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1-O MODELO DE PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

O presente documento contén as Programacións Didácticas da área de Cultura Clásica, de 3.º curso de Educación Secundaria Obrigatoria.

O modelo de programación pretende ser unha ferramenta que facilite aos profesores as seguintes tarefas:

    • Planificar o seu traballo de forma eficaz.

    • Reflexionar sobre o proceso de aprendizaxe dos alumnos.

    • Establecer pautas claras para a avaliación.
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2- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

Aínda que a civilización grecorromana parece distante no tempo, as súas pegadas impregnan, aínda hoxe, a cultura da Europa actual. Entender e

valorar a cultura grecolatina posibilita un achegamento ás fontes da nosa civilización, é dicir, aos fundamentos das ciencias, da arte, da literatura e do

pensamento do noso mundo moderno. Nun momento coma o actual, no que o utilitarismo e o pragmatismo invaden a nosa sociedade, o legado do

mundo clásico axuda a recuperar os valores espirituais que subxacen ás estruturas da nosa sociedade, e que constitúen a forza motriz da nosa cultura

occidental. Os alumnos da Educación Secundaria Obrigatoria, polo tanto, deben coñecer as súas raíces lingüísticas e culturais, situalas historicamente e

valoralas a través da súa evolución. É importante que os alumnos capten a dimensión diacrónica da lingua a través da reflexión, a análise e, incluso, a

comparación co latín como lingua xeradora. 

A materia de Cultura Clásica, situada no espazo de opcionalidade da Educación Secundaria, na súa etapa obrigatoria, insértase no mesmo marco

teórico que as demais áreas lingüísticas do currículo de tal modo que o obxectivo común sexa o desenvolvemento e a mellora da capacidade de

comprensión e expresión dos usos e formas de comunicación por parte do alumnado. O estudo da Cultura Clásica na Educación Obrigatoria supón a

introdución dun elemento de converxencia no aprendizaxe lingüístico dos alumnos, posto que nas linguas faladas no territorio español existen raíces

latinas e gregas. Un primeiro contacto co mundo clásico, nunha dobre vertente, lingüística e cultural, debe dirixirse á consecución dos obxectivos

xerais da etapa, desenvolvendo as súas capacidades cognitivas, discursivas, de relación e de inserción social. Para iso, esta materia aporta ao alumnado

unha aproximación ás linguas clásicas así como o descubrimento da cultura clásica como fonte esencial dos valores culturais e sociais de gran parte dos

pobos de Occidente. Os contidos propostos para Cultura Clásica xiran en torno ao recoñecemento da orixe común do latín e do grego e das súas

relacións coas linguas románicas, o coñecemento de aspectos fundamentais das formas de vida e das crenzas das sociedades grega e romana, e a

identificación de elementos culturais procedentes de ambas culturas. Por outra parte, hai que ter en conta que a materia se sitúa nunha etapa obrigatoria

e a súa finalidade  última é pór en contacto aos alumnos que a cursen coa cultura clásica,  de maneira  que podan comprender  as súas esenciais

aportacións á cultura occidental actual (en formas de vida, arte, pensamento, valores, etc.).  Non se trata, polo tanto, de profundizar en contidos que se
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terá ocasión de abordar en cursos posteriores, senón, de ofrecer aos alumnos claves fundamentais para a interpretación do mundo clásico e de fomentar

actitudes de interés e de aprecio cara a cultura clásica que poidan promover aproximacións posteriores de carácter máis especializado.

Esta  Programación anual do Departamento de Xeografía e Historia do C.P.I. Plurilingüe “O Cruce” de Cerceda (A Coruña) para o curso

2019-2020, recolle a Programación Didáctica para a materia de Cultura Clásica en 3º de E.S.O. A disponibilidade horaria para desenvolver esta

programación é de 2 horas semanais en 3º de ESO. Con esta Programación pretendemos conseguir que o alumnado acade as capacidades establecidas

na  Lei Orgánica 8/2013,  de 9 de Decembro, para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE), e no Decreto 86/2015, de 25 de Juño,  polo que se

establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade autónoma de Galicia; partindo do nivel co que o noso

alumnado chega a nós e apoiándonos nos principios metodolóxicos que promovan tanto a súa participación activa como a adquisición significativa dos

coñecementos necesarios para a súa promoción a niveis superiores. Trátase dunha materia optativa e o grupo está formado por alumnos e alumnas de

3ºB.
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3- AS COMPETENCIAS CHAVE DO CURRÍCULO

Segundo a denominación das competencias chave definidas pola Unión Europea, considérase que “as competencias chave son aquelas que todas as

persoas precisan para a súa realización e desenvolvemento persoal, así como para a cidadanía activa, a inclusión social e o emprego”. Identifícanse sete

competencias chave esenciais para o benestar das sociedades europeas, o crecemento económico e a innovación, e descríbense os coñecementos, as

capacidades e as actitudes esenciais vinculadas a cada unha de elas.

As competencias chave do currículo son as seguintes:

• Comunicación lingüística (CCL).

• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT).

• Competencia dixital (CD).

• Aprender a aprender (CAA).

• Competencias sociais e cívicas (CSC).

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).

• Conciencia e expresións culturais (CCEC)

A comunicación lingüística é a competencia clave con máis presenza no bloque lingüístico, xa que permite descubrir as raíces grecorromanas do

vocabulario das linguas que utiliza. Non obstante, no bloque non lingüístico os propios contidos da materia fomentan, tamén, a expresión a través da

comunicación textual, oral, audiovisual e dixital. 

A presenza das novas tecnoloxías da información e da comunicación no mundo actual debe aproveitarse como unha vantaxe para o labor cotián na

aula, traballando, deste xeito, a competencia dixital. A procura de información guiada polo profesorado facilita o desenvolvemento do espírito crítico e

o achegamento persoal ao coñecemento. Nesta liña, tamén hai que salientar a importancia do traballo da competencia en aprender a aprender, xa que o
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alumnado está iniciándose na selección, na avaliación, na comprensión e na produción de información cada vez máis complexa. A perseveranza, os

hábitos de estudo, a autonomía e o traballo en equipo son capacidades que se poden afianzar neste capítulo. 

A descuberta da historia do mundo grego e do romano a través dos seus fitos máis salientables no ámbito da política, a sociedade e a vida cotiá

axudarán a potenciar  as  competencias  sociais  e cívicas,  así  como a competencia  en sentido  da iniciativa  e espírito  emprendedor,  por medio da

planificación de proxectos en equipo, reforzando os conceptos dos valores democráticos, a participación cidadá e a toma de decisións responsables. 

Unha visión global da xeografía e historia de Grecia e Roma impulsará o alumnado a comprender os procesos de cambio desde o mundo antigo ata a

actualidade,  traballando,  tamén,  a  competencia  matemática  e  as  competencias  básicas  en  ciencia  e  tecnoloxía,  que  capacitan  para  a  análise  de

fenómenos complexos, o razoamento lóxico e o rigor científico. 

A aproximación ás manifestacións artísticas e literarias do mundo clásico permite o desenvolvemento da competencia en conciencia e expresión

culturais, xa que un dos obxectivos principais da materia é a constatación do mantemento das súas pegadas na actualidade. 

A materia de Cultura Clásica pode significar para o alumnado de educación secundaria unha excelente vía de achegamento á posta en valor do noso

patrimonio cultural, que se aloxa nos restos arqueolóxicos, nos museos e mesmo no contorno cotián, así como nas manifestacións máis inmateriais da

cultura grecorromana, como o pensamento, as crenzas, a mitoloxía, a estética e a ética.
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4- OBXECTIVOS CURRICULARES DA EDUCACIÓN SECUNDARIA

A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as capacidades que lles permitan:

a) Asumir  responsablemente  os  seus  deberes,  coñecer  e  exercer  os  seus  dereitos  no  respecto  ás  demais  persoas,  practicar  a  tolerancia,  a

cooperación e a solidariedade entre  as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos  humanos e a igualdade de trato e de

oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz

das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de

sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres,

así como calquera manifestación de violencia contra a muller.

