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0.0.- INTRODUCCIÓ. 

 

 L’ensenyament de les llengües i cultura clàssiques –llatina i grega- té com a finalitat pro-

porcionar als alumnes coneixements bàsics que els ajuden a reconèixer els referents clàssics de 

la cultura occidental que els permitisquen aprofundir en el món contemporani, tant en l’aspecte 

socio-polític com artístic, ajudant-los a adquirir la maduresa personal i social que els permitisca 

formar-se criteris que ajuden a l’anàlisi crítica. 

 Aquestes matèries contribueixen a adquirir i millorar la competència lingüística, tant oral 

com escrita, ja que són substrat de les nostres llengües, però també són instruments 

d’enriquiment lèxic i de comunicació.  

 Per això en tots els cursos, tant d’ E.S.O. com de Batxillerat, dedicarem part del temps a 

llegir i escriure en les llengües maternes per millorar l’expressió oral i escrita, comprendre tex-

tos de dificultat adequada als distints nivells, i millorar la capacitat dels alumnes per relacionar 

coneixements de diferents tipus i el nous amb els que ells ja tenen, per tal d’interpretar més ri-

gurosament el que lligen.  

 Molts dels nostres alumnes tenen serioses dificultats amb la llengüa, no soles amb 

l’ortografia, sinò també en la capacitat d’entendre textos senzills i de dir clara i correctament el 

que han de dir. Per intentar ajudar-los a aconseguir això, farem diversos exercicis segons els 

nivells: 

1. Cada alumne, individualment, fa la lectura d’un tema, buscant en els diccionaris que tenen a 

l’aula el vocabulari nou. Un alumne fa el resum oral, fent que s’expresse correctament. Després 

cada alumne fa un resum escrit. 

2. Es fa una lectura conjunta en veu alta d’un tema, atenent al vocabulari nou. Es fa després un 

comentari entre tots, guiats pel professor, fent anàlisi i resum, amb un guió a la pissarrra. 

Després els alumnes redacten el comentari. 

3. El professor o un dels alumnes fa un dictat, del que després es fa un comentari oral. 

4. Cada alumne llig una pregunta que després explica a la resta de la classe. Els demés redacten 

el que han oït. Al final es fa un resum del tema amb les informacions de tots. 

 

0.1.- COMPETÈNCIES. 

 

 Les directrius legals per fer les programacions didàctiques insisteixen en fer explícites les 

competències que es desenrotllen lligades als coneixements de cada matèria i als objectius que 

es pretén aconseguir. La Recomanació 2006/962/EC del Parlament Europeu i del Consell so-

bre les competències clau per a l’aprenentatge permanent delimita la definició de competèn-

cia, entesa com  una combinació de coneixements, capacitats o destreses i actituds adequa-

des al context.  

 Personalment, no veig cap diferència pedagògica entre la concepció d’aquest tipus 

d’aprenentage y el que parlava de continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals, 

expresats en el saber, saber fer y saber dir. Però, ja que s’ens demana fer explícit el nom de 

les competències i a quins conceptes van lligats, intentaré resumir quines competències intenta-

rem desenrotllar de manera més directa en les classes de les diferents matèries del Departament 

de Llatí i Grec. 

 

- Competència en Comunicació Lingüística (CCLI). Es basa en el coneixement del compo-

nent lingüístic, el discursiu i el socio-cultural. Han de millorar el seu nivell lingüístic tant oral-

ment com per escrit, i en diferents supports. És un instrument fonamental per a adquirir co-

neixements, dins i fora de l’escola, en contextos formals i informals. La lectura es una destresa 

bàsica per ampliar aquesta competència, i també els diversos tipus de textos. 
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- Competència Digital (CD). La persona ha de ser capaç d’usar habitualment les TIC selec-

cionant la informació, valorant-la i fent un ús ètic. Han de conèixer les wikis, foros, blogs, etc. 

tenint en compte la normativa sobre els drets d’autor i les licències d’ús i publicació.  

 

- Competència Aprendre a Aprendre (CAA). Es caracteritza per l’habilitat per iniciar, orga-

nitzar i persistir en l’aprenentatge. Esto exigeix capacitat per a motivarse per aprendre, motiva-

ció lligada a la curiositat i la necessitat d’aprendre, per una banda, i al fet d’ assolir les metes 

proposades, per un’altra. Requereix també conèixer el propis processos d’aprenentatge per 

ajustar-los als temps i les demandes de les tasques, mitjançant estratègies de planificació, su-

pervisió i avaluació. És una competència que s’adquireix també amb el treball en equip. Els 

professors han de procurar que els alumnes siguen conscients del que fan per aprendre y bus-

quen alternatives. Saber aprendre en un determinat àmbit implica ser capaç de adquirir nous 

coneiximents, capacitats i destreses pròpies de dit àmbit. 

 

- Competència Social i Cívica (CSC). Adquirir estes competències suposa ser capaç de po-

sar-se al lloc de l’altre, aceptar les diferències i respectar els valors, creències , cultures i la 

història dels altres. Implica capacitat per utilitzar els coneixements sobre la societat per inter-

pretar fenòmens socials cada vegada més diversificats i elaborar respostes. És fonamental ad-

quirir els coneixements que permitisquen comprendre els codis de conducta generalment ac-

ceptats en les distintes societats i entorns, així com els conceptes relatius als individus, al tre-

ball, a la igualtat entre homes i dones i entre diferents grups culturals. Incloeix valors com la in-

tegritat i la honestitat. 

 

- Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor (SIEE). Implica la capacitat d’elegir, planificar i 

utilitzar els coneixements, destreses i actituds necessaris amb criteri propi per tal d’assolir 

l’objectiu previst. Requereix destreses com capacitat d’anàlisi, de planificació o resolució de 

problemes, i habilitats per a treballar individualment i en equip, pensament crític i sentit de la 

responsabilitat, confiança i autoevaluació. 

 

- Consciència i expressions culturals (CEC). Implica conèixer i valorar les diferents manifes-

tacions culturals i artístiques. Requereix coneixements sobre patrimonio cultural, histórico-

artístic, literàrio, etc. Per al seu desenrotllament es necessari adquirir coneixements de les prin-

cipals obres del patrimoni cultural i artístic en diversos períodes històrics, en relació amb la so-

cietat que les produeix.  

 

 

0.2. TRANSVERSALS. 

 

 Els continguts transversals, comuns a totes les matèries de l’àrea de les llengües i la cul-

tura clàssiques, serveixen de base metodològica per abordar la forma de treballar els continguts 

culturals, aportant contextos d’execució específics, la utilització de les TIC, la planificació i 

organització de projectes i tasques, el treball i aprenentatge en grups cooperatius, etc. que re-

sulten imprescindibles en una ensenyança-aprenentatge per competències. 

 

 Adequant els nivells als diferents cursos i grups, els continguts transversals que atenem a 

les nostres matèries són els següents: 
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1. El paper de la dona en la societat, les classes socials, el sistema polític, la família, el respecte 

pel patrimoni, etc. Utilització d’es-tratègies lingüístiques i no lingüístiques: inici, manteniment i 

conclusió; cooperació; normes de cortesia i del respecte en l’ús del llenguatge. 

2. Elaboració de treballs d’investigació i/o exposicions, individuals o en grup, sobre la pervi-

vència de lo mític en les diferents manifestacions artístiques; la pervivència del lèxic grecollatí 

en la llengua pròpia; el patrimoni; la influència de l’organització política i social, etc. 

3. Recerca d’informació variada sobre lèxic, vida quotidiana, patrimoni, pervivència de la cul-

tura clàssica en diferents àmbits, etc. en diverses fonts i pàgines web especialitzades, utilitzant 

estratègies de filtre en la recerca i selecció de la informació, síntesi, presentació de continguts, 

procediments de cites i paràfrasi, de bibliografia i de bibliografia web. 

4. Assumpció de distints rols en equips de treball. Solidaritat, tolerància, respecte i amabilitat. 

Tècniques d’escolta activa. 

 

Criteris d’avaluació dels continguts transversals (CCLI, CAA, CD, SIEE, CSC): 

- Expressar-se correctament per escrit, amb un nivell adequat d’ortografia, vocabulari i cons-

trucció sintàctica. 

- Participar en intercanvis comunicatius de l’àmbit personal, acadèmic o social, aplicant les es-

tratègies lingüístiques i no lingüístiques del nivell educatiu pròpies de la interacció oral utilit-

zant un llenguatge adequat. 

- Buscar i seleccionar informació de forma contrastada en diverses fonts, documents de text, 

imatges, vídeos, etc., i organitzar-la per mitjà de diversos procediments de síntesi o presentació 

dels continguts;  registrar-la en paper de forma acurada, i elaborar textos, citant-ne adequada-

ment la procedència. 

- Realitzar de forma eficaç tasques o projectes; tindre iniciativa per a emprendre accions, mos-

trar curiositat i interés durant el seu desenrotllament i actuar amb flexibilitat buscant solucions 

alternatives. 

