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Descripció de l’assignatura:
 
L’assignatura té l’objectiu de proporcionar un coneixement bàsic dels mecanismes de
funcionament així com del cabal lèxic de la llengua grega antiga i cristiana i dels textos
principals de la seva producció en les diverses modalitats en què es manifesta (textos de la
filosofia antiga, literatura cristiana: bíblica, litúrgica, patrística, hímnica, fonamentalment). És
la continuació de l’assignatura de Grec A1.
El coneixement de l’instrument lingüístic que fou històricament el primer vehicle de la
tradició filosòfica d’occident i també la primera llengua del cristianisme en la seva expansió,
la llengua pública de l’Església catòlica dels primers segles i vincle d’unitat amb les esglésies
d’Orient, permet l’ús més àgil de les fonts tant de les disciplines filosòfiques com teològiques,
i alhora també de les ciències religioses, i l’assimilació d’aspectes fonamentals del pensament,
del dogma, dels ritus, de l’imaginari, etc.
L’exercitació de la traducció i del comentari de textos contribueix, a més, a un millor domini
de la llengua pròpia i de les habilitats expressives orals i escrites en aquesta, essencials per a la
vida acadèmica i professional.
 
 
Temari abreujat:
 
01-El pronom relatiu i les oracions subordinades adjectives.
02-L’imperatiu dels verbs temàtics.
03-Formes de la negació en grec.
04-Oracions interrogatives directes.
05-Els pronoms personals. Els pronoms possessius. Els pronoms reflexius.
06-L’infinitiu. Sintaxi de l’infinitiu.
07-El futur d’indicatiu actiu i mig de la conjugació temàtica. Futurs sigmàtics i futurs

contractes. Els futurs temàtics i les arrels o temes verbals del grec.
08-El futur d’εἰμί.
09-L’aorist d’indicatiu actiu i mig. L’aspecte verbal de l’aorist. Aoristos sigmàtics i temàtics

(segons o forts). L’aorist atemàtic dels verbs temàtics (aorist tercer). Verbs polirizes.
L’infinitiu d’aorist.

10-L’imperatiu d’aorist: detalls sobre l’aspecte verbal.
11-Les oracions subordinades substantives o completives: usos de ὅτι.
12-La tercera declinació.
13-Adjectius que declinen per la tercera declinació. Adjectius irregulars.
14-Recapitulació de tota la morfologia nominal: substantius, adjectius i determinants.
15-Pronoms indefinits i interrogatius.
16-Els numerals: εἷς, μία, ἕν i οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν.
17-Graus de l’adjectiu. Oracions comparatives.
18-L’adverbi.
19-El perfet d’indicatiu actiu i mig. L’aspecte perfectiu. Característiques de la reduplicació.



16-Els numerals: εἷς, μία, ἕν i οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν.
17-Graus de l’adjectiu. Oracions comparatives.
18-L’adverbi.
19-El perfet d’indicatiu actiu i mig. L’aspecte perfectiu. Característiques de la reduplicació.

Perfets temàtics i polirizes. L’infinitiu de perfet.
20-El plusquamperfet.
21-El futur i l’aorist passius.
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