DEPARTAMENT DE LLENGÜES CLÀSSIQUES
CULTURA CLÀSSICA
4t d’ESO
Matèria optativa.
És la matèria referencial per excel·lència (gairebé, tots dels referents occidentals
s'originen a Grècia i Roma). T'ajudarà a entendre millor conceptes d'altres branques de
coneixement. És el nexe que connecta totes les assignatures que es cursen a 4t:
• matemàtiques
• tecnologia ciències de la naturalesa (geologia, biologia, zoologia, botànica)
• física i química,
• llengua catalana, llengua espanyola o llengua estrangera (francès, anglès- sí
també-)
• geografia i història
• filosofia i valors ètics
• educació plàstica, visual i audiovisual
• educació física
• llatí
CONTINGUTS
Geografia i història:
• Conèixer i valorar la cultura grecollatina proporciona una visió precisa i crítica de
l'entorn sociocultural i lingüístic
• Ajudar a la consolidació de molts dels valors que el marc legislatiu actual
considera essencials per formar-se com a ciutadà.
Mitologia i religió:
• Els deus i deesses, éssers mitològics, herois i heroïnes de la mitologia grecollatina
com elements que encara avui dia conformen la literatura, l'art, la música, la
astronomia, la botànica, el cinema, etc..
• La religió antiga i els seus ritus pervivents en el nostre dia a dia (ex. celebració del
Nadal)
Art:
• Conèixer i analitzar les manifestacions artístiques grecollatines per ajudar a
formar-se criteris estètics i a comprendre i valorar les produccions actuals (ex.
cinema, publicitat,videojocs..)
Societat i vida quotidiana:
• Nombrosos elements de la vida familiar, l’organització social, l’activitat política, el
dret, les festes, els jocs, els espectacles i les diversions tenen les arrels en el món
grecollatí; Arribar al convenciment de la igualtat essencial dels éssers humans.
Llengua i lèxic:
• Introducció elemental al grec i llatí per entendre com funcionen les llengües
modernes.
• Introducció a l’estudi de les etimologies per millorar la comprensió oral i escrita
dels diferents tipus de missatges, tant cientificotècnics com de comunicació en
general.

•

El grec i el llatí com a generador de llenguatge d'altres branques de coneixement
(ex. Biologia, física, etc..

Pervivència:
• El món clàssic va plantejar ja els grans problemes de l’ésser humà. (ex. el
concepte de ciutadania protegida per drets inalienables i obligada per deures
comuns, la concepció del poder en benefici de tots.)
• Què hem superat?, què no hem solucionat encara?
ALTRES ACTIVITATS
Durant el diferents trimestres
Redacció d'un port-foli del procés de descobriment de la matèria
Realització de materials artístics (ex. audiovisuals, dramatitzacions )

Un pic a l’any
Assistència al Festival de Teatre Juvenil Grecollatí
Assistència i participació al tallers del Maremagnum
Participació en la Lectura Continuada (dins els actes de celebració de Sant Jordi)
organitzada per el Departament de Clàssiques conjuntament amb el Departament de
Filosofia

Acampada d’humanitats (per compatir experiències amb tots els alumnes i alumnes
que cursen matèries d’Humanitats)

Possibilitat de realitzar viatges d'estudis

