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RESUM  

L`Àrea de Filologia Llatina de la Universitat d`Alacant ha afrontat l`assignatura Llatí i llengües 

romàniques com el nexe d`unió entre la Filologia Llatina, en el sentit més estricte, i les filologies 

romàniques, que inclouen les titulacions actualment estudiades per l`alumnat de la Universitat d`Alacant. 

En eixe sentit, l`assignatura Llatí i llengües romàniques, estudiada en segon curs de Grau, complementa 

els coneixements adquirits per l`alumnat durant el primer curs de Grau amb l`assignatura Llatí i llengües 

europees. Es configura d`aquesta manera un conjunt d`assignatures de Filologia Llatina que afavoreix el 

coneixement de la llengua llatina en primer curs, i l`evolució del llatí a les llengües romàniques en el 

segon. El mètode seguit a l`assignatura ha implicat la divisió del treball de l`alumnat en diferents parts: 

participació en classe; lliurament telemàtic dels exercicis setmanals; participació en els debats setmanals 

del Campus Virtual; realització d`un treball personal que és corregit de forma seqüencial; participació en 

un debat del Campus Virtual sobre els treballs individuals; i un examen final. L`avaluació de l`assignatura 

ha evitat caure en l`errada tradicional d`assimilar tot el seu pes sobre l`examen final, de manera que s`ha 

dividit de forma ponderada sobre les diferents parts de l`assignatura. L`experiència del curs 2011-2012 

demostra que s`ha aconseguit una participació positiva de l`alumnat sobre els diferents aspectes de 

l`assignatura. 
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1. INTRODUCCIÓ 

L'assignatura Llatí i llengües romàniques és ofertada per l’Àrea de Filologia 

Llatina (Departament de Prehistòria, Arqueologia, Història Antiga, Filologia Grega i 

Filologia Llatina) a l’alumnat de la Universitat d’Alacant al segon curs dels Graus en 

Filologia Catalana, Estudis Àrabs i Islàmics, Estudis Anglesos, Espanyol , i Estudis 

Francesos. És una assignatura obligatòria, de 6 crèdits, que és impartida durant el 

primer quadrimestre. 

L’objectiu primordial de l'assignatura és oferir a l'alumnat un panorama global 

dels elements essencials de la llengua i la gramàtica llatines, tractats des del punt de 

vista de l'evolució del llatí clàssic i acadèmic, que és l'estudiat anteriorment a 

l’assignatura Llatí i llengües europees, cap a les diferents variants de la llengua llatina i, 

sobretot, les llengües romàniques. Es tracta, per tant, d'un complement de l'assignatura 

Llatí i llengües europees, que l'alumnat ha estudiat majoritàriament el curs anterior, i on 

l'alumnat ha adquirit els coneixements fonamentals de la gramàtica llatina sobre models 

de llatí clàssic. El coneixement dels rudiments de l'evolució de la llengua llatina permet 

a l'alumnat valorar els coneixements de gramàtica llatina d'una manera diacrònica, 

principalment des de la perspectiva del seu entorn lingüístic actual, així com facilitar 

l'accés als coneixements i habilitats que estudiarà en les assignatures de gramàtica 

històrica de la llengua romanç que configura la seua especialitat. L'accés de l'alumnat a 

exemples de diferents varietats del llatí, com és el llatí vulgar, llatí medieval i el llatí 

humanista li permetrà conèixer la importància i riquesa de la llengua llatina en una 

dimensió més aproximada a la realitat històrica que la proporcionada únicament per 

l'accés al model de llatí clàssic. 

 

2. LLATÍ I LLENGÜES ROMÀNIQUES 2011 

El sistema seguit pels professors de l’assignatura ha sigut molt similar al seguit 

en l’assignatura Llatí i llengües europees, tal com hem explicat en publicacions 

anteriors.
ii
 Com és evident, la coincidència de professorat d’ambdues assignatures ha 

facilitat el desenvolupament d’un mètode de treball similar. Sense aprofundir en els 

detalls del mètode,
iii

 recordem que l’assignatura està dividida en temes i objectius que 

són tractats de forma setmanal, de manera que cada setmana l’alumnat ha disposat 

prèviament al Campus Virtual de diferents materials i eines: material descarregable, 

especialment la guia setmanal d’activitats i els esquemes de la classe de teoria; debat 

setmanal, on l’alumnat interactua amb els seus companys i planteja i resol problemes 



 
 

relacionats amb el tema setmanal; i repositori setmanal, on l’alumnat ha pujat la 

resolució dels problemes plantejats en la guia docent setmanal. A més a més, hi ha un 

debat obert durant tot l’any per a debatre sobre el treball final que l’alumnat ha de 

presentar de forma seqüencial durant el curs, treball que és corregit també de forma 

seqüencial. 

