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MATRÍCULA
Inici  i final de matrícula curs 1:
1/07/2022 - 27/09/2022

Inici i final de matrícula curs 2:
1/07/2022 - 7/02/2023

Preu del curs: 58€ per ECTS

Matriculacions on-line:
https://matricules.iscreb.org/

ACCÉS
No són necessaris coneixements previs

d'egipci clàssic per al primer nivell. 

Per al segon curs és necessari haver

cursat i superat: Egipci Clàssic I. 
Per al segon curs és necessari haver

cursat Egipci Clàssic I i II.

Llengua vehicular del curs: castellà 

DOCENT
Pilar Casals i Miret; Llicenciada en

Història, especialitat en Història Antiga

per la Universitat de Barcelona.

Diplomada i Màster en Egiptologia per la

Universitat Autònoma de Barcelona.

Carrer de Francesc Cairat, 22 
AD600 Sant Julià de Lòria 
Principat d’Andorra
www.elc.euniv.eu
https://elc.euniv.eu

https://elc.euniv.eu/ca
https://elc.euniv.eu/ca


EGIPCI CLÀSSIC
ON-LINE

La llengua egípcia forma part del conjunt de

llengües antigues que han marcat la història

de l'arc mediterrani. El seu coneixement

permet l'aproximació al món dels antics

egipcis, a la seva cultura, creences,

administració. La llengua egípcia no només té

una llarga història de més de 4000 anys

d'evolució, sinó que la seva escriptura, la

jeroglífica, va influir en el desenvolupament de

l'alfabet, podent reconèixer en les primeres

inscripcions protosinaítiques alguns dels

signes egipcis. 

EGIPCI CLÀSSIC I (4 ECTS)
OBJECTIUS

Adquirir nocions de la gramàtica de l'egipci-mig.

Conèixer alguns elements de vocabulari vinculat

a fórmules religioses.

Dominar la terminologia tècnica de lingüística

requerida per a aquest nivell.

Coneixements:

EGIPCI CLÀSSIC II (4 ECTS)
OBJECTIUS

Adquirir nocions de la gramàtica de l'egipci-mitjà.

Conèixer alguns elements de vocabulari vinculat a

fórmules religioses.

Dominar la terminologia tècnica de lingüística

requerida per a aquest nivell.

Consolidar els coneixements adquirits durant al

llarg del primer curs.

Familiaritzar-se amb els signes jeroglífics.

Reconèixer les fórmules fixes d'ofrenes i d'adoració.

Capacitat per a poder identificar alguns signes i

paraules jeroglífiques en la iconografia egípcia.

Analitzar morfosintàcticament estructures

sintàctiques.

Diferenciar entre les diferents estructures

estudiades.

Coneixements:

Habilitats:

Familiaritzar-se amb els signes jeroglífics.

Reconèixer les fórmules fixes d'ofrenes.

Capacitat per a poder identificar alguns signes i

paraules jeroglífiques en la iconografia egípcia.

Analitzar morfosintàcticament estructures

sintàctiques bàsiques.

Diferenciar entre les diferents estructures

estudiades.

Habilitats:

EGIPCI CLÀSSIC III (4 ECTS)
OBJECTIUS

Adquirir nocions de la gramàtica de l'egipci-mig.

Conèixer alguns elements de vocabulari vinculat a

fórmules religioses.

Dominar la terminologia tècnica de lingüística

requerida per aquest nivell.

Consolidar els coneixements adquirits al llarg dels

dos primers cursos.

Conèixer les diferents eines per a poder treballar de

forma autònoma amb elements nous.

Familiaritzar-se amb les diferents lectures dels

signes jeroglífics.

Reconèixer les fórmules fixes d'ofrenes i d'adoració

i poder-les traduir.

Capacitat per a poder identificar alguns signes i

paraules jeroglífiques en la iconografia egípcia.

Familiaritzar-se amb les diferents eines per a

desxifrar nous signes i vocabulari egipci de forma

autònoma.

 Analitzar morfosintàcticament estructures

sintàctiques.

Diferenciar entre les diferents estructures

estudiades.

Coneixements:

Habilitats:


