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Contingut 
Aquest curs pretén ésser una iniciació i una introducció tant en l’aprenentatge de la 
llengua llatina com en la metodologia de la filologia llatina. Per aquest motiu està 
pensat i adreçat a qualsevol estudiant o persona interessada que no en tingui cap 
coneixement. El curs s’iniciarà amb l’ensenyament dels trets gramaticals bàsics de la 
llengua llatina mitjançant fragments seleccionats dels textos dels grans escriptors llatins, 
per tal que l’alumne es familiaritzi amb les estructures bàsiques de la llengua original de 
les obres més conegudes de la literatura llatina.  
Objectius 
El curs té com a objectiu primordial que els estudiants, en acabar, siguin capaços de fer 
una lectura comprensiva dels textos proposats. Els estudiants assoliran un nivell bàsic 
de la llengua llatina que els permetrà poder seguir el curs de “Llengua llatina i literatura 
I” en la llicenciatura de Filologia Clàssica al mateix nivell que els estudiants que a 
l’ensenyament secundari hagin cursat un any de llatí. La metodologia que s’utilitzarà 
per a l’apropament al text es fonamenta en la lingüística aplicada a l’estudi del llatí.  
Tots els temes del programa s’estudiaran a partir de l’anàlisi i la traducció de textos dels 
autors llatins. 
Temari 
Primera part:  
1. Revisió de les flexions nominals. 
2. Adjectius i adverbis. 
3. Temps del infectum. Gerundiu i adjectiu verbal. 
4. Temps del perfectum. Ablatiu absolut - concordança de temps. 
5. Veu Passiva.  
6. Pronoms. 
7. Sintaxi de ut. 
8. Discurs indirecte: infinitius, relatives de subjuntiu. 
9. Usos del participi  
10. Sintaxi de cum i dum. 
11. Verbs irregulars. Verbs deponents  
 
Segona part: 
1. Elements de filologia clàssica. 
2. Instruments auxiliars per a l’estudi de la Filologia llatina. 
Avaluació 
Es controlarà el treball i la participació diària dels alumnes essent obligatòria 
l’assistència a tot el curs per assolir els crèdits de l’assignatura. Es tindrà en compte la 
qualificació del treball diari i la d’una prova final de conjunt. 
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