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Prerequisits

Domini de la gramàtica llatina.

Objectius

Capacitar els alumnes per a enfrontar-se a un text epigràfic llatí de dificultat mitjana amb la finalitat que puguin
entendre'l, analitzar-lo i contextualitzar-lo des d'un punt de vista lingüístic, històric i arqueològic.

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.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar les tècniques que permeten una comprensió ràpida i global del text llatí.
Detectar i extreure dades històriques i culturals rellevants de les fonts antigues.
Fer servir bases de dades especialitzades per obtenir informació sobre la literatura o l'epigrafia
antigues.
Localitzar informació veraç i significativa per a la lectura i interpretació de textos literaris o epigràfics.
Transcriure i interpretar textos epigràfics llatins.

Utilitzar amb eficàcia i de manera autònoma les eines filològiques bàsiques.
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Utilitzar amb eficàcia i de manera autònoma les eines filològiques bàsiques.
Utilitzar eines informàtiques, tant bàsiques (per exemple, processador de textos o bases de dades),
com programes especialitzats necessaris en la pràctica professional.
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

Bloc introductori:

1. Definició de la disciplina i objectius.

2. El  i altres  d'inscripcions; bases de dades a internet.Corpus Inscriptionum Latinarum corpora

1. Litterae Latinae

1.1. L'alfabet llatí: evolució i particularitats dels textos epigràfics.

1.2. Evolució gràfica de l'alfabet llatí des dels primers textos epigràfics fins al s. II dC.

1.3. Escriptures epigràfiques: capital quadrada, llibrària, cursiva.

2. El monument epigràfic

2.1. Fases de producció d'una inscripció.

2.2. Tipus de suports més habituals dels textos epigràfics.

3. L'onomàstica llatina

3.1. Elements de l'onomàstica llatina i la seva evolució històrica: , , patronímic, tribu, praenomen nomen
.cognomen

3.2. L'onomàstica de la dona romana.

3.3. L'onomàstica dels esclaus i dels lliberts.

4. El cursus honorum

4.1. El  senatorial.cursus honorum

4.2. El  eqüestre.cursus honorum

4.3. Onomàstica i titulatura de l'emperador.

5. Tipologia de les inscripcions segons la seva funció

5.1. Inscripcions votives.

5.2. Inscripcions honorífiques.

5.3. Inscripcions monumentals.

5.4. Inscripcions funeràries.

5.5. Altres: jurídiques, parietals, , diplomes militars, mil·liaris...instrumenta domestica

5.6. Inscripcions particulars pel seu text:  i inscripcions cristianes.Carmina epigraphica

6. Una visió històrica de l'epigrafia llatina
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6.1. Del redescobriment de les  fins al  (s. XIV-XVIII).antiquitates Romanae CIL

6.2. Les síl·loges d'inscripcions i l'estudi de l'epigrafia de tradició manuscrita.

6.3. Inscripcions falses sobre paper i sobre pedra, còpies, interpolacions, reutilitzacions...

Metodologia

L'assignatura és presencial. L'estudiant haurà de realitzar un treball continuat al llarg del curs, tant a classe
com de manera autònoma.

Les classes magistrals, destinades a a oferir els coneixements (lingüístics, històrics, etc.) necessaris per tal de
poder llegir i contextualitzar una inscripció, aniran sempre acompanyades de casos pràctics, mitjançant la
lectura i comentari d'inscripcions que il·lustrin la teoria exposada.

Pràctica continuada de lectura i interpretació d'inscripcions a classe, amb una participació activa per part de
l'alumnat.

Es farà èmfasi en relacionar el text epigràfic pròpiament dit amb les seves particularitats lingüístiques i
paleogràfiques, el seu suport, el seu context arqueològic, etc.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Explicació de continguts teòrics 28,5 1,14 2, 4, 7, 8, 9

Pràctica de lectura, anàlisi i comentari d'inscripcions 15 0,6 1, 5

Tipus: Supervisades

Exercicis de lectura i interpretació de les inscripcions 17 0,68 1, 3, 5, 6, 7, 8

Treball escrit 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Tipus: Autònomes

Estudi del contingut teòric i lectures complementàries 30 1,2 2, 4, 9

Treball personal diari de lectura i anàlisi d'algunes inscripcions 45 1,8 1, 2, 3, 6, 7, 8

Avaluació

L'avaluació de l'estudiant és contínua i es farà a partir de les evidències següents:

1. Exercicis diaris de lectura i interpretació d'inscripcions, assistència i participació a les classes presencials
(10%)

2. Exercici de control dels Blocs 1-3 [abans de Setmana Santa], amb especial èmfasi en la lectura,
desenvolupament i traducció de textos epigràfics (20%)

3. Treball escrit sobre una inscripció assignada (20%)

4. Exercici final eminentment pràctic, amb lectura, anàlisi i comentari global d'un seguit d'inscripcions (50%)

Per aprovar l'assignatura cal obtenir una nota total de 5, i haver obtingut com a mínim un 4 en l'examen final.
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Per aprovar l'assignatura cal obtenir una nota total de 5, i haver obtingut com a mínim un 4 en l'examen final.

En la prova de reavaluació, es podrà recuperar només la part corresponent a l'exercici final (50%).

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Exercici de control 20% 1,5 0,06 1, 5, 6

Exercici final 50% 3 0,12 1, 2, 4, 5, 6, 9

Intervenció a les sessions presencials 10% 0 0 1, 2, 5, 6, 9

Treball escrit sobre una inscripció assignada 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
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