
 
 
 

 
CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ 
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT 

 
 

Literatura grega I (del segle x fins al 1830) 
 

 
Professora: Panagiota Chronopoulou  
 
Destinataris del curs: 
Persones amb ganes de mantenir i millorar el seu nivell de coneixement de l'idioma i que 
tinguin un nivell mínim de llengua corresponent al cinquè curs de l'EOI o equivalent (B2 del 
Marc europeu comú de referència). Les persones que no puguin acreditar el seu nivell hauran 

de fer una prova de nivell. 

 

Durada:  
30 hores (12 sessions de 2,5 hores) 

  

Horari:  
Dilluns, 18.30 - 21.00  

 

Dates: 
23/10/17 – 22/01/18  

 

Lloc: 
Aula a determinar 

  

Objectius del curs: 
1. Ampliar el vocabulari a través de la lectura i la comprensió oral 
2. Treballar amb el vocabulari específic 
3. Millorar la fluïdesa i la confiança de la parla a través de la discussió guiada en grup 
4. Descobrir i gaudir d'alguns aspectes de la literatura grega 
5. Practicar més a fons la comprensió escrita a partir de fragments autèntics 

  

Programa del curs: 
Α. Cançons populars:  
1. Introducció. Tou nekrou adelfou (Του νεκρού αδελφού) 
2. Tis Artas to giofiri (Της Άρτας το γιοφύρι)  
3. Digenis- Akritika(Διγενής- Ακριτικά) 
B. Literatura de Creta:  
4. Hortatsis- Erofili (Χορτάτσης- Ερωφίλη)  
5. Kornaros- Erotokritos (Κορνάρος- Ερωτόκριτος)  
6. Bounialis- Kritikos Polemos (Μπουνιαλής- Κρητικός Πόλεμος) 
C. Il·lustració grega:  
7. Rigas Velestinlis (Ρήγας Βελεστινλής)  
8. Adamantios Korais (Αδαμάντιος Κοραής)  
9. La invenció de diners - Anònim (Η εφέυρεσις των χρημάτων- Ανωνύμου)  
D. Memòries:  
1. Makrigiannis (Μακρυγιάννης) 2 Martinegkou (Μαρτινέγκου) 3. Skouzes (Σκουζές) 
 

Es treballarà a partir de documents escrits (fragments de llibres, crítiques de revistes i diaris, 
pàgines web, poemes), visuals (vídeos, documentals, reportatges, imatges, fotografies), en 
base als quals es treballarà la part de comprensió i el vocabulari, la part d'expressió oral i 
escrita. 
Els alumnes hauran d'intervenir activament a l'aula, tant individualment com per grups, 
expressant la seva opinió i elaborant textos escrits i orals relacionats amb el tema. 

 

Idioma en què s’imparteix el curs:  
grec modern 
 



Preu: 
199,80 € + 5,00 € de material. 
 

Avaluació:  
L'avaluació serà contínua. S'avaluarà el procés d'aprenentatge de l'alumne a través de la seva 
participació a classe (lectura d'articles i visionat de vídeos, participació en les discussions i 
debats guiats, etc.). 
A l'última classe hauran d'escriure un petit text. 
 
Certificat:  
En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu. Es requereix una assistència del 80% per 
obtenir-lo.                     
 

Algunes universitats de Catalunya reconeixen aquest curs com a crèdit d'idiomes de lliure 
elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el 
reconeixement.  
 

Curs pendent de ser reconegut com a activitat de formació permanent del Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 

Atenció al públic i matrícula:  
A partir del 12/09/2017, us podreu matricular (mitjançant targeta bancària) entrant a: 
https://www2.eoibd.cat/matriculacio. 
 
Tan bon punt es cobreixin les places disponibles, només us podreu inscriure a la llista d’espera. 
 
Si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins al dia de l’inici de les classes. 
 
Per a qualsevol problema o incidència amb la matrícula, podeu contactar amb el Departament 
de Cursos Especials. 
 
Documentació imprescindible per a la matrícula 
És imprescindible adjuntar escanejada (en format PDF o imatge, mida màxima de 2 MB), en 
el moment de la matrícula, la documentació següent: 
- DNI/NIE 
- acreditació del nivell de llengua (la matrícula de les persones que hagin de fer la prova de 
nivell no serà definitiva fins que el/la professor/a no hi doni el vistiplau. En cas de no tenir el 
nivell adequat, l’escola retornarà els diners de la matrícula). 
- documentació justificativa corresponent, en el cas de bonificació (50%) o exempció de 
pagament de la matrícula del curs (només s’han de pagar 30,00 €) 
 
Pagament  
En el moment de la matrícula caldrà fer el pagament mitjançant targeta bancària. 
 
Horari d’atenció al públic: 
Dimarts, de 10.00 a 12.00 h, i dijous, de 17.00 a 19.00 h. 
 
Informació addicional: 
 L’Escola es reserva el dret d’anul·lar el curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert. 
 Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un curs. 
 L’exempció de pagament de la matrícula només es pot aplicar a un curs.  
 En cas d’exempció, si l’alumne no assisteix un mínim del 65% tindrà una penalització i no 
es podrà matricular gratuïtament a cap curs especial durant dos anys. 
 
 
NOTA: Totes les informacions d’aquest full estan subjectes a possibles canvis. 
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