- Participar en equips de treball per a aconseguir metes comunes assumint diversos rols amb 

eficàcia i responsabilitat, donar suport a companys i utilitzar el diàleg per a resoldre conflictes i 

discrepàncies. 
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I.- CULTURA CLÀSSICA 3º E.S.O. 

 

1- OBJECTIUS.  
 

- L’objectiu principal serà el desenvolupament i la millora de la comprensió i expressió, oral i 

escrita, mitjançant el contacte de l’alumne amb les paraules gregues i llatines que han deixat la 

seua empremta en les diverses llengües amb les quals l’alumne es relaciona. 

- Aproximar l’alumne al món clàssic per tal que comprove, per si mateix, que és la base de 

l’anomenada “civilització occidental”. 

- Descobrir un nou món, molt ric en imatges: la mitologia. Això pot contribuir a augmentar la 

capacitat creativa de l’alumne. 

- Conéixer les empremtes històriques deixades pels antics a l’entorn més pròxim. 

- Conéixer les manifestacions artístiques i literàries de l’antiguitat, apreciant-les com a base de 

creació i recreació posterior. 

- Desenrotllar l’interés pel aprenentatge i bon ús del llenguatge i d’unes estructures lingüísti-

ques cada vegada més riques. 

- Apreciar la comunicació oral: tant el parlar bé públicament com valorar les persones que sa-

ben fer-ho. 

- Apreciar la cultura com a font de plaer intel·lectual. 

 

2- METODOLOGIA. 

 

La metodologia combinarà les explicacions del professor amb les activitats realitzades pels 

alumnes, intentant que siga el més participativa possible. Algunes de les activitats que volem 

fer són: 

- Comentaris de quadres famosos. 

- Relats de certa llargària amb els quals els alumnes practiquen l’art de parlar en públic. 

- Excursions per visitar llocs històrics o museus. 

- Un quadern de Cultura Clàssica, que l’alumne ha de fer amb els apartats següents: 

- Temari. 

- Paraules i expressions llatines i gregues, o derivades d’elles, usades hui en dia. 

- Materials, on inclouran les fotocòpies que rebran. 

- Projecció de pel.lícules o diapositives  referents als temes tractats cada trimestre. 

- Búsqueda per part dels alumnes de informació on-line. 

 

La línia general d’actuació serà la següent: 

- Preparació de l’activitat per mig d’un debat  que pose de manifest les idees prèvies. 

- Presentació del professor dels materials que s’usaran. 

- Tasques concretes que es faran: lectures, resums, comentaris, recerques en biblioteques i 

webs especialitzades 

 

3- CONTINGUTS. 

 

Bloc I: Geografia i Història. 

1. Mesopotàmia, cuna de la civilització.  

2. Situar geogràficament Grècia i Roma a l’época de major apogeu cultural i de la seua màxi-

ma expansió.  

3. Etapes, fets importants i personatges rellevants de Grècia i Roma. Grècia: de Pericles (s.V 

a.C.) a Alexandre (s.IV a.C.) Roma: d’August (s.I a.C.-s.I d.C.) a Trajà (s.II d.C.) 
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Bloc II: Mitologia. 

1. Cosmogonia. 

2. Mites naturals. 

3. Herois. Característiques. Visió actual i antiga. 

4. Monstres mitológics. Els monstres femenins. 

5. Pervivència del mite a l’art. 

 

Bloc III: Art a Grècia i Roma. 

1. Grècia: ciclàdic, minoic, micènic. De l’arcaic a l’helenístic. 

2. Roma: etrusc, clàssic, paleocristià. 

3. Pervicència de la civilització clàssica a l’art actual. 

 

Bloc IV: Societat i vida quotidiana. 

1. Classes socials a Grècia i Roma. 

2. La família. Situació de la dona 

3. Grècia: Els jocs olímpics. Roma: Pà i circ. 
 

Bloc V: Llengua. 

1. Distins tipus d’escritura. 

2. Alfabet llatí i grec. 

3. Indoeuropeu. 

4. Llengües romàniques. 

5. Etimologies gregues i llatines. 

 

4- PROGRAMACIÓ. 

 

Primer trimestre. 

 

Tema 0.- L’origen de la civilització. Cultures mesopotàmiques: sumeris, acadis, hitites. 

 

Tema 1.- Introducció històrica a Grècia. 

1.1.Fundacions, tipus de societat, economia, etc..  

1.2. Mites dels origens. Reis autòctons: Cècrops, Erictoni i Erecteu. Naiximent d’Atenea. 

Fundació d’Atenes.  

1.3. Civilització cretenc: el laberint de Cnossos. El Minotaure. Dèdal i Ícar. 

1.4. Civilització micènica: Agamenó i Clitemnestra. Esparta: Menelau i Helena.  

 

Tema 2.- Guerra de Troia. 

2.1. Judici de Paris: Expressió derivada d’aquest mite: “La manzana de la discordia”. 

2.2. Helena de Troia. Rapte de Paris. 

2.4. Guerra de Troia. 

 

Tema 3.- Fi de la guerra. Els herois tornen a casa: L’ Odissea.  

3.1. La cova de Polifem. 

3.2. Escil.la i Caribdis. 

3.3. L’illa d’Èol. 

3.4. Circe. 

3.5. Baixada a l’ Infern. 
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3.6. Les Sirenes. 

3.7. Les vaques de Helios. 

3.8. Calipso. 

3.9. Nausícaa. 

 

 Tots els mites greco-llatins es compararan amb els d’altres civilitzacions, especialment la 

jueva-cristiana i l’egípcia, fent que els alumnes constaten la pervivència d’eixes mites i la in-

fluència entre les distintes civilitzacions. 

 Les explicacions aniran acompanyades de representacions artístiques: quadres, ceràmi-

ques, etc. Veurem a classe una película relacionada amb els temes estudiats, probablement 

l’Odissea, de Andrei Konchalovski. 

 

Segon trimestre. 

 

Tema 4.- Introducció històrica a Roma. 

4.1.Fundacions, tipus de societat, economia, etc. D’August a Trajà. 

4.2. Mites dels origens de Roma -arrivada d’Enees a Itàlia, llegenda de Ròmul i Re-mus. 

 

Tema 5.- La vida quotidiana a Roma. 

5.1. El naixement, la família, els noms, la dona. 

5.2. Els jocs. 

 

Tema 6.- El espectacles públics a Roma i els jocs olímpics a Grècia. 

6.1. El teatre, circ i amfiteatre a Roma.  

6.2. Jocs olímpics a Grècia. Significat religiós. Proves. La treva sagrada. 

 

La pel·lícula-documental proposada per aquest trimestre és Coliseo. Círculo mortal de Roma. 

Veurem també imatges de moisaics romans relacionats: gladiadors, curses, etc. 

 

Aquest trimestre introduirem l’alfabet llatí i grec, explicant el seu origen en la mesura que 

la capacitat dels alumnes ho permet, per treballar més a fons l’etimologia i l’evolució del llatí a 

les llengües romàniques. 

 

Tercer trimestre. 

 

Tema 7.- El mite. Tipus de mites: cosmogònics, teogònics, antropogònics i etiològics. 

 7.1. Origen de l’univers: Caos i la Nit.  Gea i Urà. Cronos i Rea. Gegants i Titans. 

 7.2. El Panteó Olímpic. 

 

Tema 8. Monstres mitològics: Medusa, Esfinx, Pegàs. 
 

Tema 9.- Els herois: Édip, Teseu, Jasó, Perseu. 
  

 Els alumnes fan un treball individual sobre un dels monstres o herois i l’exposen davant 

els seus companys. Poden ajudar-se amb un power-point, un mural, etc. 

 

Completem amb unes interessants diapositives de pintures de Rubens, Zurbarán i altres, i –si és 

possible- la pel·lícula Furia de Titanes, de Desmond Davis. 
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5- AVALUACIÓ. 

 

5.1. Criteris d’avaluació: 

- Suficient grau d’utilització dels materials, i capacitat de trovar-ne de nous. 

- Comprensió i seguiment de les activitats programades. 

- Aportacions i iniciatives. 

- Hàbit de treball. 

- Participació en col·loquis. 

- Col.laborar en equips de treball en una tasca col·lectiva. 

 

5.1.2. Criteris d’ avaluació de tercer d’ E.S.O. 
 

Bloc I: Geografia i Història. (CCLI, CAA, CEC): 

- Identificar els marcs geogràfics de les civilitzacions grega i romana en el seu apogeu cultural i 

localitzar en mapes els llocs rellevants, utilitzant les estratègies de comprensió lectora del nivell 

educatiu.  

- Descriure les etapes de les civilitzacions grega i romana, explicar les circumstàncies que ori-

ginen els principals esdeveniments i el paper que exerceixen els seus protagonistes, elaborant 

un eix cronològic.  

Bloc II: Mitologia. (CCLI,CAA,CEC):  

- Identificar els diferents déus i herois de la mitologia grecollatina a través dels seus atributs, 

els trets que els caracteritzen i el seu àmbit d’influència i establir comparacions amb altres mi-

tologies antigues per a evidenciar la similitud entre estes.  

