
 
 

 

 
Memòria justificativa de recerca 
 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts que venen a continuació: 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic) 
 
Tots els camps són obligatoris 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
 

Títol del projecte ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document. 
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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l’un en anglès i l’altre en la llengua del document,  on  
a més s’esmenti les dades següents: les dades del lloc on s’ha fet l’estada i la durada del projecte. 

Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
GREC CLÀSSIC. Curs d’autoaprenentatge introductori. Dos anys. 
El curs consta de tretze lliçons i d’una gramàtica estructurada en quatre blocs: 1. Alfabet i diacrítics, fenòmens fonètics. 
2. Morfologia nominal. 3. Morfologia verbal. 4. Infinitius i participis. Sintaxi de les oracions. 
L’estructura de les lliçons, excepte la primera que inclou l’alfabet, combina qüestions de morfologia nominal i verbal o 
de morfologia i sintaxi, tal com acostumen a fer els mètodes d’aprenentatge de les llengües modernes. Cada lliçó 
formula els seus objectius específics, desenvolupa la seva part de continguts i conclou amb uns exercicis pràctics 
d’autocorrecció. La Gramàtica, per la seva banda, està organitzada com un manual elemental de llengua grega on la 
persona que segueixi el curs pot ampliar la seva formació i consultar els dubtes. 
 Parts complementàries: presentació on es formulen els objectius, la metodologia i les instruccions concretes per a 
seguir el curs; terminologia on s’ordenen alfabèticament els conceptes gramaticals emprats en el curs; avaluació final 
per tal que, més enllà dels exercicis de cada lliçó, hom pugui comprovar si ha assolit els coneixements previstos o si, en 
cas de no arribar-hi, ha de reforçar algunes lliçons o parts de les mateixes abans de tornar a fer l’avaluació; lèxic, 
ordenat alfabèticament per tal que hom pugui conèixer el significat dels mots emprats en el curs sense necessitat de 
consultar un diccionari. 
A la part d’avaluació hi ha també una enquesta per tal que les persones que segueixin el curs en facin una valoració i 
ens permetin corregir els seus dèficits o mancances. 
El projecte 2007MQD00178 ha continuat ampliant els dossiers electrònics, els exercicis autoavaluatius del seu web 
www.ub.edu/filologiagrega/electra i ha dedicat una part important de la seva tasca a elaborar els continguts i els 
programes de les assignatures dels dos primers cursos del nou grau de Filologia Clàssica 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
Summary 
 
CLASSICAL GREEK. An introductory self-instruction course. Duration: two years. 
The course consists of thirteen lessons and a Grammar divided in four blocks:  
1. Alphabet and diacritics, phonetic issues.  
2. Nominal morphology. 
3. Verbal morphology.  
4. Infinitives and participles. Sentences and syntax. 
 
The structure of the lessons - apart from the first one including the alphabet- allows the parallel study between 
nominal and verbal morphology or between morphology and syntax, as usual regarding the methods of modern 
languages teaching. Each lesson establishes its specific goals, develops its contents and ends with some 
practical self correction exercises. The Grammar is organized like an elementary manual of Greek language, 
where the person following the course can broaden his/her knowledge and resolve his/her doubts. 
 
Complementary parts: presentation, where the general goals, the methodology and the concrete course 
instructions are established; terminology, where all the grammatical concepts used in the course are presented 
alphabetically; final evaluation, which can help the users to understand -separately from the exercises of each 
lesson- if they have attained the expected knowledge, or –if not- if they need to study some more lessons 
before trying again the final evaluation activity; lexicon (glossary), in order to help the users (to) understand the 
meaning of the words used in the course without the need of a dictionary.. 
 

 
 



 
 

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació- 
In the evaluation part there is also an opinion survey, which can be answered by the people who used the 
course in order to help us to improve its quality. 
The project 2007MQD00178 has continued to broaden the electronic dossiers, the self evaluation exercises of 
its website www.ub.edu/filologiagrega/electra and it has (dedicated) devoted an important part of its activity 
(for) to the curricula elaboration of the subjects of the first two years of the EHEA bachelor’s degree in Classical 
Philology.  
 
 
Key words: Ancient Greek Language, self instruction, ICT, new teaching methods, self evaluation. 

 
 
 
2.- Memòria del treball .  Redacteu el document en base a una estructura lògica d’ introducció, 
metodologia, pla de treball i conclusions. L’informe ha de tenir una extensió màxima de 30 pàgines.  
Trobareu informació més detallada per a la redacció de l’informe al document Instruccions per al lliurament de 
les memòries a RECERCAT a l’apartat de recursos de la convocatòria MQD. 
 
S’adjunta en un document annex i en un CD 
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MEMÒRIA DEL PROJECTE 2007 MQD 00178 
Grup d’Innovació docent consolidat “Electra” 
Responsable. Dra. Eulàlia Vintró Castells 
 
 
Continguts 
 
 
 

I. Composició del grup i breu historial 
   
   1. Composició 
   2. Reconeixements 
   3. Ajuts obtinguts 
   4. Activitats acadèmiques i formatives del grup 
 
II. Desenvolupament del projecte 
 

1. Antecedents 
2. Pla de treball 
3. Resultats 

 
III. Avaluació 
 
IV. Annex 
 
 
 
 
 
La informació continguda en aquesta memòria és continuació de 
la presentada l’any 2007 (05MQD00013 Un entorn virtual 
d’aprenentatge. El grec i les humanitats, 2ª fase), per la qual cosa 
ens limitem a indicar-ne modificacions o actualitzacions dins el 
període 2008-09 
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I. Composició del grup i breu historial 
 
 

1. Composició 
 
No hi ha hagut cap modificació en els membres que en formen 
part. Pel que fa a altres assistents, el curs 2008-09 la Sra. 
Montserrat Bastons ha estat becària de col·laboració del GIDC 
Electra, i segueix treballant amb el grup un cop acabada la 
beca. El curs 2009-10 la Sra. Alba Tomàs ha sol·licitat la beca 
de col·laboració i s’incorporarà a partir de gener 2010. D’altra 
banda, el Sr. Dimitris Vlachopoulos llegí la tesis doctoral el 
juny 2009, és actualment professor contractat de la UAB i 
segueix essent membre del grup. Igualment el Sr. Lluís 
González, becari FI, continua el seu treball en el nostre grup. 
 
