
 

CULTURA CLÀSSICA - 3r ESO 
 

1. Marc geogràfic de Grècia i Roma  
1.1. Geografia de Grècia  
1.2. Geografia d’Itàlia i l’imperi romà 

2. Història del món grecoromà  
2.1. Història de Grècia 
2.2. Història de Roma i el seu imperi 

3. Grecs i romans a la península ibèrica  
3.1. Els grecs a  Hispania: Emporion 
3.2. Els romans a Hispania: Tarraco 

4. Llengües clàssiques: grec i llatí  
4.1. La llengua grega i els hel·lenismes 
4.2. El llatí i les llengües romàniques 

5. Espectacles, jocs i diversió a l’antiguitat  
5.1. Grècia: Olímpia i els jocs – El teatre grec 
5.2. Espectacles a Roma: amfiteatre, circ, teatre romà 

6. Societat i política a Grècia i Roma  
6.1. Esparta i Atenes: dos models de polis 
6.2. Roma: societat i política 

7. La ciutat i l’urbanisme a l’antiguitat.  
7.1. Urbanisme i ciutat grega: acròpolis, àgora, edificis públics, la casa 
7.2. Urbanisme i ciutat romana: termes i banys, domus i villae, vies de comunicació…   

8. La vida familiar i quotidiana  
8.1. Grècia (la dona, el matrimoni, els fills, l’educació,  els vestits, una jornada, menjars, jocs…) 
8.2. Roma (la dona, el matrimoni, els fills, l’educació,  els vestits, una jornada, menjars, jocs…) 

9. L’expansionisme militar a Grècia i Roma  
9.1. Alexandre el Gran i l’exèrcit grec 
9.2. Juli César i l’exèrcit romà  

10. La literatura antiga  
10.1. Literatura grega: èpica, lírica, prosa 
10.2. Literatura romana: èpica, comèdia, lírica, prosa 

11. L’art clàssic  
11.1. Arquitectura grega i romana 
11.2. Escultura grega i romana 
11.3. Ceràmica grega 
11.4. Pintura i mosaics. 
11.5. Herència clàssica: Renaixement, Barroc, Neoclassicisme… 

12. La filosofia i la ciència  
12.1. Filòsofs i científics grecs 
12.2. Filòsofs i científics romans 

13. Mitologia i religió al món antic  
13.1. Trobareu tots els continguts d’aquest tema, si es considera oportú fer-lo a 3r 

d’ESO, a la pàgina “Mitologia 2n ESO” 
14. Pervivència del món clàssic al món actual 
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