- Comparar els herois mitològics i els actuals per a percebre la influència de la tradició clàsica 

en la cultura unviersal  

Bloc III: Art a Grècia i Roma. (CCLI, CAA, CEC): 

- Reconéixer les característiques essencials de l’art grec i romà i la seua funcionalitat, i rela-

cionar manifestacions artístiques actuals amb els seus models clàssics. 

- Identificar els principals monuments i obres d’art clàssics del patrimoni espanyol, organitzant-

los en un eix cronològic i localitzant-los en un mapa.  

Bloc IV: Societat i vida quotidiana. (CCLI,CAA, CSC):  

- Comparar les formes d’organització política a Grècia i a Roma, i identificar les seues carac-

terístiques en el nostre actual sistema polític.  

- Comparar els distints rols assignats als membres de les famílies actuals amb la grega i la ro-

mana i identificar els estereotips culturals.  

- Relacionar les principals formes de treball en l’Antiguitat amb els coneixements científics i 

tècnics de l’època i comparar les antigues formes d’oci amb les actuals. 

 

Bloc V: Llengua. (CCLI, CAA, CEC):  

- Distingir l’alfabet llatí i grec, i reconéixer l’herència del primitiu alfabet grec en la resta dels 

alfabets actuals.  

- Localitzar en un mapa les llengües romàniques de la península Ibèrica i identificar-hi el subs-

trat lingüístic comú, a partir d’un vocabulari conegut. 

- Reconéixer hel·lenismes i llatinismes del llenguatge comú i de la terminologia cientificotècni-

ca d’origen grecollatí en la llengua pròpia i relacionar-los amb les paraules llatines o gregues 

originàries per a utilitzar-los amb propietat en contextos d’ús real o simulat.  

  

5.2. Instruments d’avaluació. 

- L’avaluació és contínua i ha de ser formativa, que servisca per que els alumnes milloren el seu 
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aprenentatge a partir d’ella. 

- Es faran a classe proves escrites amb apunts i sense ells, per avaluar l’expressió i la compren-

sió escrita, i la capacitat d’anàlisi i raonament. 

- Es farà al menys un examen per avaluació que servisca de recapitulació d’eixe periode.   

- Es revisarà trimestralment el quadern dels alumnes per animar-los a una correcta organització 

del material que van acumulant. 

 

5.3. Criteris de qualificació. 

- Es tindrà en compte l’ortografia en tots els escrits; per cada accent es descontaran 0,05 punts 

i per cada falta 0,10. 

-Totes les proves: examen, treballs de classe, resums, comentaris, etc. tindran el mateix valor a 

l´hora de establir la qualificació numérica. Un 10% pot reservar-se a la participació, treball, etc. 

- Per obtindre la qualificació final, la primera avaluació comptará un 20%, la segona un 30% i 

la tercera un 50%. 

 

6- MATERIALS. 

- Apunts del professor. 

- Fotocòpies de textos de diversos tipus. 

- Projecció de pel.lícules o diapositives  referents als temes tractats cada trimestre. 

- Búsqueda per part dels alumnes de informació on-line i a la biblioteca. 

 

 

II.- LLATÍ DE 4ART D’ESO 

 

1- OBJECTIUS. 

 

 Els objectius generals que ens proposem alcançar en 4art. de l’ESO són aquells que con-

siderem que poden ajudar els alumnes a lograr  les competències següents:  

 

- Millorar la compresió i l’expressió oral i escrita, proporcionant-los un coneixement de lèxic 

suficient per què entenguen el que lligen i s’els explica i per què s’expressen correctament  

oralment i per escrit. 

- Reconéixer la importància i influència del llatí i del grec clàssic a l’àmbit de la ciència i del 

lèxic en general. 

- Prendre consciència que la formació de vocabulari no és soles cosa del passat, sinò que cons-

tantement acudim al llatí i al grec per a dotar les ciències d’un vocabulari universal. 

- Reconéixer términs del camp de les ciències i de les humanitats amb paraules provenints de 

les llengües clàssiques a partir del coneixement dels seus components etimològics. 

- Comprendre i reconéixer  tecnicismes d’origen grecollatí en diverses llengües modernes. 

-  Conéixer els principals canvis fonètics i semàntics que s’han produit en el pas del llatí al cas-

tellà i valencià. 

- Identificar i analitzar elements morfosintàctics i lèxics en textos llatins senzills per a la seua 

posterior traducció, apreciant diferències i semblances entre el text original i el traduït. 

- Reconéixer el patrimoni arqueològic i artístic - especialmente en la Comunitat Valenciana -  

d’origen romà. 

- Identificar i valorar les principals aportacions de la civilització romana i la llengua llatina com 

a instrument transmissor de la seua cultura. 
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2- METODOLOGIA. 

 

 Aplicarem una metodologia activa que permitisca als alumnes aconseguir els objectius 

programats en esta matèria y, en general, per què els ajude a adquirir i desenrotllar les com-

petències que es pretén que asolisquen en l’ESO.    

 Per aconseguir que els alumnes participen activament, el professor conduirà la classe 

plantejant preguntes, incentivant els alumnes per què exposen el seu treball i  que siga la resta 

de la classe qui detecte quins encerts i quins fallos hi ha i a què són deguts. 

Ja que ens pareix necessària la reflexió individual de l’alumne, proposarem exercicis individuals 

dins i fora de l’aula, sense oblidar activitats que afavorisquen el treball en equip. 

Com que són molt nombroses les possibilitats que ofereix Internet per poder consolidar, am-

pliar i profunditzar en l’estudi d’aquesta matèria, facilitarem als alumnes  pàgines web a les 

quals puguen recórrer i completar així les explicacions del professor i el treball de l’aula. 

 

3- CONTINGUTS. 

 

Hem dividit els continguts d’aquesta matèria en tres blocs que s’estudien en cada una de les 

avaluacions: 

 

3.1. Llengua: 

1. Les llengües indoeuropees. Del llatí a les llengües romàniques. Marc geogràfic. 

2. Sistema de la llengua llatina. L’abecedari. Correcta pronunciació del llatí. 

3. Flexió nominal: substantius i adjectius. 

4. Conjugació verbal regular activa en indicatiu. 

5. Conjugació verb sum en indicatiu. 

6. Adjectius possessius. 

7. Complements de lloc i temps. 

8. L’oració activa. 

9. L’oració coordinada. 

10. L’infinitiu. Oració de infinitiu sense subjecte. 

 

3.2. Cultura i civilització: 

1. Periodes de la història de Roma: Monarquia, República i Imperi. 

2. Organització política. El Senat. Les magistratures. 

3. Organització social. Classes socials. El paper de la dona. 

4. La vida quotidiana. La família. La casa.  

5. Espectacles i edificis públics. 

6. Mitologia i religió. 

 

3.3. Lèxic: 

1. Evolució del lèxic llatí a las llengües  romániques: 

 - Estudi de l’evolució de les paraules llatines: Evolució fonètica. 

- Regles fonamentals de derivació al castellà i valencià. 

2. Expressions  llatines o llatinismes incorporats  a la llengua coloquial, técnica i culta. 
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4- PROGRAMACIÓ. 

Tots els continguts de gramàtica aniran acompanyats d’anàlisi sintàctica, traducció de textos 

breus i senzills en llengua llatina i retroversió. 

 

 

4.1. Primera avaluació.  

 

Tema 1: Les llengües indoeuropees. L’origen del llatí. L’alfabet llatí i la pronunciació clàssica. 

Tema 2: El llatí, llengua flexiva. Conceptes de flexió, funció, caso i declinació. 

Els casos i les seues funcions.  

La concordancia i l’ordre de paraules. 

Nexes coordinants més freqüents. 

Tema 3: Enunciació de sustantius, adjetius i verbs. 

Primera i segona declinació. Substantius i adjetius. Adjectius possesius. Participi de perfet. 

La flexió verbal: present i imperfet d’indicatiu actius dels verbs regulars i del sum. 

 

4.2. Segona avaluació. 

 

Tema 4: Tercera declinació: temes en consonant. 

La flexió verbal: tema de perfet; perfet d’indicatiu actiu dels verbs regulars i del sum. 

Tercera declinació: substantius de tema en vocal i adjectius.  

La flexió verbal: el plusquamperfet. 

 

Tema 5. La flexió verbal: el futur. Infinitiu sense subjecte. 

 

4.3. Tercera avaluació. 

 

Tema 6. Quarta i quinta declinació. 

Els circumstancials de lloc i temps. 

 

Els temes de cultura es repartiran entre les tres avaluacions de forma flexible, segons puguen 

avançar els alumnes. Es preveu estudiar dos a cada avaluació. En algun tema faran un treball 

individual visual, per a exposar després tots junts al Centre. 

 

5- AVALUACIÓ. 

 

5.1. Criteris d’avaluació. 

 

5.1.1.Llengua: (CCLI, CAA, CEC): 

- Identificar el marc geogràfic de la civilització romana, la llengua i les restes arqueològiques 

peninsulars, ubicant-los en mapes, utilitzant les estratègies de comprensió lectora per a obtin-

dre informació i aplicar-la en la reflexió sobre el contingut. 

