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7.- Distribució i seqüenciació dels continguts. (Què cal aprendre i quan) 
 

Distribució dels continguts durant el curs 

1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació 

BLOC 1 i BLOC 2 
Breu història de la llengua grega: els dialectes 
antics, el jònic/àtic, la koiné, el grec modern. 
L'escriptura: origen, tipus i evolució. 
Evolució i pervivència de l'alfabet grec. 
Pronunciació convencional i escriptura. 
Nocions bàsiques de fonètica i fonologia. 
Signes diacrítics:ortografia i puntuació. 
Transcripció del grec al català mitjançant el 
llatí. Nocions de transliteració. 
BLOC 3 i BLOC 4 
El grec com a llengua flexional: concepte i 
valors dels casos. Categories gramaticals. 
Concordança. 
Elements de l’oració. 
Oració simple: oracions atributives i 
predicatives. 
L'article. 
El nominatiu i l'acusatiu de la declinació 
temàtica: temes en a i en o.  

BLOC 3 i BLOC 4 
Elements de l’oració: La declinació atemàtica: 
el nominatiu i l'acusatiu dels substantius i 
adjectius de tema en consonant, vocal suau i 
diftong. 
Els pronoms personals i demostratius.Οὐδείς. 
Els pronoms i adjectius interrogatius Τίς Τί 
Els adjectius predicatius. 
Les preposicions. 
El verb grec: el participi de present actiu i 
mitjà. (nominatiu i acusatiu).La sintaxi del 
participi substantivat i predicatiu. 
La negació. 
 
BLOC 5 
Períodes de la història de Grècia: l'Època 
Clàssica. 
Organització política i social de Grècia: La 
Colonització.la democràcia a Atenes. La 
Constitució de Clístenes.  

BLOC 3 i BLOC 4 
Elements de l’oració: els pronoms personals, 
demostratius, possessius i anafòrics, 
interrogatius i indefinits. 
El verb grec: Imperfet d'indicatiu (actiu i 
mitjà), Futur d'Indicatiu (actiu i mitjà) l'aorist 
sigmàtic i temàtic d'indicatiu (actiu i mtjà) 
Els valors de la veu activa i mtjana. 
Les preposicions. 
Els adverbis indefinits i interrogatius 
Construccions d’infinitiu: infinitiu de present. 
BLOC 5 
Períodes de la història de Grècia: les Guerres 
Mèdiques. Pèricles. 
La Família. 
Feina i lleure: oficis, ciència i tècnica. Festes i 
espectacles: els jocs Olímpics. 
Mitologia i religió:  La Disputa d'Atena i Posidó. 
El Cicle Troià. 
BLOC 6 



El verb grec: el present d’indicatiu i el present 
d'Imperatiu. 
Els adjectius de tres terminacions. 
El neutre plural dels adjectius. 
El genitiu plural. 
Les preposicions. 
BLOC 5 
Descripció geogràfica de Grècia.  
Períodes de la història de Grècia: Civilitzacions 
minoica i micènica.L'edat fosca.L'edat arcaica. 
Organització política i social de Grècia;La polis 
grega.Formes de govern:la monarquia, 
l'aristocràcia, l'oligarquia,la tirania.  
Mitologia i religió: la Teogonia i la Cosmogonia. 
La Titanomàquia. Els deus Olímpics. 
Prometeu.Pandora.Teseu i el Minotaure. 
BLOC 6 
Iniciació a les tècniques de traducció, 
retroversió i comentari de textos. 
Anàlisi morfològica i sintàctica. Comparació 
d’estructures gregues amb les de la llengua 
pròpia. 
Lectura comprensiva de textos traduïts. 
Lectura comparada i comentari de textos en 
llengua grega i llengua pròpia. 
BLOC 7 
Hel·lenismes més freqüents del vocabulari 
comú i del lèxic especialitzat. 
Descomposició de paraules en els seus 
formants. 
Pervivència d’hel·lenismes: termes 
patrimonials, cultismes i neologismes. 
Identificació de lexemes, sufixos i prefixos 
hel·lènics usats en la pròpia llengua. 
Vocabulari bàsic grec: lèxic d’ús freqüent i 
principals prefixos i sufixos. 

Mitologia i religió: els oracles i santuaris: 
Delfos, Delos, Olímpia, Eleusis. Minos i el 
Minotaure. Ícar i Dèdal. 
BLOC 6 
Iniciació a les tècniques de traducció, 
retroversió i comentari de textos. 
Anàlisi morfològica i sintàctica. Comparació 
d’estructures gregues amb les de la llengua 
pròpia. 
Lectura comprensiva de textos traduïts. 
Lectura comparada i comentari de textos en 
llengua grega i llengua pròpia. 
BLOC 7 
Hel·lenismes més freqüents del vocabulari 
comú i del lèxic especialitzat. 
Descomposició de paraules en els seus 
formants. 
Pervivència d’hel·lenismes: termes 
patrimonials, cultismes i neologismes. 
Identificació de lexemes, sufixos i prefixos 
hel·lènics usats en la pròpia llengua. 
Vocabulari bàsic grec: lèxic d’ús freqüent i 
principals prefixos i sufixos. 

