
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 
l’amor. 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 les diferents concepcions de l’amor al llarg de la història. 
 
Des de la matèria de grec heu pensat 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 
de literatura universal. També es contempla la interpretació d’iconografia provinent de 
les arts sobre els mites en què l’amor és element cabdal, perquè ajudi els alumnes a la 
comprensió del que és la tradició clàssica. Una de les fonts emprades és Dafnis i Cloe, 
on el poder d’Eros és descrit de manera molt gràfica. 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 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, per ajudar els alumnes a la comprensió d’Eros/amor tant en època grega 
com en èpoques posteriors i a l’actual, proposareu la lectura de diferents textos de la 
literatura grega i universal, la interpretació d’obres artístiques i elements de pervivència. 
 
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: 

VI. [1] “ταῦτ̓ εἰπὼν ἀνήλατο καθάπερ ἀηδόνος νεοττὸς ἐπὶ τὰς 

μυρρίνας, καὶ κλάδον ἀμείβων ἐκ κλάδου διὰ τῶν φύλλων ἀνεῖρπεν 

εἰς ἄκρον. εἶδον αὐτοῦ καὶ πτέρυγας ἐκ τῶν ὤμων καὶ τοξάρια 

μεταξὺ τῶν πτερύγων, καὶ οὐκέτι εἶδον οὔτε ταῦτα οὔτε αὐτόν. [2] εἰ 

δὲ μὴ μάτην ταύτας τὰς πολιὰς ἔφυσα μηδὲ γηράσας ματαιοτέρας 

τὰς φρένας ἐκτησάμην, Ἔρωτι, ὦ παῖδες, κατέσπεισθε καὶ Ἔρωτι 

ὑμῶν μέλει.” 

VII. [1] Πάνυ ἐτέρφθησαν ὥσπερ μῦθον οὐ λόγον ἀκούοντες καὶ 

ἐπυνθάνοντο τί ἐστί ποτε ὁ Ἔρως, πότερα παῖς ἢ ὄρνις, καὶ τί 

δύναται. πάλιν οὖν ὁ Φιλητᾶς ἔφη·  

“θεός ἐστιν, ὦ παῖδες, ὁ Ἔρως, νέος καὶ καλὸς καὶ πετόμενος· διὰ 

τοῦτο καὶ νεότητι χαίρει καὶ κάλλος διώκει καὶ τὰς ψυχὰς ἀναπτεροῖ. 



[2] δύναται δὲ τοσοῦτον ὅσον οὐδὲ ὁ Ζεύς. κρατεῖ μὲν στοιχείων, 

κρατεῖ δὲ ἄστρων, κρατεῖ δὲ τῶν ὁμοίων θεῶν· οὐδὲ ὑμεῖς τοσοῦτον 

τῶν αἰγῶν καὶ τῶν προβάτων. [3] τὰ ἄνθη πάντα Ἔρωτος ἔργα· τὰ 

φυτὰ πάντα τούτου ποιήματα· διὰ τοῦτον καὶ ποταμοὶ ῥέουσι καὶ 

ἄνεμοι πνέουσιν. [4] ἔγνων δὲ ἐγὼ καὶ ταῦρον ἐρασθέντα, καὶ ὡς 

οἴστρῳ πληγεὶς ἐμυκᾶτο· καὶ τράγον φιλήσαντα αἶγα, καὶ ἠκολούθει 

πανταχοῦ. αὐτὸς μὲν γὰρ ἤμην νέος καὶ ἠράσθην Ἀμαρυλλίδος· καὶ 

οὔτε τροφῆς ἐμεμνήμην οὔτε ποτὸν προσεφερόμην οὔτε ὕπνον 

ᾑρούμην.  [5] ἤλγουν τὴν ψυχήν, τὴν καρδίαν ἐπαλλόμην, τὸ σῶμα 

ἐψυχόμην· ἐβόων ὡς παιόμενος, ἐσιώπων ὡς νεκρούμενος, εἰς 

ποταμοὺς ἐνέβαινον ὡς καόμενος. [6] ἐκάλουν τὸν Πᾶνα βοηθόν, ὡς 

καὶ αὐτὸν τῆς Πίτυος ἐρασθέντα· ἐπῄνουν τὴν Ἠχὼ τὸ Ἀμαρυλλίδος 

ὄνομα μετ̓ ἐμὲ καλοῦσαν· κατέκλων τὰς σύριγγας, ὅτι μοι τὰς μὲν 

βοῦς ἔθελγον, Ἀμαρυλλίδα δὲ οὐκ ἦγον.  [7] Ἔρωτος γὰρ οὐδὲν 

φάρμακον, οὐ πινόμενον, οὐκ ἐσθιόμενον, οὐκ ἐν ᾠδαῖς 

λαλούμενον, ὅτι μὴ φίλημα καὶ περιβολὴ καὶ συγκατακλινῆναι 

γυμνοῖς σώμασι.” 

Longus, Dafnis i Cloe, II 6-7, text rev. i trad. de J. Berenguer i F. J. Cuartero, 

Barcelona, 1981. 

 
2. Adapteu el fragment triat i traduït a un text 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 diferents fonts literàries, iconografia i qualsevol element de 
pervivència que serveixin per a la comprensió d’Eros/amor tant en època grega, com 
en èpoques posteriors i en l’actualitat. 

 
Elaboració de la situació d’aprenentatge 

1. Descriviu detalladament el desenvolupament d’una de les sessions on tractareu amb 
alumnes de 2n de batxillerat Eros/amor i la seva pervivència, 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. 


