JORNADES DE CLÀSSIQUES 2018

XII JORNADES DE DIDÀCTICA DE LES LLENGÜES
CLÀSSIQUES
2 i 3 de març del 2018
Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries

Objectius
Les jornades de clàssiques, enguany en la seva dotzena 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.
Enguany les nostres jornades tindran lloc íntegrament a Empúries, per renovar el
coneixement i la interpretació d’aquest espai.
Bàrbara Matas Bellés, In memoriam

Programa
Divendres 2 de març
16.00 h: Benvinguda i recepció
16.15 h: Acte inaugural
16.30 h: Conferència inaugural. Noves troballes arqueològiques d’Empúries, a càrrec de
Marta Santos, directora del MAC Empúries, Joaquim Tremoleda i Pere Castanyer
17.30 h: Pausa. Prandium o aperitiu a la romana a càrrec de l’equip de cultura
clàssica de l’ICE de la UdG
18 h -19.30 h: Tallers simultanis
•
•
•

Ovidi, a càrrec de Mònica Miró (UOC)
Latin fun in English, a càrrec de José Luis Bartolomé (EOI anglès)
Terenci, la dualitat a l’escenari, a càrrec de Miracle Sala (ICE UdG)

20 h: Sopar de grup (opcional)
22 h Recital poètic
Josep Tero canta Grècia: Una passejada per la literatura grega, antiga i moderna
conduït per Eusebi Ayensa
Lloc: l’Alfolí de la Sal, a l’Escala (pendent de concreció)

Dissabte 3 de març
9.30 h: Presentació del Camp d’Aprenentatge d’Empúries i els seus recursos
didàctics, a càrrec d’Eusebi Ayensa, director del Camp d’Aprenentatge
10 h a 13.30 h: Divisió del grup en dues activitats sincròniques
10 h a 11.30 h :
•

Grup A: Itinerari mitològic i historicoliterari: ESO i batxillerat, Eusebi Ayensa
director del Camp d’Aprenentatge

•

Grup B: Visita al criptopòrtic i al museu, Pere Castanyer i Joaquim
Tremoleda, arqueòlegs del MAC Empúries

11.30 h: Pausa
12 h a 13.30 h:
•

Grup B: Itinerari mitològic i historicoliterari: ESO i batxillerat, Eusebi Ayensa

•

Grup A: Visita al criptopòrtic i al museu, Pere Castanyer i Joaquim
Tremoleda, arqueòlegs del MAC Empúries

13.30 h: Cloenda: Eusebi Ayensa i Maria Dolors Martí

Informació i inscripció
Dies i lloc
2 i 3 de març de 2018
Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries (Girona)
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: 40 euros
Coordinació: M. Dolors Martí
Nota: Un cop inscrits, ens posarem en contacte amb vosaltres per a l’allotjament i/o
sopar

amb la col·laboració de

Rambla de Catalunya, 8, 08007 Barcelona - Tel 933170428
formacio@cdl.cat – www.cdl.cat

