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1. Objectius 
 

Aquesta assignatura cerca proporcionar als estudiants els coneixements de morfologia i 
sintaxi necessaris perquè siguin capaços de realitzar la interpretació i anàlisi formal d’un 
text en dialecte àtic de nivell bàsic-mig. Paral·lelament, es considera indispensable 
l’adquisició d’un vocabulari bàsic d’unes 600 paraules. 

Donat el seu caràcter propedèutic i instrumental, aquesta assignatura és un bon 
complement de l’assignatura de Llengua Grega i la seva Literatura, amb la qual es 
procurarà coordinar els continguts. 

 
2. Continguts 
 

Els continguts d’aquesta assignatura comprenen, d’una banda, la descripció de les 
formes gramaticals i de les estructures sintàctiques bàsiques del grec àtic clàssic, i, de 
l’altra, la realització de múltiples exercicis que en facilitin la seva fixació, 
imprescindible a l’hora de procedir a la traducció i interpretació dels textos originals. 
Els temes que es tractaran seran els següents: 
 

I. Morfologia. 
 

1. Morfologia nominal. Generalitats. 
1.1. La declinació dels temes en –α (1a declinació).  
1.2. La declinació dels temes en –ο (2a declinació). La declinació dels temes en –o 

contractes.  La declinació àtica. 
1.3. La declinació atemàtica (3a declinació). Temes consonàntics: en gutural, en labial, 

en dental, en nasal, en –ντ, en líquida i en sibilant. Temes vocàlics: en diftong (–ευ, -
αυ, -ου), en semivocal (–ι, -υ), temes en –οι i en –ω. 

1.4. Substantius irregulars. 
1.5. Els adjectius. Adjectius de 1a, 2a i 3a classe. Els adjectius irregulars. Els graus de 

l’adjectiu. Adjectius numerals: cardinals i ordinals. 
1.6. L’article. 
1.7. Els pronoms. Pronoms personals: no reflexius i reflexius. Pronom recíproc. El 

pronom demostratiu-intensiu αὐτός. Pronoms o adjectius possessius. Pronoms o 
adjectius demostratius. Pronoms o adjectius indefinits. Pronoms o adjectius 
interrogatius. Pronom relatiu simple i compost. 

 

2. Morfologia verbal. Generalitats. 
2.1. El tema de present. Present d’indicatiu: verbs temàtics (-ω), no contractes i 

contractes, i verbs atemàtics (–μι). Infinitiu present. Participi present. L’imperfet 
d’indicatiu. 

2.2. El tema d’aorist. Aorist d’indicatiu: sigmàtic, temàtic i atemàtic. Infinitiu 
aorist. Participi aorist. 

2.3. El tema de futur. Futur d’indicatiu. Infinitiu futur. Participi futur. 



2.4. El tema de perfet. Perfet d’indicatiu: Infinitiu perfet. Participi perfet. El 
plusquamperfet. 

2.5. Verbs irregulars. 
 

3. Els adverbis. 
 

4. Les preposicions. 
 
II. Sintaxi. 
 

1. Sintaxi dels casos.  
2. L’oració simple i l’oració composta. 
3. La coordinació. 
4. La subordinació: 

4.1. Les oracions subordinades adjectives o de relatiu. 
4.2. Les oracions subordinades completives: oracions amb conjunció ὅτι (ὡς), 

oracions d’infinitiu, oracions depenents de verbs de temor, oracions amb ὅπως, 
oracions interrogatives indirectes, oracions de participi. 
4.3. Les oracions subordinades circumstancials: oracions temporals, causals, 
condicionals, concessives, consecutives, finals i comparatives. 

5. Sintaxi del participi. Participi apositiu, atributiu i predicatiu. Les oracions 
completives de participi. El genitiu absolut. 
6. Sintaxi modal. 
 
3. Tutoria integrada 
 

Els crèdits tutoritzats serviran perquè la professora controli, individualment o en petits 
grups, el ritme d’aprenentatge dels paradigmes nominals i verbals, del seu funcionament 
sintàctic, així com de l’adquisició de vocabulari. L’objectiu d’aquestes tutories és ajudar 
els estudiants a consolidar els coneixements lingüístics requerits per enfrontar amb èxit 
la comprensió de textos grecs originals. 
 
4. Avaluació 
 

L’avaluació es realitzarà tenint en compte els següents ítems avaluadors: l’assistència a 
classe i la participació activa en les activitats proposades per la professora (10%), els 
resultats obtinguts en els exàmens de control realitzats durant el curs (20%) i la nota 
corresponent a l’examen final de curs que comprendrà exercicis pràctics i qüestions 
teòriques sobre la matèria tractada (70%). 
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