 
2. Reconeixements 
 
El 14 de març de 2008 la UB va renovar l’acreditació del Grup 
Electra com a Grup d’Innovació Docent Consolidat: 
2008GIDC-UB/03. 
 
 
3. Ajuts obtinguts 
 
Per part de l’AGAUR: 
2007: Concessió d’un ajut bianual –període 2008-09- per un 
import total de 8100€ al projecte GREC CLÀSSIC. Curs 
d’autoaprenentatge introductori. 
2009: Queda exclòs de la convocatòria per incompliment de la 
clàusula que impedia que la mateixa persona responsable 
demanés un nou ajut quan encara l’anterior era viu. La petició 
era per a fer el nivell avançat del curs introductori. 
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Per part de la UB: 
2007: Concessió d’un ajut bianual del PMID al projecte GREC 
CLÀSSIC. Curs d’autoaprenentatge introductori. Import 
6100€, període 2008-09. 
2009: Concessió d’un ajut anual del PMID al projecte GREC 
CLÀSSIC. Curs d’autoaprenentatge avançat. Import 2682€ als 
quals cal sumar-ne 2600 més, com a compensació de l’exclusió 
de l’AGAUR. 
 
4. Activitats acadèmiques i formatives del grup 

 
    GIDC 
    Assistència i participació 
    2008 

 IV Fòrum Auriga. Perpinyà 
 V CIDUI. Lleida 
2009 
 V Fòrum Auriga. Figueres 
 XVI Simposi de la Secció Catalana de la Sociedad Española 

de Estudios Clásicos. Tarragona 
Formació rebuda 
2007-08: Sessions de formació en avaluació a càrrec del Dr. F. 
Martínez 
 
PROFESSORAT 
 
Montserrat Camps Gasset 
2008: 
 Degana de la Facultat de Filologia (fins juny 2008). 
 President de la Comissió per a l’elaboració del grau en 

Filologia Clàssica de la Universitat de Barcelona, 2007-08. 
 Membre de la Comissió universitària del Màster homologat 

de Formació de Professorat per a Secundària, Universitat de 
Barcelona, 2007-2008. 
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 Membre de la Comissió de Biblioteques de la Universitat de 
Barcelona, 2004-2008. 

 Membre de la Comissió de Noves Titulacions de la 
Universitat de Barcelona, 2007-2008. 

 Membre del Consell Assessor de l’Àrea de Comunicació, 
Cultura i Societat. IL3-Formació Contínua, 2007-2008. 

 Conferència: “Fedra” Curs 'Els grans mites clàssics i la seva 
tradició' Secció Catalana de la SEEC i Fundació Casa 
Elizalde, Barcelona. 

 Organització de l’assignatura “Literatura bizantina I” al 
Campus Virtual de la Universitat de Barcelona, i treball amb 
els alumnes en aquesta plataforma. 

2009 
 Conferència “Els referents mitològics en el primer 

cristianisme”Institut Europeu de la Mediterrània - Amics de 
la Unesco,Barcelona. 

 Creació i organització del material de l’assignatura 
“Introducció al Grec I”, de grau, al Campus Virtual de la 
Universitat de Barcelona, i treball amb els alumnes en 
aquesta plataforma. 

 Tribunal de les P.A.U. Vocal correctora de llatí, Universitat 
de Barcelona. 

 XVI Simposi d’Estudis Clàssics, SEEC. Presentació 
comunicació a la secció de didàctica: “Els referents clàssics 
a les novel·les de Harry Potter i el seu possible ús didàctic a 
les aules”.Tarragona. 

 Conferència "Eros, fertilitat i folklore", dins del curs 
“Actualització científica: Eros al món clàssic”, organitzat 
per la SCEC el juliol de 2009.  

 Conferència al curs “El llegat grecoromà a la novel·la 
occidental” amb el títol: “Cassandra i Medea, de Christa 
Wolf”,Barcelona. Escola d’Estiu del Col·legi Oficial de 
Doctors i Llicenciats de Catalunya. 

Formació rebuda 
2008 

 Curs zero d’iniciació al Campus Virtual-plataforma Moodle 
CRAI-UB 
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2009 
 Curs de gestió de bibliografia, Refworks CRAI-UB 
 Curs de Gestió de la Imatge Digital ICE-Universitat de 

Barcelona 
 
 

 
Maite Clavo Sebastián 
2008 
 Coordinació Projecte PMID Medea en l’art, el ritual i el 

teatre, 1200€ 
 Conferència sobre Ifigenia cruel de Alfonso Reyes, dins 

del curs “El llegat grecollatí del teatre occidental “ XXV 
Escola d’Estiu del Col·legi de Doctors i Llicenciats de 
Catalunya 

   2009 
 Organització del Laboratorio Mediterraneo Di Mito e 

Teatro. Workshop internacional. 
 

 
Pau Gilabert Barberà 
2008: 

 Els dilluns de Grècia en col·laboració amb el Dr. Ernest 
Marcos, organitzat per la Secció Catalana de la SEEC, 
l’Institut Europeu de la Mediterrània i els Amics de la 
UNESCO. Pronuncia les conferències: “Explicant Plató a 
partir de l’amor platònic”, “Mourning becomes Electra, 
d’ E. O’Neil: l’art d’escriure tragèdia al segle XX” 

 “Woody Allen and the spirit of the Greek Tragedy: from 
Crimes and Misdemeanors to Match Point”. BELLS 
(Barcelona English Language and Literature Studies) 17 
(2008, editada al 2009) 18 pàgines (revista electrònica).  

