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Breu resum del seminari: On és el grec? L'estat de l'ensenyament de les 

matèries de llatí, grec i cultura clàssica a la secundària 

24, 25 i 26 de novembre de 2021 

Basant-nos en les dades objectives dels percentatges d’alumnat matriculat a 

les matèries de clàssiques, tant en centres educatius com a la universitat, el 

seminari va suposar una reflexió sobre l’estat actual de la qüestió i sobre el 

tractament que en fan el professorat i les direccions de centre, per conèixer 

diferents realitats i escenaris: com posar en valor les matèries de clàssiques 

com a docents, i com poden incidir les polítiques de centre en la valoració i 

l’interès de l’alumnat en aquestes matèries. 

Es va articular en tres taules rodones: 

24 de novembre de 2021, taula rodona L’estat de les humanitats i de 

l’ensenyament de les matèries de llatí, grec i cultura clàssica als IES, 

liderada per Meritxell Blay, presidenta de l’APLEC 

La primera taula rodona del seminari “On és el grec?” va estar moderada per 

Meritxell Blay, membre de la comissió de Clàssiques del Col·legi de Doctors i 

Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya i presidenta de 

l’APLEC i va comptar amb dos inspectors del Departament d’Educació, Ferran 

Aguilera i Ferran Cortina, que hi van assistir en representació pròpia i no del 

Departament. Ens acompanyava també Claustre Bofarull, membre de l’Equip 

de treball ICE de Clàssiques de la URV de Tarragona i professora de grec i llatí 

a l'Institut Josep Tapiró de Reus, i finalment, Ignasi Vidiella en nom de l’APLEC. 

 

 

En relació a la inspecció, queda palès que els inspectors d’avui són 

generalistes i que no actuen com a inspectors de llatí i/o de grec. 
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Actualment, no és obligatori fer Llatí a l’ESO als instituts. Només és 

obligatori, i així ho recull la normativa, fer Cultura Clàssica. Recordem que 

precisament és una de les matèries que menys es fa de l’àmbit de 

Clàssiques. 

 

El relació al cas del grec, i en concret a la seva oferta al batxillerat, la 

normativa protegeix aquesta matèria establint que no fa falta un mínim 

d’alumnat per poder ser cursada. Tot i això, no sempre depèn de l’alumnat, 

sinó que per temes de professorat i organització de centre, s’acaba no 

oferint. Cal destacar que com més petit és el centre , menys optatives pot 

oferir, i més dificultats té pel repartiment d’optatives. La poca sensibilitat del 

claustre i les direccions, el marc legal i la poca quantitat d’alumnes fan que 

l’oferta d’aquesta matèria sigui reduïda. 

 

En referència a la formació del professorat, es fa referència a la feina feta 

pels ICES, concretament per l’ICE de Clàssiques de la URV, pel que fa a la 

formació i sobretot en els projectes que impliquen més d’un centre i que 

resulten motivadors per a l’alumnat. També a Reus, hi ha una gran tradició 

per a l’ensenyament del grec als instituts de la ciutat. I es podria dir que encara 

hi ha la inèrcia de fer-ne.  

 

En general, i entre el professorat de les matèries de clàssiques, la situació es 

veu amb molta preocupació.  

Estem  instal·lats en una cultura de la queixa i de la por. Sovint el professor 

de clàssiques que està sol al centre té por de reclamar les seves matèries en 

centres cada vegada més petits i davant d’una competència cada vegada més 

gran. Son molt pocs els que es queixen a inspecció de la impossibilitat d’oferir 

les matèries de clàssiques, el que impossibilita cap acció adreçada a 

solucionar-ho. 

Cal reclamar les matèries i parlar amb l’equip directiu. Aquesta reivindicació 

no ha de dur a l’enfrontament. Tot i així, és cert que el professorat de 

Clàssiques ha de fer més esforç que la resta de professorat, ja que la seva 

matèria sovint es qüestiona. El professorat de Clàssiques ha de fer doncs un 

sobreesforç per fer unes classes més motivadores i que facin arribar la seva 

matèria a l’alumnat. 

Es destaca la importància d’establir aliances entre diferents centres que 

treballin projectes comuns de llatí i grec.  

 

Seguint la iniciativa de “Escuela con Clásicos”, entitat amb qui col·labora 

l’APLEC, hem creat la pestanya “grec denúncia” a la pàgina web. Des de 

l’Aplec es farà la queixa a inspecció intercedint pel professor: 

https://aplecclassiques.cat/grec-denuncia/ 

 

 

https://aplecclassiques.cat/grec-denuncia/
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25 de novembre de 2021, taula rodona: Propostes de diferents centres i 

experiències curriculars sobre l’ensenyament del llatí i el grec moderada 

pel representant de l'Equip de treball de Clàssiques de l’ICE de la Universitat 

de Lleida, Carlos Buitrago. Hi van participar Eulàlia Lorés, docent i fundadora 

del Circulus Latinus, i Manuel Santos, docent de l’IOC. 

 

Es van abordar les problemàtiques més habituals de l'ensenyament del grec i 

de les clàssiques en general aportant-hi una vessant metodològica. 

