GOVERN DE LES ILLES BALEARS
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ

INFORMACIÓ ASSIGNATURA
SUBDEPARTAMENT DE LLENGÜES CLÀSSIQUES
ASSIGNATURA LLENGUA GREGA
CURS 2N DE BATXILLERAT
1. UNITATS I TEMPORALITZACIÓ

Primer trimestre
Es repassaran tots els continguts de primer curs i s'aprofundirà en la morfologia irregular.
Segon i tercer trimestre
Es treballaran els temes teòrics previstos pel coordinador de Selectivitat o proves d'accés
similars, i s'aniran traduint textos originals de dificultat progressiva.

2. AVALUACIÓ

Cada avaluació constarà d'un mínim de dos exàmens.
La traducció ocuparà el 60% de la nota i les etimologies, els temes de literatura, l'anàlisi
morfològica i la mitologia l'altre 40%.
Com que l'objectiu de l'assignatura és la preparació de cara a l'examen de Selectivitat,
l'examen final de juny i els que hi pugui haver al setembre seguiran idèntica estructura i
puntuació als que marqui el coordinador de les PAAU.
Criteris d'avaluació:

1. Identificar i analitzar en textos originals els elements de la morfologia i de la sintaxi casual
i oracional comparant-los amb altres llengües conegudes.
2. Analitzar i traduir de manera coherent textos grecs d’una certa complexitat pertanyents a
diversos gèneres literaris.
3. Reconèixer en els textos grecs originals termes que són components i ètims d’hel·lenismes
i deduir el seu significat, tant en el vocabulari patrimonial de les llengües modernes com en
els diversos lèxics cientificotècnics.
4. Realitzar comentaris de textos originals o traduïts, analitzar les estructures i trets literaris
d’aquests mateixos i reconèixer el paper de la literatura clàssica en les literatures
occidentals, en especial la produïda en en si de la nostra comunitat.
5. Posar en relació un autor literari grec amb la seva obra i la seva època i establir una
comparació amb altres literatures posteriors.
6. Realitzar treballs monogràfics consultant les fonts directes i utilitzant les tecnologies de la
informació i la comunicació com a eina d’organització i de comunicació de resultats.

3. RECUPERACIÓ
És avaluació contínua, per tant, cada nou examen és la recuperació i/o actualització de l'anterior.
No hi ha pendents de l'any anterior.
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4. MATERIAL
No es fa servir llibre de text, per la qual cosa els alumnes funcionaran amb material fotocopiat
lliurat per la professora i amb apunts de classe.
A banda d'això disposen també de la pàgina web https://sites.google.com/site/aytolykoc/ , que
han anat elaborant ells mateixos amb supervisió.
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