 “Indagación edípica e ironía trágica en Cat on a Hot Tin 
Roof de Tennessee Williams”. Actas del Congreso 
Canariense sobre el teatro de Sófocles. Desde la 
Antigüedad hasta nuestros días. La laguna (Santa Cruz de 
Tenerife), 2007 (editades al 2009), 217-222.  
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 “New York versus Tragedy and Oedipous. The Legacy of 
Sophocles and the Sophists in Woody Allen’s Crimes and 
Misdemeanors”. Anuari de Filologia. Studia Graeca et 
Latina. Volums XXV-XXVI. Secció D. Número 12. Any 
2003-2004 (editat al 2009), pp. 179-194.  

 “La caverna de José Saramago. Imagen Platónica versus 
metafísica”. Acceptat però pendent de publicació a les 
Actas del I Congreso Internacional de Filosofía Griega. 
Organizado por la Sociedad Ibérica de Filosofía. Palma de 
Mallorca.  

 Direcció i coordinació del curs: “El llegat grecollatí del 
teatre occidental” organitzat per l’Escola d’Estiu del 
Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i 
Lletres de Catalunya. 

  Direcció i coordinació del curs: “El grans mites clàssics i 
la seva tradició”, organitzat per la SEEC en col·laboració 
amb el Centre Cultural Municipal Casa Elizalde de 
Barcelona. 

 “Eros a la Grècia Clàssica: la tensió secular entre 
l’idealisme i la corporeïtat”, impartida al curs “Literatures 
i homoerotismes” a Els Juliols de la UB. 

2009 
  “Woody Allen’s Cassandra’s Dream as a contemporary 

Greek tragedy”. Acceptat però pendent de publicació en 
anglès a les actes del Congres: Life is a Greek Tragedy II. 
Organitzat per l’Institut Findlandès a Atenes. 

 Direcció i coordinació compartida amb el Dr. Joan Pagès de 
la UAB del curs: “El llegat grecollatí de la novel·la 
occidental” organitzat per l’Escola d’Estiu del Col·legi 
Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres de 
Catalunya.  

 Direcció i coordinació del curs: “El grans mites clàssics i la 
seva tradició 2”, organitzat per la SEEC en col·laboració 
amb el Centre Cultural Municipal Casa Elizalde de 
Barcelona. 

 “Tradició Clàssica a A Room with a View d’E. M. Forster”, 
impartida al curs: “El llegat grecollatí de la novel·la 
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occidental” organitzat per l’Escola d’Estiu del Col·legi 
Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres de 
Catalunya.  

 “Tradició Clàssica a La muntanya màgica de Thomas 
Mann”, impartida al curs: “El llegat grecollatí de la novel·la 
occidental” organitzat per l’Escola d’Estiu del Col·legi 
Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres de 
Catalunya. 

 “Els mites filosòfics”, impartida al curs “El grans mites 
clàssics i la seva tradició 2”, organitzat per la SEEC en 
col·laboració amb el Centre Cultural Municipal Casa 
Elizalde de Barcelona. 

 “El conformista de B. Bertolucci. Moravia + Plató contra el 
feixisme”, impartida al curs “Els dijous de Grècia”, 
organitzat per la SEEC, l’IEM i els Amics de la UNESCO. 

 “La tradició contemporània de l’éros grec”, impartida al 
curs “Actualització científica: Eros al món clàassic”, 
organitzat per la SCEC . 

Formació rebuda: 
2008 

 “E-Administración y Universidades”, organitzat pel TSIUC, 
2008.  

 
Pilar Gómez Cardó 

2008: 
 “Les guerres mèdiques”. Conferències per a alumnes de 

batxillerat. Girona. 
 Comunicació al V CIDUI, B-learning per al grec clàssic: 

dinamització en l’aprenentatge de la morfosintaxi. 
Publicat al CD del Congrés. Lleida 

 Impartició del seminari de formació de professorat 
Didàctica del Llatí (llengua i cultura clàssica), Ministeri 
d’Educació, Formació Professional, Joventut i Esports 
d’Andorra. Andorra. 

 Membre del Comitè d’experts en l'elaboració de l'estudi 
"Sobre les mesures adequades  per a aconseguir una 
millor integració i presència de la llengua anglesa en 
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l’activitat acadèmica del sistema universitari català",  
Universitat Pompeu Fabra-DIUE de la Generalitat de 
Catalunya. 

 Ponent: “Tots els camins duen a Roma”, dins del curs La 
ciutat en el món antic organitzat per la Societat Catalana 
d'estudis Clàssics. Juliol. 

 Ponent: "Acceso a la Universidad española en el marco 
del EEES: modelos posibles", Encuentro SIOU. 
Universitat de València-ANECA. Novembre. 

 Conferència: "Isop i la tradició de les faules", dins del 
curs “Els dijous de Grècia”, del Curs Altaveu de 
l’Associació Amics de la UNESCO. Octubre. 

 Impartició sessió teòrica Curs d’Adaptació Pedagògica 
(CAP) de Clàssiques. ICE. UB. Desembre. 

    2009:  
 Ponent: "Acceso a la universidad: nuevo modelo". I Jornada 

de Orientación Universitaria: El EEES Y LA 
ORIENTACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD.  Universidad 
de Oviedo. Febrero. 

 “Déus i herois a la literatura grega”. Conferències per a 
alumnes de batxillerat. Lleida. Març. 

 Ponent: “Reflexiones sobre el R. D.1892/2008: condiciones 
para el Acceso”. XVI Jornadas sobre el acceso a la 
Universidad. Secretariado de Acceso. Universidad de 
Sevilla. Març. 

  [amb D. Vlachopoulos] Comunicació al V International 
Conference on Multimedia and ICT in Education (m-
ICTE2009, "b-learning in classics: a pilot online course for 
the study of the ancient Greek grammar". Lisboa. 

 Revisió del programa de “Llatí  I i II” de Batxillerat de 
l’Escola Andorrana. Govern d’Andorra. Ministeri 
d’Educació, Formació Professional, Joventut i Esports.  

 Co-directora de la tesis doctoral de D. Vlachopoulos, 
“Métodos de aprendizaje del griego antiguo en la educación 
superior y uso de las Nuevas tecnologías: la construcción de 
una comunidad virtual de aprendizaje”, llegida el 29 de 
juny. Barcelona. UB. Facultat de Pedagogia. 
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 Moderadora de la taula rodona "Què i com en l’ensenyament 
del llatí i del grec avui: batxillerat LOE i EEES", al XVI 
Simposi de la Secció Catalana de la Sociedad Española de 
Estudios Clásicos. Tarragona. 

