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Continguts 
L’objectiu d’aquesta assignatura és la fixació progressiva dels mecanismes bàsics 

per a la comprensió i la traducció de textos grecs. És, per tant, una assignatura 
propedèutica i instrumental —amb una destacada part pràctica. Partint dels coneixements 
adquirits pels estudiants en la seva etapa de formació preuniversitària, ha de consolidar les 
seves bases lingüístiques per a afrontar les assignatures subsegüents dedicades a la 
traducció, anàlisi i comprensió de textos grecs.  

 
Objectius 
En acabar el curs, l’alumne haurà assimilat el gruix de la flexió nominal i verbal 

gregues. S’haurà familiaritzat amb les principals estructures paratàctiques; el bagatge lèxic 
serà d’unes 500 paraules. L’assignatura de Gramàtica Grega es pretén un suport a la de 
Llengua Grega i la seva Literatura, amb què s’adaptarà de manera coordinada. 

 
Temari 

I) Repàs dels temes de gramàtica bàsica, que inclourà: 
 

–Primera i segona declinació; part de la tercera 
–Adjectius: tres terminacions, dues i una 
–Verbs: present d’indicatiu 
–Infinitius: present (veu activa i mitjana-passiva) 
–Participi de present (veu activa i mitjana-passiva)  
–Verbs en �i contractes 
–Verb ������ 
–Pronoms: ���������������  
–Sintaxi dels casos i de les oracions (oracions d’infinitiu) 

 
2) L’imperfet; el genitiu absolut; la tercera declinació (temes en -s i vocàlics) 
  
3) L’aorist (veu activa, mitjana-passiva). El participi d’aorist. Oracions completives 
������). Complements de règim verbal altres que l’acusatiu; l’acusatiu de relació 
 
4) El futur i el perfet; els possessius; el relatiu: oracions relatives 
 
6) Els modes verbals: el subjuntiu; l’optatiu. La interrogació 
 
 Avaluació 
 L’avaluació inclourà alguns exàmens de control durant el curs. Els resultats 
representaran entre un 20 i un 30 % del total de la nota. Els exercicis que es duran a terme 
a classe —i en especial durant tutoria integrada (TI)— tindran un pes específic semblant. La 
part més rellevat de la nota correspondrà a l’examen final que abraçarà exercicis pràctics i 
qüestions teòriques sobre la matèria del curs. 
 
 Tutoria integrada 
 Els crèdits tutoritzats serviran perquè el professor controli, individualment o en petits 
grups, el ritme d’aprenentatge dels paradigmes (nominals i verbals), del seu funcionament 
sintàctic, així com l’adquisició de vocabulari. La intenció és de consolidar els coneixements 
lingüístics requerits per enfrontar amb èxit la comprensió de textos.  
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