CURS: 2n BATX ASSIGNATURA: GREC II
CONTINGUTS DEL CURS I ORGANITZACIÓ
Estudi de la llengua i la civilització gregues. La cultura clàssica és la mare del món
Occidental. De Grècia hem heretat bona part de la nostra cultura, art, manera de pensar,
institucions, política… El llatí i el grec són dues llengües que tenen molts de punts en
comú. L’objectiu és aprendre grec per poder interpretar els textos que ens han arribat
d’aquella època, una de les principals fonts d’informació del món clàssic.
Donat el caràcter esquemàtic d’aquest full, no detallarem aquí tot allò que tractarem al
llarg del curs per avaluacions.
Partirem del currículum oficial, però també tendrem en compte les directrius que ens
arribin de la Universitat pel que fa a la Selectivitat.
Els continguts del curs s’estructuren en continguts lingüístics i culturals. Els primers
valdran un 70-75% de la nota (com a la Selectivitat) i els segons, entre un 25% i un 30%.
Els continguts de llengua no seran eliminatoris, s’aniran acumulant al llarg del curs. La
part teòrica variarà a cada examen.
METODOLOGIA
Explicacions del professor; participació i treball de l'alumne, tant a classe com a casa;
revisió i correcció de feina i dels deures; lectura, resums, esquemes, apunts d'aula.
Vista l’excepcionalitat que, segons pareix, tendrà aquest curs (amb semipresencialitat
dels alumnes, subdividits en dos subgrups i assistència a classe en dies alterns), es
procurarà que els aquests dos subgrups duguin el mateix ritme d’aprenentatge i que això
no perjudiqui en cap cas cap alumne. Per als dies que no assistiran a classe procurarem
donar-los feina que siguin capaços de realizar pel seu compte, de manera que no se’n
ressenti gaire el ritme d’aprenentatge respecte a un curs “normal”. Aquestes activitats
s’hauran de presentar bé telemàticament bé el dia que tenguin classe.
ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE AVALUABLES
Seran els propis dels dos àmbits amb què té relació l'assignatura: l'àmbit lingüístic
(interpretació -traducció- de textos molt senzills en llengua llatina; ser capaç de
seleccionar i fer servir les eines que contribuiran a la interpretació dels textos…) i l'àmbit
social (interpretar que el present és producte del passat, i que per tant som hereus de la
cultura clàssica, etc.)
MATERIALS
Per a repassar, el llibre de text de 1r de Batxillerat (Grec 1, editorial Cruïlla). També
farem servir material d’elaboració propia, sobretot un dossier de textos grecs per a la
traducció. Per a la resta de continguts també es farà servir material divers.
És important dur el quadern al dia i fer-hi totes les activitats. S’ha d’evitar escriure res al
llibre de text.
Enguany ja es farà servir el diccionari. L’alumne ja està informat de quins diccionaris ha
d’adquirir. Només caldrà memoritzar el vocabulari referent a l’etimologia.
PROCEDIMENTS I CRITERIS D'AVALUACIÓ
- Exàmens escrits. Aproximadament un cada mes, o sigui dos o tres per avaluació. Cada
examen inclourà un apartat de llengua (75-80%) i un de civilització (20-25%). Com que
s’acumulen continguts, els exàmens (i les avaluacions) tenen cada vegada més valor, de
manera que hem creat una fórmula per valorar més els exàmens (i les avaluacions) a
mesura que avanci el curs. Un examen amb una nota inferior a 3 ja no farà mitjana per a
l’avaluació. Amb un tres encara sí. De tota manera, el curs es pot aprovar si es passa el
darrer examen, el de juny, amb una nota mínima de 5 (sempre que l’actitud sigui positiva
i s’hagin fet totes les tasques, és clar).
- Observació directa. És la informació que recollirà el professor de cada alumne. És molt

important fer feina cada dia, a classe i a casa. El llatí és una matèria amb una certa
dificultat i s’ha de dur al dia. Deixar-ho tot per al darrer dia normalment no serveix per
aprovar. L'actitud de l'alumne (envers l’assignatura, el professor, els companys…) podrà
modificar, a l’alça o a la baixa, la nota que surti dels exàmens.
AFINA LA LLENGUA:
Fa uns quants anys es va començar a valorar també l'ortografia, en un programa
anomenat “Afina la llengua”. El departament de llatí valorarà negativament (amb -0,2 per
falta, fins a un màxim d'1 punt per examen), els següents aspectes: apostrofació; grafia
de la h; majúscules.
RECUPERACIÓ
No hi ha recuperacions específiques. Cada examen serveix per a recuperar l'anterior. I si
es passa el darrer examen de curs l'assignatura queda aprovada.
Si un alumne suspèn al juny, al setembre s'haurà d'examinar de tots els continguts
lingüístics del curs. Pel que fa als de cultura, podrà triar entre respondre’ls o bé partir de
la mitjana obtinguda en aquests al llarg del curs.
ABSÈNCIES
Si un alumne no es presenta a un examen, haurà de dur el justificant corresponent i fer
l’examen el primer dia que torni a classe.
Si el nombre d’absències arriba al 20 per cent de les sessions en una avaluació,
s’iniciarà un protocol perquè l’alumne perdi el dret a l’avaluació contínua. Aleshores
només es podrá presentar a l’examen final i examinar-se de tots els continguts.
SORTIDES
Enguany no tenim previst fer cap sortida.
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