CULTURA CLÀSSICA...QUÈ ÉS?
La cultura

clàssica és l'herència que ens han deixat els grecs i els romans. Però... qui eren?

Els GRECS van viure aquí, a Grècia, i es van inventar un

munt de coses:

els déus olímpics i la mitologia, la democràcia, la filosofia, el teatre Hi ha tantes coses que venen
d'ells que segurament moltes et sonaran perquè són costums que tenim avui dia! També tenim
moltes paraules gregues!

telèfon, economia, geografia... i moltíssimes d'altres! De fet

parlem grec sense adonar-

nos-en.

I els ROMANS van néixer a Itàlia fins que van fer un

imperi per tot

Europa! I la seva llengua, el llatí, es va extendre per tots aquests llocs i ha originat les llengües
romàniques, com el català, el castellà, el francès, el portuguès, l'italià... És per això que
s'assemblen tant!
Els grecs i els romans són uns clàssics, perquè encara els imitem! Si tens ganes de saber quins
costums hem heretat d'ells i quina cultura ens han deixat, has d'escollir la cultura

clàssica!

I... COM HO FAREM?
Investigarem molt a classe per saber-ne més d'aquests grecs i romans: farem treballs en grup que
poden implicar fer vídeos, explicacions als companys, investigació per internet... Farem Kahoots i
altres jocs que us proposaré per a què us endinseu en aquest món. M'adaptaré a les inquietuds que
tingueu a partir d'uns coneixements previs que us proporionaré.

PERÒ... I ELS EXÀMENS, QUÈ?
El Departament de clàssiques ha decidit que no es faran exàmens, però s'avaluarà a través del treball
diari de classe que s'anirà proposant. Això no vol dir que no haguem de fer res, si no que s'avaluarà
d'una manera diferent!
Teniu ganes d'endinsar-vos en aquest món clàssic? Si sou persones inquietes per les cultures, les
llengües, l'art, la literatura, el cinema... Aquesta és la vostra matèria, no ho dubteu!

ENS HO PASSAREM BÉ!

Més informació aquí
https://youtu.be/T7c4gQJEqo0

