
 

 

 

 

 

 
•  De l´indoeuropeu al llatí 
 
1. Sobre els pobles que parlaren les primeres llengües indoeuropees: 
 
a. Descripció dels pobles: cronologia, societat, religió, costums... 

b. Direccions i raons hipotètiques de la seua  expansió.  Mapa de migracions. 

c. Defineix protoindoeuropeu.  Com s´ha pogut reconstruir malgrat que no es 

conserven testimonis escrits (època prehistòrica)? 

d. Fes un esquema amb les famílies lingüístiques indoeuopees.  Assenyala les 

llengües antigues que precedeixen les actuals.  Destaca d´un altre color la 

família itàlica i el llatí.   

 

•  El llatí 
 
2.  Naixement, desenvolupament i transformació del llatí. 
 
a. Enumera les llengües itàliques veïnes del llatí cap al 250 a.C. 

b. Naixement del llatí: cronologia.  Explica com anaren expandint-se per la 

península itàlica fins a absorbir les llengües dels altres pobles que 

dominaren.  Quina varietat dialectal del llatí serà la que es propagarà? 

c.  Etapes del llatí: cronologia i nom tradicional com se les coneix. 

d. Explica la transició del llatí: fragmentació lingüística i acceleració de la 

dialectalització.  Importància del llatí vulgar, cada cop més llunyà del 

registre literari.  Per què es considera una fita fonamental del naixement de 

les llengües romàniques el 813? 

e. Primera fragmentació dialectal: la Romània Oriental i la Romània 

Occidental.  Territoris i diferències més rellevants. 

f. Aplica el que explica la diapositiva  núm. 14 al nostre cas, per a la 

denominació recent del valencià com a llengua –diferent del català-. 
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•  Les llengües romàniques 
 
3.  Sobre les actuals llengües derivades del llatí. 

a. Quines són les llengües romàniques actuals? 

b. Quines altres llengües van influir-li al llarg dels segles? 

c. Quina és l´única llengua ibèrica no indoeuropea?  

 

•  Treball global del tema 
 

4.  Treball d´expressió escrita. 

A partir de l´índex, diapositiva 1, elabora un resum personal.  (Un full) 

 

•  Història del català  

 

5.  Activitat voluntària. 

Fes un resum o un esquema de l´annex –diapositives 17 i 18-. 

 

 

 

 

 

 

PUNTUACIÓ :  + 0,5 punts “extra” sobre nota d´examen 

 


