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Prerequisits

Aquesta assignatura dona per assimilats els continguts de les assignatures dedicades a l'estudi de la llengua i
la literatura llatines en els dos cursos anteriors del Grau de Ciències de l'Antiguitat.

Objectius

L'objectiu d'aquesta assignatura és aprofundir en alguns aspectes de la literatura llatina, concretament en els
gèneres de la poesia elegíaca i didàctica, d'una banda, i en la literatura dramàtica, d'una altra. Per arribar a
aquest propòsit es tindran en compte les circumstàncies històriques i socioculturals en què es produiren els
textos que s'estudiaran  l'evolució dels gèneres literaris esmentats. Els autors centrals per al seu, així com
estudi seràn Ovidi per al gènere elegíac i didàctic; i Plaute, Terenci i Sèneca per al dramàtic.

Cal tenir present que aquesta assignatura també treballarà i avaluarà la traducció pròpia dels textos
seleccionats.

Amb l'objectiu d'ampliar el focus i d'oferir una perspectiva més global de cadascun dels gèneres, els autors
esmentats seran necessàriament posats en relació amb altres autors de la literatura clàssica amb els quals
guarden una afinitat de gènere. El treball de lectura i interpretació dels textos donarà peu a la consolidació i
ampliació del coneixement de la llengua llatina.

Competències

Ciències de l'Antiguitat

Expressar-se oralment i per escrit en el llenguatge específic de la història, de l'arqueologia i de la
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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
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.
Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.

Resultats d'aprenentatge

Buscar, seleccionar i gestionar informació de manera autònoma, tant en fonts estructurades (bases de
dades, bibliografies, revistes especialitzades) com en informació distribuïda a la xarxa.
Elaborar un discurs organitzat i correcte, oralment i per escrit, en la llengua corresponent.
Explicar les característiques bàsiques d'un text de la literatura grega o llatina.
Identificar diferents elements literaris i la inserció d'aquests en diferents textos i estils discursius.
Identificar diferents elements literaris i la seva inserció en diferents textos i estils discursius.
Identificar les característiques del gènere literari a què pertany un text literari grec o llatí.
Identificar les característiques del gènere literari al qual pertany un text literari grec o llatí.
Identificar les estructures bàsiques d'una obra literària grega o llatina.
Reconèixer la definició i les característiques dels gèneres literaris objecte d'estudi a partir dels textos
metaliteraris.
Reconèixer la definició i les característiques dels gèneres literaris objecte destudi a partir dels textos
metaliteraris.
Relacionar els textos literaris grecollatins amb el context cultural de la seva època.

Continguts

Els continguts , de manera general, seran els següents:de l'assignatura

Marc teòric sobre el teatre romà. Producció de la comèdia romana: Plaute i Terenci.
Introducció a la tragèdia romana: Sèneca
Traducció i comentari d'una selecció de teatre romà (Plaute, Terenci, Sèneca)
Marc teòric sobre la poesia elegíaca llatina
Producció de l'elegia romana: Ovidi ( )Amores
Marc teòric sobre l'epístola elegíaca: Ovidi ( , )Tristia Heroides
Marc teòric sobre la poesia didàctica llatina: Ovidi ( )Metamorfosis, Ars amandi, Fasti
Traducció i comentari d'una selecció de textos d'Ovidi (diversos gèneres literaris)

Metodologia

Les classes

Les classes són presencials i obligatòries. El professorat acompanyarà amb explicacions teòriques la
presentació tant dels gèneres literaris com dels autors i les obres tractades.

Es treballarà sobre una selecció de textos, sobre els quals es basarà la lectura dels autors esmentats i l'estudi
dels gèneres literaris.
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Una part de la metodologia consistirà en la traducció d'alguns dels textos llatins estudiats, per tal de conèixer
de primera mà els trets més significatius de l'estil dels seus autors i del gènere literari al qual pertanyen.

A més d'això, l'estudiantat haurà de llegir en traducció l'  de Plaute i l  12Amphitrió 'Heroida  (Medea) d'Ovidi.

Perspectiva de gènere: serà tinguda en compte tant en l'ús del llenguatge inclusiu com en la selecció dels
continguts.

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

Participació en les activitats i exercicis avaluables 18 0,72 5, 7, 8, 9

Seguiment de les exposicions de temes i comentari de textos 40 1,6 3, 11

Tipus: Supervisades

Tutories per preparació de les lectures 6,8 0,27 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11

Tipus: Autònomes

Lectura de textos (fonts primàries i secundàries) i estudi de temes 70 2,8 3, 5, 7, 8, 9, 11

Avaluació

Totes les proves i els exercicis que s'indiquen a continuació són puntuables i vàlides per al seguiment de
l'estudiantat i el còmput de la nota final. Totes les activitats són obligatòries.

Control de lectures

Amfitrió de Plaute: 15% Setmana 8

Heroida 12 (Medea) d'Ovidi: 15% Setmana 8

Pràctiques

1 Pràctica de traducció i comentari d'obres teatrals 15% Setmana 10

1 Pràctica de traducció i comentari d'obres d'Ovidi 15% Setmana 10

Exàmens

1 Prova de traducció amb diccionari i comentari d'un passatge d'una obra dramàtica llatina: 20% Setmana 16

1 Prova de traducció amb diccionari i comentari d'un passatge d'una obra d'Ovidi: 20% Setmana 16

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
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Recuperació

Tot l'estudiantat té dret a una prova de recuperació si la summa de tots els ítems d'avaluació arriba a un 3,5.

La prova de recuperació serà indicada al final de curs amb antelació suficient i dona opció a una nota màxima
de 5 punts.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Control de lectura d'Ovidi 15% 1,3 0,05 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11

Control de lectura de Plaute 15% 1,3 0,05 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Examen sobre Ovidi 20% 1,3 0,05 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Examen sobre teatre 20% 1,3 0,05 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Pràctica sobre Ovidi 15% 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Pràctica sobre teatre 15% 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
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Cap en particular
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