- Llegir textos correctament en llatí de manera comprensiva, comparant les principals adapta-

cions que es produïxen en les llengües modernes. 

- Reconéixer alguns dels llatinismes més freqüents en la llengua pròpia i explicar el seu signifi-

cat segons el context per augmentar el lèxic i la comprensió de la llengua pròpia. 

- Crear textos senzills en llatí, utilitzant les estructures i el lèxic apresos per a adquirir un major 

domini de la llengua i millorar les destreses comunicatives. 
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- Que els alumnes coneguen les estructures morfosintáctiques fonamentals de la llengua llatina 

programades per aquest curs. 

- Que el coneixement d’eixes estructures els capaciten per traduir frases i textos llatins adaptats 

de moderada dificultat. 

- Conéixer l’etimologia d’elements lèxics propis de la  llengua científica  i tècnica. 

- La competència per buscar informació en diversos llocs -escrits i digitals- i organitzar-la per 

fer ells mateixos documents en distints supports, escrits o audiovisuals. 

- La competència de l’alumne per expressar-se correctament de forma oral i escrita i per com-

prendre textos escrits.  

 

5.1.2.Cultura i civilització: (CCLI, CSC, CEC): 

- Distingir les diferents etapes de la història de Roma, explicant els seus trets essencials i el pas 

d’unes a altres, situant en un eix cronològic alguns dels principals fets històrics. 

- Descriure els trets essencials de les successives formes d’organització política i social de Ro-

ma i el paper que exerceix dins de la família romana cada un dels seus membres, comparant-los 

amb els actuals per a evidenciar en el nostre sistema social, polític i familiar l’herència de la ci-

vilització romana. 

- Identificar els déus i herois de la mitologia grecollatina establint relacions significatives amb 

personatges actuals que permeten evidenciar la pervivència dels arquetips mítics que han arri-

bat a convertir-se en referents de la cultura universal. 

 

5.1.3. Lèxic: (CCLI, CEC, CAA) 

- Deduir el significat de termes llatins partint del context o de paraules de la llengua pròpia i 

identificar els formants per augmentar el cabdal lèxic. 

- Diferenciar termes patrimonials i cultismes relacionant-los amb el terme d’origen i aplicar no-

cions bàsiques d’evolució fonètica per a evidenciar el parentesc que unix el llatí i la llengua 

pròpia. 

 

5.2. Instruments d’avaluació. 

 En la part de llengua l’avaluació és contínua, lo que vol dir que no s’eliminen continguts 

d’una avaluació a la següent, ja que, com és evident, tot l’aprés continuarà fent-los falta. En la 

part de Cultura sí que s’elimina la matèria ja qualificada en cada avaluació. 

 En cada avaluació faran dos exàmenes de continguts lingüístics i un de Cultura . També 

n’hi haurá exercicis de clase – tant de llengua com de cultura- escrits, que la professora o ells 

mateixos corregiran i comentarem després tots junts. 

Es tindrà  tambè en compte el treball realitzat dins i fóra de l’aula, l’interés i la dedicació  de 

l’alumne, per exemple: 

- Els exercicis i treball diaris. 

- Les intervencions a classe. 

- La seua capacitat de reflexió sobre els continguts que es plantejen i el saber mantindre una ac-

titut respectuosa davant les opinions  dels demés, encara que amb espèrit crític. 

- Cada professora utilitzarà el mètode de rúbrica o no, segons considere oportú. 

 

5.3. Criteris de qualificació. 

 Dels dos exàmenes de continguts lingüístics el primer valdrà un 40% i el segon un 60%. 

Per obtindre la nota de Cultura es farà la nota mitjana de l’examen i tots els exercicis i treballs 

que fem a classe o fora. La nota de llengua llatina sumarà un 70%,  la de cultura, un 30%.  

- Es tindrà molt en compte l’ortografia. Per cada accent es descontaran 0,05 punts i per cada 

falta 0,10. 
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6- MATERIALS. 

 

Llibre de text de 4art. de l’Editorial Anaya. Les professores  completaran amb exercicis de dis-

tints tipus i bibliografia i webs per als temes de cultura i civilització; s’usaran també recursos 

audioviduals i tots els materials disponibles per a diversificar. 

 

 

IIΙ.- LLATÍ DE BATXILLERAT. 
 

1- METODOLOGIA. 

Com a pautes generals establim: 

 

- Els alumnes traduiran des del principi, per a no separar els coneixements teòrics de la lectura i 

traducció de textos. Per a començar elegirem frases i textos adaptats, per que no presenten ma-

sa dificultats que facen que els alumnes no puguen abordar-los. Es farà una sistematització dels 

continguts gramaticals, però aquestos estaran sempre reflexats als textos. La traducció es farà 

directa i inversa, però donant més impor-tància a la directa. 

- Les classes seran eminentment pràctiques, estimulant la participació  de tots els alumnes en la 

classe. Tots els dies hauran de fer  treball a casa, però sense carregar-los de faena. 

- Les classes es dedicaran en part a corregir els textos i exercicis que els alumnes hagen treba-

llat prèviament a casa i en part a explicar els aspectes gramaticals o culturals i a fer pràctiques 

amb ells. 

- En 1er. de Batxillerat, si n’hi ha alumnes que no han fet Llatí en 4art, començarem de cero, 

però els alumnes nous han d’esforçar-se per posar-se al nivell dels altres el més aviat possible. 

Com a màxim en Gener hem de tindre estudiats els continguts gramaticals de 4art.  

- Al començament de 2on. de Batxillerat es farà un repàs dels aspectes gramaticals  generals 

que presenten més dificultats. 

- S’intentarà que els textos servisquen com a punt de partida per a explicar els aspectes cultu-

rals corresponents a cada curs. Es podran utilitzar textos originals que els alumnes puguen 

comprendre, textos adaptats o textos ja traduïts. 

- S’usaran diversos recursos per a estudiar les diferents parts de l’assignatura: llibres, webs es-

pecialitzades, materials audiovisuals, visites a museus o restes arqueològics, etc. 

 

2- ALUMNES PENDENTS. 

  

 La única alumna de 2on. que té el Llatí de 1er suspés farà un exàmen a Decembre i un al-

tre a Abril.  

 

3- RECUPERACIONS. 

 

 Tenint en compte que en l’assignatura de Llatí es fa avaluació contínua en tots els ni-

vells, s’estima que no s’ha de fer cap exercici de recuperació de la part de llengua  a les evalua-

cions. La matèria d’una avaluació és la pròpia d’aquesta avaluació més la de les avaluacions 

anteriors, ja que les parts de la gramàtica no poden ser eliminatòries. Si es possible, la profes-

sora dedicarà algunes classes de repàs amb exercicis destinats especialment als alumnes enda-

rrerits, en els quals s’arreplegaran coneixements ja explicats i s’insistirà en els punts més im-

portants i de més dificultat. Sí que es farà una recuperació per avaluació en la part de Cultura i 

Civilització, que no s’avalúa de forma continuada. 
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PRIMER CURS DE BATXILLERAT. 

 

 L’assignatura de llatí té com principal finalitat introduir l’alumnat en el coneixement dels 

aspectes essencials de la llengua i de la cultura llatines, perquè, de manera progressiva segons 

els nivells, aprofundisca en les mateixes i perceba el paper que exercix el llatí no sols com a 

substrat lingüístic i cultural, sinó com a poderós instrument de comunicació i d’enriquiment 

lèxic de la llengua pròpia. En este sentit, contribueix de manera fonamental a la consecució dels 

objectius de l’ESO i del batxillerat relacionats amb les capacitats i destreses lingüístiques, i aju-

da els alumnes a desenrotllar la sensibilitat artística i literària. 

 També contribueix a desenrotllar la competència d’aprendre a aprendre dotant l’alumnat 

de recursos i estratègies d’anàlisi i comprensió. Contribueix a desenrotllar les competències so-

cials i cíviques per mitjà de l’estudi i la comparació dels models socials i polítics de l’antiguitat 

i els contemporanis i l’estudi de l’art, la mitologia i la literatura llatines com a bases essencials 

de la cultura occidental.  

 

1. OBJECTIUS. 
 L’objectiu general és que els alumnes tinguen una visió global del que fou el mon clàssic 

greco-romà i la llengua llatina com a vehicle de connexió, així com a origen i base de les llen-

gües romàniques. Per a aconseguir aixó creem que l’alumne, en acabar el curs, ha de ser capaç 

de: 

-  interpretar i traduir textos llatins senzills, analizant-los morfològica i sintàcticament. 

- relacionar paraules de les llengües romàniques amb els seus étims i amb les seues famílies 

lèxiques. 

-  comprendre textos en castellà o valencià i sintetitzar-los per escrit i oralment. 

- obtenir informació referent a aspectes culturals determinats, utilitzant les fonts al seu abast: 

biblioteca del centre, llibres de text, diaris, inscripcions, vestigis arqueològics...  

- transmetre als seus companys oralment els resultats de les indagacions que hagen fet, be en 

exposicions orals, narracions informals, debats, etc. 

