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1. Dades de l’assignatura 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nom de l’assignatura  PROSA LLATINA CLÀSSICA 
  
Codi   
  
Crèdits ECTS  6 
  
Curs i període en el que 
s’imparteix 2011-2012 

  
Horari  15.00 – 16.30 h. (primer semestre) 
  

Lloc on s’imparteix FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES 
 

  
Llengües  Català 
  
 

Professor/a de contacte   

Nom professor/a  JAUME MEDINA CASANOVAS 
  

Departament  CIÈNCIES DE L’ANTIGUITAT I DE L’EDAT MITJANA 
  

Universitat/Institució  UAB 
  

Despatx  B7/137 
  

Telèfon (*)  93 581 48 26 
  

e-mail  jaume.medina@uab.cat  
  

Horari d’atenció  Dimarts – dijous 16.30 – 17.30 h. 

 
2. Equip docent 

 

 

Nom professor/a  JAUME MEDINA CASANOVAS 
  

Departament  CIÈNCIES DE L’ANTIGUITAT I DE L’EDAT MITJANA 
  

Universitat/Institució  UAB 
  

Despatx  B7/137 
  

Telèfon (*)  93 581 48 26 
  

e-mail  jaume.medina@uab.cat  
  

Horari de tutories  Dimarts – dijous 16.30 – 17.30 h.  
  

(Afegiu tants camps com sigui necessari) 
(*) camps optatius 
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3.- Prerequisits 
 

 
 
Els estudiants han de tenir uns coneixements bàsics, però sòlids i ben assimilats, de la morfologia i de la 
sintaxi llatines i així mateix uns coneixements elementals, però clars i ben sistematitzats, d’història i de 
literatura llatines.   
 
 
 

 

4.- Contextualització i objectius formatius de l’as signatura 
 

 
D’acord amb la distribució amb altres assignatures, els objectius d’aquesta assignatura són: La 
traducció i el comentari d’alguns discursos de Ciceró (preferiblement les Catilinàries) i d’una selecció de 
la prosa historiogràfica de Sal·lusti. Teoria i pràctica de la sintaxi llatina sobre els textos programats. 
Lectura d’un discurs de Ciceró. 
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5.- Competències i resultats d’aprenentatge de l’as signatura 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.- Continguts de l’assignatura 

 
 

  

Competència CE1. (CE: competències específiques ...) 

   

Resultats d’aprenentatge   

  

Competència .....CE7. 

   

Resultats d’aprenentatge   
 

  

Competència CT2. (CT: competències transversals) 

   

Resultats d’aprenentatge   

  

Competència CG3. (CGU: competències generals UAB, si no estan incloses a les CT) 

D’acord amb el descriptor de la matèria, l’objectiu primer d’aquesta assignatura és el coneixement 
del Ciceró orador. Per això es farà, en primer lloc, una breu introducció a la retòrica i a l’oratòria 
romana i serà tinguda en consideració, d’una manera especial, l’activitat del gran prosista clàssic 
com a autor de discursos, en el seu doble vessant, d’acusació i de defensa. En el cas dels discursos 
d’acusació, seran estudiades les Catilinàries, en particular la primera, com a mostra de l’excel·lència 
de Ciceró com a orador polític. En el cas dels discursos de defensa, farem la lectura d’un discurs 
breu, però considerat com a modèlic per la tradició posterior: el Pro Archia poeta.      
El descriptor indica així mateix que cal llegir una selecció de la prosa historiogràfica de Sal·lusti. Per 
satisfer aquest requisit, tindrem en consideració l’obra De Catilinae coniuratione. Així podrem establir 
comparacions i veure les concomitàncies amb l’obra de Ciceró sobre el mateix aspecte històric. 
També d’acord amb el descriptor, dedicarem les atencions a la teoria i la pràctica de la sintaxi llatina 
aplicades als textos programats. De manera que a mesura que es vagi desenrotllant la matèria es 
puguin anar augmentant els coneixements teòrics i pràctics de sintaxi llatina.           
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7.- Metodologia docent i activitats formatives  

 
 
TIPUS D’ACTIVITAT ACTIVITAT HORES RESULTATS D’APRENENTATGE 

 
Dirigides    

 Redacció de notes i esquemes 
gramaticals, històrics i geogràfics 

40h Coordinador 

 Exposició de les traduccions 
preparades 

4,16  

 
Exposició de la traducció i anàlisi 
de la traducció de la selecció de 
textos de Ciceró i de Sal·lusti 

4,16  

 

Debat i revisió dels continguts 
gramaticals, històrics i geogràfics, 
en base als dubtes, les aplicacions 
pràctiques de les normes 
gramaticals, històriques i 
geogràfiques 

4,16  

 
(metodologia docent) 
 
Descripció dels percentatges: els percentatges fan referència al 100% de cada 
una de les activitats referides. Per exemple: el 40% de teoria es distribueix 
relativament de la manera següent: el 30% de treball presencial i el 10% de treball 
dirigit. 
 
