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ACCÉS
No són necessaris coneixements previs

de grec clàssic per al primer nivell. Per al

segon curs es necessari haver cursat Grec
Clàssic I.

DOCENT
Ramon Torné i Teixidó; Doctor en

Filologia Clàssica per la Universitat de

Barcelona. Ha traduït algunes peces

d'autors antics i ha dedicat estudis a la

tradició clàssica i a l'humanisme,

especialment en la cultura catalana.

MATRÍCULA
Inici  i final de matrícula curs 1:
1/07/2020 - 28/09/2020

Inici i final de matrícula curs 2:
1/07/2020 - 16/02/2021

Preu del curs: 245€
Matriculacions on-line:
https://matricules.iscreb.org/

Llengua vehicular: es pot cursar en català o
en castellà 



ESCOLA DE LLENGÜES
CLÀSSIQUES
El creixent interès, en les diverses tradicions

culturals i religioses, que experimenta el nostre

context globalitzat posa sobre la taula la

necessitat d’accedir directament a les fonts

d’aquestes tradicions per tal d’assolir-ne un

coneixement més qualificat i aprofundit. 

Les llengües vehiculen les cultures i elles soles

ja en són un testimoni clau per a la seva

comprensió. Això suposa el repte d’adquirir la

competència lingüística en diverses llengües

clàssiques: grec, hebreu, llatí, sànscrit, àrab i

egipci clàssic.

L’Escola de Llengües Clàssiques ofereix cursos

on-line, volent aprofitar els recursos que

l’ensenyament virtual posa a l'abast per

facilitar l’aprenentatge de les llengües

clàssiques de forma personalitzada i flexible.

GREC CLÀSSIC I (4 ECTS)
OBJECTIUS

Adquirir nocions de la gramàtica grega del

Nou Testament.

Conèixer el vocabulari bàsic emprat.

Dominar la terminologia tècnica de

lingüística requerida per aquest nivell.

Reconèixer les estructures bàsiques de la

llengua grega del NT,

Diferenciar construccions sintàctiques i/o

relacionar-les,

Reconèixer figures retòriques bàsiques,

Analitzar morfosintàcticament i traduir

frases senzilles del grec al català / castellà.

Coneixements:

 

Habilitats:

Durada del curs:  3/10/2020-1/02/2021

GREC CLÀSSIC
ON-LINE
Accedir al text del Nou Testament en grec és

un ingredient bàsic per al coneixement del

missatge cristià i de les seves categories

teològiques, desenvolupa la capacitat crítica i

de relació a diferents nivells, reforça totes les

competències que es deriven de l’estudi de la

Bíblia i aporta a l'alumnat una major capacitat

d'aprofundir en els significats de la paraula

sagrada que li permetrà de transferir-los amb

una major efectivitat. 

La necessària reflexió lingüística que neix de

l’anàlisi d’una llengua antiga pretén afavorir i

estimular la voluntat d’estudi del cristianisme

en les seves arrels primeres, aspira a entendre

el sentit pregon dels seus mots i coopera a fi

que el llenguatge especulatiu (tant filosòfic

com teològic) trobi les vies més encertades als

seus objectius.

GREC CLÀSSIC II (4 ECTS)
OBJECTIUS

Adquirir nocions de la gramàtica grega del

Nou Testament.

Aprofundir i ampliar el vocabulari.

Dominar la terminologia tècnica de

lingüística requerida per aquest nivell.

Reconèixer les estructures bàsiques de la

llengua grega del NT,

Diferenciar construccions sintàctiques i/o

relacionar-les,

Reconèixer figures retòriques bàsiques,

Analitzar morfosintàcticament i traduir frases

senzilles del grec al català / castellà.

Coneixements:

Habilitats:

Durada del curs: 20/02/2021-28/06/2021


