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PROGRAMACIÓ DE L’ÀREA: Grec 2n Batxillerat

CURS 2020/21 Professor: Antoni Janer Torrens

1. Competències clau associades a la vostra matèria

Competències clau Sí/No
1. Comunicació lingüística x
2. Matemàtica, en ciència i tecnologia
3. Digital x
4. Aprendre a aprendre x
5. Socials i cíviques x
6. Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor
7. Consciència i expressions culturals x

2. Objectius

1. Emprar sempre, tant el professorat com l’alumnat, la llengua catalana a nivell oral i escrit
d’acord amb la normativa i el Projecte Lingüístic de Centre.

2. Conèixer i utilitzar els fonaments morfològics, sintàctics i lèxics de la llengua grega, tot
iniciant-se en la interpretació i traducció de textos de dificultat progressiva.

3. Reflexionar sobre el lèxic d’origen grec present en el llenguatge quotidià i en la
terminologia científica, tot identificant ètims, prefixos i sufixos grecs que ajudin a una millor
comprensió de les llengües modernes.

4. Analitzar textos grecs, originals, adaptats i traduïts, tot realitzant-ne una lectura
comprensiva, i distingint les seves característiques principals i el gènere literari al qual
pertanyen.

5. Assolir uns esquemes de les fites principals de la història de Grècia i de la literatura
grega.

6. Utilitzar de manera crítica fonts d’informació variades, tot obtenint-ne dades rellevants per
al coneixement de la llengua i cultura estudiades.

7. Reconèixer i valorar la contribució de les diferents manifestacions culturals de la Grècia
antiga en diferents àmbits al llarg de la història i la seva pervivència actual, és a dir, a
partir dels coneixements assimilats, ser capaç de posar-los en relació amb altres
contextos que no siguin el de l’antiguitat clàssica.

3. Continguts i temporització

1a avaluació

UNITAT 1 (Gramàtica): 3a declinació. Adjectius (II). Graus de l’adjectiu.
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UNITAT 1 (Cultura): La Ilíada.

UNITAT 2 (Gramàtica): Repàs. Imperatiu. Verbs contractes. Complement Predicatiu.

2a avaluació

UNITAT 2 (Cultura). Heròdot, el primer periodista de la història.

UNITAT 3 (Gramàtica): Perfet. Veu mitjana i passiva.

UNITAT 3 (Cultura): Exposicions orals de mitologia.

UNITAT 4 (Gramàtica): Pronoms relatius.

3a avaluació

UNITAT 4 (Cultura): Match Point i la tragèdia grega

UNITAT 5 (Gramàtica): Infinitiu

UNITAT 5 (Cultura): Comentari de mitologia.

UNITAT 6 (Gramàtica): Participis. Altres subordinades. Subjuntiu i Optatiu.

El temari està condicionat a l’evolució de la pandèmia.

4. Enfocaments metodològics

Metodologies actives Utilitzo les marcades amb una x

Treball cooperatiu:
- Estructures
- Dinàmiques
- Quadern d’equip
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Treball per projectes

Gamificació (especifica quins)

Tasques enriquides Realització de power-points

Rutines de pensament x

Aprenentatge basat en problemes, reptes

Flipped Classroom

Altres (especifica)

Al final els vuit alumnes matriculats a Grec de 2n de Batxillerat estan en un únic
torn. Així doncs, els dies que es quedin a casa farem la classe via Meet.

El segon de batxillerat sempre està condicionat a les proves de selectivitat i hem de fer el possible
per cenyir-nos-hi prioritzant, dins el programa, els continguts que hi entren.

Pensam que serà bo que l’assignatura de Grec i la de Llatí es complementin, amb la qual cosa el
plantejament serà el següent:

A les classes de llengua intentarem veure els continguts fent referència sempre a la llengua llatina,
ja sigui per establir coincidències o divergències. D’aquesta manera l’estudi del grec podrà ser un
reforç per al llatí i, per extensió, per a les altres llengües. Caldrà introduir-hi l’ús del diccionari.

Els apartats de llengua s'alternaran amb els de cultura.

A mitjan primer trimestre, els alumnes ja faran servir el diccionari.

5. Avaluació

5.1. Criteris d’avaluació i estàndards d’aprenentatge avaluables

1. Que l’alumne s’expressi amb un català propi del nivell educatiu tant oral com escrit.

2. Analitzar i traduir de manera coherent amb l’ajut del diccionari textos grecs d’una certa complexitat
pertanyents a diversos gèneres literaris.

3. Identificar i analitzar en textos originals els elements de la morfologia i de la sintaxi casual i oracional
comparant-los amb altres llengües conegudes.

4. Reconèixer en els textos grecs originals termes que són components i ètims d’hel·lenismes i deduir
el seu significat, tant en el vocabulari patrimonial de les llengües modernes com en els diversos
lèxics cientificotècnics.
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5. Realitzar comentaris de textos originals o traduïts, analitzar les estructures i els trets literaris
d’aquests mateixos, i reconèixer el paper de la literatura clàssica en les literatures occidentals, en
especial la produïda en el si de la nostra comunitat.

