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Continguts 

Aquesta assignatura, de caràcter anual i pensada en principi per a cursar dins del 3er. 
any de la Llicenciatura, té per objectiu l'aprofundiment per part dels estudiants de 
determinats gèneres i autors de la literatura grega, analitzant les característiques 
lingüístiques i literàries dels gèneres i autors triats per a comentar a classe. Durant 
aquest curs es fará una presentació temática i formal de l´épica grega arcaica, a través 
d'una selecció de passatges de la Ilíada i de l' Odissea, per l'épica heroica, i d'Hesíode, 
per l'épica didàctica. Per als Poemes Homèrics es farà servir l' Antología de la Ilíada y 
la Odisea, de M.S. RUIPÉREZ y colaboradors, i per a Hesíode, la llista dels passatges 
seleccionats serà comunicada als estudiants en el moment oportú, d'acord amb el 
progrès del curs.  

Paralel.lament, els estudiants hauran de llegir, en traducció, les obres següents: en la 
primera part del curs, la Ilíada d'Homer i la Medea d'Eurípides; en la segona part del 
curs, una selecció de la Història d'Heròdot. D'aquestes lectures els estudiants hauran de 
fer, posteriorment, un exercici de control i comentari. 

Crèdits tutoritzats 

Aquesta assignatura és de 10.5 crèdits, dels quals 1.5 són de tutoria, que comporta una 
sessió presencial cada quinze dies durant tot l'any, o bé cada setmana durant un 
semestre. La finalitat d'aquesta tutoria és la de completar o reforçar els aspectes, 
especialment lingüistics, que poden resultar més difícils en general o per determinats 
alumnes, de manera que, comptant amb l'esforç i l'interès per part dels afectats, el ritme 
de treball que es marqui a la classe pugui ser assolit per tothom. L´assistència a aquestes 
sessions será obligatòria per tothom, encara que, ocasionalment, podran ser dirigides a 
petits grups de estudiants per els quals sigui més difícil de seguir el curs. 

Objectius 

L'objectiu de l'assignatura, en primer lloc, és que els estudiants millorin el seu nivell de 
comprensió i traducció de la llengua grega en general, i de manera particular, que es 
familiaritzin amb els aspectes formals i temàtics més representatius de l' èpica grega 
arcaica, tan de caràcter heroic com de caràcter didàctic. 

Sistemes d'avaluació 

El treball de l'alumne durant el curs i la seva assistència  i participació a classe serà un 
criteri prioritari per a la seva avaluació. A més, hom comprovarà el nivell assolit 
mitjançant, al menys, dos exàmens, un al final del primer semestre i un altre al final del 
segón, consistents en traduccions amb els comentaris corresponents, tant dels aspectes 
de contingut (contextualització del passatge dins l'obra, tractament dels temes, context 
socio-cultural) com dels formals (llengua, estil, mètrica). 
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