
JORNADES DE CLÀSSIQUES 2012

VI Jornades de Didàctica
de les Llengües Clàssiques

16 i 17 de març del 2012

Casa de Convalescència Sant PaU (ICE-UAB)



Objectius
Les jornades, ara en la seva sisena edició, van néixer amb la voluntat de ser lloc de 
trobada del professorat de clàssiques i un espai d’intercanvi de projectes, de comu-
nicació d’experiències didàctiques i de presentació de recursos per a l’aula. Esperem 
respondre a les vostres expectatives i ser fidels als objectius marcats en el programa 
de l’edició d’enguany.

PrOgrama

Divendres 16

9 – 9.30 h
Recepció i recollida de la documentació

9.30 – 10 h
Acte de benvinguda

10 – 11 h: Ponència inaugural. L’any de la paraula viva. Hel·lenistes i llatinistes al llarg 
dels cent anys de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, a càrrec de Mariàngela 
Vilallonga, vicepresidenta de l’IEC i catedràtica de llatí de la UdG

11 – 11.30 h: Pausa 

11.30 – 14 h: Intercanvi d’experiències:
La societat Catalana d’Estudis Clàssics, filial de l’IEC, a càrrec de Montserrat Jufresa
Camp d’Aprenentatge de Tarragona, a càrrec de Joana Virgili
Ensenyar a aprendre: continguts curriculars de clàssiques en llengua anglesa, a càrrec 
d’Isabel Peinado
Experiència d’una trobada de 270 alumnes de llatí de quart d’ESO, a càrrec de Montse 
Fiol, Jenny Triviño i Lina Vilamitjana de l’ICE de la UdG

14 h: Pausa 

16 – 17 h: Intercanvi d’experiències:
Passejada epigràfica per Tàrraco, a càrrec de Meritxell Blay i Sergi Ricart 
Món clàssic i projectes europeus, a càrrec d’Anna Saurí



17 – 19 h: Tallers simultanis
1. Taller de traducció, a càrrec de Joan Alberich 
2. Taller de literatura (Plaute), a càrrec de Matías López 
3. Taller de jocs i videojocs, a càrrec d’Oriol Ripoll 
4. Taller sobre la ciutat romana, a càrrec de Joana Virgili 
5. Taller de grec oral, a càrrec de Mario Díaz 

Dissabte 17

9 – 10 h: Trobada col·loqui amb l’Editorial Alpha: Perspectiva actual i futura de la 
col·lecció Bernat Metge

10 – 11.30 h: Espai de debat: Les matèries de clàssiques dins l’organització curricular del 
centre

11.30 – 12 h: Pausa 

12 – 13.15 h: Trobada amb l’escriptora M. Carme Roca, autora de les novel·les 
Barcino i Escollida pels déus 

13.15 – 14 h: Acte de cloenda a càrrec de Guadalupe Golobardes i Conxita 
Collellmir

infOrmació i inscriPció

Dies i lloc: Divendres 16, de 9 a 19 h; dissabte 17, de 9 a 14 h 
ICE UAB, Casa de Convalescència. Recinte de Sant Pau, Sant Antoni Maria Claret, 
167 

Inscripció
A partir del 9 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
Comissió organitzadora: Xavier Yáñez, Ricard Llop, Equip de Formació i Innovació 
de Llengües i Cultura Clàssiques ICE UAB, Equip ICE de Cultura Clàssica de la UdG

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