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Matèria: Grec Nivell: 1rBatxillerat Trimestre:Anual 
Departament: Romàniques Observacions: 
OBJECTIUS 
La matèria de grec del batxillerat (Grec 1 i Grec 2) té com a finalitat el desenvolupament de les capacitats següents: 

1. Llegir, comprendre i interpretar d'una manera coherent, amb l'ajut del diccionari, textos grecs de dificultat mitjana, preferentment en prosa                    
àtica de caràcter narratiu i descriptiu. 

2. Aplicar els coneixements morfosintàctics i lèxics bàsics del sistema lingüístic del grec antic en la identificació de les formes flexives i en la                        
transformació d'estructures gramaticals o de sintagmes. 

3. Reflexionar sobre els fets lingüístics (morfosintàctics i lèxics) a partir de textos en llengua grega i establir relacions amb la llengua pròpia. 

4. Reconèixer l'ètim grec en mots de la llengua pròpia simples i compostos, primitius i derivats, aplicant les normes bàsiques de la transcripció i                        
valorar-ne la pervivència en les llengües modernes. 

5. Descriure els trets més rellevants de caràcter social, històric i cultural que caracteritzen la història i la producció artística de l'antiga Grècia i                        
situar-los en el temps i en el seu marc geogràfic. 

6. Comprendre textos llargs en traducció i reconèixer-hi la intenció comunicativa, el protagonisme dels principals personatges, el gènere literari                   
al qual pertany i la relació amb alguns fets històrics, polítics i socials. 

7. Aconseguir informació a partir de les fonts de tota mena, utilitzant, amb autonomia i esperit crític, les dades que ofereixen les obres dels                        
estudiosos i les tecnologies de la informació i la comunicació sobre el mon clàssic, i extreure'n conclusions. 

8. Tenir una visió humanitzada de l'entorn mitjançant el contacte amb les llengües clàssiques i reconèixer i valorar la pervivència del llegat                      
literari, artístic i cultural de Grècia en el passat i en l'actualitat. 
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CONTINGUTS 
La llengua grega 
• Representació, mitjançant mapes geogràfics o conceptuals, de l'evolució des de l'indoeuropeu fins al grec modern tenint en compte les                    
principals variants dialectals. 
• Identificació de les lletres i dels signes de puntuació usats en grec i comparació de l'alfabet grec amb l'abecedari llatí, tot valorant els esforços                         
que els humans han fet en l'establiment de l'escriptura. 
• Distinció de la transliteració d'un mot grec a l'alfabet llatí i de la seva transcripció al català. 
• Desenvolupament de les competències lingüístiques pròpies del coneixement bàsic de la flexió nominal i pronominal de la llengua grega i la                      
seva aplicació en textos breus o bé en sintagmes aïllats. 
• Reconeixement de les formes verbals que presenten un índex més elevat de freqüència en la prosa narrativa (oposició present/aorist a                     
l'indicatiu, a l'infinitiu i al participi) i la seva aplicació en contextos breus o aïlladament. 
• Identificació d'una forma nominal o verbal que morfològicament discrepa de les altres dins d'una sèrie determinada. 
• Transformació del nombre gramatical dels elements que integren una determinada frase i justificació dels canvis efectuats. 
• Valoració de la funció sintàctica de cada element de la frase tenint en compte les característiques morfològiques i la seva integració en                       
sintagmes. 
• Identificació i interpretació de les partícules d'ús més freqüent. 
 
Els textos dels autors grecs i la seva interpretació 
• Desenvolupament de les competències lingüístiques en la llengua pròpia per poder interpretar frases o textos breus en llengua grega. 
• Interpretació de textos narratius originals de prosa àtica i circumstancialment en koiné, analitzant implícitament i explícita, si cal, els diversos                     
elements que conformen les frases dels textos proposats. 
• Aplicació de les tècniques de traducció i de comentari, tot valorant el contingut dels missatges dels petits textos que es treballen. 
• Cerca, anàlisi i contrast d'informació sobre la història, la literatura i la cultura de Grècia, aconseguides mitjançant el suport de les TIC. 
 
El lèxic grec i la seva vigència en la terminologia de les llengües modernes 
• Aprenentatge del lèxic grec bàsic. 
• Localització en un lèxic dels mots que formen part d'un text que hom proposa d'interpretar i traduir. 
• Reconeixement, dins una sèrie, d'un mot que pel seu significat s'aparta dels altres que pertanyen a un mateix camp semàntic. 
• Provisió d'una paraula que d'una manera o altra s'ha treballat, la qual té el significat gairebé sinònim o bé antònim d'una altra. 
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• Distinció dels prefixos en els mots compostos i identificació de la paraula simple corresponent, així com la diferenciació dels sufixos en els                       
mots derivats i reconeixement de la paraula primitiva. 
• Valoració dels factors que han permès que els mots grecs han perviscut i han esdevingut universals en les paraules pertanyents al llenguatge                       
tècnic científic i artístic de totes les llengües de cultura. 
 
La idiosincràsia dels grecs i el seu llegat 
• Localització d'accidents geogràfics, regions i ciutats importants dins l'àmbit del món grec a l'antiguitat. 
• Lectura i interpretació de mapes, de plànols i imatges corresponents a escenaris històrics, a edificacions de caràcter religiós, polític i privat de                       
l'antiga Grècia. 
• Identificació de les causes dels principals conflictes que esclataren a l'antiga Grècia. 
• Localització en mapes geogràfics dels principals escenaris bèl·lics dels conflictes més importants de la història de l'antiga Grècia. 
• Establiment de les causes geogràfiques que van propiciar l'aparició de la polis amb identitat i personalitat pròpies. 
• Establiment dels organigrames institucionals pels quals es regiren Atenes i Esparta i de les causes socials i històriques que els van propiciar. 
 
