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Descripció/Justificació  
En arribar a tercer de teologia, els estudis bíblics es concentren en els Profetes (Antic 

Testament) i en Sinòptics i Fets dels Apòstols (Nou Testament). Donada la importància 

que adquireix per a una aproximació exegètica tenir coneixement instrumental de les 

llengües originals, el grec pren un gran relleu. Per una banda,  
El primer nivell de Grec pretén informar i dels fonaments bàsics del grec del Nou Testament, 

principalment per la introducció a la fonologia i morfologia d’aquesta llengua. Igualment, hi haurpa 

una propedèutica a la lectura del text bíblic que inclogui anàlisi morfosintàctica, i un grau lèxic 

mínim. Cal afegir-hi també una incipient descoberta de la importància que té la lectura crítica de 

l’Escriptura, principalment del Nou Testament, en vistes a la reflexió teològica posterior. 
 



Temari abreujat: 

BLOC I. FONOLOGIA 

1. Llengua grega del Nou Testament 

2. Escriptura i pronúncia 

3. Els sons 

4: Regles de contracció 

 

BLOC II. MORFOLOGIA 

5. Parts de l’oració gramatical: variables i invariables 

6. La declinació: definició, sinopsi general i importància de l’enunciat 

7. La conjugació: definició, sinopsi general i importància de l’enunciat 

8. La declinació dels substantius: primera, segona i tercera declinació 

9. Article: definició i declinació. 

10. La declinació dels adjectius: primera, segona i tercera classe 

11. La conjugació verbal: Verb regular en –ô. Tema de present, futur i aorist. 

12. La conjugació verbal: Verb regular en –mi. Tema de present, futur i aorist. 

 

BLOC III. INTRODUCCIÓ A LA SINTAXI: ANÀLISI I TRADUCCIÓ 

Mc 1,1-3. Inici de l’evangeli marcà. 

Mc 1,4-8. Predicació de Joan. 

Mc 1,9-15. Baptisme del Senyor. 

 

BLOC IV. LÈXIC  

Aquest espai es deixa a l’alumnat, recolzant diàriament el vocabulari i convidant-lo a cercar 

estratègies d’aprenentatge propostes a l’aula. 
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