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Prerequisits

Atès el caràcter d'introducció d'aquesta assignatura, no es demana cap coneixement. Només es demana
interès per l'antiguitat grecoromana i la seva pervivència, la literatura universal, l'art i altres manifestacions
culturals.

Objectius

"Mitologia i literatura" és una assignatura de sis crèdits que s'insereix dintre de la matèria de Filologia
clàssica del grau d'Humanitats, juntament amb "Els clàssics en la cultura contemporània". Forma part dels
60 crèdits optatius programats pel quart curs dels estudiants d'Humanitats, junt amb altres assignatures d'un
ampli ventall de matèries: Geografia, Història, Documentació, Musicologia, Art, Antropologia, Filosofia,
Literatura catalana, Literatura espanyola, Literatura Universal, Retòrica, Llengua moderna, Gestió cultural,
Comunicació, Finances i comptabilitat, Sociologia, Dret, Tecnologies de la informació i del coneixement,
Pràctiques externes. A més s'ha de superar el Treball de Fi de Grau.

Aquesta assignatura pretén ser una introducció a la mitologia grecoromana i de la seva pervivència fins a
l'actualitat. Ens aproximarem a la definició dels conceptes de mite, mitologia i mitografia; a l'anàlisi de la
iconografia per a la identificació dels referents mítics; als principals cicles mítics; a les fonts de la mitologia
grega i romana i la seva transmissió des de l'antiguitat fins al món actual; a les diverses interpretacions que
s'han proposat del fet mític i dels relats mítics.

Es completaran aquests continguts amb la confrontació amb una selecció de fonts textuals i iconogràfiques
que ens permeten conèixer la mitologia clàssica i exemplificar-ne la pervivència. En acabar el curs, l'alumne
coneixerà les diferents teories, antigues i modernes, sobre el mite i la seva interpretació. Haurà assimilat els
principalscicles mítics de la tradició grecollatina i s'haurà familiaritzat amb l'ús de les principals eines,
literàries i iconogràfiques, per a la identificació i estudi dels mites antics i de la seva recepció en la tradició
occidental.

Competències
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Competències

Demostrar que es coneix l'evolució de la imatge artística de l'antiguitat.
Interpretar l'obra d'art en el context en el qual es va gestar i relacionar-la amb altres formes d'expressió
cultural.
Obtenir informació, a partir de l'estudi de les fonts escrites gregues i llatines, que permetin un accés a
diferents aspectes dels realia (realitat sociocultural del món antic).
Sintetitzar el debat actual sobre el lloc de la tradició clàssica a Occident.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar la reutilització dels motius clàssics en nous contextos.
Analitzar una imatge artística i situar-la en el seu context cultural.
Criticar les adaptacions cinematogràfiques de les llegendes mitològiques clàssiques
Identificar els canals de transmissió de la cultura grecoromana al llarg de la història de la civilització
occidental.
Identificar els resultats, a diversos nivells, de la projecció del món clàssic en la cultura occidental en les
diferents èpoques i territoris.
Identificar i explicar escenes, motius, déus i altres personatges mítics en les seves representacions
artístiques al llarg de l'antiguitat.
Identificar les fonts grecoromanes en què s'han inspirat artistes i literats al llarg de la història.
Relacionar els mites contemporanis amb l'antiguitat clàssica
Relacionar una imatge artística amb altres fenòmens culturals de la seva època.
Utilitzar textos epigràfics com a font històrica i literària.

Continguts

Temari

Presentació: la mitologia grecollatina en el nostre entorn
Què és un mite? Assaig de definició.
Les fonts per a l'estudi de la mitologia: textos i imatges.
El mite a Grècia. Mite i logos.
Les interpretacions de la mitologia.
El mite en la tradició occidental.
Mites cosmogònics i teogònics.
Els déus olímpics.
Mites de Creta.
El casal de Tebes.
La guerra de Troia.
El casal de Micenes.

Metodologia

L'assistència a les classes servirà a l'alumne per adquirir unes eines d'anàlisi i estudi dels mites 
 grecoromans des de les seves fonts fins a la seva pervivència al llarg dels segles, especialment en la

 literatura i les arts plàstiques. Les activitats d'aprenentatge, consistents en l'anàlisi i comentari de textos
 literaris i/o d'altres manifestacions culturals, en treballs de síntesi, en exàmens i en un treball final, permetran

aprofundir i consolidar els coneixements i competències adquirits.

L'alumne trobarà els materials al campus virtual (Moodle) de l'assignatura: activitats, dossiers de textos,
presentacions, enllaços, materials audiovisuals, notícies de l'actualitat…

El treball final consistirà en:

Estudi d'un mite:
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Fonts literàries
Iconografia antiga
Tradició literària i artística

O bé estudi aprofundit d'una obra artística o literària basada en un mite.

En cas que per raons justificades (conferències, assemblees d'estudiants, congressos, etc.) es perdés
alguna classe, es podran recuperar allargant el període de classes o proposant activitats substitutives.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes presencials 43,5 1,74 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10

Examen 1,5 0,06 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9

Tipus: Supervisades

Treball 50 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Tipus: Autònomes

Activitats i treballs online 30 1,2 1, 4, 5, 6, 8

Estudi personal 25 1 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9

Avaluació

Les activitats d'aprenentatge (consistents en l'anàlisi i comentari de textos literaris i/o d'altres
manifestacions culturals, en treballs de síntesi, en un examen i en un treball final), permetran
avaluar els coneixements i competències adquirits.
La no presentació del treball impedirà aprovar l'assignatura.
La reavaluació consistirà en una prova escrita i, si cal, la reelaboració del treball.
Amb la reavaluació solament es podrà recuperar la nota de l'examen i del treball, si s'han suspès o si
no s'han pogut realitzat per una causa justificada amb un document oficial. Recuperar una altra
activitat no realitzada en el seu moment només serà possible per un motiu que es pugui justificar amb
un document oficial.
Si es detecta que l'estudiant ha copiat l'examen o el treball, podrà suspendre l'assignatura sense
opció a reavaluació.
La qualificació de No Presentat només es donarà si l'estudiant no es presenta a l'examen ni a la
reavaluació i si no entrega del treball (totes tres circumstàncies alhora).
Només es podrà canviar una data d'una activitat d'avaluació si l'absència de l'estudiant o la no
entrega de l'activitat es pot justificar amb un document oficial.
La revisió d'exàmens i altres activitats es realitzarà al despatx del professor.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Assistència, participació a classe i activitats realitzades online 25 0 0 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Examen 50 0 0 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10
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Treball 25 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
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