Treball presenc ial  
 

Treball dirigit – Activitat supervisada  

Teoria 30% Teoria 10% 
Pràctiques i problemes 5% Pràctiques i problemes 15% 
Seminaris 15% Seminaris 25% 

   
 
Activitat autònoma 
 
El 50% de l’activitat autònoma de l’estudiant aplega activitats tant del treball 
presencial com del treball dirigit en una proporció decantada per una major activitat 
autònoma relacionada amb el treball dirigit. 
 
Activitat d’avaluació (màx. 5%) 
 
Aquesta activitat formarà part del 5% de Pràctiques i problemes. 
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Supervisades 

   

 Traducció de textos 9h  

 Traducció dels textos de Ciceró i de 
Sal·lusti per exposar a l’aula 

9h  

 
Comentaris i aclariments sobre la 
lectura dels documents relacionats 
amb la gramàtica llatina 

7,25h  

 Aclariments sobre les explicacions 
gramaticals 7,25h  

 
Autònomes 

   

 Preparació de la traducció de 
textos 20h  

 
Preparació de la traducció dels 
textos de Ciceró i de Sal·lusti per 
exposar a l’aula 

15h  

 Lectura i estudi de les gramàtiques 
llatines 40h  

 
 
 
 
 

 

8.- Avaluació  

 
ACTIVITATS D’AVALUACIÓ HORES RESULTATS D’APRENENTATGE 

   

(Indicar el tipus d’evidències d’aprenentatge que l’estudiant haurà de lliurar,el seu pes en la 
qualificació final, els criteris d’avaluació, la definició de “no presentat”, el procediment de revisió de 
les proves, el tractament d’eventuals casos particulars, etc. ) 
 
 
L’esquema següent distribueix percentualment l’avaluació de l’assignatura entre un 
30% de prova final i un 70% de seguiment continu sobre l’estudi: 
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70% 
Qualitat de les intervencions a l’aula o a les tutories 
sobre els aspectes de la descripció gramatical de la 
llengua llatina (20%) 
Criteri d’avaluació:  un mínim d’intervencions a l’aula 
o en les sessions de seguiment tutoritzat (el nombre 
d’intervencions es comunicarà al principi del curs, 
depenent del nombre d’estudiants matriculats). 

1,5h  

Presentació de traduccions de textos (20%) 
Criteri d’avaluació: un mínim d’intervencions a l’aula 
o en les sessions de seguiment tutoritzat (el nombre 
d’intervencions es comunicarà al principi del curs, 
depenent del nombre d’estudiants matriculats) 

1,5h  

Defensa de la traducció dels textos de Ciceró i de 
Sal·lusti: exposició a l’aula – presentació per escrit 
(30%) 
Criteri d’avaluació: obligació de l’exposició, nivell 
d’anàlisi morfo-sintàctic i comentari filològic del text, 
qualitat de la redacció de l’anàlisi   

1,5h  

30% 
Prova final d'aspectes teòrics de l'assignatura (30%) 
Criteri d’avaluació: grau d’assoliment dels continguts 
teòrics de l'oratòria i la retòrica clàssica i dels autors 
estudiats  
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10.- Programació de l’assignatura 
 

(la programació de la assignatura explicitarà les activitats formatives i els lliuraments, segons les taules següents. En aquest requadre el professor 
pot introduir un text explicatiu de la programació de l’assignatura o, si cal, fer referència a un document extern que haurà d’estar al campus virtual 
de l’assignatura) 
 
La programació de l’assignatura requereix la traducció i el comentari d’alguns discursos de Ciceró (preferiblement les 
Catilinàries) i d’una selecció de la prosa historiogràfica de Sal·lusti. Teoria i pràctica de la sintaxi llatina sobre els textos 
programats. Lectura d’un discurs de Ciceró. Tot això s’haurà exposat a l’aula el dia que indiqui el professor (a determinat 
sobre el calendari acadèmic, un cop obtinguda la llista de matriculats). La resta d’activitats formatives a l’aula seran 
igualment obligatòries (sobretot les intervencions sobre qüestions gramaticals, traducció, etc.), malgrat que no tant 
estrictament temporitzades. 
 

 
 
ACTIVITATS D’APRENENTATGE 
 

DATA/ES ACTIVITAT LLOC MATERIAL RESULTATS D’APRENENTATGE 

Assignat a cada 
estudiant un dia 
per a la seva 
exposició 

Defensa de la traducció i anàlisi 
dels textos de Ciceró i de Sal·lusti 

Aula   

aleatòriament Traducció de textos Aula   

aleatòriament Debat sobre aspectes gramaticals 
de la llengua llatina 

Aula   

 
LLIURAMENTS 
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DATA/ES LLIURAMENT LLOC MATERIAL RESULTATS D’APRENENTATGE 

Final de curs Traducció i anàlisi dels textos Aula   

 
 


