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FINALITAT I ABAST
Aquesta aula suposa un projecte educatiu innovador i de qualitat que pretén submergir
l’alumnat en el món clàssic.
Podrà participar en aquesta aula didàctica tot l’alumnat d’ensenyaments no universitaris
de centres públics, concertats i privats, prioritàriament de la Comunitat Valenciana.
Els objectius són:
1. Generar una oferta educativa, relacionada amb la cultura clàssica, atractiva i dirigida
prioritàriament a centres educatius de la Comunitat Valenciana per a complementar i reforçar les
activitats que realitzen en aquest camp de coneixement.
2. Consolidar l’oferta educativa dels tallers de cultura clàssica, considerada com una bona pràctica
educativa, oferint-la durant tot el curs escolar.
3. Desenvolupar itineraris historicoartístics a la ciutat de Sagunt per a ampliar el coneixement
històric, artístic i patrimonial, utilitzant el ric patrimoni de Sagunt i la seua oferta museística.
4. Suscitar en l’alumnat assistent a l’Aula Didàctica de Cultura Clàssica de Sagunt la curiositat i
l’interés pel món grecoromà mitjançant activitats lúdiques.
5. Difondre els estudis didàctics de l’Associació Ludere et Discere amb criteris i finalitats
pedagògiques.
6. Promoure que les activitats portades a terme en els tallers convertisquen la ciutat de Sagunt en
un referent qualitatiu de la didàctica de la cultura clàssica, no sols a Espanya sinó també a Europa.
7. Participar, en la mesura que siga possible, en projectes europeus que difonguen el respecte i
coneixement de la cultura clàssica.

NORMATIVA
Resolució de 15 de març de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i
Esport, per la qual s’autoritza el funcionament d’una aula didàctica de cultura clàssica a Sagunt,
Saguntina Domus Baebia, durant el curs 2019-2020.
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DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT
La informació sobre la programació de les activitats, reserves i normes de funcionament,
s’enviarà a tots els centres a l’inici de cada curs a través de correu electrònic i de les xarxes socials
gestionades per l’aula didàctica, de manera que aquests puguen sol·licitar la seua participació,
confeccionar el seu programa d’activitats complementàries incorporades a la PGA, aprovar-la en
el seu consell escolar i programar els seus aspectes didàctics específics seguint les orientacions de
l’equip de l’Aula Didàctica de Cultura Clàssica de Sagunt i els criteris propis de cada centre.
Per a formalitzar la participació, el professorat responsable de la Saguntina Domus Baebia
gestionarà

les

sol·licituds

i

les

inscripcions

mitjançant

la

pàgina

http://domusbaebia.blogspot.com, que es publicita en la web de la Direcció General de Política
Educativa, i en la de culturaclasica.net.
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