 

Es va fer una anàlisi del nombre d'alumnat que fan matèries de Clàssiques 

actualment als Batxillerats i del percentatge que es presenta a les PAU.  

En referència a l’alumnat matriculat a l’IOC; es detecta un augment d'alumnat 

de Grec provinent de centres que ja tenen un professional capacitat per fer la 

matèria, però en els quals les direccions no la ofereixen presencialment.  

 

Es coincideix en el desprestigi que existeix actualment dels sabers clàssics i de 

la cultura clàssica per part de les famílies, companys d'institut i direccions, i es 

fa una reflexió entorn el paper de la metodologia purament gramatical dins 

d'aquest desprestigi i en la possibilitat de fer aquestes matèries més atractives 

per a l’alumnat, més enllà de la vessant cultural.   

Poden doncs ser les metodologies actives un revulsiu? Les llengües clàssiques 

són llengües i s'han de tornar a ensenyar com a tal? 

 

Existeix una necessitat de formació constant i continuada, i també 

d’interconnexió i d’implicació del professorat de clàssiques per a fer aquesta 

transformació. També és important buscar aliances dins i fora del món de les 

Clàssiques als àmbits educatius i extra educatius. 

 

Es posa de manifest la fragilitat i la desigualtat laboral dels interins de 

Clàssiques, que no tenen reconegudes a la borsa les especialitats de Llengua 

Catalana i Llengua Castellana malgrat que sovint les exerceixen amb més d'un 

50% del seu horari gràcies a les matèries comunes de les Filologies i al profund 

saber filològic de les llengües pròpies que ens aporta la Filologia Clàssica, en 

analogia amb altres interins com els enginyers que tenen diverses especialitats 

reconegudes a borsa.  

 

26 de novembre de 2021, taula rodona: Mesures per millorar la situació i 

reflexions entorn els currículums actuals i futurs, moderada per Lina 

Vilamitjana, coordinadora de l’Equip ICE Dolors Condom de la UdG. Hi 

participen Eusebi Ayensa, escriptor, catedràtic de grec i actual director del 

camp d’aprenentatge d’Empúries i Montserrat Bastons, professora de Llatí de 

l’aula Escola Europea. 
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La llei LOMLOE sembla que presenta canvis d’organització del currículum, però 

no sabem si hi haurà modificacions dels continguts del currículum actual. 

 

Com està el currículum actualment: com el veiem? 

Nosaltres no podem canviar el que hi ha, la taula rodona pretén oferir les 

opinions personals dels membres de la taula. 

Amb cada nova reforma educativa , perdem un llençol : perdem una mica del 

grec i el llatí. 

Com a professors de clàssiques haurien de vetllar per tal de consolidar el Llatí i 

no perdre el Grec. És important oferir grec, sigui com sigui, el problema és que 

no hi ha un únic criteri per a tots els centres i inspecció caldria que hi posés mà. 

El tema de l’excepcionalitat del nombre mínim d’alumnes en el cas del grec al 

batxillerat és interpretat per les juntes directives prioritzant molt més la plantilla 

que pas les demandes i preferències de l’alumnat. 

L’administració ens ha d’ajudar per sobre de l’autonomia de centre , a fer 

possible que es pugui impartir llatí i sobretot, grec. 

 

Quins canvis o propostes de millora plantegem? 

Quant a les lectures: 

 

El programa de Grec s’hauria d’acotar ( com és el cas de les etimologies) 

reduir ( com és el cas de les lectures) i actualitzar ( quant al tema de la  

tradició clàssica). Concretant aquesta afirmació seria potser convenient acotar 

a uns 100 o 150 ètims a Grec, com els llatinismes a Llatí.  Potser la Ilíada i 

l’Odissea no són obres per llegir senceres a batxillerat i amb un tast dels cants 

més rellevants seria suficient per mostrar la seva vàlua als estudiants. 

 

Quant a l’actualització de les lectures ,caldria incloure la lectura de textos que 

permetin demostrar més la pervivència de la tradició clàssica i concretament 

lligar Catalunya amb Grècia. Textos que repassin el bagatge cultural grec dels 

autors catalans com Riba, Maria àngels Anglada...  

Es proposa una antologia de màxim 10 textos per mostrar la Catalunya grega, 

o la nostra Grècia catalana. Perquè Grècia no acaba amb Alexandre Magne, 

som un país que té Grècia en el seu bressol. 

 

En aquest apartat també es proposa que la tradició clàssica sigui més present 

en el currículum de llatí del batxillerat. Cal buscar la interacció de les lectures 

de Llatí amb altres matèries per remarcar la pervivència i demostrar les 

influències de la literatura clàssica. És important cuidar la tradició clàssica, les 

arrels mediterrànies. 

El nombre ideal de lectures no caldrà fixar-lo en funció de la quantitat sinó de la 

qualitat dels textos. Fa temps que a Llatí, no es llegeix cap fragment de l’Eneida 
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de Virgili, i en canvi portem temps amb les comèdies de Plaute i Terenci, que 

no acaben de convèncer als alumnes d’avui en dia. 