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a

violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha

preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar

os problemas en diversos campos do coñecemento e da experiencia.

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para

aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades.

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse

no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura.
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i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural.

Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde

corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión

humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos

e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación. 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio linguístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa

mellora, e respectar a diversidade linguística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao

exercicio deste dereito. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como

medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingue, que permite a comunicación con outras linguas, en especial

coas pertencentes á comunidade lusófona.
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5- CULTURA CLASICA EN 3º DE ESO

A materia de Cultura Clásica ten como obxectivo primordial achegar o alumnado ao estudo das civilizacións grega e latina nos ámbitos literario,

artístico,  filosófico,  científico,  sociopolítico  e lingüístico,  de xeito  que poida tomar conciencia  da influencia,  o mantemento e a presenza destes

aspectos na cultura occidental, e comprender a súa identidade cultural, así como as manifestacións que a definen.

A través de Cultura Clásica preténdese iniciar o alumnado nun exercicio de reflexión e a análise sobre as bases en que descansan realidades moi

importantes da nosa cultura, confrontándoas co que coñecemos como legado clásico: un patrimonio común que debe ser considerado irrenunciable para

os cidadáns e as cidadás de Europa.

A área de Cultura Clásica estructúrase nos seguintes bloques: 

• Bloque 1. Xeografía.

• Bloque 2. Historia.

• Bloque 3. Mitoloxía.

• Bloque 4. Arte.

• Bloque 5. Sociedade e vida cotiá.

• Bloque 6. Lingua/Léxico.

• Bloque 7. Pervivencia na actualidade.

Estes bloques maniféstanse en 10 unidades didácticas:

• Unidade 1: As linguas e a súa orixe clásica.

• Unidade 2: A relixión grecorromana.

10



• Unidade 3: A infancia no mundo clásico.

• Unidade 4: O mundo feminino.

• Unidade 5: O mundo masculino.

• Unidade 6: Política e cidadanía.

• Unidade 7:  O exército e a guerra.

• Unidade 8: A arte clásica.

• Unidade 9: Cidades antigas e modernas. 

• Unidade 10: Xogos e espectáculos.
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6- AS UNIDADES DIDÁCTICAS

UNIDADE 1. AS LINGUAS E A SÚA ORIXE CLÁSICA

• Enfoque da unidade. O alumno comprenderá a relación de parentesco que existe entre as linguas clásicas e outras linguas que se falan na

actualidade; coñecerá o concepto de familia lingüística e as principais características das linguas indoeuropeas. Os alumnos identificarán algúns

étimos gregos e latinos do léxico castelán e galego; diferenciarán as palabras patrimoniais dos cultismos e latinismos; coñecerán a evolución de

distintos sistemas de escritura.

• O que os alumnos xa coñecen.  Os alumnos coñecen o concepto de familia aplicado ás palabras; saben que algunhas palabras de diferentes

idiomas se parecen entre sí porque teñen unha orixe común. Os alumnos están familiarizados co uso dalgunhas letras do alfabeto grego en

Matemáticas; coñecen algúns latinismos e helenismos de uso habitual 

• Previsión de dificultades. É posible que existan algunhas dificultades para identificar os étimos gregos e latinos. 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao de consecución Competencias clave

 e  B6.1.  Historia  da  escritura.  Signos  e
materiais.

 B6.1. Coñecer a existencia de diversos
tipos  de  escritura,  distinguilos  e
comprender as súas funcións.

 CCB6.1.1.  Recoñece tipos de escritura,
clasifícaos  consonte  súa  natureza  e  a
súa función, e describe os trazos que os
distinguen.

 Distingue e explica  os diferentes trazos
que  permiten  clasificar  os  sistemas  de
escritura  e  diferencialos  entre  sí,  tendo
en  conta  a  súa  evolución  co  paso  do
tempo. 

 Define  a  escritura  pictográfica  ou
ideográfica e aporta exemplos.

 Define a escritura fonética e identifica e
diferencia  os  seus  tipos:  a  escritura
silábica  e  a  escritura  alfabética
aportando exemplos de cada unha. 

 CD
 CCEC
 CCL
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao de consecución Competencias clave

 e
 f

 B6.2. Orixe do alfabeto. O alfabeto grego
e o alfabeto romano.

 B6.2.1.  Coñecer  a  orixe  do  alfabeto  e
distinguir os tipos de alfabetos usados na
actualidade.

 CCB6.2.1.  Nomea e describe  os trazos
principais  dos  alfabetos  máis  utilizados
no  mundo  occidental,  diferenciándoos
doutros tipos de escrituras,  e explica  a
súa orixe.

 Describe o alfabeto grego e explica a súa
orixe e a repercusión histórica e cultural.

 CAA
 CCEC
 CCL

 B6.2.2.  Recoñecer  a  presenza  de
elementos  dos  alfabetos  grego e  latino
nos alfabetos actuais.

 CCB6.2.2.  Explica  a  influencia  dos
alfabetos grego e latino na formación dos
alfabetos actuais, e sinala nestes últimos
a presenza de determinados elementos
tomados dos primeiros.

 Identifica  e  recoñece  as  letras  do
alfabeto  grego  e  a  súa  trascripción
latina.

 CD
 CMCCT
 CCEC
 CCL

 f
 ñ
 o

 B6.3.  As  linguas  do  mundo.  O
indoeuropeo  e  as  súas  familias
lingüísticas.

 B6.3. Coñecer a orixe común das linguas
indoeuropeas.

 CCB6.3.1. Enumera e localiza nun mapa
as  principais  ramas  da  familia  das
linguas  indoeuropeas,  sinalando  os
idiomas  modernos  que  se  derivan  de
cada unha e os aspectos lingüísticos que
evidencian o seu parentesco.

 Explica que é o indoeuropeo.
 Identifica  e  localiza  nun  mapa  as

principais  ramas  da  familia  das  linguas
indoeuropeas

 CMCCT
 CD
 CSC

 CCB6.3.2.Describe   a  evolución  das
linguas romances a partir do latín como
un  proceso  histórico,  explicando  e
ilustrando  con  exemplos  os  elementos
que  evidencian  do  xeito  máis  visible  a
súa  orixe  común  e  o  parentesco
existente entre elas.

 Explica  as  linguas  romances  y  a  súa
evolución desde o latín. 

 CCL
 CCEC

 l
 ñ
 o

 B6.4. As linguas romances.  B6.4.  Identificar  as  linguas  europeas
romances e non romances, e localizalas
nun mapa.

 CCB6.4.1.  Identifica  as  linguas  que  se
falan  en  Europa  e  en  España,
diferenciando  pola  súa  orixe  as
romances e as non romances, e delimita
nun mapa as zonas onde se utilizan.

 Identifica  e  sinala  nun  mapa  linguas
romances na península ibérica, Francia,
Italia e ao leste de Europa.

 CSC
 CD
 CCL
 CCA

 h
 ñ
 o

 B6.5. Composición e derivación culta de
orixe grega e latina.

 B6.5.  Identificar  a  orixe  grecolatina  do
léxico das linguas de España e doutras
linguas modernas.

 CCB6.5.1.  Recoñece  e  explica  o
significado  dalgúns  dos  helenismos  e
latinismos máis frecuentes utilizados no
léxico das linguas faladas en España e
doutras  linguas  modernas,  e  explica  o
seu significado a partir do termo de orixe.

 Define  os  latinismos  e  explica  e  aplica
con propiedade os usos dalgúns deles.

 CCL
 CCA
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao de consecución Competencias clave

 CCB6.5.2.  Explica  o  significado  de
palabras a partir da súa descomposición
e da análise etimolóxica das súas partes.

 Identifica  étimos  gregos e define  o seu
significado en castelán e galego.

 CCL
 CCA

 e
 ñ
 o

 B6.6.  Latinismos,  palabras patrimoniais,
cultismos e semicultismos.

