dret, economia, administració, 

comunicació) en català i francès 
� Catalunya Nord (patrimoni, literatura, societat) 
� Història i geografia dels Països Catalans 
� Coneixença d’Andorra, Illes Balears, País Valencià  
� Societat catalana, Institucions 
� Literatura catalana 
� Lingüística, sociolingüística 
� Didàctica de la llengua 
� Mitjans de comunicació en català 
� Llengües (espanyol, anglès), informàtica 
� Euroregió i Relacions transfrontereres 

 



Unes sortides professionals diverses : 

� Ensenyament del català 
� Professorat de col·legi i liceu (CAPES) 
� Professorat d’escola bilingüe (CRPE) 
� Traducció i interpretació (Llicenciatura professional de Traducció) 
� Periodisme 
� Gestió de patrimoni i cultura 
� Guia 

 
 

Inscripcions 
 

 
 
http://www.univ-perp.fr/fr/UFR_et_instituts/ifct/les_inscriptions.html 
 
 
 
Continuació d’estudis després de la llicenciatura : 

� Màster 1r any de Recerca Estudis Catalans   
� Màster 2n any de Recerca Estudis Catalans 
� Màster 2n any Professional Relacions Transfrontereres 
� Màster MEEF (Métier de l’enseignement, de l’Éducation et de la 

Formation) 1r i 2n any Català Ensenyament Secundari (prepara al concurs 
del CAPES) 

� Màster MEEF (Métier de l’enseignement, de l’Éducation et de la 
Formation) 1r i 2n any Ensenyament Primari Immersiu (prepara al concurs 
del CRPE bilingüe) 

� Màster MEEF (Métier de l’enseignement, de l’Éducation et de la 
Formation) 1r i 2n any Ensenyament Primari Bilingüe (prepara al concurs 
del CRPE bilingüe) 
 

� Doctorat d’Estudis Catalans 
 

 
ifct@univ-perp.fr  / www.univ-perp.fr  > UFR et Instituts > IFCT 



PERPINYÀ TAMBÉ ÉS 

    

Una identitat     Una història 

 

   

Una universitat 

 

  

Un futur 
 

 Imprès per :  


