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OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA: 
 
Introduir l’alumne en l’estudi de les fonts escrites en l’antiguitat. 
 
Explicar la metodologia epigràfica. 
 
Aprendre a analitzar i interpretar inscripcions llatines. 
 
Aprendre a aplicar els coneixements aportats per l’anàlisi epigràfica a 
l’arqueologia i a l’estudi de la història antiga.  
 
 
 
TEMARI: 
 
1. Posició de l’escriptura en l’estudi del món antic. Disciplines  
2. Breu història de l’escriptura  

3. Definició d’epigrafia i tècniques de l’epigrafista  

4. Llengües i escriptures preromanes de la península Ibèrica  

5. L’epigrafia ibèrica  

6. Llengua llatina per a epigrafistes  

7. Edició de textos epigràfics llatins  

8. Introducció a l’epigrafia llatina  

9. Onomàstica llatina  

10. Títols imperials  

11. Inscripcions funeràries  



12. Inscripcions votives  

13. Cursus honorum i inscripcions honorífiques  

14. Inscripcions públiques  

15. Instrumentum domesticum  
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA:  
 
 
 
 

METODOLOGIA DOCENT: 
 
 
TEORIA:  a) explicacions i il·lustracions sobre l’estudi dels documents 
escrits antics, especialment de tipus epigràfic i de l’àmbit romà. b) 
Introducció a la gramàtica llatina per a epigrafistes. c) Presentació 
dels repertoris de sigles, abreviatures, fórmules i dades auxiliars 
(cronològiques, onomàstiques, etc.) per aplicar a l’anàlisi de les 
inscripcions llatines    
 
 
PRÀCTIQUES: a) pràctica bàsica sobre llengua llatina per adquirir els 
coneixements bàsics que cal aplicar a l’estudi de les inscripcions 
llatines.  b) Exercicis d’anàlisi epigràfica a partir d’un document 
disponible al Campus virtual; els alumnes preparen periòdicament els 
documents escaients a cada tema del programa i es comenten les 
solucions a l’aula. c) Preparació, per part de l’alumne, d’un estudi 
epigràfic aprofundit referent a una inscripció triada d’entre les que es 
col·leccionen al Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC) – Barcelona 
per lliurar-lo al final del curs. 
 
 
SISTEMA D’AVALUACIÓ:  
 
Es basa en: 
 
1- L’assistència i participació a l’aula, tant en les exposicions 
teòriques com en la resolució d’exercicis. 
 
2- L’elaboració de l’estudi epigràfic descrit en l’apartat anterior de 
“Pràctiques”. 
3- La prova final en la data establerta en el calendari d’exàmens de la 
UAB. 
 
 
ALTRES QÜESTIONS: 
 
 
Data  5-10-2010    Signatura del Cap del Departament 
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