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Prerequisits

Objectius

El coneixement de l'epigrafia romana és una de les fonts que proporcionen una valuosa informació sobre la
història i la literatura del món romà.

Habilitar l'alumne perquè arribi a ser capaç d'extreure'n la màxima utilitat és l'objectiu principal.

Competències

Estudis clàssics
Aplicar els coneixements gramaticals adquirits a l'anàlisi i la comprensió dels textos grecs i llatins.
Interpretar textos llatins i grecs, escrits en prosa i en vers, aplicant el mètode filològic.
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.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar les tècniques que permeten una comprensió ràpida i global del text llatí.
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 que es coneix la terminologia específica de la crítica textual.
Detectar i extreure dades històriques i culturals rellevants de les fonts antigues.

Elaborar un comentari sobre l'establiment del text crític i dels detalls de l'aparell crític.
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Exposició dels elements necessaris per tal de poder llegir i interpretar una inscripció.

Pràctica continuada de lectura i interpretació d'inscripcions a classe.

Visita a algun museu que contingui material epigràfic.

- L'Epigrafia. Conceptes, aplicacions, metodologia.

- Tipologia de les inscripcions segons la seva finalitat.

- El suport epigràfic i el seu context.

- El text epigràfic. Lletra, fòrmules, abreviatures.

- Inscripcions religioses.

- Inscripcions funeràries.

- Inscripcions honorífiques; inscripcions monumentals.

- Inscripcions jurídiques.

- Altres tipus d'inscripcions.

- Inscripcions cristianes.

- Edició d'una inscripció.

- Corpus i repertoris epigràfics.

5.  
6.  

7.  
8.  
9.  

10.  
11.  
12.  

13.  

Elaborar un comentari sobre l'establiment del text crític i dels detalls de l'aparell crític.
Fer servir bases de dades especialitzades per obtenir informació sobre la literatura o l'epigrafia
antigues.
Realitzar l'edició crítica d'un text antic.
Reconèixer la importància de controlar la qualitat dels resultats del treball i de la seva presentació.
Transcriure i interpretar textos epigràfics llatins.
Utilitzar amb eficàcia i de manera autònoma les eines filològiques bàsiques.
Utilitzar bases de dades i recursos web per cercar i localitzar textos antics.
Utilitzar els principals instruments informàtics i de gestió de dades així com la tecnologia de la
informació i la comunicació en general en el camp específic dels estudis clàssics.
Utilitzar textos epigràfics com a font històrica i literària.

Continguts

Metodologia

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Anàlisi, interpretació i comentari d'un conjunt d'inscripcions 45 1,8 1, 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13
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L'avaluació continuada es farà a partir dels exercicis que es faran a classe al llarg del curs, d'una prova final i del treball
escrit en forma d'edició epigràfica, tot basat sempre en la lectura i interpretació de diferents inscripcions.

Tipus: Supervisades

Anàlisi, interpretació i comentari d'un conjunt d'inscripcions 75 3 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13

Tipus: Autònomes

Edició amb anàlisi, interpretació i comentari d'algunes inscripcions 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12

Avaluació

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Exercici de control 10% 0 0 1, 9, 10

Exercici final 40% 0 0 1, 4, 8, 9, 10, 13

Exposició oral sobre una inscripció assignada 10% 0 0 1, 4, 9, 10, 11

Visita a algun museu que contingui material epigràfic. Edició crítica
d'alguna inscripció.

40% 0 0 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10,
11, 12, 13
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