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• Objetius 

  
Estudi i coneixement de la trasmissió i recepció dels principals autors clàssics i 
tòpics literaris en les literatures europees i particularment entre els autors dels 
països germànics. 

  
  

• Programa 
 
El desenvolupament de les classes comprén dues sessions teòriques i una pràctica a 
la setmana. En les sessions teòriques es desenvoluparà el temari del programa, i les 
sessions pràctiques es dedicaran a l’anàlisi i comentari dels textos relacionats amb 
els continguts teòrics. 

 
  

• Continguts 
 

1. Els orígens mítics de la humanitat 
2. Zeus-Júpiter i l’Olimp 
3. Afrodita-Venus i Eros-Cupido 
4. Les forces del destí 
5. Genis de la natura. Bellesa i inspiració 
6. El reialme dels morts. Paratges ombrívols 
7. Natura amable i hostil 
8. Hefest-Vulcà i Ares-Mart 
9. Dionís-Bacus 
10. Apoŀlo i Hermes-Mercuri 
11. Atena-Minerva i Àrtemis-Diana 
12. Llegendes heroiques: 

a. El casal de Tebes 
b. Jàson i els Argonautes 
c. El cicle troià 
d. Els herois de Roma 

13. Fetilleria 
 
 

• Avaluació 
 
L’avaluació de l’alumnat tindrà en compte el coneixement de la teoria impartida, valorat 
a través d’una prova objectiva, i l’aplicació d’aquests coneixements en el comentari dels 
textos proposats pel professor, que podran ser exposats a classe o presentats per escrit. 
La valoració de cada una d’aquestes activitats significarà el 50% de la qualificació. 
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