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les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.
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Prerequisits

Bons coneixements de morfologia i sintaxi llatines, prèviament adquirits a les assignatures Elements de
 i , de primer curs, i  de segon curs.llengua llatina Textos narratius llatins Historiografia i Oratòria llatines,

Objectius

Aquesta assignatura forma part de la Matèria Filologia Llatina i preten els següents objectius formatius:

Aplicar els coneixements previs, adquirits a , les assinatures Elements de Llengua Llatina  Textos
i , que permetin la comprensió global d'un text llatí ennarratius llatins Historiografia i Oratòria llatines

prosa.
Realitzar un comentari filològic d'un text en prosa de l'època clàssica i postclàssica.
Respondre qüestions sobre el contingut del context i de les obres dels autors estudiats (Ciceró, Sèneca
i Plini el Jove).
Relacionar el contingut dels textos de forma global amb aspectes lingüístics, literaris i retòrics anteriors
i posteriors del gènere epistolar.
Traduir i comentar una selecció de textos exemplars de l'epistologafia, com ara Ciceró, Sèneca i Plini el
Jove, tot parant atenció a la sintaxi llatina, la retòrica utilitzada i els seus trets estilístics.
Anar incorporant de manera progressiva un lèxic ampli que ajudi a la traducció de textos vistos sense
diccionari.
Relacionar aquests autors amb el seu context sociopolític i literari.

Competències

Aplicar els coneixements gramaticals adquirits a lanàlisi i comprensió dels textos grecs i llatins.
Comentar un text literari aplicant-hi coneixements sobre gèneres, mètrica i estilística.

Expressar-se oralment i per escrit en el llenguatge específic de la història, de larqueologia i de la
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Expressar-se oralment i per escrit en el llenguatge específic de la història, de larqueologia i de la
filologia, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Interpretar textos escrits en llatí i en grec per conèixer la història i les civilitzacions clàssiques.
Interrelacionar coneixements lingüístics, històrics i arqueològics del món antic amb coneixements
daltres àmbits de les humanitats, principalment de la literatura, de la filosofia i de lart antics.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar els components morfosintàctics d'un text llatí, identificant aquells que són propis d'un gènere
literari o variant lingüística determinada.
Elaborar un comentari estilístic d'un text llatí.
Elaborar un comentari morfosintàctic d'un text llatí.
Elaborar un discurs organitzat i correcte, oralment i per escrit, en la llengua corresponent.
Explicar el context de les obres literàries, els personatges i els temes i tòpics que s'han transmès a la
tradició posterior.
Explicar el sentit general d'un text sense necessitat d'aplicar l'anàlisi morfosintàctica prèvia ni d'utilitzar
el diccionari.
Extreure informació dels textos grecs i llatins sobre aspectes de realia especialment relacionats amb el
seu context històric i cultural.
Identificar en els textos llatins les característiques d'un determinat gènere literari.
Reconèixer els temes i tòpics que emanen de les obres llatines objecte d'estudi en les tradicions
literària i artística europees.
Traduir fragments de les obres llatines proposades.
Utilitzar tècniques ràpides de comprensió del text basades en els recursos semàntics que proporciona
el coneixement del català, de l'espanyol i, si escau, d'altres llengües romàniques.

Continguts

1. Introducció al gènere epistolar a l'antiguitat

2. El gènere epistolar a Roma: testimonis, etapes i característiques.

3. Les  de Ciceró: repertori i classificació.epistulae

3.1. Lectura, traducció i comentari d'una selecció de los  d'corpora epistulae.

3.2. La seva repercussió en la tradició posterior.

4. El gènere epistolar com a una eina didàctico-moral:les Epistulae Morales ad Lucilium.

4.1. Lectura, traducció i comentari d'una selecció de les .epistulae

4.2. La seva repercussió en la tradició posterior.

5. Les  de Plini el Jove: un rflexe de la societat del seu temps.eoistulae

5.1. Lectura, traducció i comentari d'una selecció de les .epistulae

5.2. La seva repercussió en la tradició posterior.

Metodologia

Aquesta asignatura es basa en la pràctica continuada i diària.

Els professors dedicaran temps a:

1. Acompanyar els estudiants en la lectura, traducció i comentari de la selecció de textos proposta.
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2. Proporcionar als estudiants els complements filològics que completin la comprensió de el text.

3. Corregir els errors en el treball de classe, individualment o en grup.

4. Donar eines per a l'estudi dels aspectes relatius a la tradició anterior i posterior dels textos objecte d'estudi.

Els estudiants s'hauran de responsabilitzar de treballar en la traducció i comentari, individualment, dels textos
proposats i presentar-los a classe diàriament.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Lectura i traducció d'una selecció d'epístoles de Plini el Jove 20 0,8 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10

Lectura i traducció d'una selecció d'epístoles de Sèneca 20 0,8 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10

Lectura y traducció d'una selecció d'epístoles de Ciceró 20 0,8 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10

Tipus: Supervisades

Introducció al gènere epistolar a Roma 20 0,8 2, 4, 5, 7, 8, 9

Tipus: Autònomes

Estudi diacrònic de l' epistolografia llatina 30 1,2 2, 4, 5, 7, 9

Traducció i comentari filològic dels textos proposats 40 1,6 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11

Avaluació

L'avaluació de l'estudiantat es farà a partir dels següents ítems:

1. Traducció, comentari, assistència i participació a les classes presencials (20%). Diari.

2. Elaboració d'un treball sobre un dels autors treballats. (20%). Lliurament setmana 15.

3. Exercicis:

a. Traducció i anàlisi/comentari d'un text vist a classe durant el període de docència presencial. (30%).
Setmana 15.

b. Traducció i anàlisi/comentari d'un text no vist a classe dels autors del curs (30%). Setmana 16.

Per aprovar l'assignatura cal acreditar una nota d'almenys 5 punts, tot sumant els quatre apartats (1, 2, 3a i
3b), i sempre que a cada part s'hagi obtingut un 4, almenys. En cas que no s'arribi a aquesta nota,l'estudiantat
pot presentar-se a l'examen de recuperació convocat per la Facultat, aquest examen dona dret auna nota
màxima de 5 punts (aprovat). Si l'estudiantat lliura una o més evidències singulars (treballs, controls/o proves),
aquest ja no podrà ser qualificat com a "no avaluable".

NOTES MOLT IMPORTANTS
Plagi
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En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la
qualificació d'un acte d'avaluació, , amb independència del procéses qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació
disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin  en els actes d'avaluaciódiverses irregularitats
d'una mateixa assignatura, la qualificació  d'aquesta assignatura serà 0.final

Docència virtual o híbrida

En el cas que les proves no es puguin fer presencialment s'adaptarà el seu format (mantenint-ne la
ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a
classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d'exercicis a través de Moodle, Teams, etc. El
professorat vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Elaboració d'un treball escrit sobre un dels autors treballats 20% 0 0 1, 2, 4, 5, 9

Traducció i anàlisi/comentari d'un text no vist a classe dels autors del curs
(amb diccionari)

30% 0 0 1, 2, 4, 5, 7, 8,
9, 10, 11

Traducció i anàlisi/comentari d'un text vist a classe durant el període de
docència presencial. (sense diccionari)

30% 0 0 1, 2, 4, 5, 7, 9,
10, 11

Traducció, comentari, assistència i participació a les classes 20% 0 0 1, 3, 5, 6, 10,
11
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