 Membre del Comitè Organitzador del XVI Simposi de la 
Secció Catalana de la Sociedad Española de Estudios 
Clásicos. Tarragona. 

 Comunicació: "Grec clàssic. Curs d'autoaprenentetge 
introductori", V Fòrum Auriga. Figueres. 

 Ponent: "Noves proves d'accés a la universitat", IV Jornada 
per a professors de Batxillerat. Universitat Pompeu Fabra. 
Octubre. 

 Ponent: "Nou model d'accés a la universitat", Jornada de 
Professors. Universitat Internacional de Catalunya. 
Novembre. 

 Ponent: "Accés a la universitat 2010", Curs de Formació 
per al PAS. Universitat de Girona. Desembre. 

 Coordinadora del projecte 2009PID-UB/08: Tutorització a 
distància: un aspecte formatiu de les TIC a l'assignatura 
obligatòria Gramàtica Grega del Grau de Filologia Clàssica. 
 

 
Lluís González Julià 
   2008: 

  Vintró, E.; Gómez, P.; Mestre, F.; González, L.; 
Vlachopoulos, D., B-Learning per al Grec clàssic: 
Dinamització en l’aprenentatge de la morfosintaxi. 
Presentació comunicació, 5è Congrés Internacional 
"Docència universitària i innovació", Lleida, Universitat 
de Lleida 2008. Publicat al CD del Congrés 

 Col·laboració docent en el curs zero de Filologia Clàssica. 
UB 

 Impartició del Taller de grec amb el nom Lectura de Grec 
Clàssic, primer cicle, UB. 

2009: 
 Col·laboració docent en el seminari "Iniciació a la llengua 

grega clàssica"  
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 Tutorització on-line a través del Campus virtual de 
l'assignatura "Gramàtica grega" del Grau de Filologia 
Clàssica.  
 

    Ernest Emili Marcos Hierro 
   2008: 

 Coordinació del Màster oficial en Cultures i Llengües de 
l’Antiguitat de la UB, aprovat per l’ANECA l’any 2007 i 
impartit els cursos 2007-08, 2008-09. 

 Coordinació del Programa de Doctorat “Cultures i 
llengües del món antic i la seva pervivència” que ha 
obtingut el 2008 la Menció de Qualitat 

 Conferència al curs “El llegat grecollatí del teatre 
occidental” amb el títol: Ariadne auf Naxos Hugo von 
Hofmannsthall i Richard Strauss, Barcelona. Escola 
d’Estiu del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats de 
Catalunya 

 Coordinació amb Pau Gilabert per a la Secció Catalana de 
la SEEC dels cursos “Els dijous de Grècia”, del Curs 
Altaveu de l’Associació Amics de la UNESCO. 

   2009: 
 Coordinació del Màster oficial en Cultures i Llengues de 

l’Antiguitat de la UB, aprovat per l’ANECA l’any 2007 i 
impartit els cursos 2007-08, 2008-09 i 2009-10. 

 Coordinació del Programa de Doctorat “Cultures i 
llengües del món antic i la seva pervivència” que ha 
obtingut el 2008 la Menció de Qualitat (2008-00029) 

 Coordinació amb Pau Gilabert per a la Secció Catalana de 
la SEEC dels cursos “Els dijous de Grècia”, del Curs 
Altaveu de l’Associació Amics de la UNESCO i 
impartició de la conferència: “L’iconoclasme bizantí: una 
gran crisi religiosa i política”. 

 Conferència al curs “El llegat grecoromà a la novel·la 
occidental” amb el títol: “La novel·la d’època bizantina”, 
Barcelona. Escola d’Estiu del Col·legi Oficial de Doctors i 
Llicenciats de Catalunya. 
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 Conferència al curs “Literatura, tècnica i poder a 
l’antiguitat grecoromana” de l’ICE de la UB amb el títol 
“Mite i arquitectura al servei del poder” (amb Jesús 
Carruesco). 

   
 Francesca Mestre Roca 
   2008: 

 Vintró, E.; Gómez, P.; Mestre, F.; González, L.; 
Vlachopoulos, D., B-Learning per al Grec clàssic: 
Dinamització en l’aprenentatge de la morfosintaxi. 
Presentació comunicació, 5è Congrés Internacional 
"Docència universitària i innovació", Lleida, Universitat 
de Lleida 2008. Publicat al CD del Congrés 

 Impartició sessió teòrica Curs d’Adaptació Pedagògica 
(CAP) de Clàssiques. ICE. UB. Març 

 Membre de la Comissió per a l’elaboració del Grau en 
Filologia Clàssica de la UB. Cursos 2007-08 i 2008-09. 

 Membre del tribunal titular per a la valoració dels 
coneixements adquirits i obtenció del Diploma d’Estudis 
Avançats corresponent a la convocatòria 2007-2008 i al 
programa de Doctorat “El gresol de la Meditrrània 
antiga”. Facultat de Filologia. UB. 

    2009: 
 Impartició sessió teòrica Curs d’Adaptació Pedagògica 

(CAP) de Clàssiques. ICE. UB. Març 
 Assistència al V Fòrum Auriga: Diàleg sobre la tradició 

grecoromana a Catalunya, Figueres [participació en l’ 
organització en tant que membre del consell de redacció 
de la revista Auriga. Novembre 

 F. Mestre, “A propòsit de la biblioteca d’Alexandria”, 
Auriga (Revista de divulgació i debat del món clàssic) nº 
55 (estiu 2009). 

   Formació rebuda: 
   2008 

 Curs semipresencial “Campus Virtual amb Moodle 
(Filologia)”, de 48 hores (gener-febrer 2008), organitzat 
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conjuntament per l’ICE i la Facultat de Filologia de la 
UB. 

