
PROVA PRÀCTICA DE GREC 
 
Context  

Com a docent d’un institut de secundària teniu un grup d’alumnes de batxillerat 
humanístic, que han escollit la matèria específica de grec II. Esteu planificant amb 
professorat d’altres matèries de llengües i de ciències socials un projecte comú sobre la 
democràcia i altres règims polítics. El projecte implica tant la lectura i interpretació de 
textos grecs originals, adaptats i traduïts, com l’estudi d’elements de pervivència 
(literatura, filosofia, arts plàstiques, cinema...) i la relació dels models polítics antics amb 
els actuals. 
 
Des de la matèria de grec us heu proposat introduir el tema esmentat a partir, d’una 
banda, de la traducció d’un text grec senzill i, de l’altra, de la lectura de textos grecs 
traduïts i d’altres elements que puguin ajudar els alumnes en la comprensió de les 
formes de govern. Una de les fonts emprades és la tragèdia Les suplicants d’Eurípides, 
on es troba una síntesi de l’oposició entre democràcia i tirania. Heu previst triar-ne un 
passatge i adaptar-lo per confegir un text que pugui ser llegit i analitzat per l’alumnat de 
2n de batxillerat amb l’ajut d’un diccionari. L’extensió del text adaptat ha de ser d’entre 
20 i 25 mots i pot tenir ajudes lèxiques que en facilitin la comprensió i la traducció. També 
podeu preveure la inclusió d’anàlisi sintàctica, exercicis de morfologia i també de lèxic 
(derivació, composició). A més a més, proposareu la lectura de diferents textos grecs, 
literaris o no, i altres elements que serveixin per il·lustrar els sistemes polítics a la Grècia 
antiga i la seva connexió amb èpoques posteriors i l’actual. 
 

Qüestions prèvies  

1. Trieu i traduïu un o diversos passatges del text següent d’una extensió mínima de 
60 paraules amb la finalitat d’adaptar-los després per a alumnes de 2n de batxillerat 
a una extensió d’un màxim de 25 paraules: 

Κῆρυξ 

τίς γῆς τύραννος; πρὸς τίν᾽ ἀγγεῖλαί με χρὴ 

λόγους Κρέοντος, ὃς κρατεῖ Κάδμου χθονὸς   400 

Ἐτεοκλέους θανόντος ἀμφ᾽ ἑπταστόμους 

πύλας ἀδελφῇ χειρὶ Πολυνείκους ὕπο; 

Θησεύς 

πρῶτον μὲν ἤρξω τοῦ λόγου ψευδῶς, ξένε, 

ζητῶν τύραννον ἐνθάδ᾽· οὐ γὰρ ἄρχεται 

ἑνὸς πρὸς ἀνδρός, ἀλλ᾽ ἐλευθέρα πόλις.   405 

δῆμος δ᾽ ἀνάσσει διαδοχαῖσιν ἐν μέρει 

ἐνιαυσίαισιν, οὐχὶ τῷ πλούτῳ διδοὺς 

τὸ πλεῖστον, ἀλλὰ χὠ πένης ἔχων ἴσον. 



Κῆρυξ 

ἓν μὲν τόδ᾽ ἡμῖν ὥσπερ ἐν πεσσοῖς δίδως 

κρεῖσσον· πόλις γὰρ ἧς ἐγὼ πάρειμ᾽ ἄπο    410 

ἑνὸς πρὸς ἀνδρός, οὐκ ὄχλῳ κρατύνεται· 

οὐδ᾽ ἔστιν αὐτὴν ὅστις ἐκχαυνῶν λόγοις 

πρὸς κέρδος ἴδιον ἄλλοτ᾽ ἄλλοσε στρέφει, 

τὸ δ᾽ αὐτίχ᾽ ἡδὺς καὶ διδοὺς πολλὴν χάριν, 

ἐσαῦθις ἔβλαψ᾽, εἶτα διαβολαῖς νέαις     415 

κλέψας τὰ πρόσθε σφάλματ᾽ ἐξέδυ δίκης. 

