
XV JORNADES DE DIDÀCTICA 
DE LES LLENGÜES CLÀSSIQUES
(RE)DESCOBRIM LA CIUTAT AMAGADA
12 i 16 de març del 2021 



Objectius
Les XV Jornades de Didàctica de les llengües clàssiques, volen ser un espai de 
reflexió al voltant de l’ensenyament i aprenentatge de la matèria. Són, doncs, unes 
jornades que paren atenció en la pràctica docent i en la didàctica de l’especialitat i 
comparteixen recursos, nous enfocaments, eines didàctiques i projectes d’aula que 
poden ser-nos d’utilitat per a la nostra tasca docent.  
 
Les jornades, tindran una part virtual, en un format dinàmic i participatiu, amb 
diferents presentacions i aules temàtiques, i una part presencial, que consistirà en 
una visita a la Ilerda romana. 

12 de març de 2021

16 – 17 h Ponència inaugural: Ilerda, arqueologia d’una ciutat oculta,  
a càrrec de Xavier Payà, arqueòleg del Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament de Lleida

17 – 20 h Aules temàtiques:

• 17 h Els bessons de Plaute. Lectures de llatí per a les PAU,  
a càrrec de Mònica Miró Vinaixa

• 17.45 h Ilerdam videas: una proposta de ludificació per a 4rt curs d’ESO,  
a càrrec de l’Equip ICE Clàssiques de Lleida 

18.30 – 19 h Descans

19 h Cum Laude: una proposta per preparar les PAU de llatí, a càrrec de 
Montserrat Fiol, Francesca Vila, Glòria Villa i Lina Vilamitjana

19.45 h Didàctica de llengües clàssiques: entre la innovació necessària  
i la tradició, a càrrec de Daniel Álvarez

16 de març de 2021

16 – 17 h Ítaca, retorn i fugida: L’Odissea en la literatura grega i catalana 
contemporània, a càrrec d’Eusebi Ayensa 
 
17 – 19.15 h Bones pràctiques i experiències d’aula en l’ensenyament de la 
matèria. Intervencions:

• 17 h Grup de treball de Clàssiques del Bages i Jornada de Clàssiques,  
a càrrec de Maurici Tarragó i Sandra Vilamala

• 17.20 h Mapes i eixos cronològics de Grècia amb maphub i times. 
Graphic, a càrrec d’Ignasi Vidiella 

• 17.40 h Quid pro quo de postals de Nadal, a càrrec de Montserrat Bastons 
i Meritxell Blay

18 – 18.30 h Descans

18.30 – 19.15 h El projecte educatiu del Museu de Lleida. Una proposta 
col·laborativa amb la comunitat educativa,  a càrrec de Miquel Sabaté, 
responsable del Servei Educatiu del Museu de Lleida 
    

19.15 – 19.45 h Conclusions i comiat de la part virtual 

Nota: Les jornades es completaran amb una visita presencial a la Ilerda romana, 
programada, si la situació ho permet, pel dia 5 de juny de 2021. Us informarem dels 
detalls més endavant



Informació i Inscripció:

12 i 16 de març de 2021 en línia 
A partir del dia 1 de febrer de 2021  
 
– Personalment a les oficines del Col·legi 
 (pagament en efectiu, amb xec o VISA) 
– Per Internet: http://www.cdl.cat 
 (pagament amb VISA)

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 
 
Pilar Ribes: Equip ICE de Lleida 
 
Meritxell Blay: Equip APLEC 

Preu:
35 € per a col·legiats
35 € membres d’altres col·legis
professionals o entitats organitzadores
50 € per a no col·legiats

Organització:
Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia  
i Lletres i en Ciències de Catalunya i Equip ICE de Lleida

Nivell: 
Secundària i Batxillerat

Per més informació:
93 371 04 28
secretaria@cdl.cat

Activitat reconeguda dins el Pla de Formació del Departament d’Educació 

http://www.cdl.cat 
http://secretaria@cdl.cat

