LLATÍ I GREC I I II
Dins el marc del currículum del Batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials, l'estudi de
les llengües clàssiques

suposa un

irrenunciable complement dels estudis de tipus

cultural i lingüístic iniciats en la part comuna.
Com a models lingüístics:
El grec i el llatí permeten trobar paral·lelismes entre la llengua materna de l'alumne i
la llengua/es estrangera/es estudiades al Centre.
L'estudi del grec i el llatí, que es basa fonamentalment en els textos, possibilita una
competència en el discurs escrit que contribueix a la competència comunicativa en el
discurs oral de les llengües modernes
Com a llengües flexives introdueixen als alumnes a tècniques d'anàlisi i reflexió que
condueixen a la competència en totes les llengües.
Com a models culturals:
La civilització occidental descansa sobre tres pilars bàsics: Atenes, Roma i Jerusalem.
Les dues primeres cultures forjaren la nostra òrbita mental en les ciències i la cultura;
una com a innovadora, l'altra com a transmissora.
El concepte d'Humanitas
d'Humanitas es basa en la παιδεια i la φιλανθρωπια gregues i en la
humanitas llatina, caracteritzades per l'aptitud per a comprendre i estimar l'home
com a tal i la capacitat d'educar les futures generacions en els mateixos ideals.
Si l'inici

de l'estudi de les dues llengües clàssiques en el Batxillerat és simultani

permet una activitat interdisciplinària que evita duplicitats en el desplegament
d'ambdues matèries.

Continguts
Introducció a l'estudi de la cultura i la llengües clàssiques a partir de 4 eixos
Llengua: Es tracten els aspectes fonètics, morfològics i sintàctics necessaris per al
coneixement de la llengua i per a la comprensió dels textos.
El lèxic i la seva evolució: S'estudia el lèxic (lexemes, sufixos i prefixos), la seva
evolució i pervivència en les llengües europees (especialment català i castellà).
El llegat clàssic:

S'estudien els aspectes més rellevants de la civilització i de la

cultura de Grècia i de Roma i les seves manifestacions en el món actual.
Interpretació de textos:

Metodologia de la traducció d'un text. .Tècnica de la

lectura comprensiva de textos clàssics. Anàlisi morfològica i sintàctica. Tècnica del
maneig crític de fonts literàries i no literàries. Valoració del nostre passat com a clau
per a entendre el present i de les llengües clàssiques com a transmissores de cultura.
Consciència de la necessitat de rigor científic per a l'estudi de les llengües clàssiques.

