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PLA DOCENT 
 
MATÈRIA: Cultura Clàssica.- 3r d’ESO 
CURS:  2021 - 2022 
PROFESSORA: Carmen Sánchez 
 
 
HORARI DE LA MATÈRIA: Dues hores setmanals. La durada de la matèria és anual. 
 
 
OBJECTIUS DEL CURS: Introduir l’alumnat en el coneixement de la cultura grecoromana i  
prendre consciència de la seva rellevància i pervivència al llarg de la història de la cultura 
occidental i en la vida quotidiana de l’alumnat. 
A través dels ulls d’Odisseu (Ulisses pels romans) coneixerem els déus, monstres i herois principals 
de la cultura clàssica. Ens assabentarem de les civilitzacions més importants d’aquells temps i 
aprendrem com es comunicaven, com vivien la religió, com pensaven i com es divertien.  
 
 
CONTINGUTS: 
 

- Els mites grecollatins: déus i herois. Odisseu  
- Els monstres. 
- La religió. 
- Introducció a la geografia del món grecoromà. 
- El llatí i la llengua grega. 
- L’origen clàssic dels mots. 
- La vida familiar a Grècia i Roma. 
- La vida social. 
- L’entreteniment 

 
 
 
MATERIALS NECESSARIS PER LA CLASSE:  

- Diversos materials impresos o digitals que seran facilitats per la  professora al llarg del curs. 
- Llibreta o fulls blancs per realitzar un dossier. 

 
 
METODOLOGIA DE LES CLASSES: 
 

• A partir dels coneixements previs de l’alumnat, es farà una introducció al tema i sovint 
l’alumnat farà  recerca d’informacions. És molt important lligar el temes treballats amb el món 
actual. 

• Es donarà molta importància a la participació activa de l’alumnat, tant en la realització 
d’exercicis i altres activitats  com en  les exposicions orals . 

• Les explicacions “teòriques” es faran, sempre que sigui possible, amb el recolzament de 
recursos audiovisuals o materials TIC. 

• Es faran activitats diverses, a vegades interactives, per consolidar els conceptes treballats. 
• Depenent de la quantitat d’alumnes, es farà una sortida al “Parc del Laberint” 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ  
L’avaluació serà continua i es basarà en l’observació sistemàtica del procés d’aprenentatge. 
L’avaluació del progrés de cada alumne es centrarà en l’adquisició tant dels coneixements de la 
matèria com de l’adquisició de las competències bàsiques.  
Aquesta avaluació es realitzarà a partir d’activitats fetes en classe i en casa, treballs cooperatius i 
exposicions orals preparades individualment o en grup. 
Es faran servir diferents rúbriques conegudes per tothom i degudament penjades a l’aula per 
avaluar els textos escrits i els deures; així com la autocorrecció i la correcció entre companys. 
Al llarg del curs, els alumnes hauran de  realitzar una lectura obligatòria a classe, de la qual seran 
avaluats en la data i de la manera acordada. Segons les circumstàncies, es pot substituir aquesta 
lectura per un treball trimestral. 
Es farà servir la plataforma Classroom per presentar alguna feina des de casa. També es podrà fer 
servir el correu electrònic amb domini iesffg.cat 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


