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PLA DOCENT 
MATÈRIA: Cultura Clàssica. 4 ESO  
CURS: 2018-2019 
PROFESSORA: Rafi Ruiz 
 
HORARI: Dues hores setmanals. 
 
OBJECTIUS DEL CURS:  
 
 

- L'objectiu principal d'aquest curs és introduir l'alumnat en la contribució del món clàssic a la               
civilització occidental en els àmbits literari, artístic, cultural i científic, entre d’altres, per tal que               
reconeguin i valorin críticament alguns elements comuns provinents del món clàssic. 

 

- Aquesta matèria optativa vol contribuir a la millora de la formació humanística de l’alumnat,              
proporcionant una base sòlida per assentar coneixements no únicament de les ciències humanes i              
socials, sinó també de disciplines científiques i tècniques. 

 
 
CONTINGUTS A TREBALLAR: 
 
 

1. Grècia i Roma com a civilitzacions històriques. 
2. Iniciació als elements bàsics de les llengües i literatures grega i llatina. 
3. Herència de la cultura clàssica.  

 
TEMPORITZACIÓ DELS CONTINGUTS: 
 

- S’aniran alternant els continguts d’història, etimologia, mitologia, llengua, art, literatura. Al           
començament de curs l’alumnat en veure el material tindrà una concepció més clara de cada               
apartat i de la temporització. 

 
MATERIALS NECESSARIS PER A LA CLASSE: 
 

- S'utilitza Dossier de Llengua i Cultura.  
 
 
METODOLOGIA DE LES CLASSES 
 

- Explicació de continguts . 
- Lectura de fonts primàries i secundàries.. 
- Posta en comú dels dubtes que van sortint a mesura que s’avença en l’assignatura. 
- Correcció de deures o feines. 
- Activitats diverses per consolidar els conceptes treballats. 
- Treballs en equip. 
- Exposicions orals amb recolzament de material digital. 
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- 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. 
 
_ Lectura d’una obra clàssica o selecció. 
 
 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ  
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