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Contingut 
 
Aquesta assignatura introdueix l’alumne en la lectura i traducció de textos grecs en 
prosa àtica clàssica. Es treballaran textos de dificultat creixent per tal que l’alumne vagi 
coneixent progressivament el sistema morfosintàctic de la llengua i adquirint un lèxic 
bàsic al voltant de 500 paraules. També s’estudiaran els aspectos històrics, culturals i 
literaris dels textos seleccionats. Paralel·lament, l’alumne haurà de llegir en traducció 
l’Odissea d’Homer, l’Orestea d’Èsquil, l’Electra de Sòfocles i l’Electra d’Eurípdes.    
 
Objectius 
 
En acabar el curs, l’alumne ha de poder comprendre, amb ajut del diccionari, un text de 
dificultat mitjana escrit en prosa àtica clàssica, conèixer el vocabulari bàsic i ser capaç 
de contextualizar, dins del seu gènere literari, les obres llegides en traducció. 
 
Temari 
 
Aquesta assignatura es complementarà amb l’assignatura “Gramàtica Grega” pel que fa 
als continguts de morfosintaxi.  
No és obligatori però sí molt recomanable haver cursat grec al batxillerat o haver fet el 
curs intensiu “Introducció al grec”, ja que les classes continuaran el temari d’aquest 
curs. En trets generals, es treballaran els següents temes de forma pràctica i aplicada als 
textos:  
1. Morfosintaxi del substantiu. 
2. Morfosintaxi de l’adjectiu. 
3. Morfosintaxi verbal: el tema de present, el tema de futur, el tema d’aorist i el tema 

de perfet de l’indicatiu, l’infinitiu i el participi. 
4. Els modes: morfosintaxi del subjuntiu i de l’optatiu.  
 
Avaluació 
 
L’avaluació serà contínua, ja que durant el curs es faran diversos exercicis. Es tindrà 
molt en compte la participació dels estudiants. L’entrega puntual dels exercicis de classe 
representarà un 10% de la nota final. 
Hi haurà, tanmateix, dues proves parcials, la primera en acabar el primer quadrimestre i 
la segona en acabar el segon, que faran promig entre sí.  
Els controls de les lectures es faran en dates a convenir i comptaran un 15%. 
 
Tutoria integrada 
 
Es farà un seguiment dels alumnes de forma individualitzada. Les tutories es dedicaran 
principalment a treballar els aspectes dels textos de classe que no hagin quedat clars i a 
fer exercicis de reforç dels punts més conflictius del temari. 
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