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INNOVACIÓ DOCENT 2009 - 2013	


!
Publicacions	


J. Casalprim, Palomar, N., “Tiempos fílmicos y experiencia del mito en Ritual in 
Transfigured Time”, filmhistoria online XIX 1 (2009)	


http://www.publicacions.ub.edu/bibliotecadigital/cinema/filmhistoria/	


!
Palomar, N., “Uccellacci e uccellini: un doble giro coral más allá de Aristófanes”,   
Dionysus ex Machina.Rivista On Line di Studi su Teatro Antico 2 (2011) pp. 537-563.	


http://dionysusexmachina.it/?cmd=articolo&id=68	


!
Gilabert, P., Palomar, N.: “Innovación docente en la introducción universitaria al griego 
clásico”, en Experiencias docentes innovadoras en la Educación Superior, Vigo 2012.	


!
Palomar, N., Gilabert, P., “El griego(breve)metraje: nacimiento, crianza y presentación 
en sociedad”, en VII CIDUI: LA UNIVERSITAT, UNA INSTITUCIÓ DE LA 
SOCIETAT / LA UNIVERSIDAD, UNA INSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD // THE 
UNIVERSITY, AN INSTITUTION OF SOCIETY . PROCEEDINGS 2012.	


http://www.cidui.org/revista-cidui12/index.php/cidui12/article/view/362/355	


!
Palomar, N., “El manto nupcial de Zas: obra y acción cosmogónica”, en Vintró, E., 
Mestre, F., Gómez, P. (coords.) Homenatge a Montserrat Jufresa, PEUB 2012.	


Palomar, N., “L’Edipo dei Mille: atrevir-se a una iniciació mistérica”, Serra d’Or  645, 
setembre 2013.	


Palomar, N., “Per art de grecmetratge: Llucià mimodramatitzat”, Auriga. Revista de 
divulgació del món clàssic 68, decembre 2013.	


Gilabert, P., Palomar, N., “El participi anglès com a pista per a la comprensió del 
participi grec”, Methodos. Revista de didàtica dels estudis clàssics 2 (2014).	


!
Materials docents	


Palomar, N., “Las Nubes de Aristófanes y microparodia  de Los Persas de Esquilo con 
salmodia final”, DVD, UB, 2009: curtmetratge en grec clàssic protagonitzat i realitzat 

http://www.publicacions.ub.edu/bibliotecadigital/cinema/filmhistoria/
http://dionysusexmachina.it/?cmd=articolo&id=68
http://www.cidui.org/revista-cidui12/index.php/cidui12/article/view/362/355


per alumnes de les assignatures “Introducció al Grec Clàssic I i II” (Facultat de Filosofia 
UB). Per a aquestes assignatures i similars.	


http://www.ub.edu/ubtv/ubtv_veurereg.cgi?G_CODI=01276	


Clavo, M., Carandell, C., Carruesco, J., Garrido, A., Nogueras, M., Palomar, N., Reig, 
M., “Medea en l’art, el ritual i el teatre”, DVD, UB, 2010: audiovisual per a 
assignatures de Literatura, Mitologia i Religió gregues.	
!
Palomar, N., “Electra de Sófocles (vv. 1174-1230) y tricomedia aristofánica (Avispas, 
Nubes, Pájaros)”, DVD, UB, 2011: curtmetratge protagonitzat i realitzat conjuntament 
per alumnes de les assignatures “Introducció al Grec Clàssic II” (Facultat de Filosofia 
UB) i “Introducció al Grec Clàssic III” (Facultat de Filologia UB. Per a aquestes 
assignatures i similars.	


http://www.ub.edu/ubtv/ubtv_veurereg.cgi?G_CODI=01821	


!
“Diálogos mimodramatizados de Luciano, marinos y de los dioses”, DVD, UB, 2012: 
curtmetratge protagonitzat pels alumnes de l’assignatura “Textos Grecs I” (Facultat de 
Filologia UB). Per a aquesta assignatura i similars. 	


w w w . u b . e d u / u b t v / u b t v _ v e u r e r e g . c g i ?
G_CODI=03113&G_USCODI=119983&IDIOMA=ALL&G_LLISTA=cerca	


!
Activitats	


Curs 2008-2009:  Filmació a classe d’una escena d’ els Núvols d’Aristòfanes i una 
paròdia dels Perses d’Èsquil, amb els alumnes de l’assignatura “Introducció al grec 
clàssic I i II” (Facultat de Filosofia UB), per a la seva edició en DVD a Publicacions 
UB.	


Abril 2009: Estrena a la Sala de Graus de la Facultat de Filosofia de “Las Nubes de 
Aristófanes y microparodia  de Los Persas de Esquilo con salmodia final”, curtmetratge 
en grec clàssic protagonitzat i realitzat per alumnes de les assignatures “Introducció al 
Grec Clàssic I i II” (Facultat de Filosofia UB).	


Curs 2010-2011: Filmació a clase d’una escena d’Electra de Sòfocles i tres de comèdies 
aristofàniques (Vespes, Nùvols, Ocells), representades en grec clàssic pels alumnes de 
les assignatures “Introducció al Grec Clàssic II” (Facultat de Filosofia UB) i 
“Introducció al Grec Clàssic III” (Facultat de Filologia UB);  per a la seva edició en 
DVD a Publicacions UB.	


