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Títol de la unitat de programació:  

  

UD 7 LA LÍRICA  

Etapa:   BATXILLERAT 

Nivell:   2n 

Trimestre:  3r 

Introducció i justificació: 

En aquesta unitat didàctica ens introduirem dins del gènere líric grec no només per les novetats que va 

aportar a la pròpia cultura grega, sinó també per la seva influència posterior (manifestacions artístiques 

i literàries). A partir del seu aprenentatge l´alumnat adquirirà una major competència artística i 

cultural. Per conscienciar i sensibilitzar a l´alumnat de la igualtat dels sexes (competència social i 

interpersonal) pararem especial atenció Safo, poetessa grega, fèmina en un món d´homes. 

Des del punt de vista lèxic i etimològic es tractarà la derivació i composició en base al vocabulari 

relacionat amb la lírica i la música per tal d´ampliar la competència lingüística dels nostres estudiants. 

Àrea principal i àrees relacionades: 

L’àrea principal és la llengua grega i està 

relacionada amb la llengua llatina, catalana i 

castellana. Història, hª de l´art i matemàtiques. 

Sessions: 

 12.5  sessions  (1 sessió d´examen, 1 sessió de 

millora) 

Objectius didàctics: Criteris d´avaluació 

1. Conèixer les característiques principals de la 

lírica, tipus de composicions poètiques, autores i 

autors. 

2. Treballar l´etimologia, els camps semàntics, i 

les famílies lèxiques relacionades amb la lírica i 

la música. 

3. Ressaltar la importància de la igualtat de 

sexes en l´actualitat. 

4. Valorar i conèixer Safo com una figura 

exemplar dins d´un món d´homes.  

5. Saber identificar manifestacions artístiques 

relacionades amb la lírica grega. 

1.Traduir textos grecs.  

2..Valorar la traducció com a instrument de 

comprensió del contingut d’un text. 

3.Assimilar les característiques generals de la 

lírica, veure-hi aspectes polítics de la societat 

grega i situar-la cronològicament.  

4.Reconèixer i valorar la pervivència artística i 

literària de la lírica. 

5.Interessar-se i esforçar-se amb l´ús de les TAC. 

6.Sensibilitzar-se per la lectura d’obres clàssiques 

traduïdes. 

7.Detectar i saber formar mots compostos amb 

arrels gregues. 

8.Participar activament al llarg de les sessions i a les 

activitats cooperatives. 

9. Realitzar una presentació oral. 
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Competències Específiques 

 1.Competència lingüística, ajuda a precisar el lèxic del llenguatge culte i a reforçar els coneixements 

sobre morfologia i sintaxi de la llengua vehicular (català). Fet que garanteix la millora de l´expressió 

escrita i la comprensió lectora. 

2. Competència artística i cultural, el coneixement de la llengua i cultura grega (en aquest cas la 

lírica) implica humanisme i humanitat, sensibilitat per les diverses temàtiques tractades com per les 

múltiples manifestacions pictòriques, ceràmiques i escultòriques que hi fan referència .  

3. Competència social i ciutadana, fomenta la convivència, la tolerància, la igualtat i el respecte amb  

el sexe femení. 

Continguts d’aprenentatge 

Els textos de autoria grega i la seva interpretació (Competència lingüística, cultural, 
interpersonal) 

 Textos per treballar  lírica grega. 

El lèxic grec i la seva vigència en la terminologia de les llengües modernes (Competència 

lingüística i cultural) 

 Etimologia: arrels gregues de l´àmbit líric i musical. 

 Composició amb arrels gregues. 

La idiosincràsia grega i el seu llegat (Competència Artística i cultural, Social i ciutadana) 

 El mite de Pan i Siringa. 

 La lírica grega. Definició, contextualitzacio, subgèneres lírics i autors. Influència posterior. 

Els ideals ètics lírics i la moral èpica. 

 Safo, poetessa en un món d´homes. 

 Reflexió sobre la igualtat. 
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SEQÜÈNCIES D’ACTIVITATS 

FASE 

I, D, 

S, R 

Activitats 

 

Gestió 

d’Aula / 

Material 

Temps 

aprox. 