 

2. CONTINGUTS. 

 

Llengua: 

1. Marc geogràfic de la llengua. Llengües romàniques.  

2. Sistema de la llengua llatina: l’alfabet com a sistema d’escriptura. Origen i pronunciació de 

l’alfabet llatí. 

3. Pervivència d’elements lingüístics llatins. Termes patrimonials i cultismes. Identificació de 

termes patrimonials i cultismes en textos de diferent tipologia. 

4. Flexió nominal: substantius i adjectius. 

5. Conjugació verbal regular activa i passiva. Formes no personals del verb: infinitiu i participi. 

6. Conjugació verb sum. 

7. Pronoms: personals, possessius, demostratius. 

8. Pronom relatiu. L’oració de relatiu. 

9. Graus de l’adjectiu: comparatius i superlatius. 

10. L’oració activa i passiva. 

11.Usos de les conjuncions ut i cum. 

12. Complements de lloc i temps. 
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Cultura i civilització: 

1. Períodes de la història de Roma: Monarquia. República. Imperi.  

2. Organització política i social de Roma. L’esclavitud. Homes i dones en l’organització políti-

ca i social. La família. Comparació entre l’organització política i social de la Roma clàssica i la 

de la nostra època. 

3. Mitologia i religió: Mites. Déus i herois. Pervivència com referent cultural universal. 

4. L’art romà: Característiques fonamentals. Principals manifestacions artístiques. 

5. Obres públiques i urbanisme. La ciutat romana: La Vila Joiosa. 

  

3. PROGRAMACIÓ. 
  

Primera avaluació: 
1. El llatí i le llengües indoeuropees. El llatí i les llengües romàniques. Semblances i diferències 

entre el llatí i les llengües peninsulars: absència d’article, flexió, ordre de la frase. L’abecedari. 

Pronunciació. Quantitat de les síl·labes. Exercicis i vocabulari. 

2. Els casos i les funcions sintàctiques. L’oració copulativa. Concordància. Present d’indicatiu 

del verb sum. 

3. 1ª declinació. L’oració transitiva. Present d’indicatiu de la 1ª conjugació. 

4. 2ª declinació. Present i pretèrit imperfet d’indicatiu de la conjugació regular i de sum. 

5. Futur imperfet de la conjugació regular i de sum. 

6. Adjectius de la 1ª i 2ª declinacions. Adjectius possessius. 

7. L’enunciat verbal. Tema de perfet: el pretèrit perfet d’indicatiu de la conjugació regular i de 

sum. Pronoms personals. 

8. La tercera declinació: temes en consonant. Pretèrit plusquamperfet de la conjugació regular i 

de sum. 

9. La tercera declinació: temes en vocal i mixtes. Futur perfet de la conjugació regular i sum. 

 

 Segona avaluació: 
 10. Quarta declinació. Les preposicions. Complements de lloc i temps. 

 11. Quinta declinació. El subjunctiu: present i pretèrit imperfet. 

 12. Pronoms demostratius propis i demostratius gramaticals. 

 13.. Pretèrit perfet i plusquamperfet de subjunctiu de la conjugació regular i de sum. 

 14. Graus de l’adjectiu: comparatiu i superlatiu.  

 15. Pronom relatiu-interrogatiu. L’oració de relatiu. Els numerals. 

 

 Tercera avaluació: 
 16. Les formes nominals del verb. L’infinitiu actiu: present i perfet. Oracions d’infinitiu. 

  17. El participi de present i perfet.Participi concertat: funcions.  

 18. La veu passiva: tema de present. L’oració passiva. El complement agent. 

 19. Tema de perfet passiu.  

 20. Valors de les conjuncions: ut substantiu i final; cum temporal. 

 

 Els temes de cultura aniran desenvolupant-se durant el curs de manera escalonada, amb 

explicacions del professor i altres recursos, com internet, quaderns del museu, etc. Els alumnes 

faran comentaris, treballs individuals i en grup, usant el suport que preferisquen: escrit, audio-

visual, informàtic. També veurem alguna pel·lícula adequada als continguts.  
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4. AVALUACIÓ. 

 

4.1. Criteris d’avaluació: 

 

4.1.1. Llengua: (CCLI, CAA, CSC, CEC, SIEE) 

- Els alumnes han d’adquirir els coneixements, segons els nivells, de morfologia i sintaxi llatina. 

- Traduir texts del nivell adequat, originals o adaptats si és necessari. 

- L’ortografia i l’expressió en les traduccions ha de ser correcta, evitant que el castellà o valen-

cià resultants conserven giros propis només del llatí.  

- Es posarà el màxim interés en aconseguir que l’alumne establisca el nexe entre el llatí i les 

llengües romàniques, especialment castellà i valencià, mijançant les etimologies i les famílies 

lèxiques. 

- Els alumnes han de ser capaços d’utilitzar diferents mètodes de treball i técniques d’estudi, 

assessorats pels professors: treball individual i en grups, resums, elaboració de treballs, 

búsqueda d’informació en diverses fonts, etc. 

 

4.1.2.Cultura i civilització: (CCLI, CSC, CEC, CAA,SIEE) 

- Distingir les diferents etapes de la història de Roma, explicant els seus trets essencials i el pas 

d’unes a altres, situant en un eix cronològic alguns dels principals fets històrics. 

- Descriure els trets essencials de les successives formes d’organització política i social de Ro-

ma, comparant-los amb els actuals. 

- Identificar els déus i herois de la mitologia grecollatina establint relacions significatives amb 

personatges actuals que permeten evidenciar la pervivència dels arquetips mítics que han arri-

bat a convertir-se en referents de la cultura universal. 

- Descriure les característiques fonamentals de l’art i l’urbanisme romans, i la seua presència al 

patrimoni històric d’Espanya. 

 

4.2. Instruments d’avaluació. 

 L’evaluació de l’assignatura és contínua. L’estudi del llatí  ha de ser quotidià i progres-

siu; els alumnes no poden oblidar la matèria explicada, que continuarà apareguent en els nous 

textos. Ha de ser al mateix temps una avaluació formativa, que servisca per que els alumne co-

rregisquen els seus errors i milloren el seu aprenentatge a partir d’ella. 

 A l’hora de qualificar a un alumne es tindran en compte diferents proves que es faran du-

rant tota l’avaluació: exàmens escrits, exercicis de classe amb apunts i sense ells, intervencions 

orals a classe, treball de casa, participació en el desenrollament de la classe. 

  

4.3. Criteris de qualificació. 

 En 1er de Batxillerat es faran dos exàmens escrits en la part de Llengua: el primer exà-

men contarà un 40% i el segon un 60%. Per a establir la qualificació numérica els exàmens es-

crits contaran un 80% ó 90% i la resta les altres activitats, segons les que haja que puntuar. 

Per aprovar es necessari tindre un 5 al menys en aquesta part. 

 En la part de Cultura es farà un examen per trimestre, que farà mitjana amb els resums, 

comentaris i treballs que els alumnes facen individualment o en grup. La nota de cultura repre-

senta un 25% i la de llengua un 75%.  

 Es pot reservar un 10% per a l’actitud. 

 - Es tindrà en compte l’ortografia en tots els escrits. Per cada accent o falta es desconta-

ran 0,10 punts. 
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5. MATERIALS. 

 La professora ha el·laborat uns apunts que ha enquadernat i que els alumnes adquiriran 

per un preu mòdic i que els serviran en part també per al 2on. curs de Llatí si el cursen. Afegi-

rem materials audiovisuals –pel·lícules, diapositives, cançons- i textos de diversos tipos per re-

colzar les explicacions, així com recerca de materials per part dels alumnes. 

 

 

SEGON CURS DE BATXILLERAT. 

 

1. OBJECTIUS. 

 En aquest curs l’objectiu és l’ampliació del nivell inicial adquirit en 4art. i 1er, per la qual 

cosa volem que l’alumne siga capaç de: 

 

- interpretar i traduir al castellà o valencià textos d’autors llatins de certa dificultat, així com el 

procés invers, és a dir, el pas d’algunes frases al llatí, aplicar le estructures apreses en un text 

per fer la seua versió en llatí. 

- usar el diccionari com a mitjà per a entendre els textos. 

- conéixer, a través de textos en llatí en uns casos i traduccions en altres, alguns dels autors lla-

tins més representatius, i veure la seua influència en la literatura posterior. 

 

2. CONTINGUTS. 
  

Llengua: 

1.  Pronoms interrogatius i indefinits.Els numerals. 

2.  Veu passiva.  Verbs deponents i semideponents. 

3.  Conjugació dels verbs irregulars més freqüents: fero, eo, fio, volo, nolo, malo. Compostos 

de sum. 

4.  La coordinació sintàctica: oracions copulatives, disjunctives, adversatives, explicatives, ila-

tives. 

7.  La subordinació sintáctica: oracions substantives, adjectives i adverbials. 

8. Formes nominals del verb:  participi concertat i absolut;  infinitiu amb subjecte en acusatiu; 

gerundi, gerundiu i supí. 

