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1. MATERIAL
No es farà ús d’un llibre de text. Es treballarà amb material elaborat pel professor.

2. PROGRAMACIÓ I TEMPORITZACIÓ
Blocs temàtics i temes

TEMPORITZACIÓ (Trimestral)

1. Ètims greco-llatins i lèxic derivat: Medicina - Biologia
2. Figures i motius clàssics: Arts plàstiques
3. Toponímia i antroponímia universal
4. Ètims greco-llatins i lèxic derivat: Matemàtica – Física –
Astronomia - Arquitectura
5. Figures i motius clàssics: Literatura
6. Toponímia i antroponímia d’Europa i Amèrica
7. Ètims greco-llatins i lèxic derivat: Literatura – Història Psicologia
8. Figures i motius clàssics: Música - Filosofia
9. Toponímia i antroponímia d’Espanya i Catalunya

1er. trimestre
1er. trimestre
1er. trimestre
2on. trimestre
2on. trimestre
2on. trimestre
3er. trimestre
3er. trimestre
3er. trimestre

3. COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
Les competències que desenvolupa la matèria de Cultura clàssica són tres: la competència lingüística, la competència
artística i cultural i la competència social i ciutadana.

4. ACTIVITATS
Es realitzarà un recorregut per carrers i places de Barcelona amb l’objectiu de recollir materials per a un estudi de
personatges i motius de la mitologia clàssica.

5. CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ
Per a cada avaluació es tindrà en compte un examen i el dossier de treball, que serà de presentació obligatòria. La
recuperació d’una avaluació no aprovada es realitzarà d’acord amb el principi de l’avaluació contínua: si la nota
obtinguda a la tercera avaluació és com a mínim de 5, l’assignatura quedarà aprovada; altrament, es podrà optar, per a
aprovar-la, a una última prova. En el cas que tampoc aquesta última prova no quedés superada, l’alumne podrà
presentar-se a una recuperació extraordinària, que tindrà lloc al mes de setembre.
Sant Cugat del Vallès, 8 de setembre de 2017