 B6.6.  Distinguir  e  identificar  latinismos,
cultismos,  semicultismos  e  termos
patrimoniais.

 CCB6.6.1.  Identifica  e  diferencia  con
seguridade  cultismos,  semicultismos  e
termos patrimoniais, en relación co termo
de  orixe  sen,  necesidade  de  consultar
dicionarios  nin  outras  fontes  de
información.

 Explica  os  cultismos  e  as  palabras
patrimoniais  e  clasifica  vocablos  dentro
dos grupos.

 CCA
 CCL

 CCB6.6.2.  Coñece  o  significado  das
principais locucións latinas de uso actual.

 Explica o significado dalgunhas locucións
latinas.

 CD
 CCL

 f
 l
 ñ
 o

 B6.7.  Principais  regras  de  evolución
fonética do latín ao galego e ao castelán.

 B6.7. Facer evolucións desde o latín ao
galego e ao castelán, tendo en conta os
fenómenos fonéticos.

 CCB6.7.1.  Explica  os  procesos  de
evolución dalgúns termos desde o étimo
latino ata os seus respectivos derivados
nas  linguas  romances,  describindo
algúns  dos  fenómenos  fonéticos
producidos  e  ilustrándoos  con  outros
exemplos.

 Identifica  e  relaciona  termos  desde  o
étimo latino ata o termo en castelán ou
galego.

 CCL
 CCA

 CCB6.7.2. Realiza evolucións do latín ao
galego e ao castelán aplicando as regras
fonéticas de evolución.

 Identifica  e  relaciona  termos  desde  o
étimo latino ata o termo en castelán ou
galego.

 CCA
 CCL

 f  B6.8.  Léxico  grecolatino  na  linguaxe
científica e técnica.

 B6.8. Coñecer e utilizar con propiedade
terminoloxía  científico-técnica  de  orixe
grecolatina.

 CCB6.8.1.  Explica  a  partir  da  súa
etimoloxía  termos  de  orixe  grecolatina
propios  da  linguaxe  científico-técnica  e
sabe usalos con propiedade.

 Define términos científicos y/o técnicos a
partir de una lista de étimos griegos.

 CCL
 CCA

 h
 ñ
 o

 B6.9. Presenza das linguas clásicas nas
linguas modernas.

 B6.9.  Constatar  o  influxo  das  linguas
clásicas en linguas non derivadas delas.

 CCB6.9.1. Demostra o influxo do latín e
o  grego  sobre  as  linguas  modernas
servíndose de exemplos  para ilustrar  o
mantemento nestas de elementos léxicos
morfolóxicos e sintácticos herdados das
primeiras.

 Identifica exemplos do influxo do latín e o
grego sobre as linguas modernas.

 CCL
 CCA
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao de consecución Competencias clave

 l  B6.10.  Xéneros  literarios  grecolatinos:
autores e obras principais.

 B6.11.  Coñecer  as  principais
características  dos  xéneros  literarios
grecolatinos  e  a  súa  influencia  na
literatura posterior.

 CCB6.11.1.  Describe  as  características
esenciais  dos  xéneros  literarios
grecolatinos e recoñece a súa influencia
na literatura posterior.

 Enumera as características básicas dos
xéneros literarios grecolatinos.

 CCEC
 CCL
 CCA

 l  B6.10.  Xéneros  literarios  grecolatinos:
autores e obras principais.

 B6.12.  Coñecer  os  fitos  esenciais  das
literaturas  grega  e  latina  como  base
literaria da cultura europea e occidental.

 CCB6.12.1.  Nomea  aos  autores  máis
representativos da literatura grecolatina,
encádraos no seu período histórico e cita
as súas obras máis coñecidas.

 Recoñece aos autores grecolatinos máis
representativos.

 CCEC
 CCL

 b
 e

 B7.4. Traballos de investigación sobre a
civilización clásica na nosa cultura.

 B7.4. Realizar traballos de investigación
sobre  a  pervivencia  da  civilización
clásica  na  contorna,  utilizando  as
tecnoloxías  da  información  e  a
comunicación.

 B7.4.1.  Utiliza  as  tecnoloxías  da
información  e  a  comunicación  para
recabar  información  e  realizar  traballos
de  investigación  acerca  da  pervivencia
da civilización clásica na nosa cultura.

 Investiga  e realiza  un traballo  sobre os
latinismos e o seu uso na actualidade.

 CD
 CAA
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UNIDADE 2. A RELIXIÓN GRECORROMANA

• Enfoque da unidade.  Os alumnos van a traballar características e aspectos fundamentais da relixión grecorromana, diferenciando o culto

público e o privado; identificarán deidades principais na súa denominación grega e latina e explorarán a relación do mundo antigo coa idea da

morte. 

• O que os alumnos xa coñecen. Coñecen algúns aspectos xerais da sociedade grecolatina e identifican algúns trazos debido á información que

lles chega desde diversas fontes  do seu contexto cultural  máis próximo.  Na unidade anterior,  os alumnos estudiaron o alfabeto griego e

algunhas influencias da sociedade grecolatina sobre a cultura e a sociedade actual. 

• Previsión de dificultades. É posible que sexa necesaria a aplicación de diversas estratexias no aprendizaxe das principais deidades gregas e a

súa denominación latina.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao de consecución Competencias clave

 b  B3.1. O panteón grego e romano.  B3.1.  Coñecer  os  principais  deuses  da
mitoloxía grecolatina.

 CCB3.1.1.  Pode  nomear  coa  súa
denominación grega e latina os principais
deuses  e  heroes  da  mitoloxía
grecolatina,  sinalando os trazos que os
caracterizan,  os seus atributos e o seu
ámbito  de  influencia,  explicando  a  súa
xenealoxía  e establecendo as relacións
entre os diferentes deuses.

 Identifica  as  principais  divindades
grecorromanas  na  súa  denominación
grega e latina.

  Expón información, mediante unha ficha
descritiva, sobre as características e os
atributos de deuses grecorromanos.

 CD
 CCEC
 CCL

 e
 a
 b
 ñ

 B3.2. Mitos grecolatinos. Os heroes.  B3.2.  Coñecer  os  mitos  e  os  heroes
grecolatinos, e establecer semellanzas e
diferenzas  entre  os  mitos  e  os  heroes
antigos e os actuais.

 CCB3.2.1. Identifica dentro do imaxinario
mítico deuses,  semideuses  e  heroes,  e
explica  os  principais  aspectos  que  os
diferencian.

 Explica a orixe das estacións segundo a
mitoloxía clásica.

 CCEC
 CD
 CCL

 CCB3.2.2.  Sinala  semellanzas  e
diferenzas entre os mitos da antigüidade
clásica  e  os  pertencentes  a  outras
culturas,  comparando  o  seu tratamento
na literatura ou na tradición relixiosa.

 Relaciona  algúns  mitos  da  antigüidade
clásica cos de outras culturas.

 CAA
 CSC
 CCEC
 CD
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao de consecución Competencias clave

 CCB3.2.3.  Recoñece  e  ilustra  con
exemplos o mantemento do mítico e da
figura  do  heroe  na  nosa  cultura,
analizando  a  influencia  da  tradición
clásica  neste fenómeno  e  sinalando  as
principais semellanzas e diferenzas que
se  observan  entre  ambos  os
tratamentos, asociándoas a outros trazos
culturais propios de cada época.

 Identifica heroes da tradición clásica e a
súa influencia posterior.

 CCEC
 CMCCT
 CD
 CSC

 CCB3.2.4.  Recoñece  referencias
mitolóxicas  nas  artes  plásticas,  sempre
que sexan claras e sinxelas, describindo,
a  través  do  uso  que se  fai  destas,  os
aspectos básicos que en cada caso se
asocian á tradición grecolatina.

 Observa, interpreta e describe imaxes de
escenas  grecorromanas  identificando
nelas  motivos  relixiosos,  mitolóxicos  ou
culturais.

 CCEC
 CD

 l
 ñ

 B3.3. Relixión grega.  B3.3.  Coñecer  e  comparar  as
características  da  relixiosidade  e  da
relixión grega coas actuais.

