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1. CONTEXTUALITZACIÓ DE LA 

UD 

IES MANUEL DE CABANYES: Vilanova i la Geltrú 

ASSIGNATURA: Grec (4 hores setmana) 

PROFESSOR: Patrick Cerrato 

CURS: 1er de Batxillerat Humanístic 

IES Manuel de Cabanyes 



CARACTERÍSTIQUES PSICOEDUCATIVES DEL GRUP CLASSE: 
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Autonomia Persistència Hàbits de treball Motivació

Agrupacions heterogènies per a la 

metodologia de treball cooperatiu 

Com s’ha tingut en compte? 



Explicacions i tipus 

de classes més orals 

i amb suport visual 

Com s’ha tingut en 

compte? 

Dinàmiques orals i 

activitats més 

escrites 

Com s’ha tingut en 

compte? 
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2. PROBLEMES COMPETENCIALS 

De quina manera està 

present la cultura grega a 

la nostra societat actual?  

Quins són els principals 

personatges i esdeveniments 

històrics i culturals que han marcat 

cada etapa de l’antiga Grècia? 

Quin creus que si no hagués 

passat hagués canviat totalment el 

transcurs de la història de Grècia? 

Per què? 

Amb quin dels creadors, 

pensadors i polítics més 

influents de les etapes de Grècia 

t’identifiques més i per què? 

Amb quin no i per què? 

Quin era el paper dels vasos de 

ceràmica en l’antiga Grècia? De 

quina manera ha influït en la 

nostra societat? Quines 

diferències hi ha entre els vasos 

de ceràmica grecs i la ceràmica 

d’avui dia?  



3. PROGRAMACIÓ DE LES SESSIONS 

Nº 

SESSIÓ 

ACTIVITATS ESTRATÈGIA 

D’APRENENTATGE 

Núm. 

competència 

SESSIÓ 

1 

• Avaluació inicial: Hèrcules 

• Creació d’un quadre sinòptic per grups 

• Millora d’un quadre sinòptic comú. 

Quadre sinòptic 1 

SESSIÓ 

2 

• Recerca i síntesi d’informació per grups. 2 

SESSIÓ 

3 

• Creació d’un eix cronològic de les diferents 

etapes històriques de l’antiga Grècia. 
Eix cronològic 2 

SESSIÓ 

4 

• Quadre sinòptic individual (p.històric) 

• Quadre sinòptic conjunt.  (p.històric) 
Quadre sinòptic 3 

SESSIÓ 

5 

• Joc de rol: debat entre personatges 

històrics. Quines mesures prendrien per 

solucionar l’atur? 

3 

SESSIÓ 

6 

• Recerca: funció dels vasos de ceràmica de 

l’antiga Grècia 
Formulació  

d’ hipòtesis 

4 

SESSIÓ 

7 

SESSIÓ 

8 

• Exposició recerca per grups. 

• Reagrupament vasos de ceràmica segons 

l’ús que tenen. 

• Avaluació sumativa: Creació dossier 

memòria + Reflexió (estratègies i conceptes) 

4 



4. AVALUACIÓ 
INICIAL: Plantejament de preguntes a partir de 

dos fragments de la pel·lícula Hèrcules. 

CONTÍNUA: Exemple fitxa individual de la 

competència 2 

 

FINAL 



SUMATIVA 

En petit grup es proposarà resoldre aquestes preguntes: 

Quins són els conceptes que has après i consideres 
més rellevants de la historia de l’antiga Grècia? Per 
què? 

Quines estratègies has après al llarg de la unitat i 
consideres que et seran molt útils per al teu futur (a 
nivell acadèmic, personal i social)? 

Debat posterior.  

Creació d’un dossier. 

Realització examen en parelles. 

 



5. ACTIVITAT ESTRELLA 

Problema competencial Problema específic 

Número 3: Amb quin dels creadors, 

pensadors i polítics més influents de les 

etapes de Grècia t’identifiques més? Per 

què? 

Si fossis un personatge concret de l’antiga 

Grècia però en l’actualitat, com creus que 

afrontaria la fi del món que s’especula arrel 

del calendari de la civilització maia (21 de 

desembre de 2012)? 

Forma part... 



• Presentació del bloc de treball (objectius i 
processos a seguir) per part del docent 

1 
• Triar un personatge històric de l’antiga Grècia 

2 
• Cerca d’informació individual (quadre sinòptic) 

3 

• Presentació nova tasca: debat (problemàtica 
social) 

4 

• Posada en comú quadres sinòptics grupals + 
elaboració dossier conjunt 

Activitat entesa 

dins d’un conjunt 

(comp. 3) 
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DEURES: 

CONJUNT  



Gràcies per la vostra 

atenció! 

Estratègies d’Aprenentatge (UAB) 