Competències 

Específiques i 

Generals. 

Indicadors  

d’Avaluació 

I 1  

Presentació de la UD 
i posada en comú 
sobre els 
coneixements previs,  
literaris, històrics, 
mitològics i de lèxic 
per part de l'alumnat. 

Posada en comú. 

Col.lectiva 

 

- Pissara digital 

 

 

 

1h. 

Cultural 

Lingüística 

Artística  

 

Comunicativa 

Interpersonal 

-Examinar el 
nivell de 
coneixements 
que té 
l'alumnat.. 

D1 

Activitats per 
aprendre i aplicar la 
composició de mots 
utilitzant les arrels 
gregues. 

 

- Per parelles 

Cooperativament 

 

 

 

-Paper i bolígrafs 

 

 

 

 

1h. 

Lingüística 

 

Cultural 

 

Social i 
Ciutadana 

Detectar ètims 
grecs a les 
nostres 
llengües i 
conèixer el 
nivell assolit en 
formació mots. 

D2 

Activitats pel 
coneixement del mite 
de Pan i Siringa a 
partir de textos grecs 
en traducció i de l´ús 
de les TAC:  

 

-En parelles 
Cooperativament 

 

 

 

 

 

-Ordinador amb 
internet 

 

 

 

 

 

2h. 

-Artística i 

Cultural  

-Social i 
Ciutadana 

 

-Gestió i 
Tractament de la 
informació 

-Digital 

Treballar amb 
el PC, valorar, 

participar i 
assolir la 
vessant 
mitològica del 
tema. 

D3 

Activitats (amb 
adaptacions) per 
l´aprenentatge i 
assoliment, (TAC i 
paper) de la Lírica.  

- Individual  

 

-Cooperativa en 
parelles 

 

 

 

-Artística i 
cultural 

-Social i 
ciutadana 

Treballar i 
conèixer el 
nivell de 
comprensió i la 
capacitat de 
síntesi de la 
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 Lectura en 
traducció de 
poemes lírics i 
posterior 
comentari. 
 Recerca de 

informació 
 Desenvolupame

nt expressió 
escrita. 
 Instruments 

musicals 
 Comparació i 

reflexió sobre la 
situació de la 
dona. 
 Observació i 

comentari 
d´obres d´art / 
literàries 
influenciades.  
 Creació d´un 

power point 
sobre Safo. 

 

 

 

-Ordinador amb 
internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
sessions 

 

-Interpersonal 

 

-Digital 

 

lírica: 
definició, 
contextualitzaci
ó,  obres i 
autors 
(especialment 
Safo). Saber 
relacionar amb 
els ideals èpics 
i reconèixer la 
influència 
posterior a la 
literatura i 
manifestacions 
artístiques.  

S1 

Examen de traducció 
d´un fragment breu i 
activitats diverses 
sobre el contingut 
principal  de la UD 
(lírica i Safo, 
etimologia, mitologia 
i derivació) 

- Individual 

- Paper i bolígraf. 

 

- Diccionari 

 

 

1 sessió 

Lingüística 

 

-Cultural 

 

- Interpersonal 

Examinar el 
nivell de 
coneixements i 
competències 
adquirides. 

R1 

Correcció de 
l´examen, i proposta 
d´activitats 
obligatòries pels qui 
no han assolit 
l´aprovat.  

- Individual 

- Paper i bolígraf. 

 

 

 

 

30 min 

 Social i 
Ciutadana 

Comprovar que 
s´han adquirit o 
millorat els  
coneixements  i 
les 
competències 
que eren 
insuficients.   
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SEQÜENCIACIÓ D´ACTIVITATS 

I1 Treballa en parelles per iniciar aquest tema. 

Comenta en parelles què coneixes sobre la societat del segle VII a C. Quin paper té la dona 
en aquest temps? 

Coneixes quelcom sobre Pan i Siringa? I si observeu aquestes imatges, hi deduïu res? Quin 
personatge creus que té més rellevància i per què? 