 
Natalia Palomar Pérez 
   2008: 

 Membre del Pla d’Acció Tutorial de Filologia Clàssica 
 Conferència: “Chaos, Gea y Eros en la Teogonía de 

Hesíodo”, en el Seminari de Cultura i Filosofia Gregues, 
     Facultat de Filosofia UB 
 “Penélope trágica: La tejedora de sueños de Buero 

Vallejo”, en el curs “El llegat grec del teatre 
occidental,Escola d’Estiu del Col·legi de Doctors i 
Llicenciats de Catalunya 

 Ponència: “Ariadna: ovillo y figura”, en el curso “Els         
grans mites clàssics i la seva tradició”, Secció Catalana 
de la Sociedad Española de Estudios Clásicos en 
col·laboració amb Centre Cultural Municipal Casa 
Elizalde, Barcelona 

   2009: 
 Coautora de l’audiovisual Medea en l’art, el ritual i el 

teatre, edició en DVD, coord. per Maite Clavo 
 Filmació d’una escena d’ Els núvols d’Aristòfanes, 

curtmetratge protagonitzat i realitzat per alumnes de 
l’assignatura “Introducció al grec clàssic” (Facultat de 
Filosofia UB), i edició del DVD "Las Nubes (vv. 206-
234) y microparodia de Los Persas", Publicacions UB 

 Article “Tiempos fílmicos y experiencia del mito en 
Ritual in Transfigured Time”, filmhistoria online XIX 1 
(2009) 

 Ponència: “Figuras del vino en el imaginario judeo-
cristiano”, en el curs “In vodka veritas. L’alcohol en 
Rússia i Polònia més enllà dels estereotips”, UB 

 Ponència: “Eros en las cosmogonías: presencia y 
figuras”, en el curs “Eros: aspectes de l’amor en el món 
antic”, Societat Catalana d’Estudis Clàssics, Barcelona 
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 Comunicació: “El himno a las Musas de Hesíodo: 
traducir un son entero”, en el simposi “Traducir a los 
Clásicos”, Fundación Pastor, Madrid. 

    
 
Eulàlia Vintró Castells 
   2008: 

 Democràcia: els orígens del mite, el mite d’uns orígens, 
Cicle de conferències per a l’alumnat resident del 
Col•legi Major Ramón Llull de la UB, Barcelona 
07/04/2008 

 El naixement de la democràcia a Grècia, Cicle de 
conferències ’Els dijous de Grècia’ Amics de la 
UNESCO, Barcelona 02/10/2008 

 Vintró, E.; Gómez, P.; Mestre, F.; González, L.; 
Vlachopoulos, D., B-Learning per al Grec clàssic: 
Dinamització en l’aprenentatge de la morfosintaxi. 
Presentació comunicació, 5è Congrés Internacional 
"Docència universitària i innovació", Lleida, Universitat 
de Lleida 2008. Publicat al CD del Congrés 

 Presidència de tribunal de les PAU. Setembre 
   2009: 

 Conferència sobre  Atenes al segle Vè a.C.: el naixement de 
la democràcia el 17 de març de 2009. Terrassa. IES 
Blanxart. Cicle d’activitats pel 25è aniversari de l’Institut. 

 Assistència a la reunió de responsables de grups 
d’innovació docent amb el comissionat Dr. Albert Cornet el  
4 de juny de 2009. Barcelona. UB. Saleta del Rectorat. 

 Presidència d’un tribunal de les PAU. Juny. 
  Vocal-Secretària del tribunal de tesis doctoral de Dimitris 

Vlachopoulos, “Métodos de aprendizaje del griego antiguo 
en la educación superior y uso de las Nuevas tecnologías: la 
construcción de una comunidad virtual de aprendizaje”. 29 
de juny de 2009. Barcelona. UB. Facultat de Pedagogia.  

 Conferència inaugural de la Universitat d’Estiu d’ Eivissa, 
Democràcia grega: orígens i transició espanyola , 21 de 
setembre de 2009. Eivissa. 
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Formació rebuda: 
2008:  

 Curs semipresencial “Campus Virtual amb Moodle 
(Filologia)”, de 48 hores (gener-febrer 2008), organitzat 
conjuntament per l’ICE i la Facultat de Filologia de la UB. 

 
Dimitrios Vlachopoulos 
2008: 

 Vlachopoulos, D. (2008). The perceptions of the academic 
staff of classics of the use of ICT in learning activities: A 
case study. V Congrés Internacional De Docència 
Universitària i Innovació. Lleida. 

  Vintró, E.; Gómez, P.; Mestre, F.; González, L.; 
Vlachopoulos, D., B-Learning per al Grec clàssic: 
Dinamització en l’aprenentatge de la morfosintaxi. 
Presentació comunicació, 5è Congrés Internacional 
"Docència universitària i innovació", Lleida 

 Vlachopoulos, D. (2008). La actitud del alumnado de 
humanidades frente al uso de las TIC en actividades de 
aprendizaje: Un estudio de casos. V Congreso 
Iberoamericano De Docencia Universitaria, València. 

 Vlachopoulos, D. (2008). El manual d’exercicis de 
gramàtica grega antiga. Ágora. Estudos Clássicos em 
Debate, 10, 159-163. 

 Vlachopoulos, D. (2008). The challenges of introducing 
ICT in humanities: a case study. International Conference 
of Ubiquitous Learning, Chicago, Estats Units. 

 Vlachopoulos, D. (2008). Introducing ICT in classics: A 
case study of the perceptions of the academic staff and the 
students of the use of technology in learning activities. 
International Conference of Education Research and 
Innovation (ICERI), Madrid. 

 Editor associat (associate editor) de la revista 
internacional “Ubiquitous   Learning: An International 
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Journal”. Universitat de Illinois, Estats Units. ISSN:1835-
9795. 

 President (“chair”) de la sessió: “Research: Technology 
in Education” de la International Conference of Education   
Research and Innovation (ICERI), Madrid. 

2009:  
 Vlachopoulos, D. (2009). Combinant la virtualitat i la 

presencialitat en la didàctica del grec antic: una 
experiència pilot aplicada a la gramàtica grega. XVI 
Simposi d’estudis clàssics:Literatura, art i didàctica a 
l’entorn del món clàssic, Tarragona.  

