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Aquest curs possibilita entrar en el text de l'Antic Testament per la porta dels seus relats i de la seva
forma peculiar de narrar les seves històries. La dinàmica del curs permetrà identificar en els relats la
sintaxi dels substantius, dels adjectius i dels sintagmes, la sintaxi de les proposicions i del sistema
verbal.
Requisits i orientacions prèvies
Haver cursat nivells A1 i A2
Superació de la prova de nivell
Estudis previs d'hebreu bíblic
Objectius
-Aprofundir en aspectes de sintaxi de l'hebreu bíblic, especialment en la sintaxi del verb hebreu des de
les seves funcions narratives, mitjançant la lectura i anàlisi de textos bíblics.
-Consolidar l'aprenentatge de la gramàtica de l'hebreu bíblic (fonologia, morfologia i sintaxi).
-Ampliar el vocabulari.
-Adquirir competències avançades en la lectura i traducció de textos en prosa di dificultat baixa.
Competències
-Comprensió de fonts escrites.
-Adquisició de vocabulari.
-Relació amb les estructures de la pròpia llengua.
-Valoració i crítica de fets culturals i artístics que han configurat de la civilització occidental.
-Conèixer i fer servir correctament la bibliografia de referència.
-Traduir i interpretar textos bíblics en prosa.
-Aplicar els coneixements gramaticals adquirits a l'anàlisi i comprensió de textos.
-Integrar el coneixement de la llengua amb l'interès exegètic.
Continguts
01-Sintaxi de la prosa bíblica
02-La narració hebrea. La cadena narrativa i la seva interrupció per expressar una circumstància
(anterior o simultània), un contrast, una acció repetida, èmfasi, etc.
03-El discurs.

04-Les transicions temporals.
05-El casus pendens
Lectura de textos: Rut, Jonàs
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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