
JORNADES DE CLÀSSIQUES 2016

X Jornades de didàctica de les llengües clàssiques

11 i 12 de març del 2016

Casa de Convalescència Sant Pau (ICE-UAB) 
i MUHBA. Visita a Bàrcino

  



obJectius
Les jornades de clàssiques, enguany en la seva desena edició, van néixer amb la 
voluntat de ser lloc de trobada del professorat de clàssiques i un espai d’intercanvi 
de projectes, de comunicació d’experiències didàctiques i de presentació de 
recursos per a l’aula.

Seguint amb la iniciativa de l’anterior edició ens proposem acostar el professorat 
al nostre patrimoni clàssic a través de visites guiades de la mà d’experts locals, 
enguany el dissabte a Bàrcino.

Anna Saurí i Font, in memoriam 

Programa

Divendres 11

15.30 – 15.45: Recepció i recollida de la documentació

15.45 – 16: Acte de benvinguda. Mostra retrospectiva de les X edicions de les jornades

16 – 16.45: Conferència

El Pla Bàrcino i la seva aplicació i interpretació a les aules de secundària, a càrrec de 
Carme Miró, responsable del Pla Bàrcino, Servei d’Arqueologia

16.45 – 17: Experiència

La paraula en el vent, guiatges historicoliteraris per Empúries, a càrrec d’Eusebi Ayensa, 
hel·lenista i professor

17 – 17.30: Pausa

17.30 – 20 Tallers:

Taller 1. Lectura de l’Eneida, a càrrec de Mònica Miró, editora i consultora i tutora 
dels estudis d’arts i humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya



Taller 2. Excursió pel currículum competencial de llatí, a càrrec de Xavier Yañez i Inma 
López, Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Dissabte 12

Visita guiada a Bàrcino

9.30-10.45:  Recepció al MUHBA i presentació del projecte educatiu del museu. 
Plaça del Rei, s/n

10.45-11.30: Pausa i desplaçament a les domus

11.30-13.30: Visites guiades: L’habitatge a Bàrcino. Les domus romanes dels carrers 
de sant Honorat i Avinyó

13.30-16: Pausa per dinar

16-18: Itinerari gimcana sobre Bàrcino organitzat pel grup Amfitrió. Punt de 
trobada: escales de la catedral

informació i inscriPció

Dies i lloc
Divendres 11, de 15.30 a 20 h, ICE UAB, Casa de Convalescència. Recinte de Sant 
Pau, Sant Antoni Maria Claret, 167. Dia 12: MUHBA Plaça del Rei s/n, Barcelona

Inscripció
A partir del 8 de gener. Es pot fer personalment a les oficines del Col·legi (horari de 
9 a 14 h i de 16 a 20 h) i per internet: www.cdl.cat. 

Preu: 45 euros

Coordinació: M. Dolors Martí
Comissió organitzadora: Gemma Garcia, Ricard Llop, Lina Vilamitjana, Xavier 
Yáñez i Equip de Formació i Innovació de Llengües i Cultura Clàssiques ICE UAB, 
Equip ICE de Cultura Clàssica de la UdG

Activitat reconeguda dins del Pla de Formació del Departament d’Ensenyament
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