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CONTINGUT
L’assignatura es planteja com una lectura guiada d’alguns dels textos
fonamentals de la literatura grega i una invitació a la descoberta d’altres títols no
menys interessants. Es donaran pautes històriques i contextuals que permetin un
aprofundiment en els seus continguts i paràmetres estètics defugint una aproximació
purament superficial. Les classes tindran, doncs, una primera part més teòrica, i una
segona que es dedicarà a la lectura i comentari de fragments escollits.

OBJECTIUS
Els estudiants hauran d’adquirir els coneixements i mitjans que els capacitin per
entendre les obres més rellevants de la literatura clàssica grega, sàpiguen apreciar-ne
el valor estètic i comprenguin la trascendència de la literatura grega en la història de la
cultura occidental.

TEMARI
1. La literatura grega arcaica
1.1. La poesia hexamètrica
1.1.1. Homer
1.1.2. Hesíode
1.1.3. Els Himnes homèrics
1.2. La poesia lírica
1.2.1. Elegia i iambe
1.2.2. Lírica monòdica
1.2.3. Lírica coral
2. La literatura d’època clàssica
2.1. Orígens de la tragèdia
2.2. Èsquil
2.3. Sòfocles
2.4. Eurípides
2.5. La comèdia: Aristòfanes
2.6. El diàleg filosòfic: Plató

AVALUACIÓ
1) Proves objectives: es farà una primera prova parcial a finals d’abril, i
la segona el dia de l’examen final. Els alumnes que no hagin superat
el primer parcial s’hauran d’examinar de tota la matèria. Els exàmens

constaran de preguntes generals sobre el temari i els comentaris de
text treballts a classe, així com preguntes més concretes sobre les
lectures de curs (que es concretaran al principi del període lectiu).
2) Cada alumne haurà de participar en un grup de treball que abordarà
l’anàlisi d’algun aspecte concret mitjançant la lectura contrastada de
diverses obres o fragments. Els detalls de cada tema i metodologia
de treball es concretaran en sessions de tutoria. Cada membre del
grup es responsabilitzarà d’una part del treball i al final es posaran en
comú els resultats. Al final del període lectiu cada grup lliurarà un
informe explicant el mètode, el procés i els resultats del treball.
3) La qualificació de les proves (mitjana entre parcials o bé prova final)
serà aproximadament un 60% de la nota final, i la del treball un 40%.
Es valorarà també l’interès que l’alumne hagi demostrat en
l’assignatura, assistint regularment a classe i participant de les
lectures i comentaris dels textos tractats. La qualificació final podrà
ser rectificada en un punt positiu o negatiu en funció d’aquest criteri.
En qualsevol cas, la nota de l’examen i la del treball no podrà ser
inferior a 5.
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