Iniciació a les tècniques de traducció, 
retroversió i comentari de textos. 
Anàlisi morfològica i sintàctica. Comparació 
d’estructures gregues amb les de la llengua 
pròpia. 
Lectura comprensiva de textos traduïts. 
Lectura comparada i comentari de textos en 
llengua grega i llengua pròpia. 
BLOC 7 
Hel·lenismes més freqüents del vocabulari 
comú i del lèxic especialitzat. 
Descomposició de paraules en els seus 
formants. 
Pervivència d’hel·lenismes: termes 
patrimonials, cultismes i neologismes. 
Identificació de lexemes, sufixos i prefixos 
hel·lènics usats en la pròpia llengua. 
Vocabulari bàsic grec: lèxic d’ús freqüent i 
principals prefixos i sufixos. 

7.2- Estàndards d'aprenentatge avaluables. (què cal saber fer) 



 
1. Identificar en textos grecs senzills els elements bàsics de la morfologia regular i de la sintaxi de l’oració, tot apreciant variants i                       
coincidències amb altres llengües conegudes . 
2. Comparar textos grecs senzills amb la seva traducció, tot identificant estructures gramaticals de la llengua grega i analitzant-ne la                    
semblança i divergència amb les estructures del català o castellà. 
3. Traduir oracions i textos breus i senzills, originals, adaptats o elaborats, preferentment en prosa, amb la major fidelitat possible. 
4. Reconèixer en el lèxic de les llengües parlades en la comunitat paraules d’origen grec i analitzar-ne l'evolució fonètica, morfològica i                     
semàntica.  
5. Conèixer els caràcters de l’alfabet grec, escriure’ls i llegir-los amb la pronunciació correcta, així com conèixer i aplicar les normes de                      
transcripció per transcriure termes grecs a la llengua pròpia. 
6. Resumir oralment o per escrit el contingut de textos traduïts de diversos gèneres i distingir aspectes històrics o culturals que se'n                      
desprenen. 
7. Identificar els aspectes més importants de la història de Grècia i de la seva presència en el nostre país i reconèixer els vestigis de la cultura                           
grega en diversos aspectes de la civilització actual. 
8. Realitzar, seguint les pautes del professor o professora, un treball d’investigació sobre la pervivència del món grec en l’entorn pròxim a                      
l’alumnat, consultant les fonts directes i utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació com a eina d’organització i comunicació                     
dels resultats. 

 
8.- Criteris i procediments d'avaluació. 
 
Els criteris que es seguiran per qualificar els alumnes a cadascuna de les tres avaluacions seran els següents: 
 

A) PROVES ESCRITES: Un 90% de la nota provindrà de les proves escrites realitzades durant l'avaluació i de la facilitat d'expressió oral i 
escrita de l'alumne. Dins aquest percentatge del 90% a la nota dels exàmens que incloguin desenvolupar un tema per escrit fins a un 
10% més pot afegir-se a la qualificació en consideració de la correcció ortogràfica, d'expressió i presentació.  
Un 50% de la nota provindrà de les proves escrites realitzades durant l'avaluació per valorar els coneixements de gramàtica, sintaxi i 
traducció assolits pels alumnes. 
Un 20% de la nota provindrà de les proves escrites realitzades durant l'avaluació per valorar els coneixements de lèxic, mitologia, 
geografia, història, cultura, art i civilització assolits pels alumnes. 
Un 20% de la nota provindrà d'una prova escrita realitzada durant l'avaluació per valorar els coneixements dels temes de literatura 
assolits pels alumnes. 

B) AVALUACIÓ CONTÍNUA: Un 10% provindrà de la nota de l'avaluació contínua a classe. Es valoraran i qualificaran els exercicis, activitats i 
treballs realitzats tant a classe com a casa, individuals o en grup. 

 
 

Al llarg de cada avaluació es realitzaran un mínim de tres proves escrites, una de les quals consistirà en un examen d' un o més temes de                           
literatura amb el valor del 20%; la nota de cada avaluació consistirà en la nota mitjana de les notes de les proves juntament amb les notes                          



corresponents a l'avaluació contínua. La nota final consistirà en la mitjana resultant de la suma de les notes de les tres avaluacions                      
seguint la proporció 33%-33%-33% . Es considerarà aprovat tot alumne amb una qualificació mínima de 5. 

 
Tenint en compte que les qualificacions han de ser numèriques i en nombres sencers per tal d'arrodonir els decimals es considerarà que tot                       
decimal per damunt o igual a 0'5 equival al nombre sencer superior, mentre que tot decimal igual o inferior a 0'4 equival al nombre sencer                         
inferior. 
 
8.1.-Criteris de qualificació i d'avaluació. (com ho avaluem) 
 

Criteris i instruments de qualificació i d'avaluació 

Nombre mínim de parcials per avaluació 
3  

(dos o tres exàmens de continguts variats i almenys un examen específic sobre els continguts de 
literatura) 

Exàmens, exercicis teòrics... 90% del total de cada avaluació 

Pràctica, entrega de quadern, 
tasques... 

