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Altres indicacions sobre les llengües

L'estudiant ha de tenir la disposició de seguir les classes impartides en català i de fer servir materials escrits
en aquesta llengua, però pot utilitzar en el seu treball o la seva participació el castellà o una altra llengua
pròxima.

Prerequisits

S'entén que l'estudiant ja ha assimilat els continguts lingüístics de morfosintaxi avançats
 a les assignatures "Elements de Llengua Llatina" i "Textos Narratius Llatins" de primer

curs i a "Historiografia i Oratòria Llatines" de segon. Per tant aquests continguts no
seran objecte d'explicació.

Per cursar aquesta assignatura és aconsellable haver superat "Elements de Llengua
 Llatina" i "Textos Narratius Llatins".

Objectius

En acabar el curs l'estudiant haurà de ser capaç de:

Aplicar tècniques de comprensió ràpida del text llatí amb ajut del diccionari.
Comprendre un text llatí sense usar el diccionari.
Traduir un text de L'Eneida d'aproximadament 20 versos en 1.30h.
Respondre qüestions de gramàtica, de mètrica i d'estilística referides a un
fragment de L'Eneida.
Respondre qüestions sobre l'estructura i l'argument de L'Eneida de Virgili.
Relacionar el contingut de L'Eneida de Virgili amb aspectes de la seva tradició
posterior.

Competències

Ciències de l'Antiguitat

Aplicar els coneixements gramaticals adquirits a l'anàlisi i comprensió dels textos grecs i llatins.
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Aplicar els coneixements gramaticals adquirits a l'anàlisi 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 l'arqueologia 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
d'altres àmbits de les humanitats, principalment de la literatura, de la filosofia i de l'art antics.

Estudis d'Anglès i de Clàssiques
Aplicar la metodologia danàlisi i els coneixements sobre gèneres, mètrica i estilística per comentar
textos literaris i analitzar la cultura i la història dels països de parla anglesa i del món antic.
Demostrar coneixements gramaticals de les llengües grega i llatina i la seva aplicació a lanàlisi i la
comprensió dels textos grecs i llatins.
Identificar i interpretar els textos literaris de diferents llengües i analitzar-ne els trets genèrics, formals,
temàtics i culturals dacord amb conceptes i mètodes propis del comparatisme i de la teoria literària.
Interpretar textos escrits en llatí i grec per conèixer la història i les civilitzacions clàssiques.
Interrelacionar coneixements lingüístics i històrics del món antic amb coneixements daltres àmbits de
les humanitats, principalment de la literatura i de larqueologia.

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 comentaris holístics sobre un determinat aspecte del món romà a partir de la lectura dels
textos llatins proposats.
Elaborar un comentari estilístic d'un text llatí.
Elaborar un comentari mètric d'un text llatí en vers.
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.
Fer servir tècniques ràpides de comprensió del text basades en els recursos semàntics que
proporciona el coneixement del català, de lespanyol i, si escau, daltres llengües romàniques.
Identificar en els textos llatins les característiques d'un determinat gènere literari.
Reconèixer els temes i els tòpics emanats de les obres llatines objecte destudi a les tradicions literària i
artística europees.
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

I. Introducció a Virgili i l'Eneida

1. La literatura de l'època d'August. Context històric, polític i social. 

2. Virgili. Biografia i obra.

3. L' , una epopeia per als romans.Eneida

II. Antologia de passatges per traduir.

III. Morfosintaxi.
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S'entén que l'estudiant ja ha assimilat els continguts morfosintàctics avançats a les
 i "Textos Narratius Llatins" de primer curs iassignatures "Elements de Llengua Llatina"

a "Historiografia i Oratòria Llatines" de segon. S'insistirà només en aquelles 
peculiaritats pròpies de la llengua poètica, en general, i de la poesia de Virgili, en
particular:

Morfosintaxi nominal.

Arcaïsmes morfològics
Flexiódels noms grecs
Ús de l'acusatiu per expressar la relació (acusatiu grec)
Ús de l'acusatiu / datiu per expressar el moviment
Ús del genitiu / ablatiu per expressar la qualitat
Les qüestions de lloc. Morfologia dels adverbis temporal/locals
Ús de les preposicions. Anàstrofe

Morfosintaxi verbal.

Nocions de temps i aspecte
El futur
El subjuntiu en frase no dependent
L'imperatiu
Lesformes nominals. Ús del supí

Sintaxi de l'oració.

Les oracions interrogatives
El període condicional
Les construccions anomenades de "participi dominant"

IV. Nocions sobre estilística aplicada a L'Eneida

Ordre dels mots: hipèrbaton i concordança.
Seqüències mètriques.
Seqüències vocàliques.
Figures retòriques (hipàl·lage; metonímia; sinècdoque; al·literació; anàfora;

 quiasme; braquilogia; el·lipsi; hipèrbaton; hipèrbole; hendíadis; lítotes; tmesis;
abusio).

V. Nocions sobre la mètrica de l'hexàmetre

Quantitat vocàlica i quantitat sil·làbica
Regles bàsiques de la quantitat vocàlica i de la quantitat sil·làbica
Mètrica dactílica
Fenòmens prosòdics: sinalefa, afèresis, hiatus, sinèresi
Cesures: trihemímera, penthemímera, trocaica,hepthemímera, dièresi bucòlica. Ús

 simple i combinat (triple A, triple B)
Clàusules mètriques.

VI. La recepció i la tradició de l' .Eneida

Metodologia

Metodologia
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1.  

2.  

