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INFORMACIÓ 

Escola de Llengües Clàssiques 

www.elc-cls.org 

(+34) 93 454 19 63 

secretaria@elc-cls.org 

C/Diputació, 231, 08007, Barcelona. 

 

REQUISITS D’ACCÉS 

 

Titulació mínima exigida: Batxillerat, cicle formatiu de grau mig o 

equivalent.  

 

MATRICULACIONS 

 

La matrícula del curs 2019-20 s’obrirà del 3 al 30 de setembre de 

2019 (per al primer semestre) i del 5 al 19 de febrer de 2020 (per 

al segon semestre). La matrícula es pot fer mitjançant el formulari 

d’inscripció que consta a la pàgina web: www.elc-cls.org 

 

METODOLOGIA 

 

El programa es desenvoluparà sota la modalitat virtual, a través 

del Campus Virtual de l’Escola de Llengües Clàssiques. Es segueix 

un guió organitzat de manera interactiva potenciant l’acompanya-

ment dels alumnes en el procés d’assimilació dels diferents con-

tinguts. Les 25 hores que configuren cada ECTS es reparteixen 

entre les hores d’estudi personal de cada unitat, el temps que 

s’inverteix en realitzar els exercicis i repassar els comentaris del 

professor, les estones de participació a l’aula virtual així com 

l’assistència a les jornades presencials. 

 

AVALUACIÓ 

 

L’avaluació dels cursos es durà a terme de forma continuada a 

través del Campus Virtual. Els cursos tindran dues convocatòries, 

a final de cada un dels semestres (febrer o juny) i al setembre. 

 

CERTIFICACIÓ 

 

S’obtindrà el Certificat de nivel de la llengua clàssica correspo-

nent, emès per l’Escola de Llengües Clàssiques.  

 

PREU 

 Alumnes ELC: 55 € per crèdit ECTS 

 Alumnes ISCREB: 41€ per crèdit ECTS 

 Certificat: 25 € 

 

ESCOLA DE  ESCOLA DE    

LLENGÜES LLENGÜES 

CLÀSSIQUESCLÀSSIQUES  
CURSOS 2019-20  

MODALITAT ON-LINE 

ESCOLA DE  ESCOLA DE    

LLENGÜES CLÀSSIQUESLLENGÜES CLÀSSIQUES  
CURSOS 2019-20  

MODALITAT ON-LINE www.elc-cls.org 

(+34) 93 454 19 63 

secretaria@elc-cls.org 

C/Diputació, 231, 08007, Barcelona. 

 

facebook.com/EscolaLlenguesClassiques 

 

@elc_cls_oficial  
 

Escolallenguesclassiques  

 



L L E N G Ü E S  C L À S S I Q U E S  

ESCOLA DE LLENGÜES CLÀSSIQUES 

 
El creixent interès en les diverses tradicions culturals i religio-

ses 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.  

L’Escola de Llengües Clàssiques ofereix els seus cursos on-line, 

volent aprofitar tots els recursos que l’ensenyament virtual po-

sa al nostre abast per facilitar l’aprenentatge de les llengües 

clàssiques d’una forma personalitzada i flexible.  

GREC 

Accedir al text del Nou Testament en grec és un ingredient 

bàsic per al coneixement del missatge cristià i de les seves categories 

teològiques, desenvolupa la capacitat crítica i de relació a diferents 

nivells, reforça totes les competències que es deriven de l’estudi de la 

Bíblia. S’aprofundeix en els significats de la paraula sagrada que es 

transferirà amb  major efectivitat. 

 

OBJECTIUS 

 Adquirir nocions de la gramàtica grega del Nou Testament. 

 Conèixer el vocabulari bàsic emprat. 

 Dominar la terminologia tècnica de lingüística requerida per 

aquest nivell. 

 Reconèixer les estructures bàsiques de la llengua grega del Nou 

Testament, diferenciar construccions sintàctiques i/o relacionar-

les, reconèixer figures retòriques bàsiques, analitzar morfosintàcti-

cament i traduir frases senzilles del grec al català/castellà. 

 

NIVELLS: Grec I, Grec II. 

DOCENT:  Dr. Ramon Torné. 

HEBREU 

Un coneixement de la llengua hebrea és bàsic per a una 

lectura dels textos bíblics (en aquest cas, el text del Primer  Testament), 

especialment per als alumnes que optin per fer una llicència en Bíblia. 

No es pot accedir  al pensament jueu i cristià haver tingut almenys un 

tast de l’humus natural en què aquesta creix i es desenvolupa, és a dir 

en el text bíblic en la seva llengua original.  

 

OBJECTIUS 

 Dominar la lectura del text bíblic. 

 Identificar el vocabulari més habitual del Primer Testament. 

 Identificar l’originalitat de la llengua hebrea a l’hora de construir 

les frases. 

 

NIVELLS: Hebreu I, Hebreu II. 

DOCENT:  Dr. Joan Ramon Marín.  

 

SÀNSCRIT 

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 cos-

movisió religiosa hindú. Des del punt de vista lingüístic, conèixer l'es-

tructura i lexicografia bàsiques de la llengua sànscrita complementa 

l'estudi d'altres llengües clàssiques d'arrel indoeuropea. 

 

 

OBJECTIUS 

 Familiaritzar-se gradualment amb la lectura, escriptura i pronuncia 

de l'alfabet sànscrit (devanā*garī).  

 Analitzar, comprendre i traduir textos narratius simplificats. 

 Dominar la morfologia i sintaxi bàsica (declinacions i conjugacions 

més freqüents). 

 Adquirir el vocabulari bàsic i terminologia fonamental de la religió i 

filosofia hindú. 

 

NIVELLS: Sànscrit I, Sànscrit II. 

DOCENT:  Dra. Laia Villegas. 

 

EGIPCI CLÀSSIC 

La llengua egípcia forma part del conjunt de llengües 

antigues que han marcat la història de l'arc mediterrani. El seu coneixe-

ment permet l'aproximació al món dels antics egipcis, a la seva cultura, 

creences, administració. 

 

OBJECTIUS 

 Adquirir nocions de la gramàtica de l'egipci-mitjà. 

 Conèixer elements de vocabulari vinculat a fórmules religioses. 

 Dominar la terminologia tècnica de lingüística requerida. 

 Familiaritzar-se amb els signes jeroglífics. 

 Reconèixer les fórmules fixes d'ofrenes i d'adoració. 

 Identificar signes i paraules jeroglífiques en la iconografia egípcia. 

 Analitzar morfosintàcticament estructures sintàctiques bàsiques. 

 Diferenciar entre les diferents estructures estudiades. 

 

NIVELLS: Egipci clàssic I. 

DOCENT:  Llic. Pilar Casals. 