Valoració de la transcendència que ha tingut en el món el camí escollit per Atenes en la implantació d'institucions democràtiques. 
• Caracterització d'alguns fets de la vida quotidiana i d'alguns esports dels grecs a l'antiguitat. 
• Caracterització dels trets que conformen la religió grega i reconeixement de les principals deïtats tenint en compte els seus atributs. 
• Identificació d'algunes produccions artístiques antigues o modernes relacionades amb la mitologia grega. 
• Establiment de la genealogia dels principals déus tenint en compte la informació extreta d'algunes obres d'autors grecs. 
• Identificació dels principals gèneres literaris a través de la lectura d'obres o de fragments en traducció. 
• Valoració crítica dels assoliments polítics, socials, artístics i literaris de la Grècia antiga. 
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COMPETÈNCIES BÀSIQUES 
Les competències que desenvolupa la matèria de grec són la competència lingüística, la competència artística i cultural i la competència social i                      
ciutadana. Els coneixements dels mecanismes lingüístics d'una llengua clàssica com la grega contribueixen al desenvolupament de la                 
competència lingüística, a la reflexió sobre els elements i estructures lingüístiques del grec i de totes les llengües, tant de les que l'alumne/a                       
coneix com de les que pot adquirir en un futur proper en un context social i mundial en què la interconnexió lingüística i cultural té un paper                           
cada vegada més rellevant.L'estudi de la llengua i la cultura gregues en el batxillerat contribueix al desenvolupament de les competències                    
genèriques del batxillerat. Aquesta matèria ofereix la possibilitat d'enriquir i d'aprofundir en la competència comunicativa de l'alumnat, ja que                   
afavoreix l'adquisició del lèxic tècnic, científic i artístic, comú a totes les llengües de cultura, d'una manera conscient i reflexiva. D'altra banda,                      
l'estructura flexiva d'aquesta llengua clàssica convida a la reflexió lingüística en la interpretació de testimonis escrits en grec, en la comparació                     
de fets lingüístics entre el grec i la llengua vehicular i en la recerca d'equivalències per tal d'expressar en la llengua pròpia els missatges dels                         
textos. Tot plegat ajuda a la consolidació de l'estructuració mental i a l'afermament de les competències comunicativa, oral i escrita. 
El coneixement de la llengua i la cultura de Grècia contribueix a la comprensió de la realitat lingüística i a la correcció de les tècniques de                          
comunicació oral i escrita de les llengües vehiculars i de les llengües estrangeres pel fet d'ajudar a precisar l'ús del lèxic del llenguatge culte                        
(tècnic, científic, artístic, literari, filosòfic, etc.), ja que en totes les llengües del món occidental el llenguatge culte està format majoritàriament                     
per mots d'origen hel·lènic. 
Pel que fa a la competència cultural i artística, els continguts de la matèria fomenten l'actitud crítica davant dels fets culturals i socials del passat                         
i del present, ja que el llegat del món grec, en la seva major part, és fruit de la revisió i de la indagació constants. I és que els assoliments de la                                
cultura grega encara tenen prou vigor per convidar a la reformulació de les experiències culturals i artístiques, ja que han estat i són encara el                         
punt de partença de recreacions en els camps més variats. La cultura grega també aporta un seguit de referències culturals que han estat                       
considerades modèliques, és a dir, clàssiques. A més a més, l'afany de superació constitueix un estímul al foment de la recerca en tots els àmbits                         
del saber. Per això val la pena posar en relleu que un dels trets més característics de la cultura hel·lènica, com la paidéia i la philantropia,                          
traduïdes més tard en la humanitas ciceroniana, són el punt de partença de tot allò que anomenem humanitat i humanisme. 
La matèria també desenvolupa la competència social i ciutadana, en tant que la cultura hel·lènica ha tingut en el passat i encara continua tenint                        
en el present la capacitat d'integrar coneixements de diversa procedència i de reformular-los de manera que ha col·laborat decisivament en el                     
desenvolupament de la civilització de la humanitat tant en el passat com en l'actualitat. Cal tenir present que el món grec antic fou pioner en el                          
foment de les actituds de tolerància i de respecte envers persones de diferent manera de pensar, de diversa procedència, en el foment de                       
perseverança en l'esforç, per tal de progressar en el coneixement i en la convivència, i de participació en les tasques cooperatives que fomenten                       
la interacció amb els altres. 
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També el vessant cultural de la matèria promou la comprensió de les grans fites artístiques, literàries i socials assolides pels grecs, l'impacte de                       
les quals sobrepassà els límits geogràfics i temporals dins els quals foren gestades i encara perviu en molts aspectes tècnics, artístics, literaris i                       
institucionals del món actual. Aquest aspecte afavoreix la competència en la gestió i el tractament de la informació a partir de tota mena de fonts                         
que es poden obtenir mitjançant la consulta a biblioteques, la visita a jaciments i museus i a través del maneig de les TIC. 
En el context social actual, la cerca d'informació a través de les fonts més diverses, ja siguin les tradicionals o les electròniques, és un fet                         
habitual entre l'alumnat. Les TIC ofereixen un seguit de possibilitats que han de ser aprofitades amb la guia i orientació del professorat per tal                        
d'observar, cercar informació i contrastar-la, proposar conjectures i establir relacions, de manera que afavoreixi la creativitat. Actualment es                  
disposa de diversos programes relacionats amb el món clàssic que poden incidir positivament en l'adquisició de coneixements al voltant de la                     
llengua i cultura de la Grècia antiga. Si tenim present que l'alumnat es mostra particularment receptiu en l'ús de les noves tecnologies,                      
l'orientació del professorat pot ser decisiva en l'adquisició de la competència digital. 
Les activitats relacionades amb la interpretació dels textos i amb el comentari lingüístic i cultural contribueixen a la formació integral de                     
l'alumnat. Per a la seva realització és important crear un clima que afavoreixi la presa de decisions al moment de traduir un text i de comentar-lo,                          
la rectificació dels possibles errors, la defensa oral i escrita de criteris presos amb rigor i responsabilitat, el contrast de diverses interpretacions                      
que facin els alumnes o a partir de dues o més versions publicades, la justificació de l'opció presa, etc. És probable que molts alumnes no                         
continuïn estudiant grec més endavant, però el procés d'aprenentatge de la llengua i la cultura de Grècia ha de ser útil per a tot els qui cursin                           
aquesta matèria, de manera que faciliti l'assoliment de la competència interpersonal. 
L'esperit de superació que es manifesta en la majoria dels assoliments culturals, polítiques i socials de l'antiga Grècia és com un esquer que                       
afavoreix la formació d'opinions, de pensaments, d'emocions estètiques i cognitives que ajuden a argumentar, dialogar i a superar nous reptes i                     
possibles dificultats que es puguin presentar. El fet de poder reflexionar sobre un passat que d'una manera o altra perviu en el present, a més                         
d'afavorir la competència de coneixements permet la interacció en el món amb la mirada posada en el futur. I és que l'experiència de l'evolució                        
del món hel·lènic a l'antiguitat constitueix un referent per a la flexibilitat, la versatilitat i l'adaptabilitat a l'entorn que mai no és estàtic. 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ 
1. Identificar les característiques bàsiques que defineixen els conceptes de llengües indoeuropees, llengua grega i dialectes grecs. 
2. Llegir textos grecs breus, distingir entre transliteració i transcripció d'algunes paraules, identificar el mots destriant els variables dels                   
invariables i els que segueixen la flexió nominal dels qui pertanyen a la flexió verbal. 
3. Aplicar els coneixements morfosintàctics i lèxics en la transformació d'estructures gramaticals o d'unitats lingüístiques. 
4. Comprendre i interpretar el contingut de textos grecs breus, preferentment de prosa àtica de caràcter narratiu i descriptiu. 
5. Analitzar el contingut dels textos en llengua grega d'una manera implícita, i explícita quan es cregui oportú. 
6. Emprar el lèxic grec en l'establiment de relacions, equivalències i oposicions semàntiques. 
7. Reconèixer l'ètim grec en mots de la llengua pròpia simples i compostos, primitius i derivats. 
8. Descriure els trets més rellevants de caràcter social, històric i cultural que caracteritzen la història i la producció artística de l'antiga Grècia i                        
situar-los en el temps i en el seu marc geogràfic. 
9. Cercar informació per comprendre i ampliar els coneixements sobre l'antiga Grècia en les diverses fonts, incloses les TIC. 
10. Elaborar petits treballs per ampliar els coneixements sobre el món clàssic, aplicant les tècniques d'anàlisi, síntesi i comentari, i cercant                     
informació en museus o jaciments al nostre abast i en fonts diverses, com publicacions d'estudiosos, informacions extretes per mitjà de l'ús de                      
les TIC, etc. 