 CCB3.3.1.  Enumera  e  explica  as
principais  características  da  relixión
grega,  póndoas  en  relación  con  outros
aspectos  básicos  da  cultura  helénica  e
establecendo  comparacións  con
manifestacións relixiosas propias doutras
culturas.

 Explica  as  características  do  sistema
mitolóxico:  politeísta,  antropomórfico  e
xerarquizado. 

 Explica  a  función  das  pregarias  e  os
sacrificios e describe tipos.

 Identifica  características  e  aspectos
principais  dos  rituais  e  as  festas
relixiosas grecorromanas.

 Identifica  características  e  aspectos
principais dos ritos funerarios.

 CSC
 CMCCT
 CCEC

 b  B3.4.  Relixión  romana:  culto  público  e
privado.

 B3.4.  Explicar  os  fundamentos  da
relixiosidade  romana  e  distinguir  a
relixión  oficial  das  manifestacións  do
culto privado.

 CCB3.4.1. Distingue a relixión oficial  de
Roma dos cultos privados, e explica os
trazos que lles son propios.

 Establece  diferencias  entre  o  culto
público e a relixión privada.

 Describe  características  e  aspectos  do
culto familiar, os cultos  mistéricos e as
supersticións.

 CSC
 CMCCT
 CCEC

 l
 n
 ñ

 B7.2. Mitoloxía e temas lexendarios nas
manifestacións artísticas actuais.

 B7.2. Coñecer a pervivencia da mitoloxía
e  os  temas  lexendarios  nas
manifestacións artísticas actuais.

 CCB7.2.1.  Demostra  a  pervivencia  da
mitoloxía  e  os  temas  lexendarios
mediante  exemplos  de  manifestacións
artísticas contemporáneas nas que están
presentes estes motivos. 

 Observa, interpreta e describe imaxes de
escenas  grecorromanas  identificando
nelas  motivos  relixiosos,  mitolóxicos  ou
culturais.

 CAA
 CCEC
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UNIDADE 3. A INFANCIA NO MUNDO CLÁSICO

• Enfoque da unidade. A unidade parte dunha reseña sobre os xogos na Antigüidade clásica para achegarse na descrición dos factores principais

e os aspectos xerais da vida cotiá infantil: a relación dos pais cos fillos, a imposición do nome aos nenos, os rituais de nacemento, o sistema de

ensinanza e a indumentaria infantil.

• O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos estudiaron aspectos fundamentais da relixión pública e privada da sociedade grecorromana, e

aprenderon os nomes das principais deidades e algúns dos seus atributos principais. Tamén estudiaron aspectos léxicos e etimolóxicos.

• Previsión de dificultades. A terminoloxía e nomenclatura en latín soe causar dificultades ao estudar os xogos ou a indumentaria infantil.

Cómpre, na medida, do posible destacar a similitude da palabra latina coa castelá ou galega cando a etimoloxía o permita e aportar estratexias e

reglas nemotécnicas que poidan contribuír a un aprendizaxe  lúdico, participativo e persoal dos términos que poidan resultar máis complicados.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao de consecución Competencias clave

 g
 h
 ñ

 B5.2.  Sociedade  en  Grecia  e  Roma:
clases sociais.

 B5.2.  Coñecer  as  características  e  a
evolución das clases sociais en Grecia e
Roma.

 CCB5.2.1.  Describe a organización  das
sociedades grega e romana, explicando
as características das clases sociais e os
papeis  asignados  a  cada  unha,
relacionando estes aspectos cos valores
cívicos  da  época  e  comparándoos  cos
actuais.

 Explica características xerais das formas
de educación na Antigüidade.

 Participa nun debate sobre o trato dado
na  Antigüidade  clásica  aos  nenos
enfermos  ou  débiles  e  sobre  as
diferencias de educación entre os nenos
e as nenas.

 CSIEE
 CSC
 CCL

 CCB5.2.2.  Describe  as  principais
características e a evolución dos grupos
que  compoñen  as  sociedades  grega  e
romana.

 Distingue  as  actividades  das  nenas  e
nenos en Grecia e en Roma.

 CCL
 CSC
 CCL

 c
 ñ

 B5.3. A familia en Grecia e Roma.  B5.3. Coñecer a composición da familia
e  os  papeis  asignados  aos  seus
membros.

 CCB5.3.1. Identifica e explica os papeis
que desempeña dentro da familia  cada
un  dos  seus  membros,  identificando  e
explicando  a  través  deles  estereotipos
culturais e comparándoos cos actuais.

 Explica  os  rituais  do  nacemento  e  a
imposición  do  nome  na  sociedade
grecorromana.

 Describe aspectos xerais do nacemento
e a infancia en Esparta.

 CSC
 CCL
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao de consecución Competencias clave

 m  B5.4.  Vida  cotiá  en  Grecia  e  Roma:
vivenda,  hixiene,  alimentación,
vestimenta e traballo.

 B5.4.  Coñecer  os  trazos  máis
salientables  da  vida  cotiá  en  Grecia  e
Roma.

 CCB5.4.1. Identifica e describe os tipos
de vivenda, o modo de alimentación, os
hábitos  de  hixiene  e  a  vestimenta  en
Grecia e Roma.

 Describe  a  indumentaria  infantil  na
sociedade grecorromana.

 CD
 CAA
 CSC
 CMCCT
 CCL

 CCB5.4.2.  Identifica  e  describe  formas
de  traballo  e  relaciónaas  cos
coñecementos  científicos  e  técnicos  da
época,  e  explica  a  súa  influencia  no
progreso da cultura occidental.

 Explica  a  figura  do  mestre  y  do
pedagogo  e  as  materias  impartidas  na
educación da Antigüidade clásica.

 Describe  soportes  e  instrumentos  de
escritura da sociedade grecorromana.

 CAA
 CMCCT
 CSC
 CCL

 l
 n
 ñ

 B.7.1. Civilización grecolatina nas artes e
na organización social e política actual.

 B7.1.  Recoñecer  a  presenza  da
civilización  clásica  nas  artes  e  na
organización social e política. 

 CCB7.1.1.  Sinala  e  describe  algúns
aspectos  básicos  da  cultura  e  a
civilización grecolatina que perviviron ata
a  actualidade,  demostrando  a  súa
vixencia nunha e noutra época mediante
exemplos. 

 Elabora  unha  investigación  sobre  o
sistema  educativo  español  actual  e
establece comparacións coas formas de
educación  na  sociedade  grecorromana,
aportando conclusións propias.

 CCL
 CAA
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UNIDADE 4. O MUNDO FEMININO

• Enfoque da unidade. A unidade parte dunha lectura de imaxes onde se pode ver a mulleres de diferentes xeracións do mundo antigo. A partir

de ela os contidos abordarán a función social das mulleres, os rituais e as leis do matrimonio e aspectos diversos da súa vida cotiá. Finalmente,

os alumnos deberán organizar e participar nun debate sobre a situación das mulleres en diversas culturas ao longo da historia.

• O que os  alumnos xa coñecen. Os alumnos  traballaron  aspectos  e  características  fundamentais  da relixión  e  a  educación na sociedade

grecorromana. 

• Previsión de dificultades. É importante que se transmita unha visión da importancia da igualdade de xénero e que promova actitudes críticas

ante calquera situación de discriminación por sexo.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao de consecución Competencias clave

 g
 h
 ñ

 B5.2.  Sociedade  en  Grecia  e  Roma:
clases sociais.

 B5.2.  Coñecer  as  características  e  a
evolución das clases sociais en Grecia e
Roma.

 CCB5.2.1.  Describe a organización  das
sociedades grega e romana, explicando
as características das clases sociais e os
papeis  asignados  a  cada  unha,
relacionando estes aspectos cos valores
cívicos  da  época  e  comparándoos  cos
actuais.

 Explica  as  leis  romanas  sobre  o
matrimonio.

 Describe  os  rituais  das  ceremonias
matrimoniais.

