
XVI JORNADES DE DIDÀCTICA  
DE LES LLENGÜES CLÀSSIQUES:
ESPAIS PATRIMONIALS DE TÀRRACO

 

Programa
18 i 19 de març del 2022
Presencial i virtual 



18 de març (virtual)

16.00 h                    Benvinguda 

 — “In memoriam: Montserrat Franquesa”, a càrrec de Montserrat Reig

 — “Lectura dels projectes de decret de l’educació bàsica i batxillerat”,  
 a càrrec de Xavier Yáñez

16.30 – 18.00 h    “El repte d’apropar el llatí i la cultura clàssica a l’ESO de manera    
 competencial en un nou currículum”, a càrrec de Meritxell Blay

  Presentació de bones pràctiques:

 — Cultura clàssica, a càrrec d’Ignasi Vidiella

 — Etimologia, a càrrec de Jaume Ripoll

18.00 – 18.15 h    Pausa

18.15 – 18.30 h    “Introducció a la visita als espais patrimonials de Tàrraco”,  
 a càrrec del MNAT

18.30 h – 20.00 h “Situació de les llengües clàssiques en el context europeu”.     
 Coordinador: Eusebi Ayensa. Participants:  

 — Regne Unit, a càrrec de Joan Coderch

 — Grècia, a càrrec de Kharis Kostandelias  

 — Itàlia , a càrrec d’Ambra Marzocchi

Torn obert de paraules   

19 de març (presencial)

Visita a la Tàrraco romana

10.00 h    Punt de trobada a l’exposició Tàrraco/MNAT. Tinglado_4

10.00 – 11.00 h  Visita guiada a l’exposició Tàrraco/MNAT. Tinglado_4

11.15 – 12.00 h   Trasllat a Altafulla en autocar

12.00 – 13.30 h     Visita guiada a la vil·la romana d’Els Munts (Altafulla)

13.30 – 14.00 h    Trasllat a Tarragona en autocar 

14.00 – 16.00 h    Dinar lliure a Tarragona

16.00 – 17.00 h   Visita guiada al Teatre romà

Objectius

Les XVI Jornades de Didàctica de les Llengües Clàssiques volen ser un espai de reflexió al voltant de l’ensenyament i l’apre-
nentatge de la matèria. Enguany, i donant continuïtat al seminari “On és el grec? L’estat de l’ensenyament de les matèries de 
llatí, grec i cultura clàssica a la secundària”, celebrat el passat mes de novembre, farem una especial atenció a la situació de 
l’ensenyament de les matèries de clàssiques en diferents escenaris del context europeu, i també a les oportunitats que un nou 
currículum pot representar per a l’ensenyament i la pervivència de les clàssiques als nostres centres i a la nostra societat.

Les jornades tindran una part virtual, en un format dinàmic i participatiu, i una part presencial, que consistirà en una visita a 
diferents espais patrimonials de la Tàrraco romana.

http://cdl3.cdl.cat/pdf/Resum grec.pdf
http://cdl3.cdl.cat/pdf/Resum grec.pdf


Informació i Inscripció

18 i 19 de març

A partir del dia 28 de gener de 2022

— Personalment a les oficines del Col·legi 
(pagament en efectiu, amb xec o VISA

— Per Internet: www.cdl.cat 
(pagament amb VISA)

Preu

35 € per a col·legiats

35 € per a membres d’altres col·legis professionals  
o entitats organitzadores

50 € per a no col·legiats

El trasllat a Tarragona serà lliure,  
a càrrec de cada persona inscrita.

El preu de l’autocar d’anada i tornada a Altafulla  
està inclòs al preu de les jornades.

Nivell

Secundària i Batxillerat

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 i Laura Dejuan:  
Equip ICE de Lleida 
 
Meritxell Blay:  
Equip APLEC

M. Soledad Francesch:  
Equip ICE de Tarragona 

Organització

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia 
i Lletres i en Ciències de Catalunya 

Per més informació

933 170 428

secretaria@cdl.cat

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

http://www.cdl.cat 
mailto:secretaria%40cdl.cat?subject=

