https://www.youtube.com/watch?v=9qH1AG6hx7I

LLENGUA ( GREC)
Deus haver sentit el que el grec té un alfabet diferent, que té unes lletres estranyíssimes i
difícils d'aprendre... Bé, diferents ho són, però difícils d'aprendre no tant. No has de
patir per això, cada símbol té una equivalència en el nostre abecedari i destinarem
moltes sessions a dominar l'alfabet. No tens curiositat per aprendre a llegir amb uns
altres símbols? Vols veure com s'escriu el teu nom en grec? Potser tens un nom amb
origen grec i pots saber què vol dir!
α, β, γ, δ.... Ἑλληνικό ἀλφάβητο/ a, b, g, d... Hellenekó alfabeto
ETIMOLOGIES
Sabies que moltes de les paraules que pronunciem en el nostre dia a dia tenen l'origen
en la llengua grega? T'has plantejat mai d'on venen paraules com televisor, història,
ecologia, hipnòtic...? Totes venen del grec! Tenen una explicació etimològica. Com més
paraules sapiguem en grec, més conscients serem de la nostra pròpia llengua.
MITOLOGIA
A més, com sabràs, els grecs també tenien molts déus que protagonitzaven moltes
històries amb altres tipus de criatures com ara nimfes, sàtirs, herois... Coneixes algun
d'aquests mites grecs? Molts guionistes matarien per haver inventat algun dels
arguments d'aquests mites! T'agradaria conèixer-los? Saps qui era Èdip i per què va
tenir un destí fatal? O sabies que el déu més important de l'Olimp, Zeus, era un faldiller
i que sempre que podia li posava les banyes a Hera, la seva esposa? Esclar que això a
ella no li agradava gaire i les seves venjances eren terribles... T'agradaria saber més
sobre aquestes històries? I qui era Odisseu? Què vol dir passar una odissea? O obrir la
capsa de Pandora... Segur que totes aquestes expressions et sonen d'alguna cosa, però...
en vols aprendre més?
LLEGAT CULTURAL
A més, els grecs van inventar la majoria de gèneres literaris que existeixen avui dia: el
teatre, la novel·la, la poesía èpica, la lírica...
Tot això ho aprendrem a través de textos en grec que entendrem des del principi, sí, des
del principi llegirem grec!
Si tens curiositat per les llengües i les cultures diferents, si sents inquietud per la
literatura i l'art, aquesta assignatura segur que t'agradarà!
Escaneja aquest codi QR per saber-ne més!

LLENGUA ( LLATÍ)
Com saps el llatí és la mare de les llengües romàniques: català, castellà, portuguès,
italià, francès... totes elles s'assemblen molt precisament perquè tenen un origen comú.
En aquesta asignatura aprendrem a entendre i a parlar el llatí tal i com ho feien els
romans a l'època clàssica. Des del primer dia de classe aprendràs les expressions
bàsiques per comunicar-te en llatí dins de classe. A més, també entendrem textos en
llatí, ja que l'anirem aprenent amb textos molt bàsics que tracten sobre una família
romana del s. II d C. En aquesta família coneixeràs en Julius i n'Aemilia, els pares d'en
Marcus, en Quintus i la petita Júlia.

CULTURA
Segur que has vist moltes pel·lícules de romans! Gladiadors lluitant a l'arena, carreres
de quadrigues, legions romanes a la guerra... Els romans ens han deixat un gran llegat
cultural i arquitectònic que descobrirem en aquesta assignatura: aqüeductes, ponts,
muralles, temples, termes... I també tota una sèrie de costums que encara practiquem,
com per exemple la celebració del Nadal, la qual està relacionada amb una festivitat
romana molt important! T'agradaria saber-ne més?

EXPRESSIONS EN LLATÍ
carpe diem, tempus fugit, in vitro, curriculum vitae, vox populi, in extremis...
Segurament algunes d'aquestes expressions et sonen. Són llatinismes que diem molt
sovint, però de de vegades en desconeixem el significat exacte. A les classes de llatí
descobrirem què signifiquen i quan les podem usar!
Si t'agraden els idiomes i tens inquitud per les cultures diferents, si sents devoció per
l'art, el cinema, la literatura... És molt probable que aquesta assignatura t'agradi!
Escaneja aquest codi QR per saber-ne més!

