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Descripció/Justificació: 

  
Partint dels coneixements adquirits a Llatí A, s’assegura i es completa l’estudi de la morfologia i, 

sobretot, s’aprofundeix en l'estudi de la sintaxi de la llengua llatina, amb referència concreta a autors i 

textos cristians, siguin teològics, filosòfics i humanístics, tant antics i medievals com moderns. El curs 

serveix d’iniciació a la lectura de textos més complexos. 

 

 

Requisits i orientacions prèvies 
 

Haver aprovat el Nivell A. 

 

 

Objectius  
 
-Aprofundiment en les tècniques de l’anàlisi morfològica i sintàctica de la llengua llatina. 

-Assoliment de una visió general de la Gramàtica llatina. 

-Formació necessària per poder començar a llegir i interpretar correctament textos en llatí, per mitjà 

d’un coneixement sòlid dels aspectes morfosintàctics. 
-Traducció de textos en llatí més complexos. 

 

 

Competències 
 

-Capacitat d’anàlisi i síntesi. 

-Habilitat per recuperar i utilitzar diverses fonts d’informació (diccionaris, gramàtiques, així com els 

recursos en xarxa). 

-Coneixements generals de la diversitat històrica. 
-Capacitat per aplicar la teoria a la pràctica. 

-Aplicació de les tècniques i els mètodes bàsics d’anàlisi gramatical i de traducció. 
-Capacitat per realitzar anàlisis i comentaris lingüístics. 
-Capacitat de llegir, comprendre i interpretar correctament textos teològics i filosòfics breus. 

 

 

Continguts 

 

1. ORACIONS SUBORDINADES SUBSTANTIVES I DE RELATIU 

1.1 Oracions d’infinitiu: concertat i no concertat 

1.2. Conjuncions: ut, quia, quod. 

1.3. Oracions interrogatives: directes i indirectes. 



1.4. Oracions de relatiu. 

 

2. ORACIONS SUBORDINADES CIRCUMSTANCIALS 

2.1. Oracions temporals i de lloc: conjuncions, adverbis de relatiu, ablatius absoluts. 

2.2. Oracions modals i comparatives. 

2.3. Oracions condicionals i concessives. 

2.4. Oracions causals i consecutives. 

2.5. Oracions finals. 

2.6. Resum dels usos de «cum» i «ut». 

 

3. SINTAXI I PRAGMÀTICA 

3.1. Consecutio temporum. 

3.2. Atracció modal. 

3.3. L’estil indirecte. 

 

 

Metodologia d’ensenyament-aprenentatge 

 

El professor/a la presenta a classe. 

 

 

Avaluació 
 

Criteris d’avaluació: El professor/a els presenta a classe. 

 

Tècniques d’avaluació: El professor/a les presenta a classe. 
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