
 
 

 

Cultura Clàssica per a 1r i 2n d’ESO 
 

T'havies plantejat mai per què parles la llengua que parles, per què vas a 
escola, d'on prové el nom dels planetes, per què jugues a pilota o per què portes 
sandàlies? Bona part del que som nosaltres hui en dia, dels nostres costums, llengua 
i cultura, provenen directament dels antics grecs i romans. 
 Amb aquesta assignatura coneixeràs com es vestien, què menjaven, quins 
déus tenien, com parlaven, jugaven, pensaven, què llegien, com eren les seues cases 
i ciutats, etc. 
 Cultura Clàssica suposa un acostament inicial a aquells aspectes més 
interessants del nostre passat grecollatí, i al mateix temps, t'ajudarà a comprendre i 
reforçar altres matèries del currículum. 
 
 

 
 

      
 
 

Además, nos adentraremos en el mundo de la mitología griega a través de sus 

divinidades, sus héroes y heroínas. 

Entre los CONTENIDOS CURRICULARES abordaremos la geografía, la historia, la 

vida cotidiana, el arte y las huellas del pasado clásico en nuestro mundo actual, 

porque nuestra sociedad se ha ido construyendo, con influencias de otras culturas, 

sobre los pilares de la civilización griega. A partir de sus saberes, transformados y 

adaptados por los romanos, Europa llegó a ser lo que es, y ese proceso se ha ido 

manifestando en la literatura, el arte, la filosofía y el origen del pensamiento científico.  

 

 

ESTUDIA CULTURA CLÁSICA 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓ SOBRE OPTATIVITAT EN 3r ESO  

ASSIGNATURA                                                                                        CULTURA CLÀSSICA 

PERTANY AL DEPARTAMENT DE                                                         GREC 

VISIÓ PANORÀMICA DE CONTINGUTS 

L'assignatura consisteix en l'aproximació a diferents elements de la cultura clàssica com a part 

fonamental de la cultura europea. S'anomena cultura clàssica a la cultura de les societats grega i 

romana corresponents al període que comprén des del 1200 a.C. fins a la caiguda de l'imperi romà. 

Els continguts corresponents a tercer curs són: 

- Invenció de l'escriptura. Evolució dels sistemes d'escriptura. Relació de les llengües grega i 

llatina amb les llengües de la Comunitat Valenciana.  

- Situació i breu relació de l'evolució històrica de les civilitzacions grega i romana. 

- Geografia del mon greco-romà. 

- Religió i mites. 

 

ÉS IMPORTANT SI ES PRETÉN ESTUDIAR POSTERIORMENT batxillerat d'humanitats i 

ciències socials. 

 

OBSERVACIONS D'INTERÉS 

L'estudi dels continguts serà a travers de lectures i treballs pràctics. 

Serà part important de l'avaluació la millora del nivell de lectura i l'ampliació del vocabulari. 

 

SI ENCARA TENS ALGUNA CURIOSITAT PARLA AMB                            ELENA GALLARDO 

 

 

 



 
 

 

INFORMACIÓ SOBRE OPTATIVITAT EN 4t ESO  

ASSIGNATURA                                                                                        CULTURA CLÀSSICA 

PERTANY AL DEPARTAMENT DE                                                         GREC 

VISIÓ PANORÀMICA DE CONTINGUTS 

L'assignatura consisteix en l'aproximació a diferents elements de la cultura clàssica com a part 

fonamental de la cultura europea. S'anomena cultura clàssica a la cultura de les societats grega i 

romana corresponents al període que comprén des de l’Edat del Bronze. fins a la caiguda de 

l'imperi romà. Els continguts corresponents a quart curs són: 

 

-Marc històric i geogràfic de Grècia i Roma. L’Imperi Romà. 

-Vida quotidiana: la família, l’educació, els jocs.  

- Organització sociopolítica del mòn clàssic: les polis i la democràcia atenesa. La República 

romana i el Senat. 

- Els gèneres literaris de Grècia a Roma. 

- La mitologia grega: déus i herois.  

- L’art clàssic 

ÉS IMPORTANT SI ES PRETÉN ESTUDIAR POSTERIORMENT batxillerat d'humanitats i 

ciències socials. 

 

OBSERVACIONS D'INTERÉS 

L'estudi dels continguts serà a travers de lectures i treballs pràctics. 

Serà part important de l'avaluació la millora del nivell de lectura i l'ampliació del vocabulari. 

 

SI ENCARA TENS ALGUNA CURIOSITAT PARLA AMB                            ELENA GALLARDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓ SOBRE OPTATIVITAT EN BATXILLERAT 

ASSIGNATURA                                                                                 

GREC I 

PERTANY AL DEPARTAMENT DE                                               GREC 

VISIÓ PANORÀMICA DE CONTINGUTS 

- Comprensió de les característiques morfològiques i sintàctiques de la llengua grega antiga (amb 

alguna informació sobre la llengua grega moderna) que és una llengua flexiva de la mateixa 

família que el llatí i les llengües romàniques, l'anglés, l'alemany, etc. Comparació de la llengua 

grega amb la llengua pròpia o d'altres conegudes (castellà, valencià, anglés, francés...) 

- Interpretació i comprensió de frases i textos en llengua grega. Aproximació a la literatura. 

- Relació del vocabulari i expressions gregues amb les de la llengua pròpia o d'altres conegudes. 

- Comprensió de les característiques de la societat grega antiga i la seua història. 

ÉS IMPORTANT SI ES PRETÉN ESTUDIAR POSTERIORMENT ESTUDIS 

UNIVERSITARIS de: 

Español, lengua y literatura 

Estudios ingleses 

Filologia catalana 

Estudios franceses, hispánicos 

Filología clásica 

Lenguas modernas y sus literaturas 

Traducción e interpretación, Traducción y mediación lingüística 

Historia, Historia del arte 

Humanidades, Humanidades y estudios interculturales 

Filosofía 

Derecho 

Información y documentación 

Maestro/a educación infantil o primaria 

Periodismo 

También interesante para: Criminología, Criminología y seguridad,  Gestión y administración 

pública 

OBSERVACIONS D'INTERÉS 

No cal tindre coneixements previs de grec. Tampoc és necessari haver cursat llatí en 4t d'ESO , 

encara que és interessant i útil. 

SI ENCARA TENS ALGUNA CURIOSITAT PARLA AMB                          ELENA GALLARDO 

Cap de Departament 

 


