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Contingut 
 
Aquest curs és una introducció en l'aprenentatge de la llengua grega antiga dirigit a 
qualsevol estudiant o persona interessada que no en tingui cap coneixement. Començant 
per l'explicació de l'alfabet grec i del seu origen, el curs continuarà amb l'ensenyament 
dels trets gramaticals bàsics de la llengua grega mitjançant exercicis pràctics, per tal que 
l'alumne es familiaritzi amb la llengua de les obres més conegudes de la literatura grega. 
Alhora, es posarà un èmfasi especial en l'aprenentatge del vocabulari més comú i 
important per a la nostra cultura, mitjançant exercicis d'etimologia. 

 
Objectius 
 
L'objectiu d'aquest curs és que l'estudiant assoleixi, en acabar-ne, un nivell bàsic 
equivalent a haver cursat un any de grec a l'ensenyament secundari, que es concreta en 
la capacitat de poder entendre frases senzilles en grec, escrites en la prosa d'època 
clàssica, gràcies a uns coneixements gramaticals bàsics i un mínim de vocabulari 
adquirit. El curs permet que els estudiants de Filologia Clàssica que no hagin cursat mai 
grec comencin el curs "Llengua grega i la seva literatura I" al mateix nivell que els 
companys que sí ho han fet.  

 
Temari 
 
Les explicacions gramaticals s'agruparan en 5 temes: 
1. L'alfabet grec i la seva pronunciació. 
2. Lectura i entonació. 
3. Morfosintaxi del substantiu. 
4. Morfosintaxi de l'adjectiu. 
5. Morfosintaxi verbal: el tema de present dels modes indicatiu, infinitiu i participi. 

 
Avaluació 
 
L'avaluació serà contínua, ja que durant el curs es faran diversos exercicis amb 
qüestions gramaticals i lèxiques. Es tindrà molt en compte la participació diària dels 
alumnes, motiu pel qual es controlarà diàriament l'assistència a classe, que resulta 
indispensable en un curs intensiu amb aquest contingut. La mitjana dels exercicis que es 
facin a classe, juntament amb una prova en l'última sessió, conformarà la nota final. 
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