Curs 2011-2012: Estrena a la Sala de Graus de la Facultat de Filosofia i a la Sala de 
Graus de la Facultat de Filologia de “Electra de Sófocles (vv. 1174-1230) y tricomedia 
aristofánica (Avispas, Nubes, Pájaros)” curtmetratge en grec clàssic protagonitzat i 



realitzat per alumnes de les assignatures “Introducció al Grec Clàssic II” (Facultat de 
Filosofia UB) i “Introducció al Grec Clàssic III” (Facultat de Filologia UB). 	


Curs 2012-13 (Q 1): Filmació a classe (aula i jardí) de tres diàlegs de Llucià 
representats en grec clàssic pels alumnes de l’ assignatura “Textos Grecs I”, amb 
inclusió de mim. Per a la seva edició en DVD a Publicacions UB.	


Curs 2012-13 (Q 2): Estrena a la Sala de Graus de la Facultat de Filologia del 
curtmetratge “Diálogos mimodramatizados de Luciano, marinos y de los dioses”, 
protagonitzat pels alumnes de l’ assignatura “Textos GrecsI” (Facultat de Filologia UB). 	


Membre del PAT de Filologia Clàssica. Tutora d’alumnes de primer curs (2005-2006; 
2008-09; 2012-13) i de segon curs (2006-2007; 2007-08; 2009-2010; 2010-11).	


!
Contribucions a Congressos, Jornades, Taules rodones	


!
2009. Comunicació: “El himno a las Musas de Hesíodo: traducir un son entero”. 
Simposi de la SEEC “Traducir a los Clásicos”, Fundación Pastor, Madrid.	


!
2011. Ponència: “Ritual in Transfigured Time: un cine abocado a la experiencia del 
mito”. Seminari Internacional "La tradició clàssica en les arts visuals”, Barcelona.	


!
2011. Ponència “Uccellacci e uccellini: un doble giro coral más allá de Aristófanes”. II 
Trobada anual del Grup de Recerca Estudis de Literatura grega i la seva recepció: “La 
coralitat a la cultura grega”, Barcelona.	
!
2011. Comunicació : “Innovación docente en la introducción universitaria al griego 
clásico”, en col·laboració amb P. Gilabert . II Congreso  Internacional de docencia 
universitaria, Vigo.	


!
2012. Ponència “L’Edipo dei Mille: atreverte a una iniciación mistérica”. Congrés 
Internacional « Tragèdia, tragicitat i tràgic », organitzat pel projecte Usos i construcció 
de la tragèdia grega i el tràgic (UB). Publicació en prensa a la revista ITACA. 
QUADERNS CATALANS DE CULTURA CLÀSSICA.	


!
2012. Pòster  : “El griego(breve)metraje: nacimiento, crianza y presentación en 
sociedad”. VII Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI): 
LA UNIVERSITAT, UNA INSTITUCIÓ DE LA SOCIETAT / LA UNIVERSIDAD, 
UNA INSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD / THE UNIVERSITY, AN INSTITUTION 
OF SOCIETY, en col·laboració amb P. Gilabert. Pòster seleccionat com a finalista.	




!
2013. Comunicació: “Metamorfosis míticas: con/sin retorno y en bucle”. XVII 
SIMPOSI D’ESTUDIS CLÀSSICS de la Secció Catalana de la SEEC, Barcelona.	


!
2013. Ponència: “El participi anglès com a pista per a la comprensió del participi grec”, 
en col·laboració amb P. Gilabert. PAIDEIA II Trobada Didàctica dels Estudis Clàssics, 
Bellaterra (Barcelona).	


!
2013. Comunicació: “Por arte de griegometraje: Luciano mimodramatizado”. IX Fòrum 
Auriga, Ripoll (Girona).	


!
!
!
Conferències, cursos i sessions acadèmiques	


!
2009. Ponència: “Figuras del vino en el imaginario judeo-cristiano”. Curs “In vodka 
veritas. L’alcohol en Rússia i Polònia més enllà dels estereotips”, UB, Barcelona.	


!
2009. Ponència: “Eros en las cosmogonías: presencia y figuras”. Curs “Eros: aspectes 
de l’amor en el món antic”, Societat Catalana d’Estudis Clàssics, Barcelona.	


!
2011. Ponència: “Presencia del mito en las constelaciones: imágenes y metamorfosis”. 
Curs “Cultura i Filosofia gregues”, Facultad de Filosofia UB, Barcelona.	


!
2011. Ponència: “Uccellacci e uccellini: un doble giro coral más allá de Aristófanes”. 
Curs d’actualització de la Societat Catalana d’Estudis Clàssics, HOMO RIDENS. 
BURLA, SÀTIRA I PARÒDIA EN LA LITERATURA GRECOLLATINA, Barcelona.	


!
2012. Ponència  : « Voz y regazo de las islas griegas  ». CICLE ELS DIMARTS DE 
GRÈCIA : LES ILLES GREGUES, Aula Europea de la Comisió Europea, Barcelona.	


!
2013. Comunicació: “Metamorfosis míticas: con/sin retorno y en bucle”. OMNIA 
MUTANTUR. Canvi, transformació i pervivència en la cultura clàssica, en les seves 



llengües i en el seu llegat. XVII Simposi d’Estudis Clàssics. Secció Catalana de la 
SEEC, Barcelona.


