
XIV JORNADES DE DIDÀCTICA DE 
LES LLENGÜES CLÀSSIQUES 

BAETULO:

una realitat ben viva al segle XXI

22 i 23 de maIG de 2020



Objectius

Les Jornades de Clàssiques, ja en la catorzena edició, volen ser un espai de trobada del professo-

rat de clàssiques i una ocasió d’intercanvi de projectes i de bones experiències d’aula al voltant 

de l’ensenyament de les llengües i la cultura clàssica.

Enguany, les nostres jornades abordaran la reconstrucció històrica i la situació actual del patri-

moni arqueològic de Badalona, sota el títol Baetulo, una realitat ben viva, al segle XXI.

divendres 22 de maIG
Seu del Col·legi (Rambla Catalunya, 8, Barcelona) 

16 h Conferència inaugural: Clàssics contra el present?, a càrrec de Raül Garrigasait, 
escriptor i president de La Casa dels Clàssics.

16.45 h Bones pràctiques i recull d’experiències d’aula:

• Presentació sobre programació competencial a l’ESO, a càrrec de Claustre
Bofarull i Guillem Cintas. 

• Presentació del Circulus Latinus, a càrrec d’Eulàlia Lorés, cofundadora d’aquest grup
i docent de clàssiques de l’ICCIC.

• Comunicació sobre l’estat de l’ensenyament del grec.

• Sorteig de llibres, per cortesia de La Casa dels Clàssics, i dels autors Neus Jordi
i Joan Alberich. 

 17.30 h - 18 h Pausa 

18-20 h Taller: La recreació i reconstrucció històrica com a eina pedagògica:

• Baetulonis schola: de l’aula de Clàssiques a la Magna Celebratio. Una experièn-
cia d’aula al carrer amb la metodologia d’aprenentatge-servei, a càrrec de Teresa
Devesa i Jordi Rincón. 

• La recreació i reconstrucció històrica a l’aula: un recurs didàctic, a càrrec de Ricard Llop.

dissabte 23 de maIG - PONÈNCIES
Museu de Badalona (plaça Assemblea de Catalunya, 1, Badalona)

10 h Museïtzació de Baetulo, a càrrec de Margarida Abras, directora del Museu de Badalona.

 11 h - 11.30 h Pausa 

11.30 h Presentació de La Magna Celebratio, origen, evolució i promoció, a càrrec de Clara 
Forn, arqueòloga del Museu de Badalona.

12.30 h Propostes didàctiques i perspectives futures del museu, a càrrec d’Esther Espejo, 
tècnica de Difusió del Museu de Badalona.

 13.30 h - 15.30 h Pausa dinar

15.30-17.30 h Visites programades als espais del Museu de Badalona:

• Conducte d’aigües i part exterior

• Casa dels Dofins

infOrmació, inscripció i preu
22 de maig: Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya 
(Rambla Catalunya, 8, Barcelona) 

23 de maig: Museu de Badalona (plaça Assemblea de Catalunya, 1, Badalona)
Inscripció: a partir del dia 19 de desembre de 2019. Es pot fer personalment a les oficines del 
Col·legi (de 9 h a 14 h i de 16 h a 20 h), i a través de la pàgina web www.cdl.cat

Preu: 35 € per a col·legiat, 50 € per a no col·legiat

cOmissió OrganitzadOra:
Coordinadora:  M. Dolors Martí Solà, Col·legi de Doctors i Llicenciats de Catalunya

Ricard Llop: Escola Joan Pelegrí de Barcelona

Lina Vilamitjana:  Equip ICE Dolors Condom de Cultura Clàssica de la UdG

Sebastià Giralt: Equip Argó Llengües i Cultura Clàssiques de l’ICE de la UAB

Xavier Yáñez: Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya



w

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

Activitat reconeguda dins el Pla de Formació del Departament d’Educació (15 h)