 CSIEE
 CSC
 CCL

 CCB5.2.2.  Describe  as  principais
características e a evolución dos grupos
que  compoñen  as  sociedades  grega  e
romana.

 Explica  características,  factores  e
aspectos fundamentais do matrimonio en
Grecia  e  Roma  establecendo
comparacións entre eles.

 CCL
 CSC
 CCL

 c
 ñ

 B5.3. A familia en Grecia e Roma.  B5.3. Coñecer a composición da familia
e  os  papeis  asignados  aos  seus
membros.

 CCB5.3.1. Identifica e explica os papeis
que desempeña dentro da familia  cada
un  dos  seus  membros,  identificando  e
explicando  a  través  deles  estereotipos
culturais e comparándoos cos actuais.

 Explica  a  situación  da  muller  na
Antigüidade  e  establece  comparacións
entre  as  funcións  e  as  liberdades  das
mulleres en Roma e en Grecia.

 CSC
 CCL
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao de consecución Competencias clave

 m  B5.4.  Vida  cotiá  en  Grecia  e  Roma:
vivenda,  hixiene,  alimentación,
vestimenta e traballo.

 B5.4.  Coñecer  os  trazos  máis
salientables  da  vida  cotiá  en  Grecia  e
Roma.

 CCB5.4.1. Identifica e describe os tipos
de vivenda, o modo de alimentación, os
hábitos  de  hixiene  e  a  vestimenta  en
Grecia e Roma.

 Describe  a  indumentarias  das  mulleres
grecorromanas  dependendo  da  súa
clase  social  e  explica  formas  nas  que
cuidaban do seu aspecto e do seu corpo
mediante a elaboración de cosméticos.

 CD
 CAA
 CSC
 CMCCT
 CCL

 CCB5.4.2.  Identifica  e  describe  formas
de  traballo  e  relaciónaas  cos
coñecementos  científicos  e  técnicos  da
época,  e  explica  a  súa  influencia  no
progreso da cultura occidental.

 Explica  a  xornada  da  muller  casada  e
establece  comparacións  e  paralelismos
coas  xornadas  de  mulleres  no  seu
contexto cercano.

 Explica a función social das heteras e as
concubinas.

 CAA
 CMCCT
 CSC
 CCL

 l
 n
 ñ

 B.7.1. Civilización grecolatina nas artes e
na organización social e política actual.

 B7.1.  Recoñecer  a  presenza  da
civilización  clásica  nas  artes  e  na
organización social e política. 

 CCB7.1.1.  Sinala  e  describe  algúns
aspectos  básicos  da  cultura  e  a
civilización grecolatina que perviviron ata
a  actualidade,  demostrando  a  súa
vixencia nunha e noutra época mediante
exemplos. 

 Localiza, selecciona e expón información
sobre os tipos de matrimonio que se dan
na actualidade e establece comparacións
cos da civilización romana.

 CCL
 CAA

 b
 e

 B7.4. Traballos de investigación sobre a
civilización clásica na nosa cultura.

 B7.4. Realizar traballos de investigación
sobre  a  pervivencia  da  civilización
clásica  na  contorna,  utilizando  as
tecnoloxías  da  información  e  a
comunicación.

 B7.4.1.  Utiliza  as  tecnoloxías  da
información  e  a  comunicación  para
recabar  información  e  realizar  traballos
de  investigación  acerca  da  pervivencia
da civilización clásica na nosa cultura.

 Desenvolve  unha investigación  sobre  a
situación  das  mulleres  en  diferentes
culturas  actuais  e  organiza  e  participa
activa  e  cooperativamente  nun  debate
comparándoa  coa  súa  posición  no
mundo grecorromano.

 Aporta  reflexións  de  forma  empática,
crítica e respetuosa, sobre a evolución e
conquista  dos  dereitos  e  as  liberdades
das mulleres ao longo da Historia.

 CD
 CAA
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UNIDADE 5. O MUNDO MASCULINO

• Enfoque da unidade.  A unidade comeza cunha imaxe da vía pública a partir da cal se farán hipóteses sobre as ocupacións masculinas no

mundo clásico. Describiráse a xornada do cidadán grecorromano e a súa indumentaria atendendo á clase social. Explicaránse igualmente formas

de ocio, como a celebración de banquetes e a asistencia ás termas. Ademais os alumnos inferirán relacións entre a industria do mundo antigo e

con outras similares da actualidade.

• O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos traballaron a función das mulleres no entorno do fogar e as súas formas de ocio, de cuidado do

corpo y a súa vestimenta atendendo á clase social.

• Previsión de dificultades.  Os nomes dos diferentes tipos de toga segundo o ornamento que levan, poden resultar complexos para algúns

alumnos. Vaise acompañar a explicación con debuxos ou reglas nemotécnicas que faciliten a adquisición do léxico 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao de consecución Competencias clave

 g
 h
 ñ

 B5.2.  Sociedade  en  Grecia  e  Roma:
clases sociais.

 B5.2.  Coñecer  as  características  e  a
evolución das clases sociais en Grecia e
Roma.

 CCB5.2.1.  Describe a organización  das
sociedades grega e romana, explicando
as características das clases sociais e os
papeis  asignados  a  cada  unha,
relacionando estes aspectos cos valores
cívicos  da  época  e  comparándoos  cos
actuais.

 Explica  a  organización  e  función  social
das  formas  de  traballo  masculino:  a
agricultura,  a  gandería,  a  pesca,  o
comercio,  a  artesanía,  as  profesións
liberais e o exército.

 CSIEE
 CSC
 CCL

 CCB5.2.2.  Describe  as  principais
características e a evolución dos grupos
que  compoñen  as  sociedades  grega  e
romana.

 Expón  reflexións  e  opinións  persoais
sobre  as  formas  de  organización
patriarcal  do mundo Antigo e establece
relacións  coas  formas  de  organización
da sociedade actual.

 CCL
 CSC
 CCL

 c
 ñ

 B5.3. A familia en Grecia e Roma.  B5.3. Coñecer a composición da familia
e  os  papeis  asignados  aos  seus
membros.

 CCB5.3.1. Identifica e explica os papeis
que desempeña dentro da familia  cada
un  dos  seus  membros,  identificando  e
explicando  a  través  deles  estereotipos
culturais e comparándoos cos actuais.

 Describe a xornada dos cidadáns gregos
e romanos atendendo a súa clase social
e establecendo comparacións entre elas.

 CSC
 CCL

23



Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao de consecución Competencias clave

 m  B5.4.  Vida  cotiá  en  Grecia  e  Roma:
vivenda,  hixiene,  alimentación,
vestimenta e traballo.

 B5.4.  Coñecer  os  trazos  máis
salientables  da  vida  cotiá  en  Grecia  e
Roma.

 CCB5.4.1. Identifica e describe os tipos
de vivenda, o modo de alimentación, os
hábitos  de  hixiene  e  a  vestimenta  en
Grecia e Roma.

 Describe  a  indumentaria  dos  cidadáns
gregos e romanos atendendo a súa clase
social e identificando en imaxes distintas
prendas de vestir.

 CD
 CAA
 CSC
 CMCCT
 CCL

 CCB5.4.2.  Identifica  e  describe  formas
de  traballo  e  relaciónaas  cos
coñecementos  científicos  e  técnicos  da
época,  e  explica  a  súa  influencia  no
progreso da cultura occidental.

 Describe formas principais de traballo na
sociedade  grecorromana  e  establece
relacións e paralelismos co seu contexto
cercano.

 CAA
 CMCCT
 CSC
 CCL
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UNIDADE 6. POLÍTICA E CIDADANÍA

• Enfoque da unidade. O alumno coñecerá o funcionamento da democracia ateniense, así como a estrutura da polis grega e os sistemas de

goberno e a expansión de Grecia e o Imperio romano. Recoñecerá a orixe do sistema de goberno actual e establecerá comparacións entre

distintos sistemas políticos. Interpretará mapas e imaxes, e recoñecerá obras públicas procedentes do Imperio romano.