9. Veu perifràstica activa i passiva. El datiu agent. 

 

Cultura: 

  La literatura latina:     

1 - Lírica i elegia: Catul, Horaci, Ovidi. 

2 - Sàtira i epigrama: Lucili i Marcial. 

3 - Èpica: Virgili i Lucà.  

4 - Comèdia: Plaute i Terenci. 

5 - Oratòria: Ciceró i Quintilià. 

6 - Historiografia: Cèsar i Sal·lusti. 

 

3. PROGRAMACIÓ. 

 

Primera avaluació: 
1. Particularitats de les declinacions. Paraules irregulars: Iuppiter; vis; domus. 

2. Conjugació passiva. Verbs deponents i semideponents. 

3. Els numerals. Oracions de relatiu. Relatiu en subjunctiu. Fals relatiu. 
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4. Pronoms interrogatius i indefinius.Oracions interrogatives directes. 

5. Proposicions substantives amb conjuncions: ut/ne, quod. 

6. Participis concertats i absoluts. 

 

Segona avaluació: 

7. Conjugació dels verbs irregulars més freqüents: fero, eo, fio, volo, nolo, malo. Compostos 

de sum. 

8. Infinitiu amb subjecte en acusatiu. Construcció personal.   

9. Proposicions substantives interrogatives indirectes.   

 

Tercera avaluació: 

10.Oracions subordinades adverbials: causals, finals, consecutives, concessives, comparatives, 

condicionals, temporals, de lloc. 

 

4. AVALUACIÓ. 

 

4.1. Criteris. (CCLI, CSC, CEC, CAA,SIEE) 

 Els alumnes han d’adquirir coneximents amplis de morfologia i sintaxi llatina. 

- En acabar el curs han de ser capaços de traduir textos de qualsevol autor d’época clàsica 

(César, Salusti, Ciceró, etc.) en prosa, o autors de diferents époques que tinguen un grau de di-

ficultad similar quant a sintaxi i vocabulari. 

- L’ortografia i l’expressió en les traduccions ha de ser correcta, evitant que el castellà o valen-

cià resultants conserven giros propis només del llatí.  

- Han d’aprendre el vocabulari més frequent i els giros més comuns, però també saber usar el 

diccionari, per solucionar dubtes i buscar paraules noves. 

-Han de conéixer el géneres literaris i els autors més representatius de cadascú d’ells, situant-

los en el context històric i social. 

- Comentar fragments de distintes èpoques i gèneres, identificant la presència de determinats 

temes, tòpics literaris i trets d’estil per a reconéixer-los en la literatura posterior. 

- Els alumnes han de ser capaços d’utilitzar diferents mètodes de treball i técniques d’estudi, assessorats 

pels professors: treball individual i en grups, resums, búsqueda d’informació en diverses fonts, etc. 

4.2. Instruments d’avaluació. 

 L’evaluació de l’assignatura és contínua. Es faran durant tota l’avaluació exàmens es-

crits, intervencions orals a classe, treball de casa, exercicis de clase. 

Cada avaluació es faran tres exàmens, A més a més n’hi haurà exercicis individuals en clase 

amb apunts, i d’altres sense apunts.  

 

4.3. Criteris de qualificació. 

 Per a establir la qualificació numérica els exàmens escrits contaran un 80% ó 90% i la 

resta les altres activitats, segons les que haja que puntuar. Si els exàmens escrits són dos, el 

primer exàmen contarà un 40% i el segon un 60%; si són tres contaran 20-30-50% . 

Es pot reservar un 10% per a l’actitud. 

 - Es tindrà en compte l’ortografia en tots els escrits. Per cada accent es descontaran 0,10 

punts i per cada falta 0,20 punts. 
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5. MATERIALS. 

 No n’hi ha llibre de text. Es traduiran textos de diversos autors, principalment Cèsar, 

agafant textos del Departament de Llatí, com l’edició del Bellum Helveticum amb textos origi-

nals i versió en còmic; una selecció de Eutropi, algun fragment  referent a la Hispania antiga, 

d’autors com Plini, Polibi i  Pomponi Mela; alguna fàbula de Fedre, i una selecció d’ Isidor de 

Sevilla, Aulus Gelli, etc. 

 

IV.- GREC DE BATXILLERAT. 

 L’assignatura de Grec en l’etapa de Batxillerat té com a finalitat introduir l’alumnat en el 

coneixement bàsic dels diferents aspectes lingüístics i culturals de llengua i la civilització gre-

gues, que han conformat el pensament i la base de la civilització actual. L’estudi de la llengua 

grega contribueix a augmentar el cabdal lèxic i el bagatge cultural de l’alumnat i ajudar-lo a 

comprendre millor els mecanismes de la llengua pròpia i a reconéixer els referents culturals que 

conformen la seua tradició i dels que s’ha proveït tota la cultura occidental. 

 Així és com esta matèria contribuirà àmpliament a la consecució d’aquells objectius de 

l’etapa de Batxillerat que estan relacionats amb el domini de les destreses lingüístiques, amb la 

presa de consciència de les realitats que conformen el món en què vivim, tant en l’aspecte so-

cial com a polític, artístic, literari, etc., amb la capacitat d’adoptar criteris que ajuden a la seua 

anàlisi crítica, i amb aquells que es relacionen amb l’adquisició de maduresa personal i social. 

 

1. METODOLOGIA. 

Com a pautes generals establim: 

 

- Els alumnes traduiran des del principi, per a no separar els coneixements teòrics de la lectura i 

traducció de textos. Per a començar elegirem frases i textos adaptats, per que no presenten ma-

sa dificultats que facen que els alumnes no puguen abordar-los. Es farà una sistematització dels 

continguts gramaticals, però aquestos estaran sempre reflexats als textos. La traducció es farà 

directa i inversa, però donant-li més importància a la directa. 

- Les classes seran eminentment pràctiques, estimulant la participació  de tots els alumnes en la 

classe. Tots els dies hauran de fer  treball a casa, però sense carregar-los de faena. 

- Les classes es dedicaran en part a corregir els textos i exercicis que els alumnes haguen treba-

llat prèviament a casa, i en part a explicar els aspectes gramaticals o culturals i a fer pràctiques 

amb ells. 

- El·laboració d’un vocabulari bàsic de les paraules del tema mitjançant l’etimologia que ens 

ajudarà a deduir els significats de les paraules més productives. 

- S’intentarà que els textos servisquen com a punt de partida per a explicar els aspectes culturals que es 

consideren convenients. Es podràn utilitzar textos originals que els alumnes puguen comprendre, textos 

adaptats o textos ja traduïts. 

- S’usaran diversos recursos per a estudiar les diferents parts de l’assignatura: llibres de text o de con-

sulta, materials audiovisuals, visites a museus o restes arqueològics, etc. 

2. ALUMNES PENDENTS. 

  

No n’hi ha cap alumne amb el Grec de 1er. suspés. 
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3. RECUPERACIONS.  

La part de llengua es recupera automàticament si s’aprova la següent avaluació. 

La part de cultura es recuperarà amb un examen fet al mateix period d’avaluació. En cas de 

tornar a suspendre, es faria un nou examen de recuperació a la següent avaluació. 

 

PRIMER CURS DE BATXILLERAT. 

 

1. OBJECTIUS. 
- Ajudar a l’aprenentatge de la llengua materna dels alumnes mitjançant la comparació i el con-

trast amb la llengua grega, la seua sintaxi, morfología i lèxic. 

- Desenrotllar la capacitat de comunicació i expressió oral i escrita i enriquir el lèxic mitjançant 

la traducció de paraules i textos i els exercicis d’etimologia. 

- Aconseguir un millor coneixement del llenguatge filosòfic, científic i tècnic per mig de 

l’estudi de les arrels i morfemes compositius de la llengua grega. 

- Incrementar la capacitat d’anàlisi, reflexió i lògica mitjançant la traducció, interpretació i 

comentari de textos grecs. 

- Assolir conciència de les arrels comuns dels pobles mediterranis; aprendre a percebre les 

diferències com a trets enriquidors dels pobles. 

- Adquirir nocions bàsiques de fonètica, morfologia i sintaxi grega. 

- Aprenentatge de vocabulari grec, prioritzant les paraules d’ús freqüent i aquelles que per-

viuen en les llengües maternes dels alumnes. 

- Iniciació en les tècniques de traducció entesa com activitat que ajudará els alumnes a de-

senrotllar la seua capacitat d’abstració i concreció, així com l’expressió en la seua pròpia 

llengua. Es treballarà amb frases i textes originals, adaptats i traduïts. 

- Principals regles de transcripció del grec al castellà i valencià. 

- Bases de la cultura grega: mitologia, vida quotidiana, art, insistint en el que perviu a la nostra 

cultura i en allò que resulta més atractiu per als alumnes. 

 

2. CONTINGUTS.  

Llengua: 

1. El grec, llengua indoeuropea. Marc geogràfic de la llengua grega. La κοινἠ. 

2. L’alfabet. Lectoescriptura. Ús de l’alfabet grec en informàtica.  

3. Transcripció de termes grecs: normes de transcripció. 

4. Flexió nominal: substantius i adjectius. 

5. Conjugació verbal. Verbs temátics: present, imperfet, aorist i futur d’indicatiu en veu activa i 

mediopassiva.  

