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Objectius

L'objectiu general d'aquest mòdul és doble. Es tracta, per una banda, que l'estudiant es formi progressivament
en la traducció, anàlisi gramatical i interpretació cultural de textos literaris i funeraris egipcis clàssics en
escriptura jeroglífica i hieràtica; i per una altra, que conegui la literatura de l'antic Egipte i les seves principals
obres, llegides en traducció. Aquests són els continguts i activitats en què haurà de treballar:

1) Traduir, analitzar i interpretar passatges de textos literaris en egipci clàssic de dificultat baixa-mitja en
escriptura jeroglífica.

2) Traduir, analitzar i interpretar passatges de textos literaris i funeraris en egipci clàssic de dificultat mitja-alta
en escriptura jeroglífica i hieràtica.

3) Conèixer la història de la literatura egípcia des del Regne Antic fins a l'Època Grecoromana, els seus
gèneres i les seves creacions més importants, que seran llegidas en traducció i comentades.

Competències

Actuar d'una manera creativa i original amb solidaritat i esperit de col·laboració científica.
Analitzar críticament una problemàtica científica determinada en base a fonts històriques i culturals.
Interpretar críticament textos com fonts històriques i culturals.
Llegir, traduir, analitzar gramaticalment, interpretar críticament i editar textos de l'egipci antic, l'egipci
mitjà, neoegipcis i coptes de diferents gèneres i sobre diferents suports.

Posseir i comprendre coneixements que aporta una base o oportunitat de ser originals en el
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Posseir i comprendre coneixements que aporta una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
Treballar en equip amb especial sensibilitat per la interdisciplinarietat.
Valorar la qualitat, l'autoexigència, el rigor, la responsabilitat i el compromís social, tant en la formació
com en el treball científic i divulgatiu.

Resultats d'aprenentatge

Actuar d'una manera creativa i original amb solidaritat i esperit de col·laboració científica.
Analitzar críticament una problemàtica científica determinada en base a fonts històriques i culturals.
Interpretar críticament fonts textuals de l'egipci mitjà (i l'egipci antic) de dificultat baixa-mitjana.
Interpretar críticament fonts textuals de la història d'Egipte des dels orígens fins a finals del Regne
Antic.
Llegir, traduir, analitzar gramaticalment i interpretar textos epigràfics de l'egipci antic (orígens i Regne
Antic).
Posseir i comprendre coneixements que aporta una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
Traduir i interpretar textos de l'egipci mitjà de dificultat baixa-mitjana en escriptura jeroglífica.
Treballar en equip amb especial sensibilitat per la interdisciplinarietat.
Valorar la qualitat, l'autoexigència, el rigor, la responsabilitat i el compromís social, tant en la formació
com en el treball científic i divulgatiu.

Continguts

Aquest mòdul consta de dues matèries:

1) Textos egipcis clàssics literaris i religiosos (d'octubre a maig)

2) Literatura egípcia (de febrer a abril)

MATÈRIA 1: TEXTOS EGIPCIS CLÀSSICS LITERARIS I RELIGIOSOS

1. Traducció, anàlisi gramatical i interpretació cultural de passatges escollits d'obres literàries del Regne Mitjà
(Nàufrag, Pagès Eloqüent, Sinuhè, Ensenyament de Ptahhotep, Ensenyament d'Amenemhat)

2. Traducció, anàlisi gramatical i interpretació cultural de passatges escollits dels Textos de les Piràmides, els
Textos dels Taüts i el Llibre de la Sortida al Dia

DOS TREBALLS EN GRUP. LLIURAMENT: 17/02/2022; 19/05/2022

DOS EXÀMENS: 27/01/2022; 09/06/2022

MATÈRIA 2: LITERATURA EGÍPCIA

1. Literatura egípcia: definició i problemàtica

2. Els gèneres de la literatura egípcia. Topos i mimesis

3. Les (auto)biografies

4. Els ensenyaments

5. La literatura pessimista
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6. La narrativa

7. La lírica: els cants d'arpistes i la poesia eròtico-amorosa

8. Textos escolars

UN TREBALL INDIVIDUAL. LLIURAMENT: 27/04/2022

UN EXAMEN: 27/04/2022

Metodologia

Especificació de en què consisteix l'ACTIVITAT AUTÒNOMA DE L'ALUMNE

a) Estudi (estudiar es aquell procés o conjunt d'activitats personals o grupals que condueixen a  i asaber coses
poder explicar-les de manera coherent i ordenada, oralment o per escrit).

b) Treball personal: consulta de gramàtiques, diccionaris, edicions de textos i obres de referència en el camp
de la filologia egípcia; traducció, anàlisi i interpretació de textos; preparació de treballs individuals o en grup;
preparació d'intervencions i presentacions a classe; portar al dia la carpeta de l'estudiant; preparació
d'exàmens.

Important: 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.

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

Classes presencials teòriques i práctiques amb suport de les TIC 80 3,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Exàmens 12 0,48 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Tipus: Supervisades

Tutories i intervencions i exposicions a classe 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Tipus: Autònomes

Estudi i treball personal o en grup de l'alumne 148 5,92 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Avaluació

Sistema d'avaluació del mòdul

Cadascuna de las dues matèries que composen el mòdul s'avalua de manera independent. La nota final del
mòdul resulta de l'encreuament de les notes finals de les dues matèries, a raó d'un 75/25%.

Per superar el mòdul cal superar l'avaluació de les dues matèries que el composen.
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A la taula, no s'especifiquen les hores de dedicació a cada activitat perquè poden variar d'un estudiant a un
altre. Les hores totals aproximades de treball personal de l'estudiant s'especifiquen a la taula de la secció de
"Metodologia".

L'avaluació consistirà en quatre tipus d'activitats:

1) Exàmens (vegeu secció "Continguts"). Excepte per causes justificades, els estudiants de la modalitat virtual
realitzaran les proves o exàmens en sincronia amb els estudiants de la modalitat presencial, en connexió per
Microsoft Teams i amb la càmera activada. Quan això no els sigui possible, acordaran amb el professor el dia i
l'hora de realització de la prova o examen, que seran el més propers possible als de la prova o examen
original.

2) Intervencions, correcció d'exercicis de traducció i presentacions a classe. Lliurament d'exercicis de
traducció per correcció.

3) Dos treballs en grup de Textos y un treball individual de Literatura.

4) Tutories de seguiment i carpeta de l'estudiant.

En cas que algunes d'aquestes proves no es puguin fer presencialment per raons sanitàries 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
Microsoft Teams. El professor vetllarà per assegurar-se l'accés de l'alumnat a aquests recursos o li oferirà
altres recursos alternatius que estiguin al seu abast.

Pel que fa al procediment de revisió de qualificacions, en el moment de realització de cada activitat d'avaluació
els professors informaran l'alumnat del mateix.

Pel que fa a les recuperacions de proves i exàmens, el professor acordarà amb els estudiants les dates, que
hauran d'estar compreses dins del mes següent a la realització de la prova o examen original. Podran
presentar-se a la recuperació també aquells estudiants que, tot i haver aprovat una prova o examen, desitgin
pujar nota. En principi, els treballs i activitats que l'estudiant realitza autònomament no estan subjectes a
recuperació.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

3 examens (2 de Textos i 1 de Literatura) 60% 0 0 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

3 trabajos individuales o en grupo 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Assistència i participació a classe 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Tutories de seguiment i carpeta de l'estudiant 5% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
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Programari

JSesh, programa per a escriure jeroglífics.
Es pot descarregar de manera gratuïta de: https://jsesh.qenherkhopeshef.org/
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