
Codi: 28507 GRAMÀTICA LLATINA 

Prof. Óscar DE LA CRUZ PALMA 

Objectius

L’objectiu d’aquesta assignatura és l’assoliment dels mecanismes bàsics per a la 
correcta comprensió i traducció de texts llatins mitjançant la fixació progressiva dels 
continguts fonètics, morfològics, sintàctics i mètrics impartits. Es tracta d’una 
assignatura de caràcter propedèutic i instrumental, amb una part important de 
pràctica. Es partirà dels coneixements adquirits pels estudiants durant la seva etapa 
preuniversitària, consolidant així llurs bases lingüístiques, per anar-les ampliant a fi 
que puguin afrontar els estudis subsegüents en la titulació de Filologia Clàssica, 
especialment en aquelles assignatures de l’Àrea de Llatí. 

Continguts

Fonètica:  
Nocions de fonètica, fonologia i prosòdia llatina (pronunciació del llatí) 
 
Morfologia:  

Morfosintaxi nominal: Paradigma - Funcions  
Morfosintaxi pronominal: Paradigma - Funcions - Evolució a les llengües romàniques  
Morfosintaxi verbal: La flexió verbal: Paradigma - Les formes nominals - Les seves 
funcions  

 
Sintaxi: L’oració simple i la composta: La coordinació - Normes generals sobre subordinació  
 
Introducció a la mètrica llatina 
 
 

Organització - Metodologia – Tutoria integrada

L’assignatura s’estructura, durant la setmana, en 3 hores de teoria, 1 de pràctica i 1 
de tutoria integrada. 

Les sessions tindran un contingut eminentment pràctic, dirigit pel professor, que 
explicarà el fonament teòric a partir dels texts seleccionats. Ara bé, en les classes 
dedicades a la pràctica, hom proposarà un seguit d’exercicis amb l’objectiu que 
l’estudiant practiqui els fonaments que es vagin explicant en les sessions generals. 
Aquesta pràctica es desenvoluparà en sessions individuals o col·lectives, en funció 
de la diversitat del grup, intentant que tots assoleixin els mateixos objectius mínims 
a partir d’un tractament individualitzat; això permetrà, també, que els estudiants que 
tinguin un millor nivell realitzin exercicis d’ampliació. La tutoria integrada servirà per 
reforçar aquest objectiu. 

Avaluació



Atès el caràcter instrumental de la matèria, l’avaluació es fonamentarà, d’una banda, 
en la nota obtinguda de l'elaboració d'exercicis i, d’altra banda, en la nota resultant 
d'un examen escrit de caràcter teòric i pràctic. 
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