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Curs
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Professor/a de contacte

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Nom: Marta Oller Guzman

Llengua vehicular majoritària: català (cat)

Correu electrònic: marta.oller@uab.cat

Grup íntegre en anglès: No
Grup íntegre en català: Sí
Grup íntegre en espanyol: No

Altres indicacions sobre les llengües
Les intervencions a classe es podran fer en català i en castellà.

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 en 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 l'evolució de les societats antigues de la Mediterrània -des de la civilització
egípcia fins el desmembrament de l'Imperi romà d'Occident- a partir de l'anàlisi 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 l'impacte d'alguns aspectes rellevants del món antic en la cultura i la societat
contemporània.

Resultats d'aprenentatge
1. Establir relacions entre ciència, filosofia, art, religió, política.
2. Explicar les característiques principals de la idiosincràsia grega.
3. Identificar i valorar els principals assoliments culturals i de civilització del món grec.
4. 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
Programa
1. El marc físic de la cultura grega
2. Principals períodes històrics de la Grècia antiga
3. El cosmos: orígens i concepcions del món
4. El cicle vital: néixer, créixer i morir
5. La vida en comunitat: del palau micènic a la polis
6. La llei i la justícia
7. L'educació: d'Homer a Sòcrates
8. El treball: camperols, comerciants i artesans
9. La guerra i la pau
10. El lleure: jocs i espectacles
11. La higiene i la salut

Metodologia
Aquesta assignatura combinarà cinc activitats formatives diferents:
- les exposicions a classe dels temes de curs per part dels professors;
- la lectura i el comentari d'una antologia de textos disponible a l'espai moodle, i de dues obres literàries (Les
vespes d'Aristòfanes i En defensa de la mort d'Eratòstenes de Lísias);
- activitats de seguiment del temari;
- 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.
Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, perquè l'alumnat
empleni les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

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: Dirigides

Tipus: Supervisades
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Tutories d'orientació per a la tria i confecció del treball de curs

4

0,16

1, 4

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

Tipus: Autònomes

Avaluació
Activitats
L'avaluació d'aquesta assignatura és continuada i es farà prenent com a referència les activitats d'avaluació
que consten en el quadre superior i que reproduïm aquí sota:
Control de geografia de Grècia (10%)
Examen de les lectures de curs (10%)
Examen de continguts (40%)
Un treball de curs sobre un aspecte del temari (30%)
Assistència i participació activa a classe (10%)

Condicions per a l'avaluació
És requisit imprescindible treure una nota mínima de 4 en cadascuna de les activitats d'avaluació per fer la
mitjana ponderada de totes les notes que conformen la qualificació final, mitjana que ha d'arribar a 5 per a
superar l'assignatura.
L'estudiant rebrà la qualificació de No avaluable sempre que no hagi lliurat més del 30% de les activitats
d'avaluació.

Plagi
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 qualificaciófinal d'aquesta serà 0.

Procediment de revisió de les qualificacions
En el moment de realització de cada activitat avalutaiva, el professor o la professora informarà els i les
alumnes del procediment i data de revisió de les qualificacions a l'espai Moodle de l'aula.

Procediment de recuperació
Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes
de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total.

Una nota mínima de 4 en cada activitat d'avaluació és un requisit indispensable per a la realització de la nota
mitjana ponderada final, que ha de ser igual o superior a 5 per aprovar l'assignatura.
A la recuperació només es podran presentar els i les estudiants que tinguin suspès el control de geografia,
l'examen i/o el treball amb una nota inferior a 4, o bé no hagin arribat a 5 en la mitjana ponderada.
Es podrà recuperar el control de geografia, l'examen i el treball de curs.
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Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Activitats sobre les lectures de curs

10%

1,5

0,06

2, 3, 4

Control de geografia de Grècia

10%

1,5

0,06

2

Examen sobre el temari del curs

40%

1,5

0,06

1, 2, 3, 4

Participació en la lectura i el comentari de textos a l'aula

10%

1,5

0,06

1, 3, 4

Treball de curs per escrit

30%

0

0

2, 3, 4
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Programari
No es requereix cap programari específic.
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