6. Introducció a la conjugació atemática. Conjugació verb εἰμί en indicatiu. 

7. Pronoms: personals, possessius, demostratius, interrogatius-indefinits. 

8. Pronom relatiu. L’oració de relatiu. 

9. Graus de l’adjectiu: comparatius i superlatius. 

10. L’oració activa i passiva. 

11. Usos de les conjuncions ὁηι, ὡρ, ἱνα. 

12. Complements de lloc i temps. 

13. Oracions d’infinitiu.  

14. El participi: funcions. 
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Cultura: 

1. Períodes de la història de Grècia. Principals fets històrics. Connexions més importants amb 

altres civilitzacions. 

2. Organització política de Grècia: Principals institucions. Formes de govern.  

3. Organització social a Grècia: Les classes socials. La dona a Grècia. La família. 

4. La ciència: la medicina, les matemàtiques, la física, la tècnica. Principals aportacions. 

5. La mitologia i la religió: déus del panteó grec. Els herois. Pervivència en les arts. Festes reli-

gioses, ritus, centres religiosos, Delfos, Olímpia.  

3. PROGRAMACIÓ. 

 

Llengua: 

 

Primera avaluació. 
1. Origen de la llengua grega. Llengües  indoeuropees.  

2. L’alfabet grec: majúscules i minúscules: lectura i escriptura; signes gràfics. 

3. Nocions de morfologia i sintaxi: els casos i les funcions. 

4. Declinació temàtica:1ª declinació: substantius femenins en -α pura, -α impura i -η; masculins 

de la declinació en alfa.  2ª declinació: substantius masculins, femenins i neutres. 

7. Article; usos de l’article. 

8. La negació. 

9. Coordinació copulativa: καί, καί... καί, οὐδέ, μέν... δέ... 

10. Adjectius de la primera i segona declinacions: -ορ, -η/-α, -ον;  -ορ,-ον. 

11. Present d’indicatiu actiu dels verbs temàtics i del verb εἰμί. 

12. Preposicions: εἰρ, ἐκ/ἐξ, ππόρ, ἀπό, ἐν, διά, μεηά. 

 

Segona avaluació. 

13. Els demostratius: ὅδε, ἥδε, ηόδε; οὕηορ, αὕηη, ηούηο; ἐκεῖνορ, ἐκεῖνη, ἐκεῖνο. El pronom 

d’identitat i enfàtic: αὐηόρ, αὐηή, αὐηό. 

14. L’imperfet en veu activa. L’augment. 

15. L’aorist sigmàtic. 

16. 3ª declinació, substantius i adjectius:  

  - Temes en oclusiva. 

 - Temes en -π  i –λ. 

 - Temes en nasal. 

 - Temes en -νη. 

 - Temes en silbant. 

17. El futur. 

18. L’adjectiu-pronom interrogatiu-indefinit: ηιρ,ηι; ηίρ, ηί. 

19. El numeral εἱρ, μία, ἑν. 

20. Present d’indicatiu de la veu mediopassiva en els verbs temàtics. 

21. L’imperfet en veu mediopassiva.  

22. Infinitiu de present  en la veu activa i mediopassiva.  Sintaxi de l’infinitiu sense subjecte. 

23. Veu passiva. El complement agent. 

24. Participi de present actiu i mediopassiu. Sintaxi del participi concertat. 

25. Graus de l’adjectiu: comparatiu i superlatiu. 
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Tercera avaluació. 
26. 3ª declinació: temes en vocal –ι, -ς  i diftong. Adjectius de tres terminacions de la declina-

ció en –ς. L’ adjectiu πολύρ, πολλή, πολύ. 

27. Pronoms personals. 

28. Oracions subordinades introduïdes per les conjuncions ὁηι, ὡρ, ἱνα. 

29. El pronom relatiu. Oracions subordinades de relatiu. 

30. Construccions de comparatiu i superlatiu. 

31. Construcció de participi absolut.  

 

 Els temes de cultura aniran desenvolupant-se durant el curs de manera escalonada.  

 

4. AVALUACIÓ. 

 

4.1. Criteris d’avaluació. 

- Llegir i escriure textos grecs breus, originals o adaptats; transcriure els seus termes a la llen-

gua materna; reconèixer els seus signes ortogràfics i de puntuació i reconèixer el reflex de 

l’alfabet grec en l’alfabet llatí propi de les llengües romances. 

- Reconèixer les diferents formes nominals, pronominals i verbals i les funcions de les declina-

cions i conjugacions i apreciar la seua correspondència amb la llengua materna. 

- Traduir frases i textos preparats pel professor o extrets del llibre a partir d’un vocabulari 

bàsic sense diccionari . 

- Establir el significat d’un vocabulari bàsic i deduir el significat d’altres paraules de la mateixa 

familia, així com altres derivats. 

- Situar en el temps i l’espai els més importants esdeveniments històrics de Grècia, identificar 

les manifestacions culturals bàsiques i reconèixer la seua empremta en la nostra civilització. 

- Es considerarà prioritària la capacitat d’analitzar morfològica i sintàcticament i de traduir tex-

tos i frases gregues. 

- La competència per buscar informació en diversos llocs -escrits i digitals- i organitzar-la per 

fer ells mateixos documents en distints supports, escrits o audiovisuals. 

- La competència de l’alumne per expressar-se correctament de forma oral i escrita i per com-

prendre textos escrits.  

 

4.2. Instruments d’avaluació. 

L’evaluació de l’assignatura és contínua. El seu estudi, al igual que el del Llatí, ha de ser quo-

tidià i progressiu; els alumnes no poden oblidar la matèria explicada, que continuarà apareguent 

en els nous textos. 

Es faran durant tota l’avaluació exàmens escrits, intervencions orals a classe, treball de casa, exercicis 

de clase. 

 

4.3. Criteris de qualificació. 

 En la part de llengua es faran dos exàmens escrits: el primer exàmen contarà un 40% i el 

segon un 60%. En la part de cultura es farà un examen i/o comentaris escrits a classe. La nota 

de cultura representa un 25% i la de llengua un 75%. Per a establir la qualificació numérica les 
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proves escrites contaran un 80% ó 90% i la resta les altres activitats, segons les que haja que 

puntuar. 

Es reserva un 10% per a l’actitud. 

- Es tindrà en compte l’ortografia en tots els escrits. Per cada accent o falta es descontaran 

0,10 punts. 

 

5. Materials. 

El llibre de text de 1er de l’Editorial Anaya, a més de fotocòpies i continguts audiovisuals 

adients als temes estudiats, i els materials que els propis alumnes aporten. 

Llibres de lectura: adaptacionsde Ilíada, Odissea, i Superheroinas griegas, d’Alicia Esteban. 

SEGON CURS DE BATXILLERAT. 

1. OBJECTIUS. 

- Aprofundir en la capacitat de comunicació i de expressió, tant oral com escrita dels alumnes i 

contribuir a l’enriquiment del seu lèxic mitjançant la traducció de textos grecs i els exercicis 

d’etimologia. 

- Fomentar la capacitat d’anàlisi i de reflexió a partir de la interpretació i el comentari de textos 

grecs. 

- Col·laborar en la formació intel·lectual i humana dels alumnes a través del coneixement de la 

cultura i literatura grega com a font de cultura occidental. 

- Col·laborar en l’aprenentatge de la llengua materna i ajudar a la reflexió i aprofundiment en 

ella mitjançant la comparació i contrast amb la llengua grega. 

- Contribuir a un millor coneixement del llenguatge filosòfic, científic i tècnic a partir de l’estu-

di dels seus ètims grecs. 

- Coneixement general de la cultura grega i de la seua relació amb la cultura occidental. 

2. CONTINGUTS.  
Marquem amb un asterisc els continguts imprescindibles i amb roig els que hem de reforçar: 

Llengua: 

1.  Morfosintaxi nominal: Tipus de substantius de les tres declinacions. Declinació contracta. 

Formas menys usuals i/o irregulars d’ús freqüent. 

2.  Els adjectius. Numerals. Formació d’adverbis a partir d’adjetius. Comparatius i superlatius 

irregulars d’ús freqüent. 

3.  Morfosintaxi pronominal. Pronoms personals i demostratius. Pronom relatiu. Pronoms inte-

rrogatius i indefinits. Els pronoms correlatius. Pronoms reflexius i recíprocs. 

4.  La flexió verbal. Els temes d’aorist, futur i de perfet. Formas contractes. Verbs atemàtics. 

5.  Sintaxi dels casos i les preposicions. 

6. Els usos modals. Subjunctiu. Optatiu oblic. 

7.  La coordinació sintàctica: oracions copulatives, disjunctives, adversatives, explicatives, ila-

tives. 

