
Utilització d'idiomes a l'assignatura

NoGrup íntegre en espanyol:

SíGrup íntegre en català:

NoGrup íntegre en anglès:

català (cat)Llengua vehicular majoritària:

Professor/a de contacte

Jordi.Pamias@uab.catCorreu electrònic:

Jordi Pàmias MassanaNom:

2020/2021

1.  
2.  

3.  

Civilització Grega

Codi: 104212
Crèdits: 6

Titulació Tipus Curs Semestre

2503702 Ciències de l'Antiguitat OB 2 2

La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de
les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Equip docent

Jordi Pàmias Massana

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.
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3.  
4.  

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
grecoromana.

Continguts

1. El marc físic de la cultura grega

2. Principals períodes històrics de la Grècia antiga

3. La política i els orígens de la democràcia

4. La dona a Grècia: la segregació sexual

5. La vida a la polis (I): Atenes

6. La vida a la polis (II): Esparta

7. El cosmos: orígens i concepcions del món

8. La psicologia de l'home grec

9. La família

10. El cicle vital: la mort, 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
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Avaluació

Per a l'avaluació d'aquesta assignatura es tindran en compte les activitats següents:

Control de geografia de Grècia (10%)

Dos exàmens de continguts (25% + 35%)

Un treball de curs (en grup de dos, tres o quatre) sobre un aspecte del temari (25%)

Assistència i participació a classe (5%)

1. CONDICIONS PER SER AVALUAT

NO AVALUABLES:

Els i les estudiants que figurin a l'acta final, dels quals el professor no tingui dues o més evidències de les
descrites, seran qualificats com a NO AVALUABLES.

AVALUABLES:

Si el professor té dues o més evidències de l'estudiant, aquest serà qualificat en l'escala de suspens fins a
excel.lent (o MH), d'acord amb els percentatges descrits.

2. CONDICIONS DE LA RECUPERACIÓ

Per poder-se presentar a la recuperació s'haurà de tenir com a  de nota mitjana de curs.mínim un 3,5

En la fase de recuperació, l'estudiant només podran recuperar les proves de control de geografia, l'examen I i
l'examen II.

3. CALENDARI DELS EXERCICIS I DE LES PROVES D'AVALUACIÓ

-Exàmens parcials 35% [= 10% + 25%] + 35% [3.5 / 3.5] (reavaluable només un si la nota és superior a 3,5): 7
 / d'abril 26 de maig

-Presentació oral d'un treball en grup de dos, tres o quatre 25% [2.5]: durant els dies  Tots31 maig, 2 i 7 juny.
els grups hauran de lliurar un esquema del treball i els textos amb data del 31 de maig de 2021

En cas que un/una estudiant no pugui assistir a una prova parcial o a la prova final de recuperació el dia fixat,
no tindrà oportunitat de repetir l'examen, si no és que el professor ho considera oportú a la vista de la
documentació acreditativa del motiu de l'absència.

4. PROCEDIMENT DE REVISIÓ DE LES QUALIFICACIONS

L'estudiant té el dret de revisar tots els exercicis i exàmens parcials i finals a les hores de tutoria de
l'assignatura.

Els estudiants tenen l'obligació de consultar l'acta de qualificació de l'assignatura abans del seu tancament per
assegurar que no hi ha hagut cap error en el traspàs de notes per part de la professora

5. PLAGI

3



En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la
qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés
disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació
d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta serà 0.

6. DOCÈNCIA VIRTUAL O HIBRÍDA

En el cas que les proves no es puguin fer presencialment s'adaptarà el seu format (mantenint-ne la
ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a
classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d'exercicis a través de Moodle, Teams, etc. El
professorat vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

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 25 + 35% 3 0,12 1, 2, 3, 4

Participació en la lectura i el comentari de textos a l'aula 5% 0 0 1, 3, 4

Treball de curs per escrit 25% 0 0 2, 3, 4
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