 

 1.-En relació a les traduccions dels textos es plantegen les següents 

qüestions: 

-han de ser originals/adaptats? 

-cal una selecció d’autors?  

-cal una antologia de textos d’autors diversos? 

Caldria que els textos fossin originals si tenen sentit, però també adaptats. És 

bo que els textos siguin originals, si és possible, o en tot cas, originals adaptats, 

però sense desvirtuar l'estil. Es proposen textos de prosa àtica senzilla per grec 

i per llatí Cèsar o Eutropi o Tit Livi. 

El text de Llatí sol estar retocat, cosa que, si està ben feta, és una bona solució. 

Amb el text de Grec haurien de fer el mateix. També d'acord amb acotar els 

autors. L'estil dels autors s'ha de tenir en compte, és rellevant. 

 

2.-PAU/ Selectivitat:  reflexió entorn els exàmens de Llatí i Grec  

Actualment perviu un canvi en la puntuació del exàmens de llatí ( 5 punts la 

traducció i la morfosintaxi) i 5 punts ( els llatinismes +la cultura i civilització) i de 

grec ( 5 punts la traducció i la morfosintaxi del text) i 5 punts els ètims + cultura, 

literatura )    

 

3.- Els jaciments que entren en el currículum de Grec: 

Ens centrem en el jaciment d'Empúries, es parla de la seva importància dins la 

Catalunya grega dels Noucentistes i que potser caldria acotar les restes a un 

màxim peces a estudiar procedents del MAC Empúries.   

 

Caldria estudiar el patrimoni més de proximitat i acotar a peces fonamentals 

dels museus de Tàrraco, Barcino, Emerita Augusta… 

 

4.-Humanitats: 

 

El darrer tema és el valor dels estudis de llengües clàssiques i  paper de les 

humanitats en els nostres centres i en la societat en general.  

NO ens hem de plantejar justificar la importància del grec, ni tampoc la seva 

utilitat.  

Cal transmetre a l’alumnat la importància de les clàssiques per entendre el 

present i els grans problemes actuals. 

Cal lluitar i continuar en la lluita. Cal sembrar a l’ESO per després recollir al 

batxillerat, o sigui cuidar el planter. 

Cal tenir present l’orientació i la influència del professorat de quart d’ESO a 

l’hora de decidir que volen fer després del batxillerat. 

El grec, el llatí i les matèries d’humanitats unides en un sol departament als 

instituts ens podrien ajudar a defensar-ne el seu profit. 
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Estem sols, la societat no ens fa cas, per tant hem de ser capaços de fer 

entendre que el món clàssic  ajuda a entendre el present.   

Els alumnes ha de captar que el món s'entén a partir dels clàssics, ens calen 

estratègies per generar la consciència que les cultures grega i romana tenen 

les claus per entendre el món. 

Tots i cadascun de nosaltres podem posar en nostre granet de sorra per fer 

ressorgir les clàssiques i fer adonar als alumnes que l’ombra dels clàssics é 

Es parla de promoure una solidaritat entre les matèries d'humanitats que 

optimitzés i enriquís el currículum 

 

5.-Es planteja als membres de la taula a títol de cloenda, un ball de xifres: 

 

De tots els alumnes que estudien batxillerat a Catalunya, només un 10,5% fa 

llatí a primer i un 8,25% fa Llatí 2. 

De tots els alumnes de batxillerat de Catalunya, només un 3’9% fan Grec 1 i un 

2,7% fan Grec 2. 

Alumnes matriculats a llatí 1 6.893 , a llatí 2 5459 alumnes. 

Alumnes matriculats a Grec 1: 2.556, a Grec 2: 1803 alumnes. 

El llatí manté el nombre d’alumnes matriculats perquè és matèria obligatòria 

d’itinerari PAU (Llatí/Matemàtiques). És possible que quedi igual en els nous 

itineraris de la LOMLOE. 

 

IOC: Grec I: 131 alumnes matriculats, i Grec II: 64 alumnes matriculats. 

  

Els alumnes saben que cursar Grec per la IOC no és fàcil. 

Coneixem que hi ha un interès entre molts estudiants per la matèria de Grec 

que  no troba resposta –per les raons que siguin– entre les direccions dels seus 

centres.  

 

Notes PAU: 

 

Grec des del 2015 al 2021 les notes oscil·len entre 6,7 i el 7,3. L’any passat un 

6,75 ( la més baixa) 

Llatí des del 2015 al 2021 les notes oscil·len entre 5,8 i el 6,91. L’any passat un 

6,12 ( força baixa) 

 

Nombre d’alumnes que es presenten a PAU (mitjana aproximada dels 

darrers tres anys): 

 

Llatí:   3500  aproximadament   

Grec:  570 aproximadament 

 

És important adonar-se que un de cada tres alumnes que estudia Grec es 

presenta a les PAU de Grec. Per què?  
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Un programa tan ampli espanta l’alumnat a presentar-se a la PAU de Grec. I 

potser també per les ponderacions, ja que puntua només 0,1 a moltes carreres. 

Caldria en general pensar un examen més ajustat i fruit de la coordinació entre 

Secundària i Universitat.  

 

  

 


