
GREC 1º Batxillerat:  LECTURES OBLIGATÒRIES  
 

 

-HOMER: "Odissea" .   Data d’ entrega del treball: ÚLTIMA SETMANA GENER  

 (traduccions recomanades de Joan Alberich (Les edicions de la Magrana, 1998), Carles Riba (edicions 62, 

1986) o Joan Mira (editorial Proa, 2011). En castellà: Luis Segalà Estalella. (Si teniu altres per casa les podeu 

portar i les comentem) 

-SÒFOCLES: "Èdip Rei”. Prova escrita: 2ª avaluació: ABRIL  

-ARISTÒFANES: “Lisístrata”. Prova escrita: 2ª avaluació: ABRIL  

-PLATÓ: "Apologia de Sòcrates", "Critó" Prova escrita: 3ª avaluació: MAIG  

 

Sobre  l’obra d’ Homer es presentarà un treball que constarà dels  següents apartats: 

 

1. Portada (Títol / Imatge portada / Dades: nom alumne, grup, matèria, professor, centre, data) 

2. Índex / Sumari (numeració pàgines sense comptar la portada) 

3. Introducció: objectius i metodologia del treball (Màxim: 15 línies) 

4. Gènere literari: èpica i  autor: Homer, complement del tema “Literatura grega”. (Màxim: 1 pàgina)  

5. Context històric: petit resum sobre els primers segles de la hª de Grècia: micènics, època fosca, època 

arcaica. (complement del tema “Hª de Grècia”) (Màxim: 2 pàgines) 

6.  Resum de l’obra: el resum de l’ "Odissea"  será per cants. Ha de ser personal, i  s’ha de fer al mateix temps 

que es llegeix l’obra. No ha de tenir més de  20 línies per cant, o més de dos cants per pàgina. És la part 

més personal del treball i cal tenir molta cura amb la redacció i ortografia. 

7. Personatges principals (màxim: 10), dones (màxim: 5), déus (màxim: 4), éssers sobrenaturals (màxim: 5). 

Un petit comentari sobre la personalitat  dels herois, dones,  i déus més importants amb un cert 

protagonisme, les seves funcions i atributs. (complement del tema “Religió i mitologia grega”) 

8. Context mític de l’obra:  L’ Odissea en relació amb la guerra de Troia. Cal fer un petit resum des de les 

noces de Tetis i Peleu, fins el començament del retorn d’Ulisses. Complement del tema: Mitologia: la 

guerra de Troia”. (Màxim: 2 fulls) 

9. Valoració, opinió, impressió personal.  

10. Bibliografia / Webgrafia 

 

Aquest treball es part del temari de cultura, i per tant, entrarà  com a matèria lligada als temes corresponents que 

s’hauran tractat a classe. 

 

Observacions sobre  la presentació: 

.- atenció a les  faltes ortogràfiques.  

.- expressió escrita correcta.  

.- intenta no copiar les fonts; resumeix, simplifica , busca la informació més important. (i sobre tot: selecciona 

bé aquestes fonts). 

.- els apartats “resum” i “personatges” s’han de fer a partir de notes preses durant la lectura. 

.- escrit amb ordinador (grandària lletra: 11-12) 

.- marges superior-inferior i laterals (recomanats: superior, 3cm; inferior, 2’5cm; esquerre, 3cm; dret, 2’5cm.   

.- espai interlineal ampli. (1’5 línies;  ha de  permetre anotacions y correccions) 

.- numeració de pàgines. 

.- separació apartats 

.- bibliografia: AUTOR, Títol de l’obra, (traductor:....), Ciutat, Editorial, Any. 

.- si es busca informació a Internet cal indicar les pàgines web consultades. 

.- incloure: imatges (amb peu d’imatge) / notes a peu de pàgina / cites / encapçalament fulls 

.- s’han de fer  tots els apartats 

 

Les proves  escrites sobre les obres de Sòfocles, Aristòfanes  i  Plató tractaran aspectes relatius al text, i al context 

cultural, històric o literari, (si  s’ha estudiat prèviament a classe algun tema relacionat amb aquestes obres.) 


