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Prerequisits

Coneixements bàsics de la morfologia i sintaxi llatines.

Objectius

L'objectiu fonamental de l'assignatura Llatí Medieval és proporcionar mecanismes elementals per a la lectura i
comprensió de texts llatins medievals, tot donant una perspectiva de la producció textual i de la seva
rellevància per entendre la llarga etapa cronològica que compren el món medieval. Els objectius formatius,
que pretén, són els següents:

1) Adquisició d'un bagatge cultural que permeti distingir el concepte de llatí medieval en relació al llatí clàssic.

2) Valoració de la nova tipologia de textos que ofereix el món medieval i la seva transmissió.

3) Lectura i comentari de textos seleccionats que ofereixin exemples rellevants del fet històric i cultural de
l'espai medieval.

4) Familiarització amb repertoris bibliogràfics, lèxics, bases de dades i recursos digitals.

Competències

Arqueologia
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.

Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
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Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.

Estudis clàssics
Aplicar els coneixements gramaticals adquirits a l'anàlisi i la comprensió dels textos grecs i llatins.

Història
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 els coneixements gramaticals adquirits a l'anàlisi i la comprensió de textos llatins
Aplicar els coneixements gramaticals adquirits a l'anàlisi i la comprensió de textos llatins.
Aplicar l'anàlisi morfosintàctica a la lectura de textos llatins, identificant, si escau, les característiques
pròpies del gènere literari o de la variant lingüística corresponent.
Aplicar l'anàlisi morfosintàctica a la lectura de textos llatins, identificant, si escau, les característiques
pròpies del gènere literari o de la variant lingüística corresponents.
Aplicar les tècniques que permeten una comprensió ràpida i global del text llatí.
Examinar un passatge literari mediollatí i connectar-lo amb les característiques pròpies del llatí
medieval.

Continguts

Llengua

I. El llatí medieval

Definició i cronologia

Característiques lingüístiques del llatí medieval

II. Modalitats del llatí medieval.

El llatí de Cancelleria i documentació notarial

El llatí literari:

. Poesia.

. Prosa.

III. El llatí llengua de traducció a ledat mitjana.

IV. El llatí de la prosa científica.

Literatura

I . Característiques: innovacions i reinterpretacions de la tradició llatina clàssica.

II. Poesia

. Poesia religiosa.

. Poesia profana.

III. Prosa literària

. Hagiografia
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. Hagiografia

. Sermons

. Coleccions de miracula

Cròniques. 

IV. Prosa Científica:

.Tractats

.Summae

.Enciclopèdies

V. Traduccions.

.Textos religiosos

.Textos científics

VI. Literatura llatina medieval a Catalunya: els monestirs centres de cultura.

VII. Literatura de controvèrsia islamojueucristiana

Metodologia

Aquesta assignatura és presencial i pràctica. La professora dedicarà temps a:

1. Acompanyar els estudiants en la lectura i comentari de la selecció de textos proposada. 2. Proporcionar als
estudiants els complements filològics que completin la comprensió del text. 3. Corregir els errors en el treball
de classe, individualment o en grup. 4. Donar eines per a l'estudi dels aspectes relatius a la tradició anterior i
posterior dels textos objecte d'estudi.

Al seu torn, els estudiants s' hauran de responsabilitzar de treballar en la lectura i comentari dels textos
proposats i presentar-los a classe diàriament.

En relació a les activitats supervisades, l'estudiantat haurà de demostrar l'assoliment de conceptes teòrics i les
habilitats adquirides en la pràctica de la lectura dels textos, a través de lliuraments periòdics d'exercicis i
comentaris proposats. Tanmateix, haurà de seguir la tutorització a fi de preparar un treball que exposarà a
classe.

Pel que fa a les activitats autònomes, serà imprescindible la recerca i gestió de la informació adequada a partir
de les pautes donades a les classes i de les consultes presencials o través del CV. També hom haurà de fer
un treball continuat dels textos assignats a fi d'aplicar els coneixements adquirits i familiaritzarse amb els
instruments i el mètode filològic.

Totes les activitats seran qualificades i l'estudiantat haurà de demostrar: 1) Coneixement de la matèria. 2)
Capacitat de transferir els coneixements adquirits. 3) Comprensió del sentit d'un text, similar als treballats a
classe. 4) Comentari filològic del text.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Explicació teòrica dels conceptes objectes d'estudi 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 6
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Lectura i anàlisi de textos 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6

Tipus: Supervisades

Exercicis de control a l'aula 8 0,32 1, 2, 3, 4, 5, 6

Tipus: Autònomes

Estudi i recerca sobre llengua i literatura llatina medieval 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6

Lectura i preparació dels exercicis i dels textos proposats. 50 2 1, 2, 3, 4, 5, 6

Avaluació

L'avaluació de l'estudiantat es farà a partir de les següents evid¡encies: 1) Resolució d'exercicis. Regularment,
l'estudiant haurà de resoldre per escrit exercicis breus o de respondre qüestions, en què demostri la
comprensió i aplicació dels continguts explicats a les classes presencials.(30%). 2. Un treball de curs,
tutoritzat que haurà de defensar oralment i per escrit (20 %). 3. Resolució de 2 exercicis finals: 3a. Traducció i
comentari d'un text vist dels autors treballats al curs (30%). 3b. Redacció d'un tema del programa del curs, a
partir d'un text (20%).

Per aprovar l'assignatura cal acreditar una nota d'almenys 5 punts, tot sumant els quatre apartats (1, 2, 3a i
3b), i sempre que a cada part s'hagi obtingut un 4. En cas que no s'arribi a aquesta nota, l'estudiantat pot
presentar-se a l'examen de reavaluació convocat per la Facultat. Constarà com a NO AVALUAT l'estudiantat
que no hagi aportat més de 2 evidències avaluables.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Redacció d'un tema del programa del curs, a partir d'un text 20% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6

Activitats presencials i participació discussió a l'aula 30% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6

Traducció i comentari d'un text vist dels autors del curs 30% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6

Treball tutoritzat de curs 20% 1,5 0,06 4, 5, 6
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1.  7. LÈXICS / GLOSSARIS

DU CANGE

http://ducange.enc.sorbonne.fr/

CORPUS DOCUMENTALE LATINUM CATALONIAE

http://gmlc.imf.csic.es/codolcat/
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