8.  La subordinació: proposicions substantives, adjectives i circumstanciales. 

9. L’infinitiu i el participi. Morfologia i sintaxi.  
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Cultura: 

1. Institucions de la democràcia ateniense (assamblea, consell, arconts, prítans, jutges).  

2. Espais i monuments de l’Atenes clàssica. 

3. La situació de la dona.  

4. Homer. 

5. El teatre grec. Condicions de representació, estructura de les obres, temes.  

6. La prosa àtica: la Historiografia. Logógrafs, Herodot, Tucídides i Jenofont. 

7. L’oratoria àtica: Lísies i Demóstenes. Democràcia i oratòria. Discursos públics i privats. 

L’oratòria en la democràcia ateniense. 

 

3. PROGRAMACIÓ. 

Llengua: 

 

 Primera avaluació. 

1. Repàs de la morfologia i sintaxi nominal i verbal. 

2. 3ª declinació o declinació atemàtica. 

3. Pronoms personals. Adjectiu comparatiu i superlatiu. 

4. Adjectius-pronoms possesius: ἐμόρ, ἡμέηεπορ, ζορ, ὑμέηεπορ. 

5. Pronoms reflexius: ἐμαςηόν, ζεαςηόν, ἑαςηόν. 

6. Demostratius.  

7. Pronom relatiu. L’oració de relatiu. 

8. El verb temàtic en indicatiu: 

 El futur sigmàtic. Futur i aorist de verbs en líquida i nasal. Futur i aorist passiu en –θη. 

El tema de perfet: la reduplicació. Perfet en –κ. 

9. Participis actius i passius. Ús del participi. 

10. Doble acusatiu: CD i PV, de persona i cosa. 

 

Segona avaluació. 

11. Adjectius-pronoms indefinits:  ηιρ, ηι; οὐδείρ, οὐδεμία, οὐδέν. 

12. Pronoms interrogatius: ηίρ, ηί.   Oracions interrogatives directes. 

13. Verbs atemàtics: εἴμι, δείκνςμι, δίδωμι, ηίθημι. Formes més freqüents. 

15. L’imperatiu. Valors de l’imperatiu. 

16. Preposicions. 

17.Oracions subordinades substantives introduïdes per conjuncions: ὅηι, ὥρ. Oracions 

d’infinitiu. 

 

Tercera avaluació. 

18. Oracions circumstancials: Temporals: επειδή, ππίν. Causals: ὅηι. 

19. Oracions circunstancials: finals: ἱνα. Condicionals: εἰ... ἀν... 

20. Sintaxi de casos: Genitiu adverbal: repàs dels usos coneguts i introducció de nous usos. 

  

El temes de cultura es traballaran de forma escalonada, amb apunts, explicacions i lectures de 

fragments representatius dels autors o gèneres, depenent del temps que tinguem. 
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4. AVALUACIÓ. 

4.1. Criteris d’avaluació. (CCLI, CSC, CEC, CAA,SIEE) 

- Llegir i escriure textos grecs breus i originals; transcriure els seus termes a la llengua materna; 

reconèixer els seus signes ortogràfics i de puntuació i reconèixer el reflex de l’alfabet grec en 

l’alfabet llatí propi de les llengües romances. 

- Reconèixer les diferents formes nominals, pronominals i verbals i les funcions de les declina-

cions i conjugacions i apreciar la seua correspondència amb la llengua materna. 

- Traduir frases breus de textos literaris originals amb l’ajuda del diccionari. 

- Traduir frases i textos preparats pel professors o extrets del llibre a partir d’un vocabulari 

bàsic sense diccionari . 

- Establir el significat d’un vocabulari bàsic i deduir el significat d’altres paraules de la mateixa 

familia, així com altres derivats. 

- Es considerarà prioritària la capacitat d’analitzar morfològica i sintàcticament i de traduir tex-

tos i frases gregues. 

- Descriure els géneres literaris grecs, els autors més representatius i els seus contextos. 

- Els alumnes han de ser capaços d’utilitzar diferents mètodes de treball i técniques d’estudi, assessorats 

pels professors: treball individual i en grups, resums, búsqueda d’informació en diverses fonts, etc. 

 

4.2. Instruments d’avaluació. 

L’evaluació de l’assignatura és contínua. El seu estudi, al igual que el d’el Llatí ha de ser quotidià i 

progressiu; els alumnes no poden oblidar la matèria explicada, que continuarà apareguent en els nous 

textos. Ha de ser al mateix temps una avaluació formativa, que servisca per que els alumne corregis-

quen els seus errors i milloren el seu aprenentatge a partir d’ella. 

Es faran diferents proves durant tota l’avaluació: exàmens escrits, exercicis de classe amb apunts, inter-

vencions orals a classe, treball de casa, participació en el desenrollament de la classe. 

4.3. Criteris de qualificació. 

 -Per a establir la qualificació numérica els exàmens escrits contaran un 80% ó 90% i la 

resta les altres activitats, segons les que haja que puntuar. Si els exàmens escrits són dos, el 

primer exàmen contarà un 40% i el segon un 60%; si són tres contaran 20-30-50% . 

Es pot reservar un 10% per a l’actitud. 

 - Es tindrà en compte l’ortografia en tots els escrits. Per cada accent es descontaran 0,10 

punts i per cada falta 0,20 punts. 

 

 
5. MATERIALS. 

 No hi ha llibre de text. Per a començar repasant es traduiran textos de diversos autors, com Esop 

o Jenofont. Després traduirem la selecció de textos feta pels coordinadors de Grec de la Comunitat:  

Apolodoro, Epítom VII 3-17 

Plató, Protágoras 320c-322d 

Lísies, Defensa per la mort d’Eratòstenes 6-26 (extractes) 
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V.- CONTINGUTS MÍNIMS. 

 
QUART  D’E.S.O. 

1. Flexió nominal: substantius i adjectius. 

2. Conjugació verbal regular activa en indicatiu. 

3. Conjugació verb sum en indicatiu. 

4. Pronoms: possessius.  

5. L’oració activa. 

6. Complements de lloc i temps. 

  
LLATÍ PRIMER DE BATXILLERAT  

1. Flexió nominal: substantius i adjectius.  

2. Flexió pronominal: pronoms personals, demostratius, relatiu. 

3. Verb sum en indicatiu i subjunctiu.  

4. Verbs regulars en activa. 

5. L’oració de relatiu. 

6. La coordinació sintáctica: oracions copulatives, disjunctives, adversatives, ilatives. 

7. La subordinació sintáctica: ut substantiu i final; cum temporal. 

 
LLATÍ SEGON DE BATXILLERAT: 

1. Flexió nominal i pronominal: personals, demostratius, relatiu, interrogatius i indefinits.  

2. Verb sum.  

3. Verbs regulars en activa i passiva.Verbs deponents. 

4. Conjugació dels verbs irregulars més freqüents: fero, eo, volo. Compostos de  sum. 

5. La coordinació: oracions copulatives, disjunctives, adjectives, adversatives, ilatives. 

6. La subordinació sintáctica: oracions substantives, adjectives i adverbials. 

7. Formes nominals del verb: participi concertat i absolut; oracions d’infinitiu.  

 
 

GREC PRIMER DE BATXILLERAT: 

1. Flexió nominal i pronominal: personals, demostratius, relatiu, interrogatius i indefinits. 

2. Verb εἰμί.  

3. Verbs temàtics en activa i media-passiva: present, imperfet i aorist. 

4. Conjugació dels verbs en –μι més freqüents: present. 

5. La coordinació: oracions copulatives, disjunctives, adversatives, ilatives. Correlacions. 

6. Oracions subordinades introduïdes per les conjuncions ὁηι, ὡρ, ἱνα. 

7. Formes nominals del verb: participi concertat i absolut; oracions d’infinitiu. 
  

GREC SEGON DE BATXILLERAT: 

1. Flexió nominal i pronominal: pronoms personals, reflexius, demostratius, relatiu, interroga-

tius i indefinits. Comparatiu i superlatiu. 

2. Verb ἐιμί.  

3. Verbs temàtics en activa i media-passiva: present, imperfet i aorist. 

4. Conjugació dels verbs en –μι més freqüents: present, imperfet i aorist. 

5. La coordinació: oracions copulatives, disjunctives, adversatives, ilatives. Correlacions. 

6. La subordinació sintáctica: oracions substantives, adjectives i adverbials. 

7. Formes nominals del verb: participi concertat i absolut; oracions d’infinitiu. 
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VI. ACTIVITATS. 

 

- Visita a la Torre de S. Josep, monument funerari romà, amb alumnes de 3er i 4art. i 1er. de 

Batxillerat. 

 

- Visita al santuari ibèric de La Malladeta i al Museu Arqueològic de La Vila  amb alumnes de 

1er. i 2on. de Batxillerat. 

  

 Amb aquestes activitats es pretén aconseguir un ensamblatge entre la matèria que els 

alumnes estudien i les manifestacions palpables que el món que els envolta els ofereix sobre la 

cultura romana. Aquestes activitats tindran una preparació prèvia amb la lectura i traducció de 

textos que els hi inicien. 

 

 
 

 

La Vila Joiosa, a 30 de desembre de 2021 

 La cap del Departament. 

Carmen Rodríguez Cameselle. 

 

 