 Vlachopoulos, D. (2009). La influencia de las nuevas 
tecnologías en el cambio de la cultura docente de los 
estudios clásicos. Ágora. Estudos Clássicos em Debate, 11, 
219-231. 

 Vlachopoulos, D. (2009).Introducció de l’ensenyament en 
línia en Humanitats: estudis de cas sobre l’acceptació 
d’activitats en línia per part del professorat de llengües 
clàssiques» [article en línia]. Digithum. Núm. 11. UOC. 

 Vlachopoulos, D. (2009). The challenges of introducing 
ICT in humanities: a case study of the perceptions of the 
academic staff of classic. Ubiquitous Learning: An 
international journal, 1 (2), 50-60. 

 Vlachopoulos, D. i Gómez, P. (2009). b-learning in 
classics: a pilot online course for the study of the ancient 
Greek grammar. V International Conference on 
Multimedia and ICT in Education (m-ICTE2009), Lisbon. 

 Avaluador de comunicacions per al 1r Congrès de 
Docència Universitària (Vigo, 2-4/7/2009). 

Formació rebuda 
2008: 

 Participació a l’escola d’estiu de doctorat de la Facultat de 
Pedagogia de la Universitat de Barcelona 
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 Participació a les jornades d’intercanvi d’experiències 
d’innovació docent: pràctiques i pràcticums, organitzades 
per l’institut de ciències de l’educació de la Universitat de 
Barcelona. 

 
 
2009: 

 Finalització del màster oficial “Ensenyament i 
aprenentatge en entorns digitals”, Universitat de 
Barcelona. 
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II. Desenvolupament del Projecte 
                                                                                                           
 
    1. Antecedents 
 
Des de l’inici del funcionament del GIDC Electra, les seves 
activitats han estat dedicades a facilitar el procés d’aprenentatge 
del grec clàssic als estudiants universitaris i a adaptar, mitjançant 
les TIC, mètodes d’ensenyament més tradicionals. Les diverses 
sol·licituds d’ajut presentades a l’AGAUR així com les memòries 
dels projectes realitzats ho il·lustren a bastament. No reiterarem, 
doncs, ni les unes ni les altres. 
A tall de resum, i només com a grans apartats, podríem esmentar 
els següents resultats: 
1.- Implantació d'un curs zero presencial a partir de setembre 
2005. El curs 2009-10, amb el canvi de pla i la desaparició dels 
crèdits de lliure elecció, ha estat substituit per un Seminari gratuït 
de deu sessions de dues hores els divendres al matí del Q1. 

2.- Implantació de l'assignatura Taller de grec/Lectura de grec 
clàssic el Q2 de l'any 2006, i següents. El curs 2009-10, amb el 
canvi de pla i la desaparició dels crèdits de lliure elecció ha deixat 
d’impartir-se 

3.-Experimentació de la plantilla provisional d'ECTS i adequació 
als resultats obtinguts 

4.- Creació d'un CD d'iniciació a la llengua grega amb materials 
didàctics interactius com a suport del Curs zero presencial i 
d'informació sobre la professionalitat del filòleg clàssic 

5.- Creació d'un fons d'exercicis autoavaluatius de morfologia i 
sintaxi gregues i edició a la web 

6.- Desenvolupament d'un programari informàtic que permeti 
l'escriptura en grec politònic unicode sota Windows. L’Euclides 
Grec Politònic, amb una comunitat virtual que supera les 500 
persones, ha estat un èxit unànimement reconegut. Registrat a la 
Propietat Intel·lectual. 
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7.- Ampliació dels continguts dels dossiers electrònics i de la web 
Electra 

8.- Avaluació del Pla d'Acció Tutorial de l'ensenyament de 
Clàssiques. Des de fa dos cursos la responsabilitat en la 
coordinació del PAT recau en una professora del Departament de 
Filologia Llatina 

9.- Aprofundiment en la coordinació del professorat i dels 
continguts de les matèries de 1r cicle adaptant-los al perfil de 
l'alumnat de nou ingrés 

10.- Adequació de les assignatures als requeriments dels ECTS a 
partir de l'experimentació realitzada. 

 

 

   2. Pla de treball 

 

Tota aquesta feina i els seus resultats ens estan permetent 
compensar, en part, els dèficits de coneixement de grec clàssic per 
part del nou alumnat i, també, constatar que l’existència d’un 
mètode basat en les TIC i en el sistema d’aprenentatge de les 
llengües modernes podria ser útil no només a futurs estudiants de 
clàssiques sinó també a qualsevol persona interessada en aprendre 
grec clàssic. Era pertinent, doncs, que ens proposessim elaborar i 
editar en un CD un curs de Grec Clàssic. Curs 
d’autoaprenentatge introductori (GCCAI), destinat tant a 
l’alumnat universitari de nou ingrés amb poc o nul coneixement 
de llengua grega com a persones que desitgin aprendre grec 
clàssic pel seu compte. 

Igualment manteniem les nostre línies d’actuació pel que fa a 
l’aprofitament dels materials elaborats en altres cursos com el 
Curs zero o el Taller de grec,  a l’avaluació del PAT, a l’aplicació 
dels ECTS o a l’enriquiment de la pàgina web Electra. 

En l’apartat 1.10 de la sol·licitud presentada feiem constar el pla 
de treball previst i que reproduim: 
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2008: 
•mes 1: Decisió sobre nous continguts a incorporar en els dossiers electrònics i a la web. Distribució 
de tasques. 
•1-6: Revisió, adaptació i actualització dels materials del "Curs Zero". 
•2-3: Avaluació del "Curs Zero" de 9/2007. 
•2-6 (Q2): Impartició del "Taller de grec" (3r any). 
•4-6: Continuació de l'avaluació del mètode Electra, mitjançant el model d'enquesta, que ja s'ha 
administrat els dos darrers cursos, corregit amb l'assessorament d'un expert extern. 
•6: Avaluació del PAT. 
•9: 4rt any de "Curs Zero". 
•9: presentació informe PAT als Consells dels Dept. 
•12: 1a avaluació del CD, i avaluació del 3r any del "Curs Zero". 
•Inici de Q1 i de Q2: Distribució de les plantilles d'ECTS. 
•Final de Q1 i de Q2: Avaluació de les dades aportades per l'alumnat i revisió del model de plantilla. 
 
