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La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de
les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Prerequisits

Es tracta d'una continuació lògica de 104216 (obligatòria del Grau enLlengües i Pobles Indoeuropeus 
Ciències de l'Antiguitat), que, en conseqüència, es recomana haver cursat prèviament.

És convenient, però no imprescindible, que els estudiants tinguin un cert nivell d'anglès i francès, que els
permeti d'accedir a la bibliografia en aquestes llengües.

Objectius

Aquesta assignatura és la continuació de l'assignatura obligatòria de segon curs 104216 Llengües i Pobles
, dedicada bàsicament a fonologia comparada i una introducció històrico-cultural a la famíliaIndoeuropeus

lingüística indoeuropea.

El seu contingut té com a propòsit proporcionar a l'estudiant coneixements fonamentals sobre els origens
històrics de les llengües clàssiques, combinant la lectura d'alguns monuments arcaics del grec i del llatí amb
l'estudi comparatiu de la morfologia nominal i verbal d'ambdues llengües des d'un punt de vista diacrònic, a
partir de la comparació puntual amb altres llengües de la família indoeuropea, en especial l'antic indi.

Competències

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.
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.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Resultats d'aprenentatge

Comparar fets lingüístics del grec i del llatí per treure conclusions sobre els orígens comuns.
Elaborar un discurs organitzat i correcte, oralment i per escrit, en la llengua corresponent.

Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en
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3.  Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en
grup petit.

Continguts

I. Part teòrica

♦ Tema 1. Aproximació diacrònica a les llengües grega i llatina: de les llengües històriques al protogrec i
l'itàlic.

♦ Tema 2. Nocions d'apofonia i prehistòria del sistema fonològic indoeuropeu.

♦ Tema 3. Morfologia comparada del grec i del llatí (I): noms i adjectius

♦ Tema 4. Morfologia comparada del grec i del llatí (II): pronoms i numerals

♦ Tema 5. Morfologia comparada del grec i del llatí (III): sistema verbal

II. Part pràctica

♦ Tema 1. Lectura i anàlisi de monuments arcaics i dialectals de la llengua grega.

♦ Tema 2. Lectura i anàlisi de monuments arcaics de la llengua llatina i d'altres llengües itàliques (esp. osc i
umbre).

Metodologia

La metodologia docent d'aquesta assignatura consistirà en alternar la exposició teòrica de cadascuna de les
unitats abans esmentades amb la realització de les lectures dels monuments arcaics grecs i itàlics.

Al principi del curs hom lliurarà un dossier amb els continguts teòrics i pràctics de l'assignatura.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Exercicis orals i escrits 15 0,6

Exposició dels continguts de l'assignatura 37,5 1,5 1, 2

Tipus: Supervisades

Tutories en grups reduïts 4,5 0,18 1, 2

Tipus: Autònomes

Lectura de bibliografia 35 1,4 1, 2

Realització d'exercicis 35 1,4

Avaluació
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Es important que l'estudiant tingui en compte que l'avaluació també inclou l'assistència regular a classe i la
realització i presentació dels exercicis i de les diverses activitats proposades.

L'estudiant que hagi presentat una activitat susceptible d'avaluació no podrà renunciar a ser avaluat ni optar a
obtenir una qualificació final de "No Presentat". En la Reavaluació final, l'estudiant podrà recuperar la nota
corresponent a l'examen.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Assistència i participació a classe 10% 0 0 1, 2

Examen teòric 50% 3 0,12 1, 2

Treball 40% 20 0,8 1, 2, 3
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Programari

PDF, Power Point
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