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Prerequisits

Aquesta assignatura és la continuació lògica de 100428  (obligatòria del GrauLingüística Indoeuropea
d'Estudis Clàssics), que, en conseqüència, es recomana haver cursat i superat prèviament. És convenient,
però no imprescindible, que els estudiants tinguin un cert nivell d'anglès i francès que els permeti d'accedir a la
bibliografia en aquestes llengües.

Objectius

Aquesta assignatura, part de la Matèria "Lingüística Indoeuropea" (Optativa), és la continuació de l'assignatura
obligatòria de segon curs 100428 , dedicada bàsicament a [1] fonologia comparada iLingüística Indoeuropea
[2] una introducció històrico-cultural a la família lingüística indoeuropea. El seu contingut és estrictament
gramatical i té com a propòsit fornir l'estudiant de coneixements fonamentals sobre morfonologia i morfologia
nominal i verbal indoeuropees, aprofundint en els casos concrets del sànscrit, el grec i el llatí, però sense
oblidar altres branques importants com ara la germànica, l'eslava o l'anatòlica.

Competències

Estudis Clàssics
Aplicar els coneixements gramaticals adquirits a l'anàlisi i la comprensió dels textos grecs i llatins.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
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.
Relacionar fets lingüístics de les llengües indoeuropees, de les llengües clàssiques i de les llengües
romàniques.

Resultats d'aprenentatge

Demostrar el coneixement dels principis de la gramàtica comparada.
Explicar fenòmens fonètics i morfològics relacionats amb l'evolució de l'indoeuropeu al grec i al llatí.
Identificar l'arrel indoeuropea hipotètica de paraules gregues i llatines.

Resoldre exercicis de morfologia comparada (nominal i verbal).
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Resoldre exercicis de morfologia comparada (nominal i verbal).
Utilitzar el vocabulari tècnic i específic de la indoeuropeística en la presentació oral i escrita de treballs.

Continguts

Els continguts d'aquesta assignatura estan integrats per una introducció a la morfonologia i la morfologia
comparades de les llengües indoeuropees. Els temes que es tractaran són aquests (per a més detall, veure el
punt 10):

♦ Tema 1. Morfonologia

♦ Tema 2. Prehistòria del sistema fonològic indoeuropeu

♦ Tema 3. Morfologia (I): noms i adjectius

♦ Tema 4. Morfologia (II): pronoms i numerals

♦ Tema 5. Morfologia (III): verb

♦ Tema 6. Sintaxi

Metodologia

La metodologia docent d'aquesta assignatura consistirà en alternar la exposició teòrica de cadascuna de les
unitats abans esmentades amb la realització d'una sèrie d'exercicis pràctics que ajudin els estudiants a
familiaritzar-se amb els fonaments de la gramàtica comparada.

Al principi del curs hom lliurarà un petit dossier amb una sèrie de taules exemplificant l'evolució dels diferents
paradigmes de l'indoeuropeu en sànscrit, grec i llatí. Eventualment s'hi afegiran altres llengües
complementàries, com ara el gòtic o l'antic eslau, per exemple.

Hi haurà un treball de curs sobre una qüestió de morfologia verbal indoeuropea.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Exposició dels continguts de l'assignatura 36 1,44 1, 2, 3, 4

Presentació d'exercicis 12 0,48 2, 3, 4

Tipus: Supervisades

Tutories en grups reduïts 3 0,12 2, 3, 4

Tipus: Autònomes

Estudi de continguts 36 1,44 1, 2

Lectura de bibliografia sobre gramàtica comparada 40 1,6 1, 5

Avaluació

2



L'avalució d'aquesta assignatura prendrà com a punt de referència les activitats d'avaluació especificades en
el quadre adjunt. Es important que l'estudiant tingui en compte que l'avaluació també inclou l'assistència
regular a classe i la realització i presentació dels exercicis i de les diverses activitats proposades.
L'estudiant que hagi presentat dues activitats susceptibles d'avaluació no podrà renunciar a ser avaluat ni
optar a obtenir una qualificació final de "No Presentat". En la Reevaluació final, l'estudiant
podrà recuperar la nota corresponent al treball (20%) i a un dels dos examens parcials realitzats al llarg del
quatrimestre (30%).

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Treball de gramàtica comparada 25% 20 0,8 1, 5

1er examen parcial 25% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5

2on examen parcial 50% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5

Bibliografia
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Madrid: Cátedra). [ ]809.1 Len

― Schmitt-Brandt, R. [1998] . Tübingen-Basel: Francke.Einführung in die Indogermanistik

― Sihler, A.L. [1995]  New York-Oxford: Oxford UniversityNew Comparative Grammar of Greek and Latin.
Press. [ ]807.5-52:807.1 Sih

― Szemerényi, O. [1990 ]  Darmstadt: Wissenschaftliche4 Einführung in die Vergleichende Sprachwissenschaft.
Buchgesellschaft (trad. ingl. [1996]  Oxford: Clarendon Press)Introduction to Indo-European Linguistics.
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