6. Posar en relació un autor literari grec amb la seva obra i la seva època, i establir una comparació
amb altres literatures posteriors.

7. Realitzar treballs monogràfics consultant les fonts directes i utilitzant les tecnologies de la informació
i la comunicació, com a eina d’organització i de comunicació de resultats.

5.2. Procediments d'avaluació

Proves escrites. Hi haurà dos tipus de proves escrites: una de l'apartat d'història i cultura
i una altra de l'apartat de llengua. Les proves de l'apartat de cultura seran s’avaluaran a
partir de la realització de comentaris de textos. Cada avaluació es farà una mitjana de sis
proves, tres per cada apartat.

Per apujar nota, al final de cada avaluació es donarà la possibilitat de fer un comentari
d'un material seleccionat pel professor. Aquesta prova extra, com a màxim, suposarà un
punt més a la nota final de cada avaluació.

5.3. Criteris de qualificació

Els criteris numèrics que es seguiran per qualificar els alumnes seran els següents:

● Un 70% de la nota provindrà de la nota de les proves relacionades amb els apartats de
gramàtica i la sintaxi.

● L'altre 30% provindrà de la nota de les proves (comentaris de text) relacionades amb els
apartats d'història i cultura. Aquest apartat, que formarà part de la semipresencialitat del
curs, serà el que els alumnes hauran de fer a casa.

La nota de cada avaluació consistirà en la nota mitjana de les notes de les proves escrites. La
nota final consistirà en la mitjana de les notes de les tres avaluacions. Es considerarà aprovat tot
alumne amb una qualificació mínima de cinc.

Un alumne que hagi suspès amb més d'un quatre i mig podrà aprovar en funció del seu
comportament i actitud a classe. L’alumne que falti sistemàticament a classe sense presentar cap
justificant no tendrà dret a realitzar exàmens.

Tenint en compte que les qualificacions han de ser numèriques i en nombres sencers per
tal d'arrodonir els decimals es considerarà que tot decimal per damunt o igual a 0'5
equival al nombre sencer superior, mentre que tot decimal igual o inferior a 0'4 equival al
nombre sencer inferior.
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L'abandonament de la matèria suposarà avaluació negativa incondicional. Abandonar la
matèria no significa només la no assistència a classe. Assistir a classe i no portar el
material necessari per treballar, no treballar dia a dia, no fer la feina, tot això suposarà
avaluació negativa de la matèria.

Recuperació
Les avaluacions suspeses no es recuperen a part. L'avaluació es contínua, de manera que si un
alumne que ha suspès les dues primeres avaluacions aprova l'última, haurà aprovat l'assignatura.
Haurà de fer, però, un comentari de text per cada avaluació suspesa. En aquest cas, encara
que tregui una nota superior a un 5, la nota final serà un 5.

A la convocatòria extraordinària de setembre s'aplicarà el mateix criteri. Encara que l'alumne tregui
una nota superior a un 5, la nota final serà un 5. Com a feina d'estiu, s'haurà de lliurar un
comentari de text que representarà el 20% de la nota -el 50% restant serà de l’apartat de
gramàtica i l’altre 30% de l’apartat de cultura

5.4. Recuperació de les pendents

L’any passat Grec de 1r de batxillerat es va oferir online i gairebé tots els alumnes varen
suspendre. Per això, els alumnes que aprovin Grec de 2n de batxillerat aprovaran automàticament
Grec de 1r de batxillerat. En tot cas, els quedarà una nota de cinc.

5.5. Eines d’avaluació

Eines d’avaluació Marca amb una x

Rúbriques

Carpeta d’aprenentatge

Mapes mentals

Rutines de pensament x

Diari de camp

Portafoli

MD020205 r5   -   Pàg. 5/6

https://iesinca.cat/?page_id=12


Joan Miró, 22 07300 Inca
Tel. 971 881710-11
Codi de centre: 07015835
 https://iesinca.cat/?page_id=12

PROGRAMACIÓ DE L’ÀREA: Grec 2n Batxillerat

CURS 2020/21 Professor: Antoni Janer Torrens

Coavaluació

Qüestionaris x

Altres (especifica) exàmens

6. Mesures de reforç i suport

S’avaluarà el perfil de cada alumne a l’hora de decidir les mesures de reforç o de suport
que ha de tenir.

8. Sortides didàctiques, activitats extraescolars, projectes interdisciplinars

En principi hi ha previstes dues activitats, que, tanmateix, estan condicionades per la
Covid:

- Festival de Teatre Clàssic al Teatre Principal (febrer de 2021)
- Festival de Cultura Clàssica al pati de la Misericòrdia de Palma (maig 2021)
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