 

2.1.  Divisió de les hores de classe. 

L’assignatura està fonamentada sobre temes setmanals que són tractats de 

manera diferent en dues hores de classe teòrica, una hora de classe pràctica, i una hora 

de classe pràctica amb ordenadors.
iv

 

La classe de teoria, de dues hores de duració, consisteix en l’explicació del tema 

setmanal amb l’ajuda de la guia setmanal i del material utilitzat en classe (presentacions, 

fotocòpies, etc.) que l’alumnat ha descarregat prèviament. 

Durant la classe pràctica d’ordenador, d’una hora de duració, l’alumnat debat 

amb els seus companys i consulta les qüestions pendents per a poder lliurar la correcció 

dels exercicis setmanals al repositori setmanal, o bé, si aquesta tasca ja està acomplida, 

treballa i debat amb els seus companys sobre el treball final. El professor resol els 

problemes i dubtes de l’alumnat. 

Durant la classe pràctica, el professor tanca a l’inici de classe el repositori 

setmanal i tria a l’atzar la correcció d’un alumne, sense que l’alumnat conega l’autor de 

la correcció. La correcció d’aquest exercici es desenvolupa entre els alumnes i el 

professor. 

 

2.2.1. Temari setmanal: Teoria  

Aquest bloc temàtic té per objectiu l'estudi de les parts fonamentals de la 

gramàtica llatina i la seua evolució cap a formes tardanes de la llengua llatina i els seus 

resultats en les llengües romàniques. Per a això es coneixeran les eines necessàries, com 

són les gramàtiques i els diccionaris pertinents, i s'estudiarà diacrònicament la llengua 

llatina des del punt de vista de les seues grafies, fonètica, morfologia, sintaxi i 

semàntica. 

a) Introducció: principals varietats del llatí (clàssic, vulgar, medieval, humanístic). 

Principals característiques de les llengües romàniques i la seva relació amb la llengua 

llatina. 

b) Llengües romàniques actuals. 



 
 

c) Ús de gramàtiques, diccionaris, i eines informàtiques per a l'accés a la llengua 

llatina. Ús de diccionaris etimològics i gramàtiques històriques. 

d) Grafies llatines. Breu història de l'alfabet llatí. Grafies medievals. Principals 

abreviatures medievals. 

e) Fonètica: evolució de les vocals tòniques llatines. 

f) Fonètica: canvis en les vocals llatines. 

g) Fonètica: evolució de les consonants llatines. 

h) Fonètica: canvis en les consonants llatines. 

i) Morfologia: evolució de la morfologia nominal: substantius. 

j) Morfologia: evolució de la morfologia nominal: adjectius. 

k) Morfologia: evolució de la morfologia nominal: pronoms. 

l) Morfologia verbal. 

m) Derivació morfològica nominal i verbal. 

n) Canvis semàntics. 

 

2.2.2. Temari setmanal: Pràctica  

Aquest bloc temàtic té com a funció posar en pràctica els coneixements adquirits 

en el Bloc 1, que s'aplicaran sobre un treball consistent en l'anàlisi del lèxic d'un breu 

text, d'aproximadament cent paraules, redactat en una llengua romanç, que haja triat 

l'alumne. 

L'alumnat haurà de completar els següents aspectes del lèxic que estudie: 

a) Anàlisi morfològica completa. 

b) Localització de l'ètim i anàlisi morfològica completa del mateix. 

c) Anàlisi dels canvis fonètics de l'arrel. 

d) Anàlisi dels morfemes nominals, verbals i derivatius. 

e) Anàlisi dels canvis semàntics. 

 

2.3.  Treball final 

L’alumnat ha hagut de realitzar un treball final consistent en la localització i 

comentari de l’etimologia i evolució del lèxic del fragment d’un text literari de 100-110 

paraules. Aquest text pot estar redactat en català, castellà, francès o italià. 

