Grec I
Professor: Ignasi Ricart
Codi: 211121
Crèdits: 3 ECTS
Llengua: català
Objectius
Aprendre a llegir i dominar el vocabulari bàsic grec que ha passat a la cultura filosòficoteològica. Buscar les etimologies. Traducció de frases, tot treballant les declinacions i
conjugacions. Algunes cites del NT.
1. Objectiu general: Llegir en grec les citacions importants que surten en els llibres de
filosofia i teologia. Poder analitzar un text del NT en grec.
2. Objectiu particular: dominar la morfologia bàsica (declinacions i conjugacions) i la
sintaxi corresponent.
3. Que cada alumne es faci un “Thesaurus” personal, que anirà enriquint conforme vagi
avançant en l’aprenentatge del grec.
Programa
1. Alfabet grec.
2. Paraula i declinació.
3. Present d'indicatiu de -εω.
4. Contractes en -εω.
5. Article.
6. Primera i segona declinació.
7. Masculins de la primera declinació.
8. Funcions de l’acusatiu, genitiu i datiu.
9. Adjectius (segona i primera declinació).
10. Ús atributiu dels adjectius.
11. Present i imperfet d’εἰμί.
12. Imperfet indicatiu actiu.
13. Verbs compostos.
14. Demostratius.
15. Pronoms personal, reflexiu, recíproc.
16. Preposicions i el seu règim.
17. Veu passiva (present i imperfet).
18. Complement agent i l’instrumental.
19. Pronom relatiu.
20. Imperatiu present.
Competències generals
CG5. Que l'estudiant adquireixi una bona capacitat comprensiva en relació amb els
textos d'alt nivell cultural.
CG7. Que l'alumne sigui capaç d'adquirir les habilitats lingüístiques necessàries que es
demanen a un titulat universitari en el món actual i, particularment, perquè pugui
accedir amb millors condicions a les fonts originals del pensament filosòfic i de la
tradició humanística.

CG17. Que l'alumne sigui capaç de responsabilitzar-se del propi aprenentatge, i de
desenvolupar aquelles habilitats necessàries per treballar de forma autodirigida i per
emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específques
CE1. Que l'alumne sigui capaç d'adquirir les habilitats necessàries per començar a
analitzar, comprendre i manejar sistemàticament la terminologia bàsica dels grans
àmbits temàtics de la filosofia i a distingir-los segons la seva naturalesa, objecte i
mètodes propis.
CE2.Que l'alumne adquireixi habilitats d'argumentació específicament filosòfiques
fonamentals sobre les qüestions que s'estudiaran en els diversos campo temàtics de la
filosofia, detectant problemes i apories, i sabent posicionar-se personalment de forma
reflexionada, crítica, flexible i respectuosa amb les altres opinions.
CE4. Que l'alumne adquireixi les habilitats necessàries per poder usar correctament els
principis hermenèutics en les seves pròpies aproximacions als textos i als problemes
filosòfics.
CE6. Que l'alumne adquireixi habilitats avançades pel que fa a la interpretació i
comentari dels textos filosòfics.

Activitats formatives
Ensenyament-aprenentatge presencial:
- exposició del professor.
- exposició de l'estudiant.
- debats.
- examen final (escrit)
Ensenyament-aprenentatge dirigit:
- lectures orientades.
- tutories individuals.
- treball escrit individual i exposició a l'aula.
Ensenyament-aprenentatge autònom:
- lectures complementàries proposades pel professor.
- estudi personal.
- cerca d'informació i materials.
Activitats d'avaluació
Es combinen avaluació contínua més específica (a través de la participació a classe i
exercicis individuals: 40%) i exàmens final de l'assignatura (60%).

