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fields.tag_justificacio
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 a la teologia sense 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.
El llibre deuterocanònic del Siràcida fa notar en el seu pròleg (l’autor presenta la traducció grega del text hebreu escrit pel
seu avi): «Sou convidats, doncs, a llegir aquest llibre amb benevolència i atenció. Sigueu indulgents sempre que pugui
semblar que, malgrat els meus esforços, no hagi estat prou afortunat per a traduir amb tota la força algunes de les
expressions de l’original: una cosa dita en hebreu, quan la traduïm a una altra llengua no conserva sempre la mateixa força.
Això val igualment per als llibres de la Llei, els Profetes i els altres Escrits: la seva traducció té notables diferències
respecte a l’original» (vv. 15-25).

Aquest curs, per tant, vol introduir en «la força de les expressions de l’original».

fields.tag_requisits
Una coneixença de la pròpia llengua ajudarà a copsar millor la gramàtica (morfologia, sintaxi...) en el moment d’explicar la
llengua hebrea.

fields.tag_competencies
1. Reconeixement de la diversitat i multiculturalitat

2. Motivació per la qualitat
3. Conèixer els mètodes i recursos d’investigació, aplicar-los a l’àmbit bíblic amb un nivell òptim de coneixement i
ús de la llengua hebrea.
4. Demostrar capacitat d’escolta, respecte i diàleg, facilitant l’estudi i la comunicació.
Dominar la lectura del text bíblic, la identificació del vocabulari més habitual del Primer Testament, i l’originalitat de la
llengua hebrea a l’hora de construir les frases.

fields.tag_continguts
1. ORTOGRAFIA I FON[ETICA (alfabet; puntuació masorètica: vocals, altres signes; síl·labes; accent)

2. MORFOLOGIA (I)
2.1. Substantius
2.2. Adjectius
2.3. Article
2.4. Sufixes possessius
2.5. Estat constructe

3. MORFOLOGIA (II)
3.1. Partícules, preposicions
3.2. Numerals

4. MORFOLOGIA (III)
4.1. Verbs (comprensió del verb hebreu: conjugacions, temps, substantius verbals... distinció entre verbs regular i
verbs irregulars)
4.2. Verbs regulars (en les diverses conjugacions)
4.3. Verbs irregulars (en les diverses conjugacions)

5. SINTAXI

fields.tag_metodologia
L’assignatura té 4 ECTS, el què equival a 100 hores de feina. Aquestes hores es distribueixen de la següent manera:
*Interacció i comunicació a l’aula (12%)
*Jornades presencials (05%)

*Hores d’estudi i treball de l’alumne, juntament amb l’elaboració de les activitats corresponents (83%)

Cada unitat inclourà el seu material d’estudi. Després d’uns dies dedicats a assimilar la matèria corresponent, hi haurà
unes activitats avaluadores per acabar d’integrar el contingut estudiat. Es treballarà sempre sobre el text bíblic.
L’avaluació és contínua.
Cada unitat del curs té quatre activitats, per avaluar les competències descrites més amunt. Aquestes activitats són:
-pràctica d’escriptura en hebreu
-pràctica de lectura en hebreu
-reconeixement de paraules dins d’un verset bíblic, traducció
-qüestionari sobre la gramàtica, amb exercicis de traducció tant de l’hebreu a la nostra llengua com
de la nostra llengua a l’hebreu.
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