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1. MATERIAL
Es treballarà amb materials elaborats pel professor de la matèria, que els anirà proporcionant a l’alumnat a mesura que
es vagin tractant els temes corresponents.

2. PROGRAMACIÓ I TEMPORITZACIÓ
Blocs temàtics i temes
1. Les llengües clàssiques: ètims llatins i ètims grecs.
2. El llegat clàssic de la religió i dels mites.
3. El llegat clàssic de les arts plàstiques i de la literatura.
4. El llegat clàssic del dret i de la política.
5. El llegat clàssic de l’urbanisme i de l’arquitectura.
6. El llegat clàssic de la ciència i de la filosofia.

TEMPORITZACIÓ (Trimestral)
1er. trimestre
1er. trimestre
2on. Trimestre
2on. Trimestre
3er. trimestre
3er. trimestre

3. ACTIVITATS
Durant el segon trimestre es visitarà els Jardins del Laberint d’Horta.

4. CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ
Els continguts d’aquesta matèria es relacionen amb els continguts clau per a l’adquisició de les competències dels
àmbits social, lingüístic, cientificotecnològic i digital.
La matèria comparteix les següents competències:
A. De l’àmbit social, en les dimensions cultural i artística:
1. Situar en el temps les etapes de les cultures grega i romana i identificar-ne els fets més rellevants i les formes
d’organització social i política.
2. Reconèixer els elements de pervivència arqueològica, artística, lingüística i científica.
B. De l’àmbit lingüístic:
1. Enriquir el lèxic de les llengües pròpies mitjançant l’estudi de sèries d’ètims grecs i llatins.
2. Millorar l’expressió escrita a través de l’elaboració dels dossiers d’aprenentatge.
3. Millorar l’expressió oral a través d’exposicions i de breus peces teatrals.
Per a l’avaluació es tindrà en compte:
1. La realització d’un examen cada trimestre (30%).
2. L’elaboració d’un dossier d’aprenentatge cada trimestre (50%).
3. La realització d’una exposició oral, o alternativament la participació en una peça teatral breu (10%).
4. L’actitud a classe i la puntualitat (10%).
Per a la recuperació caldrà realitzar un treball escrit sobre el tema o temes indicats pel professor.
Sant Cugat del Vallès, 8 de setembre de 2017

