
INFORMACIÓ DE LA MATÈRIA DE GREC

Nom del professor: Manuel Rioja Parrado

Curs i grup: 1r. de BATXILLERAT

1. CONTINGUTS

1. La llengua grega. Els textos. El lèxic

-Origen i evolució del grec i del seu alfabet: origen indoeuropeu del grec, dialectes
grecs, la κοινή.

-Morfologia: morfologia nominal: les tres declinacions, l’article, els adjectius; morfolo-
gia verbal: veu activa i mitjana, l’indicatiu, l’infinitiu, el participi; partícules, preposi-
cions i conjuncions.

-Sintaxi: nominal, verbal, introducció a la sintaxi oracional.

-Introducció a l’etimologia.

2. La idiosincràsia dels grecs i el seu llegat: marc geogràfic i etapes de la Història
grega; Homer i la poesia èpica; Religió i Mitologia; tradició clàssica.

Aquest any els alumnes s’aproparan a la literatura grega amb la lectura de la se-
güent obra:

HOMER, Odissea

2. OBJECTIUS

L’alumne ha de tenir un coneixement suficient de la morfologia i sintaxi grega per
poder traduir textos senzills de prosa àtica. Ha de conèixer les principals paraules
gregues que han passat a les nostres llengües formant part de termes científics, lite-
raris, històrics..., en definitiva, introducció a l’etimologia. Això farà que tingui un mi-
llor coneixement de la pròpia llengua amb l’ampliació de la competència en la preci-
sió, en el lèxic i en la formació de paraules del llenguatge culte. Finalment, coneixe-
rà les caracerístiques més importants de la cultura hel·lena: història, mitologia, lite-
ratura, art, vida quotidiana.

3. CRITERIS D'AVALUACIÓ

L’alumne ha de comprendre el contingut de textos grecs originals de dificultat ade-
quada als seus coneixements, preferentment en prosa i narratius o descriptius. Així
mateix, ha d’analitzar el contingut de textos en llengua grega de manera implícita, i
explícita  quan es consideri  oportú.  També ha de saber aplicar els coneixements
morfosintàctics i lèxics en la transformació d’estructures gramaticals o d’unitats lin-
güístiques.

Ha de saber descriure grosso modo els trets històrics, socials, religiosos, d’organi-
tzació política, o d’aspectes de la vida quotidiana que caracteritzen el món grec. Deu
saber comentar el contingut de textos llargs d’autors clàssics en traducció o d’estu-
diosos del món grec, o d’imatges i  representacions gràfiques, i  distingir aspectes
històrics o culturals. Finalment, ha de reconèixer en el lèxic de les llengües catalana
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i castellana paraules d’origen grec i reconèixer l’ètim grec en mots simples i com-
postos d’aquestes llengües.

L’avaluació serà acumulativa, tant pels continguts lingüístics com pels de civilització.
A cada trimestre, es realitzaran tres exàmens de llengua que inclouran sempre una
part de civilització.

Els exàmens de llengua (80%) i de la lectura (20%), significaran el 90% de la nota
trimestral; el 10% restant sortirà del treball i actitud de l’alumne a classe, així com de
la realització de les feines que es proposin per fer a casa.

La nota final del curs serà la mitjana dels tres trimestres, tenint en compte que el pri-
mer trimestre representarà el 25% d’aquesta mitjana, el segon, el 35% i el tercer, el
40%. 

És important que els alumnes tinguin en compte que amb un nombre d’hores falta-
des que superi el 20% es suspendria l’actitud i es perdria el dret a l’avaluació contí-
nua. 

4. CRITERIS DE RECUPERACIÓ TRIMESTRAL, JUNY I SETEMBRE

Si l’alumne no ha faltat més del 20% de manera injustificada, el que faria, com ja
s’ha apuntat, la pèrdua de l’avaluació continuada, la recuperació d’un trimestre sus-
pès s’efectua de manera automàtica: com que la matèria és acumulativa, al superar
el següent trimestre, tota la matèria anterior resta superada. Si és necessari, es fa-
ran recuperacions de les lectures.

Els alumnes amb la tercera avaluació suspesa, realitzaran un examen de recupera-
ció al juny. Si no es supera aquesta prova, els alumnes faran un examen de recupe-
ració al mes de setembre. En aquest cas, hauran de presentar fets, el dia de l’exa-
men, els exercicis que el professor haurà donat al juny. En el cas que hagin de recu-
perar les lectures, hauran de presentar fets a mà, el dia de l’examen, els exercicis
que el professor haurà donat al juny.
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