Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut d’Educació Secundària

PLA DOCENT
MATÈRIA: Cultura Clàssica (optativa de 3r d’ESO)
CURS: 2018 - 2019
PROFESSORA: Rafi Ruiz
HORARI DE LA MATÈRIA: Dues hores setmanals. La durada de la matèria és trimestral.
OBJECTIUS DEL CURS: Introduir l’alumnat en el coneixement de la cultura grecoromana i
prendre consciència de la seva rellevància i pervivència al llarg de la història de la cultura
occidental i en la vida quotidiana de l’alumnat.

CONTINGUTS:
-

Introducció a la geografia del món grecoromà.
El llatí i les llengües romàniques.
La llengua grega.
L’origen clàssic dels mots.
Els mites grecollatins: déus i herois. Odisseu.
La vida familiar a Grècia i Roma.
La vida social
La religió
Institucions polítiques i societat.
L’exèrcit i la guerra

MATERIALS NECESSARIS PER LA CLASSE:
- Diversos materials impresos o digitals que seran facilitats per la professora al llarg del curs.

METODOLOGIA DE LES CLASSES:
● A partir dels coneixements previs de l’alumnat, es farà una introducció al tema i sovint
l’alumnat farà recerca d’informacions. És molt important lligar el temes treballats amb el món
actual.
● Es donarà molta importància a la participació activa de l’alumnat, tant en la realització
d’exercicis i altres activitats com en les exposicions orals .
● Les explicacions “teòriques” es faran, sempre que sigui possible, amb el recolzament de
recursos audiovisuals o materials TIC.
● Es faran activitats diverses, a vegades interactives, per consolidar els conceptes treballats.
● Es motivarà a l’alumnat en l’ús de material en anglès, acompanyant-los en l’aprenentatge de
l’assignatura a partir de totes les llengües vehiculars del centre, de la qual una és l’anglès.
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