  

 

 

 

 

 

Ja saps que després d´Homer, i de l´èpica, va aparèixer la lírica. Intenta deduir com creus que 
serà aquest gènere literari, sabent que el “Jo” poètic té una importància cabdal. Pots emprar 
els teus coneixements èpics per fer-hi una mica de comparació. 

Pensa en paraules relacionades amb l´àmbit musical i líric... Aquí tens algunes per començar: 
aulós, lira, cítara, melòdic... I en grec? Sabries relacionar arrels gregues que facin referència a 
la música, a la lírica...? 

  

ORIENTACIONS PER AL DESENVOLUPAMENT 

1. L´ús de la competència digital TAC servirà a l'alumnat tant per conèixer, desenvolupar i consolidar 

els continguts tractats: la lírica i l´aspecte mitològic, com per aplicar els coneixements lingüístics i 

lèxics que es volen adquirir a la unitat. 

2.Després de conèixer el nivell de l'alumnat preparem activitats de reforç per qui ho necessiti i també d´ 

ampliació per qui ho vulgui. 

3. Al llarg de l´activitat d´ensenyament-aprenentatge, s´adaptaran les activitats necessàries de l'alumnat 

que presenti un ritme de treball diferent (reforç o ampliació) perquè puguin assolir els objectius 

didàctics, desenvolupar les diverses competències i mantenir-se motivats. 
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D1 Arrels i lèxic grec. 

Visita aquesta web i a partir dels mots grecs que hi apareixen, intenta formar mots en català 
que siguin correctes. http://aliso.pntic.mec.es/agalle17/etimos/index.htm 

Partint de l´étim fono- que significa so, localitza l´altre ètim per a formar un mot.  

Definició                 Ètim   Paraula resultant 

que té el mateix so 
S´usa per gravar sons propers 
Manca de veu 
conjunt de veus 
S´usa per escoltar sons llunyans 
mesura els sons 
escriu l´ amplitud dels sons 
Estudia els sons 
Ara cerca el mot grec “So” i observa si és un mot femení o masculí? Com t´agradaria que fos 
en català? 

D2 Mitologia 

Mira aquests vídeos sobre el mite de Pan i Siringa: http://youtu.be/7nfa_BoZouI, i 
http://youtu.be/kmqqDvwJ4RU 

Inventa´t un altre final per aquest relat mitològic, en què la dona continués vivint. 

Redacta quina era la visió que es tenia a Grecia de la dona a partir de les dues visualitzacions 
que has fet. Què hi creus tu? 

Observa aquesta imatge del CD de l´òpera de John Ernest 
Galliard (1687-1749): Pan and Syrinx . Quin moment del 
mite representa? Quins personatges hi reconeixes? 

  

A HOMO METRO SIN 

GRAFO LOGO MICRO TELE  

http://aliso.pntic.mec.es/agalle17/etimos/index.htm
http://youtu.be/7nfa_BoZouI
http://youtu.be/kmqqDvwJ4RU
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Em sembla igual als déus 

l´hone que enfront de tu 

seu, i de prop t´escolta 

parlar dolçament 

i riure encisadora; això, de veritat, 

em colpeja el cor dins el pit, 

car quan et miro un instant, ja no m´és 
posible 

sinó que la llengua se´m trava 

i prest un foc subtil em recorre la pell, 

amb els ulls no veig res 

i em ressonen les orelles, 

una suor freda em banya, i un tremolor 

em pren tota; estic més verda que l´herba 

i em sento que estic a punt 

de morir. 

    
D 

Algun traci presumeix amb el meu escut, el 
qual, al costat d´un matoll, 

arma sense retret, vaig abandonar 
involuntàriament, 

però jo almenys em vaig salvar. Què 
m´importa aquell escut? 

Que se´n vagi a passeig! Ja em compraré un 
altre que no sigui pitjor. 

     
 A 

Himnes, reis de la lira, 

quin déu, quin heroi, quin home 
aclamarem?  

