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1. 1. 1. 1. MORFOLOGIA LATINAMORFOLOGIA LATINAMORFOLOGIA LATINAMORFOLOGIA LATINA(pàg. 29)(pàg. 29)(pàg. 29)(pàg. 29).  .  .  .  Dilluns, Dilluns, Dilluns, Dilluns, 44440 %0 %0 %0 %    

a. El sistema nominala. El sistema nominala. El sistema nominala. El sistema nominal    (pàg. 30)(pàg. 30)(pàg. 30)(pàg. 30)::::    

� Enunciat i declinació.Enunciat i declinació.Enunciat i declinació.Enunciat i declinació.    

� Substantius de tema en Substantius de tema en Substantius de tema en Substantius de tema en ––––aaaa----    (1a declinació)(1a declinació)(1a declinació)(1a declinació)    

� Substantius de tema en Substantius de tema en Substantius de tema en Substantius de tema en ––––oooo----    (2a declinació)(2a declinació)(2a declinació)(2a declinació)    

� Adjectius de la primera clase: Adjectius de la primera clase: Adjectius de la primera clase: Adjectius de la primera clase: ----us/us/us/us/----er (m), er (m), er (m), er (m), ----a (f), a (f), a (f), a (f), ----um (n).um (n).um (n).um (n).    

� SubstanSubstanSubstanSubstantius de tema en consonant .  Classificació segons el tipus de consonant.tius de tema en consonant .  Classificació segons el tipus de consonant.tius de tema en consonant .  Classificació segons el tipus de consonant.tius de tema en consonant .  Classificació segons el tipus de consonant.    

� Substantius de tema en Substantius de tema en Substantius de tema en Substantius de tema en ––––iiii----.  Com diferenciar.  Com diferenciar.  Com diferenciar.  Com diferenciar----los del tema en consonant?los del tema en consonant?los del tema en consonant?los del tema en consonant?    

� AAAAdjectius de segona clase: classificació.djectius de segona clase: classificació.djectius de segona clase: classificació.djectius de segona clase: classificació.    

• Adj. de tema en consonant.Adj. de tema en consonant.Adj. de tema en consonant.Adj. de tema en consonant.    

• Adj. De tema en Adj. De tema en Adj. De tema en Adj. De tema en ––––iiii----.  Diferents enunciats .  Diferents enunciats .  Diferents enunciats .  Diferents enunciats segons el gènere (de 1 segons el gènere (de 1 segons el gènere (de 1 segons el gènere (de 1 

terminació, de 2 t. i de 3t.)terminació, de 2 t. i de 3t.)terminació, de 2 t. i de 3t.)terminació, de 2 t. i de 3t.)    

b. El sistema verbal (pàg. 34):b. El sistema verbal (pàg. 34):b. El sistema verbal (pàg. 34):b. El sistema verbal (pàg. 34):    

� Enunciat i conjugació.Enunciat i conjugació.Enunciat i conjugació.Enunciat i conjugació.    

� Els temes verbals: present, perfet i supí.Els temes verbals: present, perfet i supí.Els temes verbals: present, perfet i supí.Els temes verbals: present, perfet i supí.    

� El tema de present :El tema de present :El tema de present :El tema de present :    

• Indicatiu:  Present, Pretèrit imperfet, Futur imperfet.Indicatiu:  Present, Pretèrit imperfet, Futur imperfet.Indicatiu:  Present, Pretèrit imperfet, Futur imperfet.Indicatiu:  Present, Pretèrit imperfet, Futur imperfet.    

� El tema de perfet:El tema de perfet:El tema de perfet:El tema de perfet:    

• IndicatiuIndicatiuIndicatiuIndicatiu: Pretèrit perfet, Pretèrit plusquamperfet, Futur perfet.: Pretèrit perfet, Pretèrit plusquamperfet, Futur perfet.: Pretèrit perfet, Pretèrit plusquamperfet, Futur perfet.: Pretèrit perfet, Pretèrit plusquamperfet, Futur perfet.    

