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Prerequisits

Es partirà dels coneixements i destreses que l'estudiant ha adquirit al llarg de la seva formació preuniversitària
i universitària.

Objectius

La "Introducció al Pensament Grec" és part integrant de les assignatures que constitueixen la formació nuclear
del Grau d'Estudis Clàssics. A més d'ampliar els coneixements lingüístics en grec i llatí, aquesta formació
nuclear comprèn assignatures que permeten conformar una visió més rica i complexa del Món Antic i dels
Estudis Clàssics (pensament, civilització, història, arqueologia...). Tot plegat contribueix a consolidar uns
coneixements filològics (lingüístics i literaris) dintre d'un marc interdisciplinar més ampli, arrelat en una
estructura del saber transversal com són les Ciències de l'Antiguitat.

OBJECTIUS

L'estudiant ha de ser capaç, en acabar l'assignatura, de:

Fer una exposició diacrònica panoràmica de les línies principals del pensament grec.
Reconèixer la contribució del pensament grec a la tradició occidental

Reconèixer les principals aportacions de les cultures veïnes en l'evolució de la cultura grega

Competències

Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Identificar i valorar les principals fites històriques, sociopolítiques, científiques, literàries i culturals del
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I. El marc geogràfic de la cultura grega

II. Períodes de la història de Grècia

III. Orígens de l'antropologia grega

Antropologia de l'home homèric: els orígens de l'individu

Homes i déus: l'experiència tràgica

IV. Orígens del món dels déus i dels homes

Cosmogonies gregues i orientals

Del 'mite' a la 'filosofia'

V. Orígens de la historiografia

L'apropiació del passat històric

Definició de les identitats col·lectives a Grècia

VI. Concepcions gregues sobre la divisió dels sexes

La dona a Grècia

1.  

2.  
3.  

4.  
5.  

6.  

7.  
8.  

9.  
10.  

Identificar i valorar les principals fites històriques, sociopolítiques, científiques, literàries i culturals del
món grecoromà.
Obtenir informació, a partir de l'estudi de les fonts escrites gregues i llatines, que permetin un accés a
diferents aspectes dels realia (realitat sociocultural del món antic).
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
Sintetitzar el debat actual sobre el lloc de la tradició clàssica a Occident.

Resultats d'aprenentatge

Buscar, seleccionar i gestionar informació de manera autònoma, tant en fonts estructurades (bases de
dades, bibliografies, revistes especialitzades) com en informació distribuïda a la xarxa.
Demostrar habilitat comunicativa en la transmissió d'uns coneixements especialitzats.
Demostrar habilitat en lús de la bibliografia principal de referència en làmbit de la civilització i el
pensament antic.
Examinar un aspecte monogràfic d'un passatge literari i connectar-lo amb els realia.
Explicar l'evolució del pensament a Grècia i Roma analitzant les innovacions intel·lectuals del món
clàssic i la seva aportació al pensament occidental.
Expressar de manera efectiva, oralment i per escrit, el raonament crític entorn del pensament o el món
clàssics.
Expressar-se de manera clara, cohesionada i coherent, oralment o per escrit.
Reconèixer i posar en pràctica les habilitats per treballar en equip següents: compromís amb lequip,
hàbit de col·laboració, capacitat per incorporar-se a la resolució de problemes
Sintetitzar i comunicar un aspecte substancial de la cultura i el pensament grecs o romans.
Valorar la recepció del pensament i de la història del món clàssic a Occident.

Continguts

El misticisme grec 
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L'avaluació d'aquesta assignatura es farà prenent com a referència les activitats d'avaluació que

El mètode és filològic: utilitzarem alguns dels principals textos de la literatura grega, que llegirem en traducció. El
dossier de textos està organitzat històricament. Aquí i allà ens aturarem per aprofundir determinats temes, sense cap
afany de ser exhaustius, que puguin fer llum sobre la  dels antics.mentalité

La metodologia docent d'aquesta assignatura consistirà a alternar les explicacions teòriques

de cadascun dels temes recollits en el temari (cf. Apartat 6) amb la realització d'exercicis i activitats pràctiques que
ajudin a l'estudiant a familiaritzar-se amb les principals línies del pensament grec

A principi de curs es lliurarà un dossier amb materials per poder treballar durant les sessions teòriques i les pràctiques.
El professor podrà afegir o eliminar activitats en funció de les necessitats i dels interessos dels estudiants.

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.

La sexualitat

VII. La família a la ciutat grega

VIII. Concepcions escatològiques dels grecs

Les expectatives gregues del més enllà

Metodologia

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Exposició dels temes d'acord amb la programació de l'assignatura 30 1,2 5, 9, 10

Presentació oral d'un treball en grup 10 0,4 3, 6, 7, 8

Realització de dos exàmens parcials 5 0,2 3, 4, 9, 10

Tipus: Supervisades

Consulta i lectura de bibliografia complementària (diccionaris, enciclopèdies,
manuals, etc.)

15,5 0,62 1, 3, 4

Treball en grup 10 0,4 3, 5, 8

Tutories programades (x 3) 4,5 0,18 1, 4, 8

Tipus: Autònomes

Estudi personal 50 2 2, 3, 5, 9

Lectures 25 1 9, 10

Avaluació

A la Reavaluació final, l'estudiant podrà recuperar la nota corresponent a les activitats i exercicis (20%) i un dels dos exàmens parcials realitzats al llarg del curs (30%).
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consten en el quadre.

És important que l'estudiant tingui en compte que l'avaluació també implica l'assistència regular a

classe i la realització i presentació dels exercicis i activitats diverses proposades a

classe.

Aquell estudiant que hagi presentat dues de les activitats d'avaluació, no podrà renunciar a ser

avaluat; és a dir, no podrà optar a tenir un No Presentat com a qualificació final.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Activitats sobre lectures complementàries i presentació oral d'un treball
en grup

20% 0 0 3, 6, 8

Examen parcial 30% 0 0 3, 4, 5, 7

Examen parcials 30% 0 0 3, 4, 5, 7
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