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Contingut 

Aquesta assignatura obligatòria de Segon Cicle de la titulació de Filologia Clàssica 
consisteix en descriure diacrònica i sincrònicament els sistemes fonològic i morfològic 
de la llengua grega, tot incidint en els llenguatges literaris i en els trets definitoris dels 
dialectes més importants. Després d’una lliçó introductòria sobre els sistemes 
d’escriptura emprats pels grecs i la divisió dialectal de la llengua grega, el curs es 
basarà en el comentari de textos, epigràfics i literaris, per tal  d’il·lustrar el punts teòrics 
abordats en el temari de l’assignatura. 

Objectius 

En acabar el curs, l’alumne haurà de saber els trets fonamentals de la fonètica i 
morfologia de la llengua grega en les seves variants dialectals, i haurà de ser capaç, 
amb aquest coneixement, de reconèixer dialectalment un text, tot comentant les seves 
característiques fonètiques i morfològiques, prenent per model els comentaris de 
textos que es faran al llarg del curs. 

Temari 

Els crèdits teòrics de l’assignatura consistiran en les explicacions del temari que tot 
seguit es detalla a càrrec del professor, amb els comentaris de textos corresponents: 

0. Introducció històrica als dialectes grecs. Els sistemes d’escriptura anteriors a 
l’alfabet: el sil·labari lineal B i el sil·labari xipriota. 

1. Fonètica: 
1.1. Introducció i nocions generals. 
1.2. L’alfabet grec: orígens i variants. 
1.3. El vocalisme grec (I): allargaments de vocals i abreujament de vocals llargues. 
1.4. El vocalisme grec (II): els diftongs. 
1.5. Les semivocals. 
1.6. El consonantisme (I): oclusives i labiovelars. 
1.7. El consonantisme (II): sibilants. 
1.8. El consonantisme (III): líquides i nasals. Les sonants. 
1.9. Síl·laba. Paraula i fenòmens de fonètica sintàctica. 

2. Morfologia: 
2.1. El sistema morfològic nominal del grec en front del indoeuropeu. 
2.2. La declinació en –a i la declinació temàtica. 



2.3. La declinació atemàtica. 
2.4. L’adjectiu: declinació. Els graus de comparació. 
2.5. Adverbis. 
2.6. Els numerals. 
2.7. Pronoms. 
2.8. El sistema verbal: les desinències personals. 
2.9. Tema de present. 
2.10. Tema d’aorist. 
2.11. Tema de futur. 
2.12. Tema de perfet. 
2.13. Els modes. 
2.14. Les formes nominals del verb: infinitius, participis, adjectius verbals. 
2.15. La formació de paraules. 

Els crèdits pràctics els dedicarà l'alumne a elaborar un treball individual consistent en 
l'estudi d'una inscripció o text literari encomanat pel professor. 

Avaluació 

L’alumne acreditarà el coneixement dels crèdits teòrics de l’assignatura mitjançant una 
prova escrita en acabar el curs consistent en dues parts: 1) desenvolupament de dues 
preguntes del temari, a escollir entre quatre propostes; 2) comentari fonètic-morfològic 
d’una inscripció. Les dues parts faran promig, però l’alumne haurà de treure un mínim 
de 4 en cadascuna d’elles per aprovar aquesta prova. L’alumne haurà d’aprovar 
aquesta prova (nota mínima de 5) per superar l’assignatura. 

L’alumne superarà els crèdits pràctics de l’assignatura amb l’exposició oral del treball 
individual mencionat en l’apartat del temari (la seva presentació per escrit és opcional). 
L’alumne haurà d’aprovar aquesta exposició (nota mínima de 5) per superar 
l’assignatura. 

La nota final de l’assignatura serà la ponderada entre la nota de la prova escrita (60%) 
i la de l’exposició oral (40%). 

Tutoria Integrada 

En les hores de Tutoria Integrada es repassaran aquells aspectes de les explicacions 
teòriques i dels textos comentats a classe que als alumnes no els hagin quedat clars. 
El professor també dedicarà aquests crèdits a ajudar als alumnes en l’elaboració del 
seu treball individual. 
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