Zeus és l´amo de Pisa; els Jocs Olímpics 

   Són institució d´Hèracles 

com a primícia d´una seva pugna. Cal que 
anunciem 

amb veu forta Teró per la seva cuadriga 
guanyadora, 

l´home just que protegeix els forasters, 

   baluard d´Agrigent, 

tant de pares il.lustres, que redreça la ciutat. 

Feu ben alta la porta,                                 C 

himeneu! 

Oh fusters, més encara, 

himeneu 

que, com un Ares, ja s´atansa el nuvi 

molt més alt que un home amb gran corpenta. 

D3  LECTURA DE POEMES 

LLEGEIX AQUESTS POEMES LÍRICS AMB DETENIMENT I FES LES 
ACTIVITATS QUE HI HA A CONTINUACIÓ. (Activitats de Desenvolupament per 
parelles) 

 

 

B 
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1. Relaciona cada poema anterior amb el tipus de creació poètica 

Epinici de Pindar, Iambe d´Arquíloc, Himne de Safo, Himeneu de Safo. 

2. Podríes explicar quina intenció  o objectiu tenien els poemes a partir del contingut 
que has pogut llegir? 

 a/ 

 b/ 

 c/ 

3. Fixa´t en el poema D i respon aquestes preguntes:  

 a/ Què li ha passat a l´amo de l´escut? 

 b/ Què dedueixes del lloc on s´ha quedat la seva arma? 

 c/ Pots deduir què feia aquest guerrer a un matoll? 

 d/ A què dona més importància? 

Pensa ara en un personatge de la Ilíada, com Aquil.les. 

 a/ Què hauria pensat el fill de Tetis davant la situació descrita abans? 

 b/ Què era el més important per un heroi homèric? 

c/ Per què creus que ha esdevingut aquest canvi de mentalitat?   

4. Què en penses tú? 

 

5.El poema A fa referència als guanyadors en el jocs olímpics, però tenim constància 
que les dones també tenien un espai i unes olimpíades per a elles. 

Cerca informació sobre les Heraia i fes una redacció sobre aquestes olimpíades femenines 
tot donant la teva opinió al respecte i comentant aquestes imatges. 
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6.Comenta aquestes imatges sobre Safo tot relacionant el seu origen professió, 
històries que se li relacionen...: 

 

LÍRICA GREGA I ELS INSTRUMENTS.  

1.Relaciona cada instrument amb la seva definició. 

La lira, La cítara, L´aulos, La flauta de Pan, L´hydraulis, La corneta o trompeta 

• Instrument de corda polsada, amb forma d´àbac, que originalment es construïa 
utilitzant com a caixa closques de tortuga, i on hi havia unes set o més cordes 
afinades perquè fessin sonar les notes de cada un dels modes. Es feia servir per 
acompanyar altres instruments, o bé per si mateixa per recitar cançons. 

• Instrument semblant a la lira però una mica més complicat. Tenia un marc en forma 
de caixa en què les cordes es estiraven des de la creueta superior fins a la caixa de 
ressonància ubicada a la part baixa. Es mantenia vertical i es tocava amb un plectre. 
Les cordes podien afinar ajustant falques de fusta. 

• Instrument semblant a un oboè doble en què tots dos instruments de vent es 
tocaven al mateix temps. Les reconstruccions modernes indiquen que produïen un 
so semblant al d'un clarinet. Hi ha, però, certa confusió sobre la naturalesa exacta 
de l'instrument, ja que segons la descripció podria ser de llengüeta simple o doble. 

• També coneguda com siringa (en grec συριγξ), era un instrument musical antic que 
es basava en el principi de la ressonància acústica en un tub taponat. Consistia en 
una sèrie de tubs de longitud variable que es polia tallant els tubs a la longitud 
desitjada. El so es produeix bufant a través de l'única obertura del tub. 

• Tenia una base octagonal situada a sobre d'una cisterna metal·lica, a sobre de la 
cisterna hi havia una caixa metàl·lica i sobre aquesta caixa es on estaven col·locats 
els tubs, el nombre de tubs podia variar però normalment hi havien vuit, tot i que 
aquesta xifra podia pujar a divuit. El teclat estava situat a sobre de la cambra eòlica. 

