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Prerequisits

És desitjable haver cursat l'assignatura de Literatura de l'època republicana i tenir un nivell de llengua llatina
adequat al tercer curs del Grau.

Objectius

L'assignatura, que forma part de la matèria Literatura clàssica, és obligatòria per al Grau d'Estudis Clàssics.

La seva orientació es apropar l'estudiantat a un coneixement de la literatura i del fet literari que es produeix
des de l'època d'August i fins al final del període imperial.

Els objectius formatius de l'assignatura es podrien concretar de la manera següent:

Conèixer els autors, les obres i els gèneres de la literatura llatina d'època imperial.
Conèixer l'evolució històrica de la literatura llatina imperial i el seu context cultural, social i polític.
Conèixer la transmissió i preservació dels textos literaris romans d'època imperial.
Conèixer i valorar la pervivència i la influència de la literatura imperial en les literatures i cultures
d'èpoques posteriors.
Llegir i comentar el  de Tit Livi. (Pròleg i llibre XXI).Ab urbe condita

Competències

Estudis Clàssics
Explicar un text literari, aplicant els propis coneixements literaris, mètrics i estilístics.
Identificar el fet literari clàssic i la seva transmissió.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Estudis d'Anglès i de Clàssiques
Explicar un text literari, aplicant els propis coneixements literaris, mètrics i estilístics.

Identificar el fet literari clàssic i la seva transmissió.
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1) Les activitats dirigides versaran, equitativament, sobre la fonamentació teòrica de la matèria i el comentari literaris
de passatges escollits de diversos autors  Es requerirà una actitud activa i participativa en les sessions de classes.

presencials.

2) A les activitats supervisades, l'estudiantat haurà de demostrar l'assoliment de conceptes teòrics i les habilitats
adquirides en la pràctica del comentari a través de la traducció dels passatges seleccionats.

3) Paralelament a l'activitat teòrica sobre aspectes literaris, els estudiants aniran lllegint i traduïnt a classe una selecció
de textos de Tit Livi.

4) L'estudiantat haurà de seguir la tutorització a fi de preparar un treball que exposarà a classe.

5) Totes les activitats seran qualificades.

La fonamentació de la teoria literària tractarà els punts següents:

1. Concepte i límits d'allò que anomenem  límits cronològics i estètics.Literatura llatina de l'època imperial:

2. Els gèneres literaris i la seva evolució a l'època imperial. Característiques generales i innovacions. Escriptura,
lectura y difusió del llibre. Literatura i política. Innovacions literàries.

3. La historiografia com a gènere polític: Tit Livi i el model historiogràfic imperial.

4. La literatura llatina cristiana.

5. Traducció i comentari d'una selecció de textos de Tit Livi.

1.  

2.  
3.  

4.  
5.  

6.  
7.  

Identificar el fet literari clàssic i la seva transmissió.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar els fenòmens literaris en els textos de lectura obligatòria i la seva recepció en les literatures
occidentals.
Demostrar que es coneixen els principals manuals de literatura i les seves diferents orientacions.
Elaborar un comentari literari d'un text grec o llatí (segons correspongui) des del punt de vista formal i
de contingut, identificant motius literaris, figures d'estil, retòriques i, si escau, formes mètriques.
Explicar, oralment o per escrit, temes, gèneres literaris, períodes, autors i obres, i la seva pervivència.
Reconèixer la definició i les característiques dels diversos gèneres literaris a partir dels textos
metaliteraris i identificar-ne la realització en obres concretes.
Utilitzar amb eficàcia i de manera autònoma les eines filològiques bàsiques.
Utilitzar el vocabulari tècnic específic d'interpretació i comentari dels textos antics.

Continguts

Metodologia

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Exercicis de control a l'aula 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6
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Exposició teòrico-pràctica - Participació de l'estudiantat 45 1,8 1, 2, 3, 4, 5, 6

Tipus: Supervisades

Tutorització treballs 9 0,36 3, 6

Tipus: Autònomes

Estudi de manuals i comentari de textos literaris del període objecte
d'estudi

45 1,8 1, 2, 3, 4, 5, 6

Avaluació

L'avaluació de l'estudiantat es farà a partir de la recollida de les evidències següents, totes elles obligatòries:
1. Presentació oral a classe (sobre un gènere literari o un autor del temari) (20%). La presentació s'ha de ser
lliurada també per escrit (10%). Setmanes 14 i 15.
2. Dos exercicis de traducció de passatges de Tit Livi
2.1 Text vist a classe sense diccionari i comentari (20%). Setmana 7.
2.2. Text no vist a classe, amb diccionari i comentari (20%.). Setmana 11.
3. Un examen final teòric (30%). Setmana 16.
Reavaluació: Podran fer un examen de reavaluació només els/les estudiants/tes que no hagin obtingut un
resultat d'aprovat amb la suma de les proves esmentades. L'examen de reavaluació dona dret a una nota
màxima de 5 punts (aprovat).
Si l'estudiant entrega una o més evidències singulars (treballs, controls i/o proves), aquest/a ja no podrà ser
qualificat/da com a "no avaluable".

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Aportacions de comentaris a l'aula i traducció de textos 40 % (20% +
20%)

25 1 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7

Examen teòric sobre la materia 30% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7

Treball de curs sobre una obra, autor o gènere literari de la
literatura de l'època imperial

30% (20% +
10%)

21,5 0,86 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7
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A continuació s'indiquen, com a complement, altres obres generals sobre literatura llatina:
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