
Continguts i criteris d’avaluació de l’assignatura Cultura Clàssica 

Curs 2n ESO 

Bloc 1: Elements transversals a l’assignatura. Curs 2n ESO 

Continguts Criteris d’avaluació CC 

Participació en debats, col·loquis o entrevistes sobre qualsevol dels temes 
que puguen suscitar interés: el paper de la dona en la societat, les classes 
socials, el sistema polític, la família, el respecte pel patrimoni, etc. Utilització 
d’estratègies lingüístiques i no lingüístiques: inici, manteniment i conclusió; 
cooperació; normes de cortesia, etc. i del respecte en l’ús del llenguatge. 
Elaboració de treballs d’investigació i/o exposicions, de forma individual o 
en grups cooperatius, sobre: la pervivència d'allò mític en les diferents 
manifestacions artístiques; la pervivència del lèxic grecollatí en la llengua 
pròpia; el patrimoni; la influència de l’organització política i social, etc. 
Aplicació de les estratègies de busca d’informació variada sobre lèxic, vida 
quotidiana, patrimoni, pervivència de la cultura clàssica en diferents àmbits, 
etc. en diverses fonts i pàgines web especialitzades, wikis, blogs i diccionaris 
en línia, utilitzant estratègies de filtratge en la busca de la informació, i 
selecció de la informació, síntesi, presentació de continguts, procediments 
de cites i paràfrasi, de bibliografia i de bibliografia web. 
Iniciativa i innovació en la realització de projectes. Perseverança i flexibilitat 
davant de les decisions adoptades. Pensament alternatiu. 
Estratègies de planificació, organització i gestió de les tasques i projectes de 
la matèria. Avaluació dels processos i resultats. Assumpció de l’error com a 
oportunitat. 
Assumpció de distints rols en equips de treball. Solidaritat, tolerància, 
respecte i amabilitat. Tècniques d’escolta activa. Diàleg igualitari. 
Coneixement de tècniques d’aprenentatge cooperatiu. 
Creació i edició de produccions audiovisuals amb dramatitzacions o diàlegs 
creats per l'alumne mateix, aplicant els continguts gramaticals, sintàctics i 
lèxics estudiats. 
Utilització de presentacions multimèdia per a exposar treballs realitzats de 
forma individual o en grup. 

BL1.1. Participar en intercanvis comunicatius de l’àmbit personal, acadèmic, 
social o professional, aplicant les estratègies lingüístiques i no lingüístiques 
del nivell educatiu pròpies de la interacció oral utilitzant un llenguatge no 
discriminatori. 
 
BL1.2. Buscar i seleccionar informació de forma contrastada en diverses 
fonts, documents de text, imatges, vídeos, etc., i organitzar la informació 
obtinguda per mitjà de diversos procediments de síntesi o presentació dels 
continguts, i registrar-la en paper de forma acurada o emmagatzemar-la 
digitalment, per a ampliar els seus coneixements i elaborar textos de l’àmbit 
personal, acadèmic, social o professional i del nivell educatiu, citant-ne 
adequadament la procedència. 
 
BL1.3. Realitzar de forma eficaç tasques o projectes; tindre iniciativa per a 
emprendre i proposar accions, sent conscient de les seues fortaleses i 
debilitats, mostrar curiositat i interés durant el seu desenrotllament i actuar 
amb flexibilitat buscant solucions alternatives. 
 
BL1.4. Planificar tasques o projectes, individuals o col·lectius, fent una 
previsió de recursos i temps ajustada als objectius proposats; adaptar-los a 
canvis imprevistos, transformant les dificultats en possibilitats; avaluar amb 
ajuda de guies el procés i el producte final i comunicar de forma personal 
els resultats obtinguts. 
 
BL1.5. Participar en equips de treball per a aconseguir metes comunes 
assumint diversos rols amb eficàcia i responsabilitat, donar suport a 
companys i companyes demostrant empatia i reconeixent les seues 
aportacions i utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre conflictes i 
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Ús de les ferramentes més comunes de les TIC. Comunicació amb la resta 
del grup o intercentres. Ús dels servicis de la web social: blogs, wikis, 
fòrums, pàgines web, correu electrònic, etc. 
Estudis i professions vinculats amb els coneixements de l’àrea. 
Autoconeixement d’aptituds i interessos. 
Procés estructurat de presa de decisions 

 

discrepàncies. 

 
BL1.6. Crear i editar produccions audiovisuals o presentacions multimèdia, 
servint-se d’imatges i text, amb sentit estètic, utilitzant aplicacions 
informàtiques d’escriptori per a la presentació de treballs, i saber com 
aplicar els diferents tipus de llicències. 
 
BL1.7. Col·laborar i comunicar-se per a construir un producte o tasca 
col·lectiva, compartint informació i continguts digitals i utilitzant les 
ferramentes de comunicació TIC i entorns virtuals d’aprenentatge. Aplicar 
bones formes de conducta en la comunicació i previndre, denunciar i 
protegir altres de les males pràctiques com el ciberassetjament. 
 
BL1.8. Reconéixer els estudis i professions vinculats amb els coneixements 
del nivell educatiu i identificar els coneixements, habilitats i competències 
que demanen per a relacionar-les amb les seues fortaleses i preferències. 

