
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. El centre ha decidit que tots 
els nivells educatius treballin la primera setmana de curs la pandèmia des de 
perspectives diferents. La matèria de grec té assignada l’elaboració d’un pòster en què 
es recullin diferents visions sobre la pesta a l’antiga Grècia. El projecte implica tant la 
lectura i interpretació de textos grecs originals, adaptats i traduïts, com l’estudi 
d’elements de pervivència en la literatura i la comparació d’epidèmies històriques o 
mítiques amb la situació actual. 
 
Des de la matèria de grec heu pensat introduir la visió d’una plaga a la Grècia antiga a 
partir, d’una banda, de la traducció d’un text grec senzill i, de l’altra, de la lectura de 
textos grecs traduïts. Una de les fonts emprades és el relat de la pesta que fa Tucídides. 
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 de la literatura grega i l’estudi de 
qualsevol altre element que ajudi a la comprensió de les diferents visions que els grecs 
de l’antiguitat van tenir sobre la pesta i al mateix temps ajudi els alumnes a reflexionar 
sobre les epidèmies i les seves conseqüències. 
 

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 mots: 

[3] καὶ ὄντων αὐτῶν οὐ πολλάς πω ἡμέρας ἐν τῇ Ἀττικῇ ἡ νόσος 

πρῶτον ἤρξατο γενέσθαι τοῖς Ἀθηναίοις, λεγόμενον μὲν καὶ 

πρότερον πολλαχόσε ἐγκατασκῆψαι καὶ περὶ Λῆμνον καὶ ἐν ἄλλοις 

χωρίοις, οὐ μέντοι τοσοῦτός γε λοιμὸς οὐδὲ φθορὰ οὕτως ἀνθρώπων 

οὐδαμοῦ ἐμνημονεύετο γενέσθαι. 

[4] οὔτε γὰρ ἰατροὶ ἤρκουν τὸ πρῶτον θεραπεύοντες ἀγνοίᾳ, ἀλλ᾽ 

αὐτοὶ μάλιστα ἔθνῃσκον ὅσῳ καὶ μάλιστα προσῇσαν, οὔτε ἄλλη 

ἀνθρωπεία τέχνη οὐδεμία· ὅσα τε πρὸς ἱεροῖς ἱκέτευσαν ἢ μαντείοις 

καὶ τοῖς τοιούτοις ἐχρήσαντο, πάντα ἀνωφελῆ ἦν, τελευτῶντές τε 

αὐτῶν ἀπέστησαν ὑπὸ τοῦ κακοῦ νικώμενοι. 



ἤρξατο δὲ τὸ μὲν πρῶτον, ὡς λέγεται, ἐξ Αἰθιοπίας τῆς ὑπὲρ 

Αἰγύπτου, ἔπειτα δὲ καὶ ἐς Αἴγυπτον καὶ Λιβύην κατέβη καὶ ἐς τὴν 

βασιλέως γῆν τὴν πολλήν. 

[2] ἐς δὲ τὴν Ἀθηναίων πόλιν ἐξαπιναίως ἐσέπεσε, καὶ τὸ πρῶτον ἐν 

τῷ Πειραιεῖ ἥψατο τῶν ἀνθρώπων, ὥστε καὶ ἐλέχθη ὑπ᾽ αὐτῶν ὡς οἱ 

Πελοποννήσιοι φάρμακα ἐσβεβλήκοιεν ἐς τὰ φρέατα· κρῆναι γὰρ 

οὔπω ἦσαν αὐτόθι. ὕστερον δὲ καὶ ἐς τὴν ἄνω πόλιν ἀφίκετο, καὶ 

ἔθνῃσκον πολλῷ μᾶλλον ἤδη. 

[3] λεγέτω μὲν οὖν περὶ αὐτοῦ ὡς ἕκαστος γιγνώσκει καὶ ἰατρὸς καὶ 

ἰδιώτης, ἀφ᾽ ὅτου εἰκὸς ἦν γενέσθαι αὐτό, καὶ τὰς αἰτίας ἅστινας 

νομίζει τοσαύτης μεταβολῆς ἱκανὰς εἶναι δύναμιν ἐς τὸ μεταστῆσαι 

σχεῖν· ἐγὼ δὲ οἷόν τε ἐγίγνετο λέξω, καὶ ἀφ᾽ ὧν ἄν τις σκοπῶν, εἴ 

ποτε καὶ αὖθις ἐπιπέσοι, μάλιστ᾽ ἂν ἔχοι τι προειδὼς μὴ ἀγνοεῖν, 

ταῦτα δηλώσω αὐτός τε νοσήσας καὶ αὐτὸς ἰδὼν ἄλλους πάσχοντας. 

Th. II 47, 3 – II 48, 3. Thucydides Historiae Vol. I, ed. H. S. Jones & J. E. Powell, 

Oxford University Press, 1942. 

 

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 que serveixin per il·lustrar diferents visions de 
la pesta a la Grècia antiga, així com qualsevol element d’èpoques posteriors que 
ajudi els alumnes a reflexionar sobre les epidèmies. 

 

Elaboració de la situació d’aprenentatge  

1. Descriviu detalladament el desenvolupament d’una de les sessions on tractareu amb 
alumnes de 2n de batxillerat el tema de la pesta en la Grècia antiga, 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. 

 


