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I. Continguts 
 

Aquesta assignatura cerca oferir una iniciació a l'estudi dels principals temes de la mitologia 
clàssica a partir de la lectura i l'anàlisi de textos literaris grecs i llatins en traducció. Adreçada a 
estudiants de Primer Cicle de qualsevol especialitat excepte de Filologia Clàssica, es farà 
particular esment d'aquells aspectes que poden resultar més interessants per a alumnes que, 
sense buscar una formació especialitzada en la literatura i la civilització clàssiques, poden trobar 
en el coneixement d'alguns dels seus mites un bon complement als seus estudis.  
 
II. Objectius 
 

En finalitzar aquest curs els estudiants hauran de ser capaços de reconèixer els grans relats 
mítics clàssics tot situant-los en el seu context, recordar-ne el contingut en les versions 
principals estudiades, relacionar-los i aportar-ne una interpretació a partir del coneixement de 
les diferents interpretacions que se n'han fet. 
 
III. Temari 
 

1. Definició de mite. 
2. El mite i la literatura. 
3. Relats cosmogònics i teogònics. 
4. Els déus olímpics. 
5. Cicles heroïcs: 5.1. Hèracles. 5.2. Teseu. 
6. Jàson i els Argonautes. 
7. El casal de Tebes. 
8. La guerra de Troia. 
9. El casal de Micenes. 
10. Interpretacions del mite des dels orígens fins a l'actualitat. 
 
IV. Avaluació 
 

Per a l'avaluació final es tindrà en compte d'una banda, l'assistència regular a classe i les 
aportacions de cada alumne en els exercicis de lectura i comentari diaris; així mateix es 
realitzarà un examen a final de curs que constarà d'una primera part teòrica, en què l'alumne 
haurà de desenvolupar algun dels temes tractats a classe, seguida d'una part pràctica, en què es 
proposaran activitats similars a les ja realitzades al llarg del curs.  
 
V. Tutoria Integrada 
 

En les tutories integrades es treballarà en grups reduïts a fi i efecte de poder oferir una atenció i 
un seguiment més personalitzat de cadascun dels alumnes. Les sessions versaran sobre temes ja 
tractats a classe amb la finalitat d'ampliar-ne i aprofundir-ne els continguts, i resoldre dubtes, si 
s'escau.  
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