• O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos estudaron aspectos fundamentais da relixión, a vida pública e privada da sociedade grecorromana,

os roles de xénero dos cidadáns. 

• Previsión de dificultades. É posible que existan dificultades á hora de relacionar os diferentes cargos e etapas nos gobernos grego e romano,

así como as expansións imperiais pola súa complexidade. Por iso se traballará con mapas, esquemas e repetición de conceptos.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao de consecución Competencias clave

 f
 o

 B1.1. Marco xeográfico das civilizacións
grega e romana.

 B1.1.  Localizar  nun  mapa  fitos
xeográficos  e  enclaves  concretos
relevantes  para  o  coñecemento  das
civilizacións grega e romana.

 CCB1.1.1.  Sinala  sobre  un  mapa  o
marco  xeográfico  en  que  se  sitúan  en
distintos períodos as civilizacións grega e
romana,  delimitando  o  seu  ámbito  de
influencia,  establecendo  conexións  con
outras culturas próximas e situando con
precisión puntos xeográficos, cidades ou
restos arqueolóxicos coñecidos pola súa
relevancia histórica. 

 Localiza o límite septentrional do Imperio
romano así como o nome da construción
que marca ese lugar.

 Asocia  nomes  de  lugares  xeográficos
con frases que os describen.

 CMCCT
 CD
 CAA

 B1.2. Describir os marcos xeográficos en
que  se  desenvolven  as  civilizacións
grega e romana ao longo da súa historia.

 CCB1.2.1. Enumera aspectos do marco
xeográfico que poden ser  considerados
determinantes  no desenvolvemento  das
civilizacións  grega  e  latina,  e  achega
exemplos  para  ilustrar  e  xustificar  as
súas formulacións.

 Coñece  os  territorios  nos  que  Xulio
César  desenvolveu  a  súa  actividade
militar e que non foron incorporados ao
dominio de Roma, así como o momento
no que se incorporan.

 CSC
 CD
 CAA

25



Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao de consecución Competencias clave

 e
 ñ

 B2.1.  Marco  histórico  da  civilización
grega:  das  civilizacións  minoica  e
micénica ao mundo helenístico. 

 B2.2.  Marco  histórico  da  civilización
romana:  Monarquía,  República  e
Imperio.

 B2.1.  Identificar,  describir  e  explicar  o
marco histórico en que se desenvolven
as civilizacións grega e romana.

 CCB2.1.1. Sabe enmarcar determinados
feitos históricos nas civilizacións grega e
romana  e  no  período  histórico
correspondente,  póndoos en contexto e
relacionándoos con outras circunstancias
contemporáneas.

 Reflexiona sobre Xulio César
 Investiga sobre César Augusto.

 CAA
 CMCCT
 CD
 CSC

 f
 e
 g
 ñ

 B2.1.  Marco  histórico  da  civilización
grega:  das  civilizacións  minoica  e
micénica ao mundo helenístico. 

 B2.2.  Marco  histórico  da  civilización
romana:  Monarquía,  República  e
Imperio.

 B2.2.  Coñecer  as  principais
características  de  cada  período  da
historia de Grecia e Roma, e saber situar
nun eixe cronolóxico feitos históricos.

 CCB2.2.1.  Distingue  con  precisión  as
etapas  da  historia  de  Grecia  e  Roma,
nomeando  e  situando  no  tempo  os
principais  fitos  asociados  a  cada  unha
delas.

 Elabora  eixes  cronolóxicos  onde  se
indiquen as etapas da historia de Grecia
e Roma e sitúa os fitos históricos máis
relevantes.

 CSIEE
 CMCCT
 CD
 CSC

 CCB2.2.2.  Explica  o  proceso  de
transición  que  se  produce  entre  as
etapas  da  historia  de  Grecia  e  Roma,
describindo  as  circunstancias  que
interveñen no paso de unhas a outras.

 Elabora  eixes  cronolóxicos  onde  se
indiquen as etapas da historia de Grecia
e Roma e sitúa os fitos históricos máis
relevantes.

 CMCCT
 CAA
 CSC

 CCB2.2.3. Elabora eixes cronolóxicos en
que  se  representen  fitos  históricos
salientables,  consultando ou non fontes
de información.

 Elabora  eixes  cronolóxicos  onde  se
indiquen as etapas da historia de Grecia
e Roma e sitúa os fitos históricos máis
relevantes.

 CD
 CMCCT
 CSC

 CCB2.2.4.  Sitúa  dentro  dun  eixe
cronolóxico o marco histórico en que se
desenvolven  as  civilizacións  grega  e
romana,  sinalando  períodos  e
identificando  en  cada  un  as  conexións
máis  importantes  que  presentan  con
outras civilizacións.

 Elabora  eixes  cronolóxicos  onde  se
indiquen as etapas da historia de Grecia
e Roma e sitúa os fitos históricos máis
relevantes.

 CMCCT
 CD
 CSC

 ñ
 o

 B2.1.  Marco  histórico  da  civilización
grega:  das  civilizacións  minoica  e
micénica ao mundo helenístico. 

 B2.3.  Coñecer  as  características
fundamentais  da  romanización  de
Hispania e Gallaecia.

 CCB2.3.1.  Explica  a  romanización  de
Hispania  e  Gallaecia,  describindo  as
súas  causas  e  delimitando  as  súas
fases.

 Enumera as características principais da
romanización e indica as súas fases.

 CCEC
 CAA
 CSC
 CCL
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao de consecución Competencias clave

 B2.2.  Marco  histórico  da  civilización
romana:  Monarquía,  República  e
Imperio.

 CCB2.3.2. Enumera, explica e ilustra con
exemplos os aspectos fundamentais que
caracterizan o proceso da romanización
de Hispania e Gallaecia, sinalando a súa
influencia  na  historia  posterior  do  noso
país.

 Exemplifica a romanización de Hispania.  CSC
 CAA
 CCEC
 CCL
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UNIDADE 7. O EXÉRCITO E A GUERRA

• Enfoque da unidade. O alumno aprenderá sobre o exército grego nas épocas arcaica e clásica, coñecerá a evolución do imperio romano, das

súas lexións, técnicas e estratexias de combate. 

• O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos estudaron aspectos fundamentais  da historia, a relixión pública,  a vida pública e privada da

sociedade grecorromana, os roles de xénero dos cidadáns, e aprenderon os nomes das principais deidades, así como algúns dos seus atributos

principais. 

• Previsión de dificultades. Pódense dar dificultades á hora de distinguir e recordar as características dos exércitos grego e romano, que se

poden previr con actividades específicas da unidade. Tamén é fundamental que o alumno comprenda e contextualice a guerra así como todas as

súas consecuencias a nivel humano.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao de consecución Competencias clave

 e
 ñ

 B2.1.  Marco  histórico  da  civilización
grega:  das  civilizacións  minoica  e
micénica ao mundo helenístico. 

 B2.2.  Marco  histórico  da  civilización
romana:  Monarquía,  República  e
Imperio.

 B2.1.  Identificar,  describir  e  explicar  o
marco histórico en que se desenvolven
as civilizacións grega e romana.

 CCB2.1.1. Sabe enmarcar determinados
feitos históricos nas civilizacións grega e
romana  e  no  período  histórico
correspondente,  póndoos en contexto e
relacionándoos con outras circunstancias
contemporáneas.

 Investiga  sobre  o  nome  das  guerras
médicas no conflito armado entre gregos
e persas.

 Describe a batalla das Termópilas.
 Investiga sobre o emperador Traxano.

 CAA
 CMCCT
 CD
 CSC

 f
 e
 g
 ñ

 B2.1.  Marco  histórico  da  civilización
grega:  das  civilizacións  minoica  e
micénica ao mundo helenístico. 

 B2.2.  Marco  histórico  da  civilización
romana:  Monarquía,  República  e
Imperio.

 B2.2.  Coñecer  as  principais
características  de  cada  período  da
historia de Grecia e Roma, e saber situar
nun eixe cronolóxico feitos históricos.

