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MERCÈ GUARNER VILOCA

Opt. CULTURA CLÀSSICA 4t ESO

1.CONTINGUTS

En aquesta optativa ens endinsarem i aprofundirem en el món clàssic grec i romà.Coneixarem la
seva religió,les seves llengües,costums,el seu art,la seva literatura, etc.

Els tres grans blocs serien aquests:

1r BLOC Grècia i Roma com a civilitzacions històriques

2n BLOC Iniciació als elements bàsics de les llengües i les literatures grega i llatina.

3r BLOC  L´herència de la cultura clàssica.

 

COMPETÈNCIES A ASSOLIR

BLOC 1

Dimensió històrica C1,C3,C4 :

C1 Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per comprendre´n la causalitat
històrica.

C3 Interpretar que el present és producte del passat,per comprendre que el futur és fruit de les deci-
sions i accions actuals.

C4  Identificar i valorar la identitat  individual i  col.lectiva per comprendre la seva intervenció en la
construcció de subjectes històrics.

Dimensió cultural i artística C8,C9,C10

C8 Analitzar les manifestacions culturals i relacionar-les amb els seus creadors i la seva època,per in-
terpretar les diverses cosmovisions i la seva finalitat.

C9 Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda del passat,per defensar-ne la conservació i
afavorir que les generacions futures se l´apropin.

C10 Valorar les expressions culturals pròpies,per afavorir la construcció de la identitat personal dins d
´un món global i divers.

BLOC 2

Dimensió lingüística i literària C10

C10 Llegir obres i conèixer els autors i les autores i els períodes més significatius de la literatura ca-
talana,castellana i universal.

BLOC 3

Dimensió interpersonal C5
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C5 Mostrar actituds de respecte actiu envers les altres persones,cultures,opcions o creences.

Dimensió sociocultural C7,C8

C7 Comprendre i valorar el nostre món a partir de les arrels culturals que l´han configurat.

C8 Copsar les dimensions ètiques dels grans relats literaris i de les obres artístiques.

ELS TRES BLOCS

Dimensions instruments i aplicacions digitals C2

C2 Utilitzar les aplicacions d´edició de textos,presentacions multimèdia i tractament de dades numèri-
ques per a la producció de documents digitals.

Dimensions del Tractament de  la informació i organització dels entorns de treball i aprenen-
tatge C4

C4 Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adequada per al treball a realitzar,tot considerant
diverses fonts i mitjans digitals.

1.CRITERIS D'AVALUACIÓ

Hi haurà dos exàmens per trimestre, si s´escau.

Avaluació:

70% exàmens (Dimensions i competències dels  blocs 1,2,3)
30% treball  de  classe,interés,assistència i  puntualitat.  (Dimensions i  competències de tots els
blocs)

Si en algun trimestre la professora demana un treball més complex pot variar la puntuació a 40%.
Si un alumne/a no es pot presentar a un examen, haurà de ser una causa justificada amb un justifi-
cant mèdic o una trucada per part dels seus pares o tutors.En cas contrari, no podrà fer l´examen.

1.CRITERIS  DE RECUPERACIÓ TRIMESTRAL I FINAL

Recuperació de cada avaluació i final:

La recuperació és trimestral mitjançant un examen.
La suma dels tres trimestres si és superior a 4 i el 3r trimestre està aprovat,es recupera el curs sinó l
´alumne/a  haurà de fer un examen del que ha suspès.

Recuperació del curs globalment (av. final extraordinària):

L´alumne/a haurà de fer un examen per recuperar el curs.
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