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ACCÉS
No són necessaris coneixements previs

de sànscrit pel primer nivell. Per al segon

nivell és necessari haver cursat abans el

curs Sànscrit I. 

DOCENT
Laia Villegas i Torras; Llicenciada en

Humanitats per la Universitat Pompeu

Fabra, i Postgraduada en Indología per la

Universitat de Salamanca (2001). Entre el

2002 i el 2005 va realitzar una estada de

recerca doctoral a l'Índia (Beca MAE) a la

Universitat de Benarés i en la de Pune. El

2006 va obtenir la DEA en filosofia índia . 
Llengua vehicular del curs: castellà 

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/



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. SÀNSCRIT I (4 ECTS)
OBJECTIUS

Familiaritzar-se de manera gradual amb la
lectura, escriptura i pronuncia de l’alfabet
sànscrit (devanāgarī).
Adquirir una visió de conjunto de la història
de la llengua i la seva literatura filosòfica-

religiosa.

Analitzar: comprendre i traduir frases simples
Introduir-se en la morfologia i sintaxi bàsica.

Conèixer vocabulari bàsic.

COMPETÈNCIES

Reconeixement de l'escriptura sànscrita.

Pronunciació correcta de la fonètica sànscrita.

Comprensió lectora de frases elementals.

Anàlisi lingüística i traducció.

Adquisició i pràctica de mètodes i tècniques

d'estudi de la llengua i els seus textos.

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

SÀNSCRIT
ON-LINE
El sànscrit és la llengua clàssica que ha

vehiculat durant mil·lennis els textos de la

cultura i religió de l'Índia. Un coneixement

bàsic de sànscrit aporta rigor a l'estudi del

pensament filosòfic i la cosmovisió religiosa

hindú. Des del punt de vista lingüístic, conèixer

l'estructura i lexicografia bàsiques de la

llengua sànscrita complementa l'estudi d'altres

llengües clàssiques d'arrel indoeuropea, com el

grec i el llatí.

SÀNSCRIT II (4 ECTS)
OBJECTIUS

Familiaritzar-se de manera completa amb
la lectura, escriptura i pronúncia de
l’alfabet devanāgarī.
Analitzar, comprendre i traduir textos
narratius simplificats.

Dominar la morfologia i sintaxi bàsica
(declinacions i conjugacions més
freqüents).

Adquisició de vocabulari bàsic i
terminologia fonamental de la religió i
filosofia hindú.

COMPETÈNCIES

Lectura y escriptura de textos sànscrits (en

transcripció romanitzada i en alfabet

devanāgarī).

Pronunciació correcta de textos sànscrits.

Anàlisi lingüística i traducció de textos

narratius simplificats.

Adquisició i pràctica de mètodes i

tècniques d’estudi de la llengua i els seus

textos.

Comprensió de l’estructura gramatical

bàsica de la llengua.

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