� El verb sum: El verb sum: El verb sum: El verb sum:     Indicatiu (Indicatiu (Indicatiu (Indicatiu (tema de present itema de present itema de present itema de present i    tema de perfet )tema de perfet )tema de perfet )tema de perfet )....    

� Els adverbis de manera:  Els adverbis de manera:  Els adverbis de manera:  Els adverbis de manera:  ----e (pg. 57) e (pg. 57) e (pg. 57) e (pg. 57) ––––ter (pg. 80)ter (pg. 80)ter (pg. 80)ter (pg. 80)    
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2. SINTAXI LATINA (pg. 25)2. SINTAXI LATINA (pg. 25)2. SINTAXI LATINA (pg. 25)2. SINTAXI LATINA (pg. 25)....            Dimecres, Dimecres, Dimecres, Dimecres, 30%30%30%30%    

� L´oració simple.  Els principals complemL´oració simple.  Els principals complemL´oració simple.  Els principals complemL´oració simple.  Els principals complements del subjecte i del predicat.ents del subjecte i del predicat.ents del subjecte i del predicat.ents del subjecte i del predicat.    

� Oració copulativa (Predicat Nominal) /  Oració predicativa (Predicat Verbal )Oració copulativa (Predicat Nominal) /  Oració predicativa (Predicat Verbal )Oració copulativa (Predicat Nominal) /  Oració predicativa (Predicat Verbal )Oració copulativa (Predicat Nominal) /  Oració predicativa (Predicat Verbal )    

� Concordança entre subjecte i verb.Concordança entre subjecte i verb.Concordança entre subjecte i verb.Concordança entre subjecte i verb.    

� Concordança entre subjecte i atribut.Concordança entre subjecte i atribut.Concordança entre subjecte i atribut.Concordança entre subjecte i atribut.    

� Concordança entre adjectiu i nucli del S.N.Concordança entre adjectiu i nucli del S.N.Concordança entre adjectiu i nucli del S.N.Concordança entre adjectiu i nucli del S.N.    

� Els complements del nom: l´Els complements del nom: l´Els complements del nom: l´Els complements del nom: l´adjectiu i el C.N. en genitiu. adjectiu i el C.N. en genitiu. adjectiu i el C.N. en genitiu. adjectiu i el C.N. en genitiu.     

� Les funcions de l´acusatiu.Les funcions de l´acusatiu.Les funcions de l´acusatiu.Les funcions de l´acusatiu.    

� Funcions del datiu i de l´ablatiu.  Ablatiu, Instrumental i locatiu.Funcions del datiu i de l´ablatiu.  Ablatiu, Instrumental i locatiu.Funcions del datiu i de l´ablatiu.  Ablatiu, Instrumental i locatiu.Funcions del datiu i de l´ablatiu.  Ablatiu, Instrumental i locatiu.    

� Els complements circunstancial de lloc I de temps.Els complements circunstancial de lloc I de temps.Els complements circunstancial de lloc I de temps.Els complements circunstancial de lloc I de temps.    

� Restes de l´antic cas indoeuropeu locatiu (Saguntum, Romae).Restes de l´antic cas indoeuropeu locatiu (Saguntum, Romae).Restes de l´antic cas indoeuropeu locatiu (Saguntum, Romae).Restes de l´antic cas indoeuropeu locatiu (Saguntum, Romae).    

    

⇒⇒⇒⇒        METODOLOGIA :METODOLOGIA :METODOLOGIA :METODOLOGIA :    

Ni les activitats de morfología ni les de sintaxi que presenteNi les activitats de morfología ni les de sintaxi que presenteNi les activitats de morfología ni les de sintaxi que presenteNi les activitats de morfología ni les de sintaxi que presente    la prova implicaran un tipus la prova implicaran un tipus la prova implicaran un tipus la prova implicaran un tipus 

d´estudi memorístic.  d´estudi memorístic.  d´estudi memorístic.  d´estudi memorístic.  Com heu de prepararCom heu de prepararCom heu de prepararCom heu de preparar----lalalala????    

