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Prerequisits

1.-Es partirà dels coneixements i destreses que l'estudiant ha adquirit al llarg de la seva formació
preuniversitària.

2.-Es molt important que els estudiants s´avessin a llegir en les llengües més usuals en la filologia clàssica:
anglès, francés, italià, etc...

3.-Semblantment, seria molt convenient encetar els estudis d´alemany

Objectius

Aquesta assignatura és part integrant de la matèria , que té caràcter de formació bàsica perLlengua clàssica
als alumnes del Grau d'Estudis Clàssics. Com a tal, ha d'establir les bases instrumentals i metodològiques
d'aprenentatges posteriors. Des d'una perspectiva genèrica i propedèutica, la matèria d'Instruments per als
Estudis Clàssics de primer curs dotarà l'estudiant dels coneixements instrumentals (teòrics i pràctics) que els
capacitin per a escometre les matèries de la titulació. I més concretament, tractarà els continguts que
s'enumeren a continuació:

OBJECTIUS

L'estudiant ha de ser capaç, en acabar l'assignatura, de:

Fer una exposició diacrònica panoràmica del concepte i de la història de la Filologia Clàssica
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1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

6.  

Conèixer com s'estableix un text i com s'interpreta i s'hi reflexiona.
Demostrar familiaritat en el maneig de les principals eines i fonts que s'usen per a treballar en el camp
de la Filologia Llatina i Grega.
Conèixer els diferents suports materials que ens han transmès els texts de l'Antiguitat

Competències

Arqueologia
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Estudis Clàssics
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Estudis de Català i de Clàssiques
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Estudis d'Espanyol i de Clàssiques
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Estudis de Francès i de Clàssiques
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar les tècniques de recerca de la filologia clàssica en el treball diari.
Localitzar la informació en la bibliografia secundària de referència.
Utilitzar amb eficàcia i de forma autònoma les eines filològiques bàsiques.
Utilitzar amb eficàcia i de manera autònoma les eines filològiques bàsiques.
Utilitzar eines informàtiques, tant eines bàsiques (per exemple, processador de textos o bases de
dades), com programes especialitzats necessaris per a la pràctica professional.
Utilitzar tant eines informàtiques bàsiques (per exemple, processadors de textos o bases de dades)
com programes especialitzats necessaris en la pràctica professional.

Continguts

1R.QUADRIMESTRE
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Activitat presencial i activitat autònoma

La metodologia docent d'aquesta assignatura consistirà a alternar les explicacions teòriques de cadascun dels temes

recollits en el temari amb la realització d'exercicis i activitats pràctiques que ajudin l'estudiant a familiaritzar-se amb les

principals eines de treball i de recerca pròpies de la filologia clàssica.

A principi de curs es lliurarà un dossier amb materials per poder treballar durant les sessions teòriques i les pràctiques.

El professor podrà afegir o eliminar activitats en funció de les necessitats i dels interessos dels estudiants.

El 50% de l'activitat autònoma de l'estudiant aplega activitats tant del treball presencial com del treball dirigit en una

proporció decantada per una major activitat autònoma relacionada amb el treball dirigit.

2N. QUADRIMESTRE

1l.Hemerografia. Treball amb articles de revista. Les revistes més importants

2.-Les obres enciclopèdiques

3.-Col.leccions de text original i traducció

4.-Lexicografia. Els diccionaris més importants

5.-Les col.leccions de fragments

6.-Aracniografia

7.-Anàlisi d´un text

7.1.Llistat d´abreujatures dels aparats crítics

7.2.Els errors més freqüents en la còpia

7.3.Història d´un text

7.4.Lectura d´un aparat crític

7.5.Els escolis

7.6.Els comentaris antics

7.7.Els comentaris moderns

7.8.Les traduccions. Comparació entre elles i l´original

7.9.Un text i la seva repercursió en la tradició clàssica

1. La Filologia. La Filologia Clàssica.

2. Relacions de la Filologia amb altres ciències: filologia formal (paleografia, epigrafia, codicologia, papirologia,
lingüística) vs. filologia real (geografia, història, religió, mitologia, filosofia, retòrica, arquitectura, art, cuina,
etc.).

3. La transmissió textual. Els textos a l'antiga Grècia; els textos a Roma; el període bizantí; l'occident llatí
medieval; l'Humanisme i el Renaixement; les edicions impreses .

4. El naixement del mètode crític: del Renaixement a Lachmann; de Lachmann als nostres dies.

5. El treball filològic: la crítica texrtual.

Metodologia

Instruments per als Estudis Clàssics   2015 - 2016

3



Activitat d'avaluació (màx. 5%)

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Preparació treballs escrits 56 2,24 2, 4, 5

Tipus: Supervisades

Preparació exposició oral 22 0,88 2, 4, 5

Tipus: Autònomes

Preparació dŽexàmens 63 2,52 4, 5

Avaluació

La nota final resultarà de la mitjana de les notes de quadrimestre de cada professor

Primer semestre

1.-Primer examen escrit (30%)

2.-Segon exament escrit (30%)

3.-Treballs escrits (30%)

4.-Participació a classe (10%)

Segon quadrimestre

L´assistència és obligatòria. Es passarà un full de control

1.-Assistència,puntualitat i participació 10%

1.1.Assistència i puntualitat 5%

1.2.Participació 5%. Cada estudiant haurà de participar un mínim de dos cops durant el quadrimestre, avaluats
sobre 2,5%

2.Treball escrit a partir d´un article 30%

2.1.Recerca de l´article proposat 10% (sobre la nota parcial)

2.2.Recerca de dos articles derivats 20%

2.2.Recerca de dos llibres citats 20%

2.3.Recerca de dues referències enciclopèdiques 20%

2.4.Recerca de dos textos originals citats 20%

2.5.Recerca dels deu darrers articles de l´autor 10%
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3.Exposició oral 30%

Es formaran grups d´uns cinc estudiants treballant sobre un mateix text. Cadascun exposarà oralment durant
cinc minuts sobre un d´aquests apartats:

3.1.Història d´un text

3.2.Text de l´editor i aparat crític

3.3.Escolis

3.4.Comentaris antics

3.5.Comentaris moderns

3.6.Traduccions

3.7.El text i la tradició clàssica

4.Examen teòric 30%

20 ítems a respondre breument, sobre la part teòrica del segon quadrimestre

NOTES IMPORTANTS

1.-No es realitzarà cap prova fora de les oficials establertes durant el període de classe i la reavaluació

2.-Per a poder fer mitjana cal treure un 5 en els apartats 1,2 i 3 del primer quadrimestre i 2,3 i 4 del segon
quadrimestre. Encara que la mitjana donés més de 5, cal recuperar en la reavaluació les parts

amb nota inferior a 5

3.-Si tampoc en la reavaluació s´arribés al 5 en totes les proves, l´assignatura queda suspesa

4.-Un cop amb totes les notes amb un mínim de 5, la nota final de l´assignatura és la mitjana estricta entre els
dos quadrimestres

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Exposició oral 15% 2,5 0,1 1, 2, 3, 4, 5, 6

Participació a classe 10% 2 0,08 4

Treballs escrits 30% 0 0 2, 4, 5

Tres exàmens 45% 4,5 0,18 4
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