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I. Continguts 
 
Aquesta assignatura consistirà en la traducció i el comentari d'una selecció de textos 
de Xenofont i de Plató, les obres dels quals són particularment útils per l'estudi de la 
prosa àtica clàssica. El primer semestre estarà dedicat a la traducció d'alguns 
passatges de l'Anàbasi de Xenofont i d’altres fragments del mateix autor (Records 
Socràtics; Ciropèdia); el segon, a la traducció d'alguns passatges de l'Apologia de 
Sòcrates de Plató i de l'obra homònima de Xenofont, a fi i efecte que l'alumne pugui 
comparar la forma amb què cadascun dels autors presenta el personatge de Sòcrates i 
la seva defensa final. 

En aquest curs es donarà molta importància a la consolidació dels coneixements 
relatius a la morfologia i a la sintaxi bàsica del dialecte àtic, així com a l'aprenentatge 
d'un vocabulari mínim d'unes 1500 paraules.  

Paral·lelament a aquesta tasca, l'alumne haurà de llegir en traducció les obres 
següents: a la primera part del curs, els llibres I, II, IV i VIII de les Històries d'Heròdot; a 
la segona, el Simposi de Plató, l'Antígona de Sòfocles i la Lisístrata d'Aristòfanes.  
 
II. Objectius 
 
En finalitzar aquesta assignatura, l'alumne haurà de ser capaç de traduir un passatge 
de cadascun dels autors treballats a classe i comentar-ne aquells aspectes més 
significatius des del punt de vista morfosintàctic, lèxic i de contingut. Així mateix, 
l'alumne haurà de poder explicar amb detall els continguts de les obres llegides i 
comentades a classe, i fer-ne una valoració raonada.  
 
III. Temari 
 
La selecció de passatges dels autors per traduir es farà saber a principi de curs. 
 
IV. Avaluació  
 
Per a l'avaluació d'aquesta assignatura es farà una mitjana entre les dues notes finals 
de cada semestre, cadascuna de les quals s'obtindrà de la manera següent: 
 
1. 1r semestre:  
• 1 examen de traducció al final del semestre = 70% de la nota final del semestre. 
• 1 examen de morfologia nominal i verbal = 10% de la nota final del semestre  
• 1 treball de la lectura de les Històries d'Heròdot = 10% de la nota final del semestre.  
• Assistència regular i participació a classe = 10% de la nota final del semestre. 
 
2. 2n semestre: 
• 1 examen de traducció al final del semestre = 75% de la nota final del semestre. 
• 1 examen de lectura de les obres proposades = 15% de la nota final del semestre. 
• Assistència regular i participació a classe = 10% de la nota final del semestre. 
 
Per poder fer la mitjana cal haver aprovat tots els exàmens i el treball de lectura amb 
una nota mínima de 5. 
 



V. Tutoria integrada 
 
Durant la tutoria integrada es farà un reforç gramatical que tindrà com a objectiu 
revisar i, si s'escau, aprofundir en el coneixement tant de la morfologia nominal i verbal 
com de la sintaxi de la llengua grega clàssica, fonamentalment en dialecte àtic. 
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