
 
 
 
 

 
Presentació 

EI concepte de «gènere literari» és un 
eIement centraI en I’estudi de Ia Iitera− 
tura cIàssica. 

EI curs abordarà un gènere Iiterari –Ia 
poesia èpica grega i IIatina– partint de 
Ia centraIitat atorgada a aquest concep− 
te. S’hi iI·Iustraran eIs condicionants que 
eI gènere èpic imposa en termes de 
recursos formaIs, de contingut i de 
vaIors. Combinarà I’expIicació teòrica 
amb Ies Iectures i comentaris de 
passatges significatius de Ies grans 
epopeies cIàssiques. 

L’objectiu finaI deI curs és intentar 
donar eines per construir estratègies 
que faciIitin Ia didàctica d’aquesta 
matèria a  l’educació secundària. 

Durada, horari i lloc 

El curs, de 30 hores, s’articula en 10 
sessions setmanals, que tindran lloc 
cada dilluns de 18.00 a 20.00 h, del 7 de 
febrer al 25 d’abril de 2022. Preveu un 
treball personal (10 hores) sobre un 
tòpic literari emprat en la poesia èpica. 

Les sessions se celebraran a la l’aula 
0.2 de l’Edifici Josep Carner de la 
Facultat de Filologia de la Universitat 
de Barcelona (entrada pel carrer d’Ari- 
bau). 

Les sessions també es podran seguir en 
línia de forma sincrònica. 

Requisits lingüístics 

EI curs s’impartirà en cataIà. Les Iectures 
es faran en traducció cataIana. 

No caI saber grec o IIatí. 

Programa i calendari 

DiIIuns, 7 de febrer, de 18.00 a 20.00 
Gèneres literaris i poesia èpica 

 
DiIIuns, 14 de febrer, de 18.00 a 20.00 
Recursos formals (1): la memòria 

 
DiIIuns, 21 de febrer, de 18.00 a 20.00 
Recursos formals (2): la narració 

 
DiIIuns, 28 de febrer, de 18.00 a 20.00 
Matèria èpica (1): el paper del destí 

 
DiIIuns, 7 de març, de 18.00 a 20.00 
Matèria èpica (2): les «heroïnes» 

 
DiIIuns, 14 de març, de 18.00 a 20.00 
Matèria èpica (3): el sobrenatural 

 
DiIIuns, 21 de març, de 18.00 a 20.00 
Valors (1): l’anhel d’excel·lència 

 
DiIIuns, 28 de març, de 18.00 a 20.00 
Valors (2): la rebuda de l’estranger 

 
DiIIuns, 4 d’abriI, de 18.00 a 20.00 
Valors (3): la «pietas» 

 
DiIIuns, 25 d’abriI, de 18.00 a 20.00 
Jornada de síntesi 

 
Material docent i lectures 

 
Es IIiurarà aIs inscrits un dossier amb eIs 
continguts teòrics i eIs passatges (en 
traducció cataIana) que es IIegiran i co− 
mentaran. 

 
Es recomana tenir a mà i fer una Iectura 
(o reIectura) d’aquestes obres: 

Homer, Ilíada 
Homer, Odissea 
VirgiIi, Eneida 
Lucà, Farsàlia 

Docent 

Xavier Espluga 
Departament de FiIoIogia CIàssica 

 
Informació 
xespIuga@ub.edu 

 
Preu 
100 euros 
60 euros (membres de l’associació Aplec 
clàssiques) 
 
Període d’inscripció 
del 14 de desembre al 21 de gener de 
2022 

 
Inscripcions 
Formulari de matrícula 

 
Les activitats organitzades per l’IDP- 
ICE tenen els mateixos efectes per al 
professorat que les activitats incloses 
en el Pla de formació permanent del 
Departament d’Educació. 

 
Els certificats d’aquests cursos 
s’incorporen directament a l’expedient 
de formació de cada docent (XTEC) i es 
poden utilitzar com a acreditació per 
participar en els diferents concursos o 
convocatòries del Departament 
d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya, amb els termes que indiqui 
cada convocatòria. 

Curs d’aprofundiment didàctic 
7 de febrer - 25 d’abril de 2022 

Literatura clàssica a secundària: 
la poesia èpica 

mailto:xespIuga@ub.edu
http://www.ub.edu/gidp-matice/faces/formatice?curs=48753
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