Les classes presencials seran eminentment pràctiques. El professor dedicarà temps a:

Llegir, traduir i comentar la selecció de textos proposada.
Proporcionar als estudiants mecanismes que els permetin augmentar
progressivament el volum de text traduït.
Llegir i comprendre textos a vista sense l'ús del diccionari.
Corregir els textos traduïts diàriament, individualment o en grup.
Comentar el contingut lingüístic, literari i sociocultural dels textos traduïts, amb
èmfasi singular als aspectes relatius a la seva tradició posterior.
Explicar els continguts gramaticals, mètrics i estilístics en funció del text.
Explicar continguts  que ajudin a contextualitzar el text.de realia
Situar i fer entendre l'  en el seu context històric i literari.Eneida

L'estudiant s'haurà de responsabilitzar de dur diàriament el text proposat per a la
traducció i el comentari.

L'estudiant haurà de fer servir un diccionari universitari llatí-català/castellà; no els
 serà permès usar un diccionari escolar.

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

Continguts teòrics 10 0,4 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10

Traducció i comentari de textos 40 1,6 1, 3, 4, 6, 8, 11

Tècniques de comprensió ràpida d'un text llatí 5 0,2 7, 12

Tipus: Supervisades

Exercicis de lectura i de morfosintaxi 10 0,4 1, 7, 12

Exercicis de mètrica i de traducció 10 0,4 4, 11

Tipus: Autònomes

Estudi de lèxic i gramàtica 15 0,6 7, 12

Lectures obligatòries 15 0,6 6, 8

Traducció diària 45 1,8 1, 3, 4, 5, 7, 11, 12

Avaluació

I. Exercicis i proves d'avaluació

L'avaluació de l'estudiant es farà a partir de:

Traducció i comentari gramatical d'un text vist a classe (20%).

Control de lectura de l'  de VirgiliEneida . Es durà a terme mitjançant dues proves
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Control de lectura de l'  de VirgiliEneida . Es durà a terme mitjançant dues proves
en què l'estudiant haurà de demostrar que ha llegit amb minuciositat l'obra en
traducció (10%).
Primer examen de traducció d'un text de l'  no treballat prèviament (10%)Eneida .
Segon examen de traducció d'un text de l'  no treballat a classeEneida , amb 
resolució de qüestions morfosintàctiques, estilístiques i mètriques (50%).
Participació activa a les sessions presencials (10%).

II. Condicions per a ser avaluat

No avaluables.

 L'estudiant que figuri a l'acta final i del qual no constin dues o més evidències de les
abans descrites rebrà la qualificació de "no avaluable".

Avaluables.

 Si el professor en té dues o més evidències singulars (exercicis, proves), l'estudiant 
 en l'escala de suspens fins a excel·lent (MH), d'acord amb elsrebrà la qualificació

 percentatges esmentats en l'apartat corresponent.

Per estar en condicions de superar l'assignatura (aprovat-MH), l'estudiant, pel cap
 baix, haurà d'haver realitzat:

Les dues proves de traducció d'un text no vist de l'  i haverEneida
obtingut una qualificació de 4 com a minim en el seu conjunt.
La raducció i comentari d'un text vist de l' .t Eneida
El control de lectura d'una part de l' .Eneida

En cas que la suma de la ponderació de les qualificacions fos 5 o més alta, però no
 s'acomplís algun dels tres requisits esmentats anteriorment, l'estudiant serà

qualificat amb un 4,5 (suspès).

III. Condicions de la recuperació

Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un
conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la
qualificació total.

En la fase de recuperació, l'estudiant només podrà recuperar els dos exàmens de
traducció no vista (60%).

IV. Calendari de les proves d'avaluació.

Les proves d'avaluació seran:

Control de lectura delsllibres I - VI de l' . Dl. 20-03-2023Eneida

Control de lectura dels llibres VII - XII de l' . Dl. 15-05-2023Eneida

Primera traducció d'un text . Dc. 29-03-2023de l'Eneida

Prova de traducció d'un text no vist . Dc. 14-06-2023de l'Eneida

Traducció i comentari d'un text  vist a classe Dl. 12-06-2023de l'Eneida

En cas que un estudiant o una estudiant no pugui assistir a una prova parcial o a la
 prova final de recuperació el dia fixat, no tindrà oportunitat de repetir l'examen, si no és

 que el professor ho considera oportú a la vista de la documentació acreditativa del motiu
de l'absència.

En la prova de recuperació, que serà programada per l'Equip de Deganat de la Facultat,
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En la prova de recuperació, que serà programada per l'Equip de Deganat de la Facultat,
 només podrà recuperar la part corresponent a les dues proves de traducciól'estudiant

 d'un text no vist de l'  (60%).Eneida

V. Procediment de revisió de les qualificacions

L'estudiant té el dret de revisar tots les activitats d'avaluació en l'hora i el lloc que el
professorat anunciï a l'alumnat.

Els estudiants i les estudiants tenen l'obligació de consultar l'acta de qualificacióde
  l'assignatura abans del seu tancament per assegurar que no hi ha hagut cap error en el

 traspàs de notes per part del professor.

VI. Plagi o còpia

En cas que l'estudiant realitziqualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació
significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte
d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas
que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa
assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Control de lectura de La Eneida 10% 0 0 6, 8, 9, 10

Participació a les activitats docents i les activitats del CV 10% 0 0 1, 7, 11, 12

Traducció d'un text no vist a classe 10% 0 0 1, 5, 7, 11, 12

Traducció d'un text no vist de l'Eneida 50% 0 0 1, 4, 7, 11

Traducció i comentari d'un text vist de l'Eneida 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
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Programari

No hi ha programari específic per a aquesta assigntaura
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