El resultat final és un fitxer amb totes les paraules del fragment. Cada fitxa té la següent 

estructura: 

a) Lema: anàlisi morfològica completa de la paraula actual. 



 
 

b) Ètim: enunciat complet (amb descripció) del terme llatí originari. 

c) Arrel: Evolució vocàlica i evolució consonàntica del mot. 

d) Morfemes: Estudi dels morfemes nominals, verbals i derivatius. 

e) Semàntica: possibles canvis de significat. 

 

El treball serà presentat en cinc etapes en debats amb data tancada. En cada pas 

l’alumnat rep la pertinent correcció per part del professor. 

a) Tria del text. 

b) Llistat i exclusió dels termes no llatins. Llistat dels termes llatins. Localització 

de l’etimologia. Compliment dels punts 1 i 2 de la fitxa. 

c) Compliment del punt 3 de la fitxa. 

d) Compliment del punt 4 de la fitxa. 

e) Compliment del punt 5 de la fitxa i lliurament final. 

 

Aquests passos coincideixen aproximadament amb la conclusió dels temes 

setmanals de la següent manera: 

a) Introducció: varietats del llatí etc.: Pas 1. 

b) Ús de diccionaris etimològics: Pas 2. 

c) Canvis fonètics: Pas 3. 

d) Canvis morfològics: Pas 4. 

e) Canvis semàntics: Pas 5 final. 

 

Després de cada correcció, el professor comunica a l’alumnat tot allò que haja de 

corregir, de manera que queda baix la responsabilitat de l’alumnat el seu compliment. 

El treball final no és qualificable. Cal haver donat tots els passos degudament per a 

obtenir la nota del treball final. La falta d’un dels passos implica perdre la nota del 

treball. 

 

2.4.  Debats  

Els debats del Campus Virtual estaran dividits de la següent manera:  

Setmanalment el professor ha obert dos debats: un debat sobre el tema setmanal per que 

els alumnes pugueren debatre sobre les qüestions relacionades amb aquest, i un 

repositori setmanal per a lliurar els exercicis setmanals, repositori que el professor tanca 

al principi de la classe pràctica setmanal. 



 
 

Durant tot el curs hi ha sempre obert un debat per a dubtes relacionades amb el treball 

final. Per al lliurament de cada pas del treball final, el professor obre un repositori creat 

ad hoc amb data tancada. 

Durant tot el curs hi ha un debat obert Off-Topic per a comentar qüestions no 

relacionades de forma directa amb l’activitat setmanal. 

 

3. AVALUACIÓ I AVALUACIONS 

Segons hem explicat, els elements vàlids per a l’avaluació de l’alumnat han sigut els 

següents: 

a) Realització completa del treball final. 

b) Assistència i participació en classe. 

c) Participació als debats del Campus Virtual, tant als debats setmanals com al 

debat del treball final. 

d) Lliurament dels exercicis setmanals. 

e) Prova teòrica i pràctica escrita (examen). 

Aquest cinc elements són qualificables de manera diferent. Cada element té el seu valor 

de cara a la qualificació final de l’assignatura. Ho representem amb el següent esquema: 

 

 Tipus de qualificació Valor 

Treball Final Apte / No apte 20% 

Assistència i 

participació en 

classe. 

Apte / No apte 5% 

Debats del Campus 

Virtual 

Baixa / Mitja / Alta 10% 

Exercicis setmanals Entre 10 i 0 20% 

Examen Entre 10 i 0 45% 

 

El valor numèric sobre 10 de les qualificacions que hem seguit per a la 

qualificació final és el següent: Apte(10), No apte (0), Baixa (0), Mitja (5), Alta (10). 

Dues parts de l’assignatura són valorades numèricament entre 10 i 0: els exercicis 

setmanals i l’examen. Els exercicis setmanals són qualificats segons el compliment del 

lliurament setmanals, de manera que l’alumnat que haja pujat al repositori setmanal 



 
 

totes els seus exercicis obtindrà un 10. Segons la manca de lliurament d’exercicis 

setmanals, la xifra descomptarà numèricament un punt per cada falta setmanal. 

L’examen final consisteix en tres parts: la descripció d’una llengua romànica, 

valorada en 3 punts sobre 10; una pregunta de teoria dels temes vists a classe, valorada 

en 3 punts sobre 10; i un exercici pràctic d’evolució de 6 paraules llatines, valorat en 4 

punts sobre 10. 