Durant tot l'any: 
•Disseny unitats didàctiques (morfologia) del CD; confecció dels continguts. 
•Reunions del PAT. 
•Reunions periòdiques, sobre continguts elaborats i en procés d'elaboració, avaluació de l'alumnat i 
programació efectuada. 
 
2009: 
•2-3: Avaluació del "Curs Zero" de 9/2008. 
•2-6 (Q2):  impartició del curs "Taller de grec" (4rt any). 
•4-6: Continuació de l'avaluació del mètode Electra. 
•6: Avaluació del PAT 
•7: Avaluació del "Taller de grec". 
•6-9: Publicació a la web i als dossiers electrònics dels nous continguts elaborats. 
•9: 5è any del "Curs Zero". 
•9: presentació informe PAT als Consells dels Dept. 
•9-12: Elaboració de l'informe final. 
•12: 2a avaluació del CD, i avaluació del 4rt any de "Curs Zero" (9/2009). 
•12: Edició del CD "Grec clàssic. Curs d'autoaprenentatge introductori" 
•Inici de Q1 i de Q2: Distribució de les plantilles d'ECTS. 
•Final de Q1 i de Q2: Avaluació de les dades aportades per l'alumnat i revisió del model de plantilla. 
 
Durant tot l'any: 
•Disseny unitats didàctiques (sintaxi) del CD; confecció dels continguts. 
•Reunions del PAT. 
•Reunions periòdiques, sobre continguts elaborats i en procés d'elaboració, avaluació de l'alumnat i 
programació efectuada. 
 
El GCID Electra debat i consensua en reunions periòdiques totes les tasques a realitzar i en curs o 
realitzades. Responsables de l'execució de tasques:  
• recopilació de material: Textos (Mestre); Manuals, gramàtiques (Gilabert); Iconografia (Camps);  
• unitats didàctiques: Llengua (Vintró); Exercicis autoavaluatius (Gómez); Plantilles ECTS (Marcos); 
PAT (Palomar); Cultura (Clavo). 
•tractament informàtic dels materials, confecció del CD,  Webmaster (S. Sais). 
 
Elaboració anual d'un informe sobre l'avaluació del mètode, presentació i debat al Consell del Dept 
de grec. 
 
Avaluació del mètode Electra: assessorament del Dr. F. Martínez, de la Fac. Formació del 
Professorat, UB [6 sessions/any]. 
 

Aquest pla s’ha complert satisfactòriament gairebé en la seva 
totalitat, dins els terminis previstos. Tanmateix, i per causes 
alienes a la voluntat o previsió del grup alguns punts han estat 
modificats, substituïts o, fins i tot, eliminats. 
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En primer lloc, l’avaluació del PAT, la redacció d’un informe de 
curs i la seva discussió en el Consell de Departament de Filologia 
grega ha passat a ser responsabilitat del Departament de Filologia 
Llatina. Membres del GICD Electra continuen formant part de 
l’equip de tutors de l’ensenyament, però ja no n’assumeixen la 
coordinació. 
El curs 2009-10 s’ha iniciat el nou pla d’estudis de grau, seguint 
els criteris de Bolonya, la qual cosa ha implicat la desaparició dels 
crèdits de lliure elecció i les assignatures que havíem creat: Curs 
zero d’Introducció als estudis de filologia clàssica i Taller de 
grec / Lectura de grec clàssic, ja que tenien aquesta consideració. 
Per no perjudicar l’alumnat, hem substituït el Curs Zero per un 
Seminari gratuït Introducció a la llengua grega clàssica, que 
s’imparteix els divendres al matí, deu sessions de dues hores i que 
el professorat imparteix gratuïtament. Tot el professorat és del 
GIDC Electra.  
El nou pla d’estudis ha implicat, també, la desaparició del model 
anterior de plantilla d’ECTS que el nostre grup havia 
desenvolupat i l’adopció amb caràcter general del model de fitxa 
que la facultat ha generalitzat. És evident, doncs, que hem deixat 
de repartir la nostra fitxa, d’analitzar-ne els resultats, etc.  
Interessa, tanmateix, subratllar que les reflexions, valoracions i 
debats produïts dins del GIDC Electra així com amb els estudiants 
han estat de gran utilitat a l’hora de dissenyar el nou grau i valorar 
l’esforç que implica per a l’estudiant l’assoliment dels objectius 
proposats a cada assignatura. L’opinió del nostre grup ha estat 
apreciada i, en general assumida, pel Consell de Departament de 
Filologia Grega quan s’han posat a debat i a aprovació els nous 
continguts, les assignatures i el conjunt dels ensenyaments del 
grau de Filologia Clàssica de la UB. 
Les persones membres del GCID Electra s’han fet càrrec de 
l’elaboració dels programes i de l’ordenació dels continguts de 
totes les assignatures de llengua grega corresponents als dos 
primers cursos del nou grau de Filologia Clàssica i la resta del 
professorat del Departament de Filologia grega que imparteixi 
aquestes assignatures així com els membres del grup seguiran les 
pautes metodològiques que el GCID Electra ha proposat com a 
fruit dels anys de treball dedicats a la innovació docent. Es tracta 
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de les següents assignatures: Introducció al grec II, grups A i B, 
Introducció al grec III, grups A i B, Gramàtica grega, grups A i 
B, Sintaxi grega, grups A i B, Textos grecs I, grups A i B, Textos 
grecs II, grups A i B, Sintaxi grega, grups A i B. També la Dra. 
Camps i el Dr. Gilabert han elaborat el programa i els continguts 
de l’assignatura Introducció al grec I, grups A, B i C, que han de 
cursar tots els estudiants de la Facultat de Filologia, en una tria 
que inclou altres llengües antigues; aquest programa ha estat 
igualment assumit pel Departament de Filologia grega. 
Podríem dir, doncs, que el gruix de la feina realitzada ha estat 
d’una banda el disseny teòric del GCCAI, la seva presentació on 
line, la redacció dels continguts de cada una de les 13 lliçons i 
dels quatre grans apartats de la gramàtica, la confecció dels 
exercicis pràctics on calia combinar la tipologia dels mateixos 
amb la matèria objecte d’estudi i d’aprenentatge, la redacció d’una 
terminologia que facilités als futurs estudiants la comprensió dels 
conceptes gramaticals emprats en el curs, la preparació d’un 
sistema d’avaluació que garantís tant el nivell de coneixements 
assolits com la facilitat per a l’estudiant de fer l’autocorrecció, 
separant i agrupant els continguts de manera que si els errors 
estan concentrats en alguna part sigui més senzill poder-la 
reforçar i, finalment, elaborant un lèxic del curs per tal que la 
consulta al diccionari no sigui obligatòria en aquest nivell 
introductori. I, d’altra banda, tot i que no era una tasca prevista, la 
preparació dels continguts i programes del nou grau de Filologia 
Clàssica que ha començat a impartir-se el curs 2009-10. 
 
