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Prerequisits

Es partirà dels coneixements i destreses que l'estudiant ha adquirit al llarg de la seva formació preuniversitària
i universitària.

Objectius

L'assignatura proposa un apropament a l'estudi de les principals fites culturals i històriques de la civilització
grega a través dels textos. S'incidirà sobretot en l'anàlisi de les innovacions intel·lectuals i ideològiques del
món clàssic, així com la seva relació amb les cultures veïnes. L'estudiant haurà de ser capaç de reconèixer la
rellevància de les aportacions de Grècia al pensament occidental, sobretot pel que fa a història, filosofia, idees
polítiques, jurisprudència, mitologia i religió.

Competències

Comprendre i interpretar levolució de les societats antigues de la Mediterrània -des de la civilització
egípcia fins el desmembrament de lImperi romà dOccident- a partir de lanàlisi de les realitats política,
històrica, social, econòmica i lingüística.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Reconèixer limpacte dalguns aspectes rellevants del món antic en la cultura i la societat
contemporània.

Resultats d'aprenentatge

Establir relacions entre ciència, filosofia, art, religió, política.
Explicar les característiques principals de la idiosincràsia grega.
Identificar i valorar els principals assoliments culturals i de civilització del món grec.

Reconèixer en el pensament contemporani les aportacions més rellevants del pensament i la civilització
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4.  Reconèixer en el pensament contemporani les aportacions més rellevants del pensament i la civilització
grecoromana.

Continguts

I. El marc geogràfic de la cultura grega

II. El marc històric de la cultura grega

III. L'antropologia arcaica i clàssica

IV. Polis i democràcia

V. La vida privada: la sexualitat; la família

VI. La religió

VII. Concepcions gregues sobre els orígens

VIII. Concepcions gregues sobre el més enllà

Metodologia

Aquesta assignatura combinarà quatre activitats formatives diferents:

-les exposicions a classe dels temes de curs per part del professor;

-el comentari i, si escau, la traducció de l'antologia de textos disponible a l'espai moodle per part dels
estudiants amb l'assessorament del professor;

-la lectura i el comentari a classe de la bibliografia específica per a cada punt del temari;

-la realització d'un treball sobre un aspecte concret del temari de curs.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Exposició dels temes del curs 45 1,8 1, 3, 4

Participació en els comentaris i lectures de textos a l'aula 5 0,2 2, 3, 4

Tipus: Supervisades

Tutories d'orientació per a la tria i confecció del treball de curs 4 0,16 1, 4

Tipus: Autònomes

Confecció d'un treball de curs 30 1,2 1, 3, 4

Lectura de bibliografia i preparació de les activitats de curs. 60 2,4 1, 2, 3

Avaluació

Per a l'avaluació d'aquesta assignatura es tindran en compte les activitats següents:
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Controls de geografia de Grècia (10%)

Un treball de curs sobre un aspecte del temari (20%)

Dos exàmens de continguts (30% + 30%)

Assistència i participació a classe (10%)

NB: L'assignatura s'aprova amb un 5 de mitjana. Per poder fer mitjana cal haver obtingut un 3,5 en cadascuna
de les activitats d'avaluació.

Procés de recuperació

Els estudiants tindran dret a recuperar l'assignatura sempre que:

hagin realitzat 2/3 de les activitats avaluatives proposades.

hagin obtingut una nota mitjana igual o superior a 3,5.

Es podran recuperar: un examen de síntesi de continguts (40%) i el control de geografia (10%).

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Control de geografia de Grècia 10% 3 0,12 2

Dos exàmens sobre el temari del curs 30 + 30% 3 0,12 1, 2, 3, 4

Participació en la lectura i el comentari de textos a l'aula 10% 0 0 1, 3, 4

Treball de curs per escrit 20% 0 0 2, 3, 4
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