L’aspecte potser més innovador del sistema d’avaluació que hem seguit durant el 

curs 2011-2012, primer curs acadèmics en què aquesta assignatura s’ha desenvolupat, 

ha sigut que cap part de l’assignatura és obligatòria i, per tant, l’alumnat pot compensar 

les mancances en alguna de les parts de l’assignatura amb l’enfortiment d’altres parts. 

La qualificació final és purament sumativa. 

 

4. RESULTATS 

L’assignatura ha estat dividida en dos grups segons la llengua vehicular del 

professor. El seguiment i unió de criteri ha sigut absolut, gràcies, entre altres raons, al 

format de l’assignatura, ja que la divisió en blocs temàtics setmanals ha fomentat la 

coincidència absoluta de mètode i criteri. 

Analitzarem ara el resultat d’un dels dos grups com a representatiu de la totalitat 

de l’assignatura. Els resultats són els següents: 

 

Treball Final Assistència Debats Exercicis Examen 

 20% 5% 10% 20% 45% 

 10 10 10 10 1,5 6,2 

10 10 10 10 5,5 8 

10 10 10 10 3 6,9 

0 10 0 8 NP 2,1 

0 10 10 10 2 4,4 

10 10 10 10 4 7,3 

0 10 5 10 1 3,5 

10 10 5 9 1,5 5,5 

10 10 10 10 2,5 6,6 

10 10 5 10 0 5 

0 10 0 10 0 2,5 

10 10 10 10 2,5 6,6 

0 10 5 10 2 3,9 

10 10 0 9 2 5,2 

10 10 10 10 4,5 7,5 

10 10 5 10 2,5 6,1 



 
 

10 0 0 8 NP 3,6 

10 10 10 10 2 6,4 

10 10 5 9 5 7,1 

10 10 10 10 7 8,7 

0 10 0 10 0 3,2 

10 10 0 10 5,5 7 

10 10 10 10 4,5 7,5 

10 10 0 10 2,5 5,6 

10 10 0 10 3,5 6,1 

10 10 5 10 8,5 8,8 

10 10 10 10 4 7,3 

10 10 10 10 4,5 7,5 

0 10 0 10 1,5 3,2 

10 10 0 10 0 4,5 

0 0 5 6 NP 1,7 

10 10 0 10 5 6,8 

10 10 0 10 0 4,5 

0 0 0 4 NP 0,8 

10 10 10 10 8,5 9,3 

0 10 0 9 0,5 2,5 

10 10 0 10 8 8,1 

10 10 10 10 4,5 7,5 

10 10 0 10 1,5 5,2 

10 10 10 10 2,5 6,6 

 

La nota mitja del total de l’assignatura, calculat sobre 10, és de 5,67. 

La mitja de resultats obtinguts sobre cada part de l’assignatura és la següent: 

Treball final 7,5 

Assistència 9,25 

Debats 5 

Exercicis 9,55 

Examen 2,84 

 

Segons aquest resultats, l’èxit de la forma de qualificar ha sigut lleugerament 

positiu, però amb matisos que cal detallar ara. D’un total de 40 alumnes del grup, 27 

alumnes han superat l’assignatura i 13 no han aconseguit arribar a una mitja de 5. 

Segons els resultats de cada part de l’assignatura, es pot comprovar que unes parts han 

tingut un seguiment més alt per part de l’alumnat. És el cas del lliurament dels exercicis 

setmanals, que han superat la pràctica totalitat de l’alumnat i que, curiosament –i ho 

diem per l’esforç que implica per a l’alumnat– , ha tingut un èxit major (9,55) que la 



 
 

nota obtinguda per l’assistència a classe (9,25). La nota obtinguda per l’assistència a 

classe ha sigut lleugerament més baixa que la del lliurament d’exercicis setmanals, però 

es pot considerar igualment positiva, i la mateixa conclusió es pot obtenir de la 

qualificació del treball final (7,5). 

Les parts de l’assignatura que han resultat clarament deficitàries han sigut la 

participació als debats (5) i, sobretot, l’examen (2,84). 

