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Clàssiques 

 
Grec 

 
2n BTX 

 
Grup anivellat 

 
  Continguts Trimestre     

1r 2n  3r  
   Qualificació i Criteris d´ Avaluació 

Llengua 
- Repàs i consolidació de les declinacions 
- Adjectius: paradigma de πολυς, πας i µεγας 
- Graus de l´adjectiu: sintaxi 
- Preposicions i preverbis. Pronoms  
−Repàs sistema verbal: Futur,Imperfet i  Aorist 
Sintaxi: Infinitiu, relatiu ος, η, ο 
- Veu mitjana-passiva. Genitiu agent 
  - Alguns verbs “polirizos”. 
 - Verbs en  −µι i verbs contractes 
- Verbs freqüents com οιδα, ερχοµαι,  
- Formes impersonals: χρη, δει 
- Ús del diccionari. Enunciat dels verbs 
- Ampliació d´etimologia 
 
Cultura i civilització 
 - Etapes històriques: minoics, aqueus. 
 - Antecedents mitològics de la Ilíada. 
 - Repàs d´Homer i personatges de la Ilíada. 
 - La comèdia: Aristòfanes, Els Núvols.                                  
 - Tragèdia. Prometeu Encadenat. 
 - Edificis:temples i teatre. 
 - Historiografia. Tucídides. 
 - Comentari oral i puntual de mites grecs. (variatio) 
 - Repàs general de continguts culturals de 1r curs 
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Avaluació: 
-Hi haurà un control de traducció: text o frases, i un altre de morfologia, que 
faran mitjana 60% 40% respectivament quant a la nota de llengua.  
-Un control de literatura i civilització, que farà mitjana aritmètica amb el 
promig de llengua. 
No es pot aprovar sense passar el control de lectures preceptives de les 
PAU. 
Recuperació i millora de nota: 
-Es farà una recuperació dins el 3r trimestre per tal d´aprovar el curs al 
maig, així com recuperació de pendents de 1r curs o treballs anteriors no 
entregats. 
- els alumnes que ho desitgin poden fer un control específic per apujar la 
nota final fins a 0.5 punts, sempre que sigui superior a la anterior.  
- La nota s´arrodoneix amb 0.4 cap avall i 0.6 cap amunt.  
-Les exposicions voluntàries, les aportacions a la classe i l´evolució positiva 
al llarg del curs poden ser un referent en cas de dubte per  arrodonir la nota 
final. En principi, milloren la nota del mateix trimestre sobre 0.5 punts. 
 

 
 



 
   Metodologia i Recursos     Recuperació 
 
El material de base és el dossier ad hoc del curs. 
Treballs monogràfics de cada alumne per conformar un dossier propi i 
reduit de cultura. 
Tret de temes que necessitin una classe sencera, la metodologia intenta 
variar els continguts i activitats a una mateixa sessió, la VARIATIO . 
La participació a la classe esdevé fonamental, amb aportacions voluntàries o 
exposicions puntuals, a banda del treball per parelles i les correccions 
conjuntes habituals. 
Llengua: 
Exercicis de identificació i recerca de morfologia nominal i verbal. 
Comentaris de valors sintàctics.  
Análisi i traducció amb diccionari de textos d´autors llatins a casa i 
correcció conjunta a l´aula. 
-Repàs de la morfologia nominal i verbal, amb exercicis del dossier. 
-Anàlisi i traducció de frases il.lustratives d´aspectes sintàctics explicats. 
-Anàlisi i traducció de textos ràpids adaptats. 
-Aspectes pràctics i d´habilitat  a la recerca al diccionari. 
- Exposicions personals de sintaxi i de civilització. 
- Interpretació de textos paleogràfics. 
- Contextualització al llenguatge habitual de les expressions llatines. 
Cultura: 
-Consulta de pàgines web relacionades amb temes puntuals   de literatura i   
 cultura clàssica. 
-Repàs d´institucions gregues: religió, mitologia, edificis, urbanisme, art, 
 geografia, amb fotocòpies, dossier i documentals o bé amb PWP per parelles 
- Posa´t a prova repàs al WEB amb preguntes multiopció del temari PAU. 
- Realització d´examens de selectivitat anteriors. 
- Síntesi escrita sobre temes de civilització,  tot emulant la selectivitat. 

Procediment de recuperació: 
Els alumnes que hagin suspès un dels controls de cultura el podrà recuperar 
al mateix trimestre - si hi ha temps- amb la realització d´un examen similar 
que no podrà ser escurçat ni adaptat, sino que reflectirà el grau d´assoliment 
comú establert als objectius del curs. No es pot recuperar amb treballs  o 
exposicions el que s´ha avaluat amb examen.  
La nota final de curs de llengua es recupera si es passa el tercer trimestre, es 
considera acumulativa. les parts de literatura o lectures preceptives es poden 
recuperaran  als examens finals, amb nota de 5. 
 
      Competències i Transversalitat 
- Competències generals i específiques: 
    A comunicativa i de interacció. 

    A recerca, tria i gestió de recursos. 

       Domini de les TIC i altres fonts. 
    A desenvolupament d´estratègies i  metodologies conduents a una   

         finalitat o projecte. 
    A  Personal: destreses i actituds que formin com a ciutadà integrat al seu  

       entorn. 
    A Relacional: lligar la historia amb el món actual, valorar aquest fets   

         com arrels de les nostres llengües i tradicions. 
- Relació amb Llengües catalana i castellana i Literatura:  
Implementa el domini de les estructures sintàctiques i la comprensió de 
textos, així com amplia el vocabulari culte. 
Ampliació de vocabulari en general i dels recursos estilístics en particular. 
Aprofundiment en el sentit etimològic dels mots. 
Reconeixement dels models literaris grecs a la literatura espanyola i 
catalana: poesia bucòlica, tragèdia, recursos poètics. 

- Història, Història de l´art i filosofia: 
 Conceptes del món i  trets filosòfics de la tradició greco-romana. 
 Restes materials grecs a la Península: arquitectura i urbanisme. 
 Mitologia i pintura. 
 

      