I. MORFOLOGIA (DILLUNS)I. MORFOLOGIA (DILLUNS)I. MORFOLOGIA (DILLUNS)I. MORFOLOGIA (DILLUNS)    

1. Prepareu les 1. Prepareu les 1. Prepareu les 1. Prepareu les fitxesfitxesfitxesfitxes    de morfología nominal i verbal.  Aprofiteu per a repasde morfología nominal i verbal.  Aprofiteu per a repasde morfología nominal i verbal.  Aprofiteu per a repasde morfología nominal i verbal.  Aprofiteu per a repassar tota la part sar tota la part sar tota la part sar tota la part 

de morfología del temari.  Treballeu al detall: que de morfología del temari.  Treballeu al detall: que de morfología del temari.  Treballeu al detall: que de morfología del temari.  Treballeu al detall: que no hi haja errors de cap tipusno hi haja errors de cap tipusno hi haja errors de cap tipusno hi haja errors de cap tipus, doncs , doncs , doncs , doncs 

són el material on haureu d´estudiar d´ara endavant..són el material on haureu d´estudiar d´ara endavant..són el material on haureu d´estudiar d´ara endavant..són el material on haureu d´estudiar d´ara endavant..    

2. LA PART MÉS IMPORTANT:  Agafeu paper reciclat i llapis.  Comença el vertader 2. LA PART MÉS IMPORTANT:  Agafeu paper reciclat i llapis.  Comença el vertader 2. LA PART MÉS IMPORTANT:  Agafeu paper reciclat i llapis.  Comença el vertader 2. LA PART MÉS IMPORTANT:  Agafeu paper reciclat i llapis.  Comença el vertader 

aprenentatge deaprenentatge deaprenentatge deaprenentatge del llatí.l llatí.l llatí.l llatí.        Es tracta de refer de nou les Es tracta de refer de nou les Es tracta de refer de nou les Es tracta de refer de nou les activitatsactivitatsactivitatsactivitats    referides a la morfología.  referides a la morfología.  referides a la morfología.  referides a la morfología.  

Les aneu apuntant i després les corregiu.  Molt important és la fase de la correcció dels Les aneu apuntant i després les corregiu.  Molt important és la fase de la correcció dels Les aneu apuntant i després les corregiu.  Molt important és la fase de la correcció dels Les aneu apuntant i després les corregiu.  Molt important és la fase de la correcció dels 

errorserrorserrorserrors, perquè si enteneu per què , perquè si enteneu per què , perquè si enteneu per què , perquè si enteneu per què ha passsat no tornareu a caureha passsat no tornareu a caureha passsat no tornareu a caureha passsat no tornareu a caure,,,,    se n´adonareu.se n´adonareu.se n´adonareu.se n´adonareu.    

Quan Quan Quan Quan detecteu que els enteneu i els féu bé, els podeu deixar de banda i canviar dedetecteu que els enteneu i els féu bé, els podeu deixar de banda i canviar dedetecteu que els enteneu i els féu bé, els podeu deixar de banda i canviar dedetecteu que els enteneu i els féu bé, els podeu deixar de banda i canviar de    tema.  tema.  tema.  tema.  

Si no enteneu ,Si no enteneu ,Si no enteneu ,Si no enteneu ,    reviseu les vreviseu les vreviseu les vreviseu les vostres fitxes fins que l´entenostres fitxes fins que l´entenostres fitxes fins que l´entenostres fitxes fins que l´entengggguuuueu; cal continuar fins que eu; cal continuar fins que eu; cal continuar fins que eu; cal continuar fins que 

quede clar l´error quede clar l´error quede clar l´error quede clar l´error ––––perquè deduir què perquè deduir què perquè deduir què perquè deduir què ha pasha pasha pasha passat us ajudarà a no sat us ajudarà a no sat us ajudarà a no sat us ajudarà a no ccccaaaauuuurrrreeee    de noude noude noude nou----.  .  .  .      
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IIIII. SINTAXI (DIMECRES)I. SINTAXI (DIMECRES)I. SINTAXI (DIMECRES)I. SINTAXI (DIMECRES)    