La baixa qualificació obtinguda als debats setmanals, una part relativament 

còmoda per a l’alumnat, reflexa que el professorat no ha sabut transmetre a l’alumnat la 

importància d’aquesta part de la qualificació, ja que alguns alumnes no hi han participat 

quasi mai. Segons entrevistes finals amb l’alumnat, els professors hem pogut conèixer 

la percepció que han tingut aquests alumnes no participatius dels debats, qui els han 

considerat com una part poc important de l’assignatura, on, segons les seues 

declaracions, importava més la relació personal o d’amistat amb els altres alumnes que 

no l’interès acadèmic. En alguns casos, per posar un exemple, l’alumne tímid preferia 

no participar a uns debats que percebia com una eina social d’un cercle aliè. 

La baixa qualificació obtinguda a l’examen final reflexa, en la nostra opinió, dos 

circumstàncies diferents: per una part, l’examen ha sigut tradicionalment l’element 

fonamental, o únic, de qualificació i, per tant, és probable que l’alumnat que ja havia 

aconseguit qualificacions positives a les altres parts de l’assignatura i sabia que tenia 

aprovada l’assignatura, haja preferit evitar una preparació exhaustiva de l’examen; per 

altra part, la gran majoria d’alumnes s’ha presentat a l’examen, fins i tot aquells era 

evident que no l’havien preparat bé –cosa permesa pel sistema actual de qualificació–, 

de manera que moltes qualificacions deficients, provinents d’alumnes que han decidit 

lliurement “provar sort”, han baixat sensiblement la mitja total. 

L’informe elaborat per la Facultat de Filosofia i Lletres a partir de les enquestes 

efectuades sobre l’alumnat denota que el grau de satisfacció amb el compliment del pla 

d’aprenentatge és d’un 4,47 sobre 5, i el grau de satisfacció amb les proves i criteris 

d’avaluació ha sigut de 4,24 sobre 5. Aquesta informació evidencia que, siguen com 

siguen els resultats, la percepció de l’alumnat sobre el sistema d’avaluació ha sigut 

francament positiva. 

 

5. CONCLUSIONS 

Segons l’anàlisi dels resultats obtinguts durant el curs 2011-2012, els professors 

de l’assignatura Llatí i llengües romàniques hem arribat a les següents conclusions: 



 
 

La percepció de l’alumnat sobre el sistema d’avaluació ha sigut clarament positiva, i, el 

que és més important, la percepció de l’alumnat i del professorat sobre l’acompliment 

dels objectius de l’assignatura ha sigut igualment molt positiva, motiu pel qual hem 

d’estar satisfets. La divisió de l’avaluació en cinc parts independents que donen una 

nota final sumativa ha provocat que l’alumnat es preocupara per les diferents parts de 

l’assignatura. Aquest fet pot constatar-se per l’altíssim compliment del lliurament 

d’exercicis setmanals, potser la part més costosa de l’assignatura. 

Malgrat aquesta bona percepció, cal rectificar i millorar determinats aspectes de 

l’avaluació de cara als pròxims cursos: 

a) Hem de simplificar la correcció del treball final per a que el seu acompliment i 

lliurament siga més senzill per a l’alumnat. En eixe aspecte, és preferible disminuir els 

passos de correcció de cinc a tres. 

 

b) Un dels punts febles de l’avaluació ha sigut la participació als debats. Per això, 

cal recordar i insistir a l’alumnat que la participació als debats del Campus Virtual és 

una part fonamental de l’avaluació, i no una simple eina d’ajuda o d’encontre social que 

no afecta a la qualificació final. Hem de recordar que la insistència en aquest aspecte 

afavoreix el treball en grup i col·laboratiu de l’alumnat, motiu pel qual els professors 

d’aquesta assignatura li hem donat importància i repercussió a la qualificació final. 

 

c) L’altre punt feble de les parts de l’avaluació ha sigut l’examen final. Aquesta 

feblesa, com hem dit, està causada per la percepció de que qualsevol nota de l’examen, 

per baixa que siga, pot resultar-li útil a l’alumnat, de manera que alguns alumnes s’han 

presentat a l’examen sense la pertinent preparació. Hem de corregir eixe aspecte, 

senyalant per al pròxim curs que caldrà una qualificació mínima de l’examen per a que 

aquesta qualificació puga ser computada a la suma de la qualificació final. 

 

d) Només en el cas de que un grup siga molt nombrós, caldrà emprar un sistema 

clar de control d’assistència a classe, com és l’ús d’una fulla de signatures. 
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