10 % del total de cada avaluació 

Actitud 

Una actitud o comportament inadequats poden comportar la pèrdua de fins a un 20 % de la                 
nota de cada avaluació que s'aplicarà de manera proporcional i progressiva en funció de la               
reiteració dels comportaments inadequats. Es tindrà especialment en compte en aquest sentit            
l'absència injustificada a classe per preparar proves d'altres matèries.  

Correcció lingüística Es podrà afegir a la qualificació fins a un 10 % més a cada examen de literatura en consideració de la                     
correcció ortogràfica, d'expressió i presentació. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTINGUTS 1 AVALUACIÓ   30% 2 AVALUACIÓ   30% 3 AVALUACIÓ   40% 



 
 
TRADUCCIÓ I 
ANÀLISI 
50% 

EXAMEN 1 
 

Alfabet-Dialecte
s 

EXAMEN 2 
 

Nom. I Acus. 
Present Ind.  
 
 
SECCIÓ 1 A-G 

EXAMEN 1 
 

L'Article 
Present Ind. 
Verbs εἰμί-οἰδα 
 
SECCIÓ 1 H-J 

EXAMEN 2 
 

Present Ind.  
Veu mitjana  
Or. de ὅτι 
 
SECCIÓ 2 A-B 

EXAMEN 3 
 

Present Ind.  
Veu mitjana 
 
 
SECCIÓ 2 C-D 

EXAMEN 1 
 

Temes en 
consonant 
 
 
SECCIÓ 3 A-B 

EXAMEN 2 
 

Pronoms 
personals i 
demostratius 
μέγας-πολύς 
SECCIÓ 3 C-E 

EXERCICIS  
10% 

Entrega mapa 
de Grècia 

Entrega texts 
F+G 

Entrega text J Entrega text B Entrega text D Entrega text B Entrega texts 
D+E 

ETIMOLOGIA 
10% 

-ικος/ ἀπό ἄρθρον/γῆ γίγας/δόξα δρόμος/ζῶον ἡγεμῶν/κακός καλός/λύσις μάθεμα/νεκρός 

HISTÒRIA i 
MITOLOGIA 
10% 

Geografia física 
i política de la 
Grècia antiga 

Cosmogonia i 
Teogonia 

Etapa Minoica i 
Micènica 

Prometeu i 
Pandora 
Edats de l'home 
 

Mites de Creta: 
Ícar i Dèdal, 
Teseu i el 
Minotaure 

Época Fosca i 
Arcaica 

Les Guerres 
Mèdiques. 
Sistemes 
polítics de la 
Grècia antiga 

LITERATURA 
20% 

Poesia èpica-Homer El teatre grec-La Comèdia antiga-Aristòfanes La Historiografia-Heròdot 

 
 
8.2.- Procediments de recuperació. (com recuperem els continguts no superats a l'avaluació ordinària) 
 

Procediments de recuperació 

Nota mínima per fer mitjana (exàmens). No hi ha nota mínima. 

Nota mínima per fer mitjana (avaluació). No hi ha nota mínima. 

Exercicis de recuperació (exàmens i/o tasques):  juny. Examen i exercicis sobre els continguts dels trimestres no superats. 

Exercicis de recuperació (exàmens i/o tasques): setembre. Examen i exercicis sobre els continguts dels trimestres no superats. 
 
A final de curs, els alumnes que no hagin aprovat amb la nota sumada de les tres avaluacions ordinàries tindran dret a realitzar un examen                         
de recuperació en el mes de juny que inclogui els continguts no superats. Si tot i així no superen l'assignatura, hauran de presentar-se a la                         
convocatòria extraordinària de setembre i entregar els exercicis indicats a més de realitzar un examen escrit de les mateixes                   
característiques de la prova de juny.  Es guardarà la nota de l'avaluació de juny quan sigui superior a la de l'avaluació de setembre.  



 
Matèries pendents 

Protocol de pendents: lliurament de tasques al llarg dels tres trimestres. 

Exàmens de pendents: tercera avaluació, data a convenir. 
 
9.- Materials i recursos didàctics.  
 

Materials didàctics 

Llibre de text Llibre de text d'elaboració pròpia basat en Reading Greek i altres materials complementaris. 

Altres recursos textes originals i adaptats d’autors grecs 
textos d’autors grecs traduïts 
textos d'autors contemporanis sobre temes de civilització grega. 
tractats de literatura, lingüística i història gregues. 
diapositives i vídeos referents al món clàssic. 
diccionaris lèxics i etimològics de grec, català i castellà.  

 
10.- Activitats complementàries i extraescolars. 
 

Activitats complementàries i extraescolars + preu aproximat 

1a avaluació Preu 2a avaluació Preu 3a avaluació Preu Pendent de 
concretar 

Preu 

  Festival teatre clàssic a 
Pama. 22 o 23 de gener. 

Aprox 20 €     

 
D'altra banda, es contempla l'assistència a altres activitats que es puguin presentar al llarg del curs i que encara no han estat programades. 
 
 

Signat: 
 
Antoni Sagarra Garcia                                             sa Pobla,  de setembre de 2019  


