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OBJECTIUS

El curs tè com a objectiu primordial que els estudiants, en acabar, siguin capaços de fer
una lectura comprensiva dels textos proposats, acompanyada d' un comentari dels seus
trets principals en àmbits diversos, com la fonomorfologia, la morfosintaxi, la sintaxi i la
semàntica. Aquest comentari haurà d' estar orientat a aconseguir un apropament a l' estil
de l' autor. Gràcies a la lectura i comentari dels textos, l' alumne haurà d' ésser capaç
també d' identificar les trets principals dels gèneres literaris en què foren escrits.
CONTINGUT

En correspondència amb els objectius plantejats hom portarà a terme la lectura i
comentari, així com l' elaboració d' una traducció literària dels textos a treballar. L'
antologia inclourà textos de Suetoni, Tàcit, Ovidi i Plaute. Per enmarcar l' estudi comentat
dels textos s' introduiran coneixements elementals de gèneres literaris. Els comentaris
fonomorfològics, morfosintàctics, sintàcitcs i semàntics conduiran a una recopilació de
dades generals sobre aquest tema. També, l' estudiant haurà de llegir en traducció les
següents obres: La vida de Juli Cèsar ( Suetoni i Plutarc), L' Art de' Estimar (Ovidi) i El
soldat fanfarró (Plaute).
METODOLOGIA

El plantejament de la matèria és eminentment pràctic. Caldrà lliurar la feina diària per
escrit al professors amb regularitat i hom tindrà en compte aquest treball personal per a l'
avaluació continuada de l' alumne.
Els mètodes d' apropament al text es fonamenten en la lingüística aplicada a l' estudi del
llatí i són prou similars als que s' utilitzen en l' aprenentatge d' una llengua moderna, pel
que fa a la lectura, comprensió, comentari i traducció.
TUTORIA INTEGRADA

Les tutories integrades permeten l' atenció personalitzada o per grups reduïts dels
estudiants. Durant aquestes sessisons hom posarà al seu abast materials didàctics,
realitzarà pràctiques d' ús de fonts i d' instruments, i sobretot es farà un seguiment
individual de la comprensió de la matèria.
AVALUACIÓ

L' avaluació constarà de dues notes: la primera s' obtindrà del lliurament periòdic dels

treballs a classe, més el resultat de proves parcials monogràfiques, i la segona procedirà
de l' examen final. El promig donarà la nota final.
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