
Departament de Geografia i Història

Cultura Clàssica, 3r ESO

Curs 2021-22

Continguts que es treballen durant el curs:

A les tres avaluacions s’aniran treballant els continguts sobre els
diferents blocs:

1. Bloc de Geografia:

Interpretació i elaboració de mapes i gràfics del marc geogràfic de les
civilitzacions grega i romana.
Reconeixement de descobridors, llocs i dades arqueològiques.
Influx del marc geogràfic en el desenvolupament de les civilitzacions grega i
romana.

2. Bloc d’Història

Principals fets històrics de la civilització grega i romana: etapes, personatges
importants, fets rellevants.

Connexions entre la història de Grècia i Roma i la d’altres civilitzacions

3. Bloc de Mitologia

Principals déus i herois de la mitologia grecollatina: denominació en grec i llatí
dels principals déus, trets que els caracteritzen, atributs i àmbit d’influència.

Els grans cicles mítics de l’antiguitat grecollatina.
Reconeixement de mites i personatges mitològics en les manifestacions
artístiques i literàries posteriors al món clàssic, especialment en l’art i la
literatura de les Illes Balears.
Diferenciació i classificació dels distints tipus de personatge mític (déu,
deessa, heroi, heroïna…).
Mites i herois. Relació dels mites grecs amb la rondallística popular de les Illes
Balears.



4. Bloc d’Art: Art clàssic com a generador de models per a la posteritat.

Grecs i art. Pervivència dels models clàssics en tots els tipus de
manifestacions artístiques.
Arquitectura i escultura a Grècia i Roma. Principals obres i models.
Art clàssic a l’Estat espanyol.

5. Bloc de societat
Societat grega: vida quotidiana i formes de govern. La polis.
Societat romana, de la república a l’imperi: vida quotidiana i institucions.
Oci a Grècia i Roma: Jocs Olímpics, ludi circenses, el teatre.
Comparació entre organització político social i vida privada a Roma i a
l’actualitat

6. Bloc de llengua i lèxic: Origen de l’escriptura. Tipologies.

Diferenciació dels tipus d’escriptura. Alfabet grec i llatí.
Llatí i grec, llengües indoeuropees.
Llengües romàniques.
Llengües a l’Estat espanyol.
Reconeixement d’arrels gregues i llatines en el vocabulari cientificotècnic del
català i del castellà.
Derivació i composició sobre bases gregues i llatines. Prefixos i sufixos més
productius.
Hel·lenismes. Llatinismes. Paraules patrimonials, cultismes i semicultismes

7. Bloc de pervivència en l’actualitat.

Transmissió de la cultura clàssica fins als nostres dies. Panorama general.

Pervivència d’elements lingüístics i de temes literaris en les llengües de la
Comunitat Autònoma i la literatura occidental contemporània.
Empremta clàssica en l’arquitectura i en l’art presents a les Illes Balears.
Presència de la civilització clàssica en l’organització social i política.
Comparació amb els paradigmes actuals.
Explicació mítica i explicació racional. Religió i mites clàssics en la literatura i
en les arts modernes. El concepte d’heroi en el pensament occidental.
Comparació entre aspectes de la vida quotidiana grega i romana i l’actual.
Observació i contrast de l’arquitectura i l’urbanisme clàssic amb l’actual i
influència artística.



Què s’avaluarà:

Procediments

L’assignatura s’enfoca des d’un vessant procedimental que comprèn:

- Confecció d’un quadern d’aprenentatge/sites on es reflecteixin els
continguts treballats a l’aula.

- Treballs per projectes, tant individuals com en grup.
- Confecció i interpretació de dades geogràfiques i històriques.
- Comentari de textos històrics i temes d’actualitat.
- Confecció, interpretació i comentari de diversos tipus de mapes,

fonts, documents.
- Elaboració d’un glossari.
- Interpretació d’obres d’art (arquitectura, pintura, escultura…)
-

Actituds:

Puntualitat en començar la classe.

Autonomia i persistència en l’aprenentatge.

Autoavaluació i control de notes.

Plantejar i contestar qüestions relatives al continguts.

Tolerància i respecte vers els companys.

Valoració de la pluralitat ideològica i confessional.

Valoració del patrimoni cultural de les illes i comportament adequat a les
sortides.

Com s’avaluarà:

a) Cada avaluació: mitjana ponderada de tots els continguts vistos. Com
a mínim hi haurà dos projectes, es traurà la mitjana. Treballs i activitats
lliurades es farà la mitjana i ponderaran el 80% i l'actitud el 20%.



b) Final ordinària: mitjana de les notes de tot el curs tenint en compte
l’evolució i l’actitud.

La recuperació en la qualificació final de 5 s'assolirà quan es doni una de
les dues condicions:

- La mitjana del curs sigui igual o superior a 5 punts i la de la tercera
avaluació com a mínim de 4 punts.

- La mitjana del curs sigui igual o superior a 4 punts i la de la tercera
avaluació com a mínim de 5 punts.

c) Examen extraordinari de setembre:

- Recuperació a partir d’un llistat de mínims, de conceptes i
procediments. (web).

Exercici escrit de conceptes i procediments. (fins a 8 punts)

Presentació de les activitats del llistat. Fins a dos punts

arrodoniments segons la feina feta durant el curs. (Fins a 0,5 punts).

d) Com recuperar l’assignatura suspesa del curs anterior.

Dues opcions: Lliurant la feina d’estiu completa i ben feta o aprovant el
present curs.

Altres consideracions:

Els exàmens escrits podem variar a la seva formulació segons les
circumstàncies: definir conceptes, situar llocs, completar un text o mapa
conceptual, relacionar conceptes, desenvolupar una qüestió, elaborar un
gràfic o mapa aplicant una tècnica explicada, preguntes o proves
senceres de vertader fals. Els comentaris de text mapa, gràfica, dades...
contestant es podran plantejar amb preguntes guia o sense elles.