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 
 

ACTITUD, VALORS I NORMES:CONTINGUTS : Exàmens teòrics i morfològics. N’hi haurà mínim dos per trimestre. Es descomptarà 
fins a 1 punt per faltes d'ortografia. Suposaran el 60% de la nota. 

PROCEDIMENTS: Lliurament d'activitats proposades, presentacions orals, lectures, feines voluntàries, dossier trimestral optatiu...            
Suposaran el 30% de la nota. 

ACTITUD, VALORS I NORMES: Participació activa a l'aula, entrega puntual de deures, respecte vers els companys i la professora, bon                    
comportament i cura del material. Suposarà el 10% de la nota. 

 
Faltes d’assistència. L’alumnat pot justificar la falta d'assistència a un examen, essent justificat per la pròpia família mitjançant trucada                   
telefònica o agenda al seu tutor/a de grup.  
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Faltes injustificades. Segons queda recollit en les NOFC del centre i redactat de la següent manera: “Si es fa un 10% de faltes no justificades                         
d’una mateixa matèria, durant un trimestre, (per exemple: 5 faltes en matèries de 4 hores setmanals), es perd el dret d’exàmens parcials                      
(avaluació contínua). Suposarà anar a la recuperació trimestral directament.”  
 
La nota de final de curs s'obtindrà a partir de la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes als tres trimestres.  
Al final de cada trimestre el calendari anual reserva uns dies per a les recuperacions d'aquells alumnes que no hagin superat la matèria. Aquest                        
examen avaluarà els continguts de tot el trimestre i la nota màxima que es podrà obtenir serà d'un 5.  
Durant el mes de maig hi ha previstes proves extraordinàries de recuperació que avaluaran la totalitat dels continguts del curs. Si en aquesta                       
convocatòria tampoc es supera la matèria, l'alumne encara tindrà la possibilitat de presentar-se a les proves extraordinàries que es faran en les                      
mateixes dates que tenen lloc les PAU. L'alumne, per tant, no tindrà la possibilitat de presentar-se a aquestes fins a la convocatòria de setembre  
També existeix la possibilitat de fer un examen de millora per a aquells alumnes que, tot i haver aprovat, vulguin millorar la seva qualificació.                        
L’examen es farà a la convocatòria extraordinària de maig i l’alumne haurà de comunicar al professor de la matèria que s’hi presentarà. Els                       
continguts de la prova faran referència a aquells impartits durant tot el curs i la millora de la qualificació es fixarà en un màxim de dos punts.  
 
Cal consultar els criteris d’avaluació per a un possible canvi d’avaluació en cas de confinament o classes telemàtiques a causa de la pandèmia                       
generada per la covid-19. 
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