 CCB2.2.1.  Distingue  con  precisión  as
etapas  da  historia  de  Grecia  e  Roma,
nomeando  e  situando  no  tempo  os
principais  fitos  asociados  a  cada  unha
delas.

 Describe  os  exércitos  no  mundo  grego
antes  da  época  clásica  e  a  forma  de
combate na época clásica.

 Describe  algunhas  formacións  de
combate utilizadas no exército romano.

 Escribe  os  nomes  que corresponden  a
diversas  definicións  relacionadas  coa
historia de Grecia.

 CSIEE
 CMCCT
 CD
 CSC
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao de consecución Competencias clave

 a  B5.1. Organización política en Grecia e
en Roma.

 B5.1.  Coñecer  as  características  das
principais formas de organización política
presentes  no  mundo  clásico,  e
establecer  semellanzas  e  diferenzas
entre elas.

 CCB5.1.1. Nomea os principais sistemas
políticos  da  antigüidade  clásica  e
describe, dentro de cada un, a forma de
distribución  e  o  exercicio  do  poder,  as
institucións,  o  papel  que  estas
desempeñan  e  os  mecanismos  de
participación política.

 Reflexiona  sobre  o  significado  da
expresión cidadan-soldado.

 CSC
 CCL

 g
 h
 ñ

 B5.2.  Sociedade  en  Grecia  e  Roma:
clases sociais.

 B5.2.  Coñecer  as  características  e  a
evolución das clases sociais en Grecia e
Roma.

 CCB5.2.1.  Describe a organización  das
sociedades grega e romana, explicando
as características das clases sociais e os
papeis  asignados  a  cada  unha,
relacionando estes aspectos cos valores
cívicos  da  época  e  comparándoos  cos
actuais.

 Describe  e  compara  o  equipamento
militar grego co romano.

 Reflexiona  sobre  quen  cumprían  o
servizo militar  nos primeiros  tempos da
historia de Roma.

 CSIEE
 CSC
 CCL
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UNIDADE 8. A ARTE CLÁSICA

• Enfoque da unidad. A unidad parte dunha representación do canon de beleza ideal no mundo grego e a partir de aí explica a arquitectura

grega, as ordes arquitectónicas clásicas, a forma e finalidade dos templos, a evolución da escultura grecorromana, a pintura e o mosaico.

• O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos estudaron aspectos fundamentais  da historia, a relixión pública,  a vida pública e privada da

sociedade grecorromana, os roles de xénero dos cidadáns, e aprenderon os nomes das principais deidades, así como algúns dos seus atributos

principais. 

• Previsión de dificultades. Búscase que os alumnos aprendan a interpretar obras de arte gregas e romanas, a diferencialas e a clasificalas.

Tamén que investiguen o legado clásico e recopilen información sobre museos con pezas de arte romano. Isto require certa capacidade de

análise, así como de manexo no tratamento das tecnoloxías da información e a comunicación.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao de consecución Competencias clave

 l
 b

 B4.1. Fundamentos da arte clásica.  B4.1.  Coñecer  as  características
fundamentais da arte clásica e relacionar
manifestacións  artísticas  actuais  cos
seus modelos clásicos.

 CCB4.1.1.  Recoñece  os  trazos  básicos
da  arte  clásica  nas  manifestacións
artísticas antigas e actuais.

 Identifica  as  características  básicas  da
arte clásica.

 CD
 CCEC

 CCB4.1.2.  Realiza  eixes cronolóxicos  e
sitúa  neles  aspectos  relacionados  coa
arte  grecolatina,  asociándoos  a  outras
manifestacións  culturais  ou  a  fitos
históricos.

 Realiza  un  eixe  cronolóxico  da  arte
clásica.

 CMCCT
 CD
 CCEC
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao de consecución Competencias clave

 l  B4.2.  Arquitectura  en  Grecia  e  Roma:
tipos de edificios e ordes arquitectónicas.

 B4.2.  Identificar  as  características  máis
salientables  da  arquitectura
grecorromana  en  relación  cos  edificios
máis singulares.

 CCB4.2.1.  Recoñece  as  características
esenciais  das  arquitecturas  grega  e
romana, identificando en imaxes a orde
arquitectónica á que pertencen distintos
monumentos,  para  razoar  a  súa
resposta.

 Elabora un cadro comparativo das ordes
dórica,  xónica  e  corintia,  que  inclúe  as
características  de  basa,  capitel,
columnas e entablamento.

 Investiga sobre os templos que había na
acrópole  de  Atenas  e  a  que  orde
pertence cada un.

 Establece  comparacións  entre  a
arquitectura grega e a romana.

 Describe as partes do Panteón de Roma
e o seu simbolismo.

 Identifica  elementos  da  fachada  e
asociaas co estilo ao que corresponden
de maneira razoada.

 Debuxa o plano do Panteón e sinala as
suas partes.

 Explica  características  e  aspectos
fundamentais  da arquitectura grega e a
romana.

 Busca, selecciona e interpreta imaxes de
tres  templos  gregos  e  romanos  e  os
clasifica indicando a que orde pertencen
segundo  a  disposición  e  o  número  de
columnas que ten.

 CCEC
 CMCCT
 CD

 l  B4.3.  Escultura  en  Grecia  e  Roma:
etapas, estilos e temáticas.

 B4.3.  Coñecer  as  manifestacións
escultóricas da arte grega e romana ao
longo da Antigüidade e identificar a súa
temática. 

 CCB4.3.1. Recoñece esculturas gregas e
romanas  en  imaxes,  encádraas  nun
período  histórico  e  identifica  nelas
motivos  mitolóxicos,  históricos  ou
culturais.

 Observa, interpreta e describe imaxes de
escenas  grecorromanas  identificando
nelas  motivos  relixiosos,  mitolóxicos  ou
culturais.

 Explica  semellanzas  e diferencias entre
unha  obra  escultórica  clásica  e  unha
helenística.

 Busca,  selecciona,  interpreta,  expón  e
describe  fotografías  de  esculturas  das
épocas  arcaica,  clásica  e  helenística  e
compón un montaxe explicando as súas
características.

 CCEC
 CMCCT
 CD
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao de consecución Competencias clave

 e
 ñ

 B4.5.  Herdanza  clásica  no  patrimonio
artístico.

 B4.5.  Coñecer  e  saber  localizar  os
principais  monumentos  clásicos  do
patrimonio español e europeo.

 CCB4.5.1.  Localiza  nun  mapa  os
principais  monumentos  clásicos  do
patrimonio  español  e  europeo,
identificando  a  partir  de  elementos
concretos o seu estilo  e súa cronoloxía
aproximada.

 Interpreta  e  comenta  un  mosaico  de
Ifigenia, en Ampurias (Península Ibérica)
tendo en conta a técnica, a cor, o tema, a
función dos mosaicos e a localización de
Ampurias.

 CAA
 CD
 CCEC
 CMCCT

 l
 n
 ñ

 B.7.1. Civilización grecolatina nas artes e
na organización social e política actual.

 B7.1.  Recoñecer  a  presenza  da
civilización  clásica  nas  artes  e  na
organización social e política. 

 CCB7.1.1.  Sinala  e  describe  algúns
aspectos  básicos  da  cultura  e  a
civilización grecolatina que perviviron ata
a  actualidade,  demostrando  a  súa
vixencia nunha e noutra época mediante
exemplos. 

 Compón un  mapa da Península  ibérica
coas  tres  provincias  que  existían  en
tempos de Augusto e localiza e explica
os  principais  restos  arqueolóxicos  que
han sobrevivido. 

 CCL
 CAA

 l
 n
 ñ

 B7.2. Mitoloxía e temas lexendarios nas
manifestacións artísticas actuais.

 B7.2. Coñecer a pervivencia da mitoloxía
e  os  temas  lexendarios  nas
manifestacións artísticas actuais.