• Podem assumir que els grecs feien ús d'aquest instrument, i no només de les 
petxines de mar, sinó fins i tot d'instruments elaborats amb metall anomenats 
salpiges (salpinx, en singular). Diverses fonts esmenten aquest instrument de metall 
amb una broquet d'os i apareixen en diverses pintures. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Lira_%28instrument_musical%29
http://ca.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADtara
http://ca.wikipedia.org/wiki/Aulos
http://ca.wikipedia.org/wiki/Flauta_de_Pan
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Hydraulis&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Corneta_%28instrument%29&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Instrument_de_corda_polsada
http://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%80bac
http://ca.wikipedia.org/wiki/Tortuga
http://ca.wikipedia.org/wiki/Corda_%28m%C3%BAsica%29
http://ca.wikipedia.org/wiki/Caixa_de_resson%C3%A0ncia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Caixa_de_resson%C3%A0ncia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Plectre
http://ca.wikipedia.org/wiki/Obo%C3%A8
http://ca.wikipedia.org/wiki/Clarinet
http://ca.wikipedia.org/wiki/Lleng%C3%BCeta
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Siringa_%28instrument_musical%29&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Salpinx&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Broquet
http://3.bp.blogspot.com/-wvgpgdr6XhU/TlSblnJCPzI/AAAAAAAABg4/9JJWecivkeg/s1600/Safo-Gastaldi.jpeg
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OBSERVA LES DIVERSES ICONOGRAFIES I  IDENTIFICA-HI ELS INSTRUMENTS 

 

1. Musics tocant el salpinx (a l´esquerra) i l´ hydraulis (a la dreta). Figura de terracota 
fabricada a Alexandria al segle I aC 

2. Apol.lo, Cílix de figures roges amb fons blanc, circa 470 aC. Museu Arqueològic de 
Delfos. 

3. Apol.lo Citareu. Còpia romana s. I a.C. de l´original grec. 
4. El bon pastor amb la flauta de Pan.. Mosaic segle IV-V d C. Basílica d´Aquilèia.  
5. Dona tocant l´aulós. Lécitos àtic de figures roges circa 480 aC. Museu d´Art Metropolità 

de Nova York. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a/ Quins d´aquests instruments creus que són els que es feien servir amb els poemes lírics? 
b/ Podries justificar la teva resposta? 

c/ Tenen alguna característica en comú els instruments lírics? 

d/ Fixa´t en les figures representades i comenta-les. Creus que les dones sabien tocar 
instruments musicals? 

e/ Cerca informació sobre les cortesanes gregues, anomenades hetairai. Com era la seva 
formació? Escriu una redacció tot incloent la teva opinió personal a respecte. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hydraulis
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6. Safo va influenciar en autors llatins com Catul o Horaci. Fes una recerca i troba els motius 
pels quals ho pots justificar a través dels mateixos poemes. 

 

7.Safo va escriure molts poemes i va ser una professional  de la lírica monòdica. Crea un 
power point tot explicant per què Safo va ser una dona modèlica no només a la literatura 
sinó també com a dona (tenint en comte els moments històrics en què va viure, les fites que 
va aconseguir...)  

Consulta aquestes webs per fer el teu propi treball: l 
Lletra de dona: 
http://www.ub.edu/cdona/lletra_de_dona/fitxautora/safo.htm 
Pandora, el portal de la dona a l'antiguitat: http://www.xtec.cat/~mgarci10/safo/safo.htm 
El poder de la palabra, http://www.epdlp.com/escritor.php?id=3219 

Mujeres de leyenda, http://mujeresdeleyenda.blogspot.com/search?q=saf 

 

8.La dona actualment a la poesia. Fes una recerca per veure quines altres dones actuals han 
sobresortit a la literatura en temps difícils per a la igualtat de sexes i fes un breu escrit. 

http://www.ub.edu/cdona/lletra_de_dona/fitxautora/safo.htm
http://www.xtec.cat/~mgarci10/safo/safo.htm
http://www.epdlp.com/escritor.php?id=3219
http://mujeresdeleyenda.blogspot.com/search?q=safo

