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ACCÉS
No són necessaris coneixements previs

de llatí clàssic per al primer nivell. Per al

segon curs, és necessari haver cursat

Llatí 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.

LLATÍ CLÀSSIC I (4 ECTS)
OBJECTIUS

Adquirir nocions de la gramàtica llatina, a partir

de textos i documents des del s.I fins ara.

Conèixer el vocabulari bàsic emprat.

Dominar la terminologia tècnica de lingüística

requerida per aquest nivell.

L'alumne serà capaç de reconèixer les

estructures bàsiques de la llengua llatina,

Diferenciar construccions sintàctiques i/o

relacionar-les,

Reconèixer figures retòriques bàsiques,

Analitzar morfosintàcticament i traduir frases de

dificultat raonable del llatí al català / castellà.

Coneixements:·        

 

Habilitats: 

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

LLATÍ CLÀSSIC II (4 ECTS)
OBJECTIUS

Reforçar i aprofundir nocions de la gramàtica

llatina estudiada a Llatí  I.        

Conèixer i aprofundir en l’estudi del vocabulari

(inclòs el que és propi del llatí cristià).        

Dominar la terminologia tècnica de lingüística

requerida per aquest nivell. 

Reconèixer fàcilment les estructures més pròpies

de la llengua llatina.

Diferenciar construccions sintàctiques i/o

relacionar-les,    

Reconèixer figures retòriques bàsiques,

Analitzar morfosintàcticament i traduir frases del

llatí al català / castellà.

Coneixements:      

Habilitats: 

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

LLATÍ CLÀSSIC
ON-LINE
A ningú no passa desapercerbut que el

deplegament al llarg del temps de la llengua

llatina impressiona tant o més com l'extensió, en

l’espai, de l'antic Imperi romà. Des d’aleshores

ençà, un gran  nombre d’inscripcions, de

llegendes en monedes i, sobretot, d’obres

literàries i científiques de valor perenne i

universal, els clàssics, constitueix la millor prova

de la vitalitat constant de la llengua llatina, que

no es va aturar ni tan sols després de la caiguda

de l’Imperi d’Occident. 

 

De fet, la llengua llatina fou durant segles vehicle

de transmissió de tot un bagatge cultural que es

palesa en tots els camps de la nostra civilització:

el dret, la literatura, les institucions, la religió, la

filosofia, la ciència, els corrents humanistes i

l’estètica, entre d’altres. Recordem només que, en

les llengües romàniques, el llatí no solament

constitueix la base patrimonial més important

sinó també la font principal per a la creació de

nous termes.

 

Pel que fa a l’estudi de la llengua llatina adreçada

al coneixement del missatge cristià, aquesta

esdevé indispensable per tal d'accedir a les seves

fonts i copsar-ne plenament el seu sentit i, així,

poder aprofundir amb major efectivitat en la

reflexió teològica i religiosa.