1. MOLT IMPORTANT.  1. MOLT IMPORTANT.  1. MOLT IMPORTANT.  1. MOLT IMPORTANT.  Guardeu les fitxesGuardeu les fitxesGuardeu les fitxesGuardeu les fitxes    i la morfologia lluny del vostre abast.i la morfologia lluny del vostre abast.i la morfologia lluny del vostre abast.i la morfologia lluny del vostre abast.    

2. Agafeu paper i llapis.  2. Agafeu paper i llapis.  2. Agafeu paper i llapis.  2. Agafeu paper i llapis.  .  Comença el vertader aprenentatge del llatí.  .  Comença el vertader aprenentatge del llatí.  .  Comença el vertader aprenentatge del llatí.  .  Comença el vertader aprenentatge del llatí.  La diferència és que La diferència és que La diferència és que La diferència és que 

abans heu preparat la part teòrica, abstracta, “vertical”; abans heu preparat la part teòrica, abstracta, “vertical”; abans heu preparat la part teòrica, abstracta, “vertical”; abans heu preparat la part teòrica, abstracta, “vertical”; els models, els paradigmes els models, els paradigmes els models, els paradigmes els models, els paradigmes 

lingüístics del llatí (MORFOLOGIA) mentre que ara treballlingüístics del llatí (MORFOLOGIA) mentre que ara treballlingüístics del llatí (MORFOLOGIA) mentre que ara treballlingüístics del llatí (MORFOLOGIA) mentre que ara treballaaaarrrreu en “horitzontal”, en la eu en “horitzontal”, en la eu en “horitzontal”, en la eu en “horitzontal”, en la 

línia, en la part pràctica: l´ús del llatí per a la comunicació escrita.  El mètode és línia, en la part pràctica: l´ús del llatí per a la comunicació escrita.  El mètode és línia, en la part pràctica: l´ús del llatí per a la comunicació escrita.  El mètode és línia, en la part pràctica: l´ús del llatí per a la comunicació escrita.  El mètode és 

diferent: la comprensió de la sintaxi no parteix de parauldiferent: la comprensió de la sintaxi no parteix de parauldiferent: la comprensió de la sintaxi no parteix de parauldiferent: la comprensió de la sintaxi no parteix de paraules, sinó de sintagmes:  Subjecte es, sinó de sintagmes:  Subjecte es, sinó de sintagmes:  Subjecte es, sinó de sintagmes:  Subjecte 

iiii    PN/PV, els nuclis, els complements del nom, els complements del verb...  I sempre es PN/PV, els nuclis, els complements del nom, els complements del verb...  I sempre es PN/PV, els nuclis, els complements del nom, els complements del verb...  I sempre es PN/PV, els nuclis, els complements del nom, els complements del verb...  I sempre es 

treballa de la mateixa manera: del sintagma més llarg (oració) a la paraula.treballa de la mateixa manera: del sintagma més llarg (oració) a la paraula.treballa de la mateixa manera: del sintagma més llarg (oració) a la paraula.treballa de la mateixa manera: del sintagma més llarg (oració) a la paraula.        Si no ho Si no ho Si no ho Si no ho 

compreneu, al blog teniu penjats apunts de compreneu, al blog teniu penjats apunts de compreneu, al blog teniu penjats apunts de compreneu, al blog teniu penjats apunts de sintaxisintaxisintaxisintaxi    espanyolaespanyolaespanyolaespanyola    que els podeu consultar que els podeu consultar que els podeu consultar que els podeu consultar 

per a consultar dubtes de baseper a consultar dubtes de baseper a consultar dubtes de baseper a consultar dubtes de base    ((((MORFOSINTAXIS    ����    II. NOCIONES BÁSICAS DE SINTAXIS 

ESPAÑOLA ���� documents dels apartats a, b, c).    

a. Copieu la frase (o la treballeu al llibre amb llapis) i torneu a analitzar la frase, reconeia. Copieu la frase (o la treballeu al llibre amb llapis) i torneu a analitzar la frase, reconeia. Copieu la frase (o la treballeu al llibre amb llapis) i torneu a analitzar la frase, reconeia. Copieu la frase (o la treballeu al llibre amb llapis) i torneu a analitzar la frase, reconeixent els xent els xent els xent els 

nuclisnuclisnuclisnuclis... a partir dels casos.  No heu de revisar les fitxes sinó fixar... a partir dels casos.  No heu de revisar les fitxes sinó fixar... a partir dels casos.  No heu de revisar les fitxes sinó fixar... a partir dels casos.  No heu de revisar les fitxes sinó fixar----vos en el vos en el vos en el vos en el cotextcotextcotextcotext: : : : 

concordances amb altres elements, posició en la frase, tipus de verb (trans. o intran.) concordances amb altres elements, posició en la frase, tipus de verb (trans. o intran.) concordances amb altres elements, posició en la frase, tipus de verb (trans. o intran.) concordances amb altres elements, posició en la frase, tipus de verb (trans. o intran.) 

possibilitats possibilitats possibilitats possibilitats funcionals funcionals funcionals funcionals d´una paraula...  d´una paraula...  d´una paraula...  d´una paraula...      

És És És És FFFFOOOONNNNAAAAMMMMEEEENNNNTTTTAAAALLLL    QUE BUSQUQUE BUSQUQUE BUSQUQUE BUSQUEU CORRECTAMENT LA PARAULA AEU CORRECTAMENT LA PARAULA AEU CORRECTAMENT LA PARAULA AEU CORRECTAMENT LA PARAULA AL VOCABULARI L VOCABULARI L VOCABULARI L VOCABULARI 

(deduïu a partir del lexema si correspon a l´(deduïu a partir del lexema si correspon a l´(deduïu a partir del lexema si correspon a l´(deduïu a partir del lexema si correspon a l´enunciatenunciatenunciatenunciat    que heu triatque heu triatque heu triatque heu triat).).).).    

Molt important és la fase de la correcció dels Molt important és la fase de la correcció dels Molt important és la fase de la correcció dels Molt important és la fase de la correcció dels errorserrorserrorserrors, perquè si enteneu per què ha passsat no , perquè si enteneu per què ha passsat no , perquè si enteneu per què ha passsat no , perquè si enteneu per què ha passsat no 

tornareu a caure o se n´adonareu.  Reviseu els aputornareu a caure o se n´adonareu.  Reviseu els aputornareu a caure o se n´adonareu.  Reviseu els aputornareu a caure o se n´adonareu.  Reviseu els apunts per a comprende per què desenvolupa nts per a comprende per què desenvolupa nts per a comprende per què desenvolupa nts per a comprende per què desenvolupa 

una funció o un altra, etcuna funció o un altra, etcuna funció o un altra, etcuna funció o un altra, etc    

3. La 3. La 3. La 3. La TRADUCCIÓTRADUCCIÓTRADUCCIÓTRADUCCIÓ.  Heu de fer l´esforç de traduir a partir de les funcions que heu marcat: el .  Heu de fer l´esforç de traduir a partir de les funcions que heu marcat: el .  Heu de fer l´esforç de traduir a partir de les funcions que heu marcat: el .  Heu de fer l´esforç de traduir a partir de les funcions que heu marcat: el 

subjecte com a subjecte, cada funció serà igual (o tindrà una estractura equivalent en la subjecte com a subjecte, cada funció serà igual (o tindrà una estractura equivalent en la subjecte com a subjecte, cada funció serà igual (o tindrà una estractura equivalent en la subjecte com a subjecte, cada funció serà igual (o tindrà una estractura equivalent en la 

nostranostranostranostra    llengua).  No és un treball separat de l´anàlisi anterior, tot al contrari, llengua).  No és un treball separat de l´anàlisi anterior, tot al contrari, llengua).  No és un treball separat de l´anàlisi anterior, tot al contrari, llengua).  No és un treball separat de l´anàlisi anterior, tot al contrari, molt lligadamolt lligadamolt lligadamolt lligada....    

