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Informació general de l'assignatura

Denominació LLENGUA I LITERATURA LLATINES

Codi 101243

Semestre d'impartició 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Estudis Catalans i Occitans 3 OPTATIVA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups La consulta no ha retornat resultats

Coordinació LOPEZ LOPEZ, MATIAS

Departament/s FILOLOGIA CLÀSSICA, FRANCESA I HISPÀNICA

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

Hores presencials: 70 
Hores no presencials: 80 

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català

Horari de tutoria/lloc Matías López López: 
Despatx 3.55 
Horari a concertar amb cita prèvia 
Tel.: 973 70 3190
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

LOPEZ LOPEZ, MATIAS m.lopez@filcef.udl.cat 0

Informació complementària de l'assignatura

Descripció històrica de la llengua llatina en el seu doble aspecte de vehicle d’una literatura clàssica o antiga i
d’eina per a l’anàlisi cultural d’una llengua romànica i la seva literatura

Objectius acadèmics de l'assignatura

Coneixement dels mecanismes morfosintàctics elementals de la llengua llatina
Comentari gramatical de textos llatins; Teoria dels gèneres literaris antics
Anàlisi d’etimologies llatines
Comentari lingüístic i literari de textos catalans amb tradició llatina 

Competències

Coneixement bàsic de la lllengua llatina
Estudi i anàlisi del llegat cultural romà i de la seva pervivència en la tradició occidental, tant a nivell
d’estructura del pensament i de les categories lingüístiques com a nivell de preceptiva literària

Continguts fonamentals de l'assignatura

1. Consideracions preliminars a l’estudi de la gramàtica llatina. (1 setmana)
2. La flexió nominal. (1 setmana)
3. La flexió verbal. (1 setmana)
4. Sintaxi dels casos i de l’oració simple. (1 setmana)
5. Aspectes de la subordinació llatina. (1 setmana)
6. Altres aspectes de la descripció gramatical de la llengua llatina. (1 setmana)
7. Anàlisi contrastiva de construccions llatines. (1 setmana)
8. Les etimologies llatines. (1 setmana)
9. Teoria i pràctica de la traducció. (4 setmanes)

10. Teoria dels gèneres literaris antics. (1 setmana)
11. Sinopsi històrica de la literatura llatina. (1 setmana)
12. Exemples de tradició llatina en la literatura catalana. (2 setmanes)
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Eixos metodològics de l'assignatura

Activitat CODIFICACIÓ / descripció / tipologia TPD O* G* HP* HNP*

Classe
magistral (M)

Facilitar l’homogeneïtzació i la visió global comuna en l’assimilació dels
continguts per part de l’alumne

  48  

Seminaris (S)
Facilitar l’intercanvi d’informació en grups reduïts amb forta iniciativa dels
estudiants

  14  

Pràctiques (P)      

Treballs (T) Recensions    40

Tutories (Tut)      

Altres (AA)      

Avaluació (AV) Vegeu taula de mecanismes d’avaluació.   8 40

TOTAL El total absolut sempre ha de sumar 187.5 h (7.5 ECTS) o 150 h (6 ECTS)   70 80

 O: Objectiu. G: número de grups implicats en l’activitat. HP: hores presencials de l’alumne. HNP: hores no
presencials de l’alumne.

Sistema d'avaluació

mecanismes d’avaluació codificació / descripció-criteris / tipologia TPD observacions O Activitat %

Assistència i participació (As) Assistència obligatòria    20

Taller d’avaluació (TA) (Examen) Quatre proves escrites    50

Informe (In) / Treballs (T) Breus recensions sobre temes romans    30

Altres (A)      

TOTAL      

O: Objectiu. %: percentatge en la nota final.

Bibliografia i recursos d'informació

E. Valentí Fiol, Gramàtica de la llengua llatina (Barcelona, Bosch).
E. Valentí Fiol, Sintaxi llatina (Barcelona, Bosch).
M. López López, Vademécum morfosintáctico para una asignatura de Lengua Latina ‘in partibus infidelium’
(ed. de l’autor).
M. López López, Literatura Latina ‘in partibus infidelium’: qué decir, qué hacer (ed. de l’autor).

Antologia de textos literaris llatins en prosa i vers (edicions crítiques).
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