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Prerequisits

Aquesta és una assignatura d'introducció a la Lingüística Indoeuropea, de manera que no es requereix una
formació anterior específica per a cursar-la més enllà d'un coneixement bàsic-intermedi de l'estructura
gramatical del grec i del llatí; tanmateix, es recomana als estudiants repassar els seus coneixements previs
tant de fonologia i morfologia com de geografia i història d'Europa i Àsia. És convenient, però no
imprescindible, que els estudiants tinguin un nivell d'anglès i francès que els permeti d'accedir a bibliografia en
aquestes llengües.

Objectius

Aquesta assignatura es planteja com una introducció bàsica a la Lingüística Indoeuropea, que a més permetrà
d'accedir a l'assignatura optativa de segon cicle "Els Orígens de les Llengües Clàssiques", del mateix Grau. El
seu propòsit es fornir l'estudiant de coneixements fonamentals sobre la història i cultura dels principals pobles
indoeuropeus i alhora oferir-li una introducció general a la fonologia i morfologia del grec i del llatí des d'un
punt de vista comparatiu.

Competències

Comprendre i interpretar levolució de les societats antigues de la Mediterrània -des de la civilització
egípcia fins el desmembrament de lImperi romà dOccident- a partir de lanàlisi de les realitats política,
històrica, social, econòmica i lingüística.
Expressar-se oralment i per escrit en el llenguatge específic de la història, de larqueologia i de la
filologia, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Interrelacionar coneixements lingüístics, històrics i arqueològics del món antic amb coneixements
daltres àmbits de les humanitats, principalment de la literatura, de la filosofia i de lart antics.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Resultats d'aprenentatge

Buscar, seleccionar i gestionar informació de manera autònoma tant en fonts estructurades (bases de
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Buscar, seleccionar i gestionar informació de manera autònoma tant en fonts estructurades (bases de
dades, bibliografies, revistes especialitzades) com en informació distribuïda a la xarxa.
Comparar fets lingüístics del grec i del llatí per treure conclusions sobre els orígens comuns.
Descriure els principals trets històrics i socials de les cultures egípcia, sumèria, accàdia, persa i
micènica.
Elaborar un discurs organitzat i correcte, oralment i per escrit, en la llengua corresponent.
Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en
grup petit.
Relacionar la història i civilització micènica amb els fets literaris, culturals i històrics grecs que emanen
d'ella.

Continguts

Els continguts d'aquesta assignatura comprenen, d'una banda, una presentació històrica de les diferents
llengües i pobles indoeuropeus, i, de l'altra, una introducció a la fonologia i morfologia històrica del grec i del
llatí des d'una perspectiva comparativa amb especial atenció als resultats paral·lels en antic indi i gòtic. Es
realitzaran exercicis pràctics per tal d'afavorir la comprensió d'aquesta segona part. Els temes que es tractaran
són aquests, tot i que no necessàriament en l'ordre en què aquí són presentats:

Bloc I: Llengües i pobles indoeuropeus

♦ 1. Breu història i justificació de la lingüística indoeuropea

♦ 2. Les llengües anatòliques † (s. xvii-iii aC)

♦ 3. El grec (s. xv aC-)

♦ 4. Les llengües indoàries (s. x aC-)

♦ 5. Les llengües iràniques (s. ix aC-)

♦ 6. Les llengües itàliques (s. vii aC-)

♦ 7. Les llengües celtes (s. iv aC-)

♦ 8. Les llengües germàniques (s. ii aC-)

♦ 9. L'armeni (s. v-)

♦ 10. El tocari † (s. v-ix)

♦ 11. Les llengües eslaves (s. viii-)

♦ 12. Les llengües bàltiques (s. xiv-)

♦ 13. L'albanès (s. xv-).

Bloc II: Introducció a la Lingüística Indoeuropa

♦ 14. Caracterizació general de l'indoeuropeu

♦ 15. El sistema fonològic

♦ 16. El sistema nominal

♦ 17. El sistema pronominal

♦ 18. El sistema verbal

Metodologia
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La metodologia docent d'aquesta assignatura consistirà en alternar la exposició teòrica de cadascuna de les
unitats abans esmentades amb la realització d'una sèrie d'exercicis pràctics que ajudin els estudiants a
familiaritzar-se amb els fonaments de la gramàtica comparada. La divisió en dos blocs no es gratuïta, ja que
permetrà de planificar la docència dels continguts en classes alternes i tractar així de manera simultània cada
setmana la matèria relativa a pobles i cultures indoeuropeus i alhora l'estrictament lingüística, base dels
exercicis a realitzar.

Al principi del curs hom lliurarà un petit dossier amb una sèrie de taules exemplificant l'evolució del sistema
fonològic i morfològic de l'indoeuropeu en sànscrit, grec, llatí i gòtic. Eventualment s'hi afegiran altres llengües
complementàries, com ara l'antic eslau, per exemple.

El treball consistirà [1] en la traducció d'una entrada del diccionari de Buck 1949 i una recerca etimològica i
bibliogràfica relativa a la mateixa o bé [2] en un exercici etimològic a partir del nom i cognoms de l'estudiant o
bé [3] una sèrie d'activitats sobre llengües, cultures i escriptures del pobles indoeuropeus (a determinar).

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Exposició dels continguts de l'assignatura 36 1,44 4

Presentació oral o escrita d'exercicis 15 0,6 1, 2, 5

Tipus: Supervisades

Tutories en grups reduïts 4,5 0,18 2

Tipus: Autònomes

Lectura de bibliografia (Szémerenyi, Ramat-Ramat, Villar) 35 1,4 1

Realització d'exercicis 35 1,4 2, 5

Avaluació

L'avaluació d'aquesta assignatura prendrà com a punt de referència les activitats d'avaluació especificades en
el quadre adjunt. Es important que l'estudiant tingui en compte que l'avaluació també inclou l'assistència
regular a classe i la realització i presentació dels exercicis i de les diverses activitats proposades (10%). El
primer examen parcial (25%) serà pràctic i consistirà en la resolució d'un exercici de reconstrucció, mentre que
el segon (50%) tindrà dues parts, una teòrica sobre història i cultura dels pobles indoeuropeus (25%) i una
altra de pràctica similar al primer examen parcial (25%). L'estudiant que hagi presentat dues activitats
susceptibles d'avaluació no podrà renunciar a ser avaluat ni optar a obtenir una qualificació final de "No
Avaluable". En la Reavaluació final, l'estudiant podrà recuperar la nota corresponent al segon examen parcial
(50%).

En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la
qualificació d'un acte d'avaluació, , amb independència del procéses qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació
disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin  en els actes d'avaluaciódiverses irregularitats
d'una mateixa assignatura, la qualificació  d'aquesta assignatura serà 0.final
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En cas que les proves no es puguin fer presencialment s'adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació)
a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es
realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d'exercicis a través de Teams, etc. El professor o
professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

1er examen parcial 25% 1,5 0,06 2, 4, 5

2on examen parcial 50% 3 0,12 2, 3, 4, 5, 6

Assistència i participació a classe 10% 0 0 2, 4, 5

Petit treball de recerca 15% 20 0,8 1, 2, 5
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Programari

PDF, Power Point
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