ἄλλως τε πῶς ἂν μὴ διορθεύων λόγους 

ὀρθῶς δύναιτ᾽ ἂν δῆμος εὐθύνειν πόλιν; 

ὁ γὰρ χρόνος μάθησιν ἀντὶ τοῦ τάχους 

κρείσσω δίδωσι. γαπόνος δ᾽ ἀνὴρ πένης,    420 

εἰ καὶ γένοιτο μὴ ἀμαθής, ἔργων ὕπο 

οὐκ ἂν δύναιτο πρὸς τὰ κοίν᾽ ἀποβλέπειν. 

ἦ δὴ νοσῶδες τοῦτο τοῖς ἀμείνοσιν, 

ὅταν πονηρὸς ἀξίωμ᾽ ἀνὴρ ἔχῃ 

γλώσσῃ κατασχὼν δῆμον, οὐδὲν ὢν τὸ πρίν.    425 

Θησεύς 

κομψός γ᾽ ὁ κῆρυξ καὶ παρεργάτης λόγων. 

ἐπεὶ δ᾽ ἀγῶνα καὶ σὺ τόνδ᾽ ἠγωνίσω, 

ἄκου᾽· ἅμιλλαν γὰρ σὺ προύθηκας λόγων. 

οὐδὲν τυράννου δυσμενέστερον πόλει, 

ὅπου τὸ μὲν πρώτιστον οὐκ εἰσὶν νόμοι     430 

κοινοί, κρατεῖ δ᾽ εἷς τὸν νόμον κεκτημένος 

αὐτὸς παρ᾽ αὑτῷ· καὶ τόδ᾽ οὐκέτ᾽ ἔστ᾽ ἴσον. 

γεγραμμένων δὲ τῶν νόμων ὅ τ᾽ ἀσθενὴς 

ὁ πλούσιός τε τὴν δίκην ἴσην ἔχει, 

ἔστιν δ᾽ ἐνισπεῖν τοῖσιν ἀσθενεστέροις     435 

τὸν εὐτυχοῦντα ταὔθ᾽, ὅταν κλύῃ κακῶς, 

νικᾷ δ᾽ ὁ μείων τὸν μέγαν δίκαι᾽ ἔχων. 

τοὐλεύθερον δ᾽ ἐκεῖνο· Τίς θέλει πόλει 

χρηστόν τι βούλευμ᾽ ἐς μέσον φέρειν ἔχων; 

καὶ ταῦθ᾽ ὁ χρῄζων λαμπρός ἐσθ᾽, ὁ μὴ θέλων   440 

σιγᾷ. τί τούτων ἔστ᾽ ἰσαίτερον πόλει; 

Eur. Supplices 399-441. Euripidis Fabulae, tomus II, ed. James Diggle, Oxford, 1981. 



2. Adapteu el passatge triat i traduït a un text d’entre 20 i 25 paraules que pugui ser 
llegit i comprès per l’alumnat amb l’ajut d’un diccionari. Podeu afegir ajudes lèxiques 
i exercicis per facilitar la comprensió del text, si escau. 

3. Exposeu raonadament fonts literàries i altres elements que serveixin per il·lustrar 
diferents visions de la democràcia i altres sistemes polítics a la Grècia antiga i ajudin 
a la reflexió sobre la seva pervivència.  

 
Elaboració de la situació d’aprenentatge  

1. Descriviu detalladament el desenvolupament d’una de les sessions en què tractareu 
amb alumnes de 2n de batxillerat la democràcia i altres formes de govern, tot 
utilitzant algun o alguns dels elements esmentats a les qüestions prèvies. Heu 
d’especificar les activitats d’aprenentatge, l’organització i el treball dels alumnes. 

2. Concreteu els aprenentatges que preveieu que adquireixin els alumnes en aquesta 
sessió, tenint en compte les competències específiques de la matèria, les 
competències generals del batxillerat i els objectius de la matèria. 

3. Concreteu l’avaluació reguladora dels aprenentatges previstos a la sessió. 

 

 