3. Resultats 
 

Talment com a l’apartat anterior, els resultats esperats s’han 
obtingut en la seva totalitat i dins del termini establert. 

 Avaluació dels resultats derivats de l’ús de la plantilla 
d’ECTS i adaptació de la mateixa, si s’escau.  

Ja ho hem comentat. El curs 2008-09 encara distribuirem 
entre els estudiants la nostra plantilla modificada a partir 
dels resultats d’anys anteriors, però el curs 2009-10, amb el 
nou pla d’estudis de grau, hi ha una fitxa única de la UB a 



 23

la qual cal adaptar-se i la nostra ha quedat sense efecte. 
Tanmateix, i com hem subratllat, la plantilla nostra ha estat 
molt útil a l’hora de preparar els continguts de les 
assignatures del nou grau 

 Publicació a la web Electra i distribució als IES del CD del 
Curs d’introducció a l’estudi del grec clàssic o Curs zero. 
Amb el títol de Curs on line la nostra pàgina web  
www.ub.edu/filologiagrega/electra té aquest curs publicat i 
d’accés lliure per a qualsevol persona. No en varem fer 
l’edició en CD ni la enviarem als IES de Catalunya perquè 
el finançament que hem rebut no ho ha fet possible. 
Tanmateix, sí comunicarem que estava disponible al nostre 
web. 

 Publicació a la Web del curs: Grec Clàssic. Curs 
d’autoaprenentatge introductori (GCCAI) –que incloem al 
CD– a: http://www.ub.edu/filologiagrega/electra/GCCAI. 

 Implementació del fons d’exercicis autoavaluatius de 
morfologia i sintaxi gregues i edició a la web. Està fet i es 
pot consultar al web. 

 Ampliació dels continguts dels dossiers electrònics i del 
web Electra. També s’ha fet i els estudiants hi han tingut 
accés sense problemes pel que fa als dossiers i el públic en 
general pel que fa al web. Ara bé, com que la UB ha passat 
del sistema dossier electrònic al sistema Moodle, els 
dossiers ja no són accessibles més que per al professorat i 
els continguts, si així ho decideix cada professor, poden 
passar al sistema Moodle accessible als estudiants de 
l’assignatura. Les persones del GIDC Electra aniran fent 
aquesta traslació i, alhora, estem modificant el format del 
nostre web Electra per tal que els materials elaborats siguin 
de consulta oberta per a tothom. 

 Avaluació del PAT de clàssiques. Ja s’ha dit que des de fa 
dos cursos la coordinació correspon al Departament de 
Filologia Llatina. Els informes dels cursos en què va 
coordinar la Dra. Vintró estan disponibles al Departament 
de Filologia Grega i al de Filologia Llatina. 
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 Aprofundiment en la coordinació del professorat i dels 
continguts. L’elaboració dels programes i continguts del 
nou pla d’estudis de grau de Filologia Clàssica ja ha estat 
explicat i valorat en l’apartat anterior. 
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III Avaluació 
 
Tal com estava previst s’han passat les enquestes als estudiants 
del Curs zero i als de Taller de grec/Lectura de grec clàssic i 
s’han analitzat els resultats per tal d’introduir els canvis necessaris 
i millorar els continguts i la metodologia. En el cas del Curs Zero 
s’ha elaborat un informe de cada any, s’ha discutit en reunions del 
Consell de Departament de Filologia grega i estan dipositats a la 
secretaria del departament. 
S’ha continuat igualment l’avaluació del GIDC Electra seguint les 
pautes dels cursos anteriors: enquestes a l’alumnat, debat amb 
grups d’alumnes, anàlisi i valoració de les enquestes i discussió 
amb el Dr. F. Martínez. Amb les actes de cada curs s’han 
actualitzat les taules comparatives dels resultats acadèmics dels 
estudiants en les matèries pròpies del grup i s’ha redactat un 
informe anual sobre el funcionament del grup que inclou tota 
aquesta informació valorada. 
Els informes del PAT corresponen, com s’ha dit, al Departament 
de Filologia Llatina. 
La propera setmana acabarà la docència presencial del Seminari 
gratuït Introducció a la llengua grega clàssica, moment en el qual 
passarem una enquesta per tal de conèixer l’opinió dels estudiants 
i procedir, si s’escau, a les modificacions pertinents. 
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IV Annexos 
 
Adjuntem a aquesta memòria: 

 Un CD amb aquesta memòria i el curs GREC CLÀSSIC. 
Curs d’autoaprenentatge introductori. 

 Un cartell informatiu sobre el Seminari gratuït d’Introducció 
al grec clàssic. 

 
Barcelona, 14 de desembre de 2009 
 
 
 
 
 
 
Signat:                                                         Vist-i-plau 
 
 
 
 
 
Eulàlia Vintró Castells                              Adolfo Sotelo Vázquez 
Responsable del GIDC Electra                                        Degà de la Facultat de Filologia 
Dept. de Filologia Grega.                                                 Universitat de Barcelona 
Universitat de Barcelona 
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