 
 
CD 
 
 
 
 
CD 
CSC 
 
 
 
 
SIEE 
CSC 

 

Bloc 2: Geografia. Curs 2n ESO 

Continguts Criteris d’avaluació CC 

Marcs geogràfics de les civilitzacions grega i romana en el moment del seu 
apogeu cultural: segle de Pèricles i època d’August 

BL2.1. Identificar els marcs geogràfics de les civilitzacions grega i romana 
en el seu apogeu cultural i localitzar en mapes, en formats diversos i 
presentats en suport paper i digital, els llocs rellevants, utilitzant les 
estratègies de comprensió lectora del nivell educatiu per a obtindre 
informació i aplicar-la en la reflexió sobre el contingut. 
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Bloc 3: Història. Curs 2n ESO 

Continguts Criteris d’avaluació CC 

Grècia. De l’època clàssica a l’hel·lenisme: fets històrics importants. 
Alexandre el Gran 
Roma. De la república a l’imperi. La pau d’August. Fets històrics 

BL3.1. Relacionar els fets històrics que caracteritzen les etapes de les 
civilitzacions grega i romana estudiades i explicar les circumstàncies que 
originen els principals esdeveniments i el paper que exercixen els seus 
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importants. August protagonistes, elaborant un eix cronològic.  

 

Bloc 4: Mitologia. Curs 2n ESO 

Continguts Criteris d’avaluació CC 

Principals déus i deesses del panteó grecollatí. 
Principals herois i heroïnes: la casa d’Atreu i el cicle tebà. La guerra de Troia 
i les seues seqüeles. 
Comparació entre els herois i heroïnes de la mitologia clàssica i els actuals. 
Principals mites. Comparació amb altres mitologies antigues: Egipte i 
Mesopotàmia. 
La mitologia grecollatina en les arts plàstiques 

BL4.1.  Identificar els diferents déus i deesses i herois i heroïnes de la 
mitologia grecollatina a través dels seus atributs, els trets que els 
caracteritzen i el seu àmbit d’influència i establir comparacions amb altres 
mitologies antigues i entre els herois actuals i els mitològics per a percebre 
la influència de la tradició clàssica en la cultura universal. 
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Bloc 5: Art. Curs 2n ESO 

Continguts Criteris d’avaluació CC 

Grècia: 
Estils arquitectònics; temples i teatres: característiques i funcions; 
l’escultura. 
Roma: 
Monuments religiosos i civils: característiques i funcions; l’escultura. 
Característiques del mosaic romà. Representacions mitològiques en el 
mosaic. 
Realització d’una fitxa tècnica de les obres d’art. 
Presència de la civilització clàssica en les manifestacions artístiques actuals. 

BL5.1. Reconéixer les característiques essencials de l’art grec i romà, i la 
seua funcionalitat i relacionar manifestacions artístiques actuals amb els seus 
models clàssics. 
 
BL5.2. Identificar els principals monuments i obres d’art clàssics del 
patrimoni espanyol, organitzant-los en un eix cronològic i localitzant-los en 
un mapa. 
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Bloc 6: Societat i vida quotidiana. Curs 2n ESO 

Continguts Criteris d’avaluació CC 



Vida quotidiana: 
El matrimoni a Grècia i a Roma. El gineceu/l’androceu. Els ritus de pas. 
El naixement, la infància i la mort: les amfidromies i les apaturies a Grècia; 
el dies lustricus a Roma. Mites i divinitats relacionats amb el naixement, la 
infància i la mort. 
El còmput del temps. Instruments de mesura. El calendari. Mites i divinitats 
relacionats amb el temps. 
 
 
 
 
 

BL6.1. Explicar la cerimònia del matrimoni a Grècia i a Roma, destacant les 
diferències entre hòmens i dones, i la funció d'este en la societat 
grecoromana, per a evidenciar les diferències i semblances amb l’actualitat. 
 
BL6.2. Descriure les característiques que envolten el naixement, el món de 
la infància i el món de la mort a Grècia i a Roma, i relacionar els ritus 
corresponents, per a evidenciar quins aspectes hem heretat d’estes 
civilitzacions. 
 
BL6.3. Relacionar el calendari grec i el romà entre si, establint les 
diferències, comparar el calendari romà amb l’actual i identificar els 
diferents instruments de mesura del temps, per a evidenciar la pervivència 
de la civilització grecoromana. 
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Bloc 7: Llengua/lèxic. Curs 2n ESO 

Continguts Criteris d’avaluació CC 

Llengua 
Tipus d’escriptura: pictogràfica, sil·làbica, alfabètica. 
Alfabets llatí i grec. 
Llengües romàniques i no romanços de la Península. Localització 
geogràfica. 
Lèxic 
Presència i reconeixement d’hel·lenismes i llatinismes en el llenguatge comú 
i el cientificotècnic. Relació amb l’ètim originari. 
Elaboració de glossaris, segons el nivell. 

BL7.1. Distingir l’alfabet llatí i grec, i reconéixer l’herència del primitiu 
alfabet grec en la resta dels alfabets actuals. 
 
BL7.2. Localitzar en un mapa les llengües romàniques de la península 
Ibèrica i identificar-hi el substrat lingüístic comú, a partir d’un vocabulari 
conegut. 
 
BL7.3. Reconéixer hel·lenismes i llatinismes del llenguatge comú i de la 
terminologia cientificotècnica d’origen grecollatí en la llengua pròpia i 
relacionar-los amb les paraules llatines o gregues originàries per a utilitzar-
los amb propietat en contextos d’ús real o simulat. 
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