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1. Objectiu i contingut 
 
 És una assignatura adreçada als estudiants de quart curs. A fi d'aconseguir un 
coneixement adient i a fons dels continguts corresponents, s'hi treballaran teòricament, i 
alhora pràcticament, els principals temes pertanyents a la matèria de Sintaxi Grega que 
indicarem en el temari, tot posant tanmateix una particular atenció a algunes de les 
qüestions de més interès i actualitat entre els especialistes. 
 

El mètode de treball serà paralΑlelament teòric i pràctic, com acabem d’apuntar. 
Juntament amb l'estudi teòric, es durà a terme la lectura seguida (amb anàlisi, comentari 
i traducció) d'alguns textos clàssics d'una breu selecció d'autors, escollits precisament 
perquè poden fornir amb claredat d'un ampli ventall de fenòmens sintàctics dins el seu 
context, i han de fer possible, així, que resulti més entenedora l'exposició sistemàtica del 
temari. 

 
L’objectiu que pretenem aconseguir és que els alumnes siguin capaços de 

reflexionar sobre l’estructura sintàctica de la llengua grega, teòricament, d’una manera 
molt paral·lela a la seva reflexió sobre les estructures d’altres llengües que coneixen bé, 
com el llatí i les llengües romàniques pròpies o l’anglès i l’alemany, i pràcticament, a 
partir dels textos clàssics grecs treballats a classe, aportant-hi, a més, tota la reflexió 
teòrica esmentada; així, han d’anar arribant a enriquir l’anàlisi sintàctica senzilla i 
espontània que d’entrada els permet d’entendre l’estructura més superficial dels textos 
grecs que des de fa temps ja llegeixen i comprenen. I tot això fet tenint en compte les 
grans aportacions de les reflexions gramaticals contemporànies (des de l’estructuralisme 
...),  integrant-hi la sintaxi grega clàssica. 
 
2. Temari 
 

La matèria de què consta el curs inclou tots els temes de Sintaxi Grega, la 
referència completa dels quals es troba en els manuals que són mencionats a la 
Bibliografia, conjunt de temes que poden distribuir-se en dos grans apartats temàtics: 
 - Sintaxi categorial del mots. 
 - Sintaxi sintagmàtica i oracional. 
No obstant això, tan sols seran tractats expressament a classe els temes principals de què 
s'ha parlat abans, respecte dels quals seran aprofundides més detingudament les 
qüestions de més interès o actualitat. 
 
3. Avaluació 
 
 Les respostes i opinions donades a classe, juntament amb la lectura diària 
comentada de la selecció de textos, seran elements importants per a l'avaluació. 
Tanmateix hi haurà també un examen, que servirà per comprovar si els estudiants han 
assolit bé els objectius de l'assignatura. L’examen constarà de dues parts; la primera, 
teòrica, consistirà en la resposta a algunes qüestions del programa de Sintaxi; en la 
segona, caldrà fer la traducció d'un text d'unes quinze línies ─text triat entre la selecció 
d'autors esmentada abans─, traducció acompanyada del comentari sintàctic pertinent. Es 



recorda, finalment, que l’assistència habitual a classe es considera imprescindible per als 
bons fruits del treball col·lectiu diari i, per tant, serà valorada de cara al resultat final. 

 
4.Tutoria integrada 
 
 Distribuirem els estudiants en grups a principi de curs, a cadascun dels quals se’ls 
concretarà les setmanes que els pertocarà assistir a la tutoria integrada. Les sessions 
corresponents serviran per a resoldre dubtes, per a repassar i ampliar amb nou material 
comparatiu els punts del temari tractats a les classes. Si resulta convenient, utilitzarem les 
possibilitats de comunicació que ens ofereix el campus virtual. 
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 Aquesta orientació bibliogràfica general, d'obres de referència i desproveïda per 
raons d'extensió dels nombrosos articles especialitzats que podrien incloure-s'hi, a la 
qual caldrà naturalment afegir les edicions i comentaris del textos que hom traduirà 
paralΑlelament, serà ampliada a mesura que ho demani el tractament del temes concrets 
del programa.  



 