A més a més, la traducció definitiva ha de tindre A més a més, la traducció definitiva ha de tindre A més a més, la traducció definitiva ha de tindre A més a més, la traducció definitiva ha de tindre coherènciacoherènciacoherènciacoherència    en la nostra llengua.  Ha de en la nostra llengua.  Ha de en la nostra llengua.  Ha de en la nostra llengua.  Ha de 

resultar natural i lògica (eviteu les traduccions incoherents).  No treballresultar natural i lògica (eviteu les traduccions incoherents).  No treballresultar natural i lògica (eviteu les traduccions incoherents).  No treballresultar natural i lògica (eviteu les traduccions incoherents).  No treballeu amb significats a eu amb significats a eu amb significats a eu amb significats a 

l´atzar, sinó amb els que enquadren amb el context.  La traducció és l´atzar, sinó amb els que enquadren amb el context.  La traducció és l´atzar, sinó amb els que enquadren amb el context.  La traducció és l´atzar, sinó amb els que enquadren amb el context.  La traducció és liniallinialliniallinial    i, a més a més, es i, a més a més, es i, a més a més, es i, a més a més, es 

regeix per la coherència global (sentit del text).regeix per la coherència global (sentit del text).regeix per la coherència global (sentit del text).regeix per la coherència global (sentit del text).    
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3333. . . . LÈXICLÈXICLÈXICLÈXIC(pàg. 29)(pàg. 29)(pàg. 29)(pàg. 29)

1. 1. 1. 1. “De l´indoeuropeu a les llengües romàniques”.“De l´indoeuropeu a les llengües romàniques”.“De l´indoeuropeu a les llengües romàniques”.“De l´indoeuropeu a les llengües romàniques”.

introductòries i amb el power point.introductòries i amb el power point.introductòries i amb el power point.introductòries i amb el power point.

2. Activitats pràctiques (Dilluns, 10%)2. Activitats pràctiques (Dilluns, 10%)2. Activitats pràctiques (Dilluns, 10%)2. Activitats pràctiques (Dilluns, 10%)

Continguts dels temes: T 4 (pg. 43Continguts dels temes: T 4 (pg. 43Continguts dels temes: T 4 (pg. 43Continguts dels temes: T 4 (pg. 43

    

4. PR4. PR4. PR4. PRESENTACIÓ DE TREBALLS: ESENTACIÓ DE TREBALLS: ESENTACIÓ DE TREBALLS: ESENTACIÓ DE TREBALLS: 

----    OBLIGATORIOBLIGATORIOBLIGATORIOBLIGATORI:  :  :  :  DillunsDillunsDillunsDilluns

apartat de Morfologia.  apartat de Morfologia.  apartat de Morfologia.  apartat de Morfologia.  

----    VOLUNTARIVOLUNTARIVOLUNTARIVOLUNTARI:  :  :  :  DimecresDimecresDimecresDimecres

----    VOLUNTARIVOLUNTARIVOLUNTARIVOLUNTARI:  A l´examen de dimecres aparei:  A l´examen de dimecres aparei:  A l´examen de dimecres aparei:  A l´examen de dimecres aparei

contingut de la lectura que us he penjat al blog (contingut de la lectura que us he penjat al blog (contingut de la lectura que us he penjat al blog (contingut de la lectura que us he penjat al blog (

Italia).  Les persones que hagen llegitLes persones que hagen llegitLes persones que hagen llegitLes persones que hagen llegit

lliurement a respondre estes qüestions.  1 pulliurement a respondre estes qüestions.  1 pulliurement a respondre estes qüestions.  1 pulliurement a respondre estes qüestions.  1 pu
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