 CCB7.2.1.  Demostra  a  pervivencia  da
mitoloxía  e  os  temas  lexendarios
mediante  exemplos  de  manifestacións
artísticas contemporáneas nas que están
presentes estes motivos. 

 Busca,  selecciona,  interpreta  e  expón
representacións  pictóricas  de  Zeus
correspondentes  a  diferentes  épocas  e
as asocia co seu título, autor e estilo.

 CAA
 CCEC
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UNIDADE 9. CIDADES ANTIGAS E MODERNAS

• Enfoque da unidade.  Coñecer a estrutura das cidades en Grecia e Roma, o seu crecemento,  así como a división en edificios públicos e

privados, os plans urbanísticos do mundo antigo e os deuses protectores de Atenas.

• O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos estudaron aspectos fundamentais da política, a relixión, a vida pública e privada da sociedade

grecorromana, os roles de xénero dos cidadáns, e aprenderon os nomes das principais deidades, así como algúns dos seus atributos principais. 

• Previsión de dificultades. Búscase que los alumnos sexan capaces de establecer comparacións entre as cidades antigas e modernas e indaguen

sobre a orixe das cidades romanas da Península.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao de consecución Competencias clave

 l  B4.2.  Arquitectura  en  Grecia  e  Roma:
tipos de edificios e ordes arquitectónicas.

 B4.2.  Identificar  as  características  máis
salientables  da  arquitectura
grecorromana  en  relación  cos  edificios
máis singulares.

 CCB4.2.1.  Recoñece  as  características
esenciais  das  arquitecturas  grega  e
romana, identificando en imaxes a orde
arquitectónica á que pertencen distintos
monumentos,  para  razoar  a  súa
resposta.

 Identifica nun debuxo da ágora diversos
edificios importantes.

 Identifica distintas construcións.
 Explica  semellanzas  e diferencias entre

cidades gregas e romanas.
 Sitúa  nun  plano  diferentes  edificios  da

cidade romana
 Describe  de  que  está  rodeada  la

Acrópole.

 CCEC
 CMCCT
 CD

 l
 ñ

 B4.4. Enxeñería romana: obras públicas
e urbanismo. Vías romanas.

 B4.4. Coñecer as creacións urbanísticas
romanas, así como a súa rede viaria.

 CCB4.4.1.  Describe  as  características,
os principais elementos e a función das
grandes  obras  públicas  romanas,
explicando e ilustrando con exemplos a
súa importancia para o desenvolvemento
do Imperio e a súa influencia en modelos
urbanísticos posteriores.

 Localiza  nun  plano  muralla,  anfiteatro,
cardo,  decumanus,  insula,  circo,
acueducto e templo.

 Asocia  debuxos  co  nome  de  edificios
romanos.

 Asocia espazos da cidade grega coa súa
descrición.

 Asocia o nome de distintos edificios coa
súa descrición.

 CSC
 CMCCT
 CD
 CCEC
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao de consecución Competencias clave

 e
 ñ

 B4.5.  Herdanza  clásica  no  patrimonio
artístico.

 B4.5.  Coñecer  e  saber  localizar  os
principais  monumentos  clásicos  do
patrimonio español e europeo.

 CCB4.5.1.  Localiza  nun  mapa  os
principais  monumentos  clásicos  do
patrimonio  español  e  europeo,
identificando  a  partir  de  elementos
concretos o seu estilo  e súa cronoloxía
aproximada.

 Redacta  unha ficha  de  cinco  pezas  ou
recintos arqueolóxicos que aparezan na
páxina web do museo de Ampurias.

 CAA
 CD
 CCEC
 CMCCT
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UNIDADE 10. XOGOS E ESPECTÁCULOS

• Enfoque da unidade. Nesta unidade, os alumnos coñecerán o que eran os espectáculos no mundo clásico. Aprenderán a distinguir o que é un

edificio dun teatro grego e un romano. Saberán en que consistían as representacións teatrais e os actores. Saberán como era un anfiteatro

romano e os espectáculos que se representaban nel.

• O que os alumnos xa coñecen. Coñecen como é a estrutura das cidades en Grecia e Roma, o seu crecemento, así como a división en edificios

públicos e privados, os plans urbanísticos do mundo antigo e os deuses protectores de Atenas.

• Previsión de dificultades. Os alumnos quizais presenten algunhas dificultades á hora de distinguir correctamente as partes dun anfiteatro

romano, así como distinguir as diferenzas entre un teatro grego e un romano.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao de consecución Competencias clave

 e
 ñ

 B2.1.  Marco  histórico  da  civilización
grega:  das  civilizacións  minoica  e
micénica ao mundo helenístico. 

 B2.2.  Marco  histórico  da  civilización
romana:  Monarquía,  República  e
Imperio.

 B2.1.  Identificar,  describir  e  explicar  o
marco histórico en que se desenvolven
as civilizacións grega e romana.

 CCB2.1.1. Sabe enmarcar determinados
feitos históricos nas civilizacións grega e
romana  e  no  período  histórico
correspondente,  póndoos en contexto e
relacionándoos con outras circunstancias
contemporáneas.

 Investiga sobre a fundación da cidade de
Roma  a  través  da  figura  de  Rómulo  e
expón conclusións propias.

 CAA
 CMCCT
 CD
 CSC

 l  B4.2.  Arquitectura  en  Grecia  e  Roma:
tipos de edificios e ordes arquitectónicas.

 B4.2.  Identificar  as  características  máis
salientables  da  arquitectura
grecorromana  en  relación  cos  edificios
máis singulares.

 CCB4.2.1.  Recoñece  as  características
esenciais  das  arquitecturas  grega  e
romana, identificando en imaxes a orde
arquitectónica á que pertencen distintos
monumentos,  para  razoar  a  súa
resposta.

 Identifica  algunhas  partes  do  anfiteatro
romano.

 Identifica as partes dun teatro grego e un
romano  e  explica  as  diferencias  entre
eles.

 Describe  o  circo  romano:  funcións,
características e partes.

 CCEC
 CMCCT
 CD
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao de consecución Competencias clave

 g
 h
 ñ

 B5.2.  Sociedade  en  Grecia  e  Roma:
clases sociais.

 B5.2.  Coñecer  as  características  e  a
evolución das clases sociais en Grecia e
Roma.

 CCB5.2.1.  Describe a organización  das
sociedades grega e romana, explicando
as características das clases sociais e os
papeis  asignados  a  cada  unha,
relacionando estes aspectos cos valores
cívicos  da  época  e  comparándoos  cos
actuais.

 Indica para quen estaban destinadas as
diferentes caveas nos teatros romanos.

 Describe  o  papel  dos  aurigas  no  circo
romano relacionándoo coa súa condición
social de escravos.

 CSIEE
 CSC
 CCL

 d  B5.5. Espectáculos públicos en Grecia e
Roma.

 B5.5. Identificar as principais  formas de
lecer da antigüidade.

 CCB5.5.1. Describe as principais formas
de lecer das sociedades grega e romana,
analizando  a  súa  finalidade,  os  grupos
aos que van dirixidas e a súa función no
desenvolvemento da identidade social.

 Describe que obras se representaban no
teatro grego.

 Relaciona o concepto actual de circo co
romano.

 Describe a partir de un debuxo a actitude
dos  espectadores  do  circo  romano  e
interpreta  a  simboloxía  asociada  ao
espectáculo.

 Recoñece  semellanzas  e  diferencias
entre un auriga e un gladiador.

 Redacta argumentos a favor e en contra
dos espectáculos do anfiteatro.

 CSIEE
 CAA
 CSC
 CCL

 ñ  B5.5.  Os  espectáculos  públicos  en
Grecia e Roma.

 B5.6.  Relacionar  e  establecer
semellanzas  e  diferenzas  entre  as
manifestacións  deportivas  da  Grecia
Clásica e as actuais.

 CCB5.6.1.  Explica a orixe e a natureza
dos  Xogos  Olímpicos,  comparándoos  e
destacando  a  súa  importancia  con
respecto a outras festividades deste tipo
existentes  na  época,  e  comenta  o  seu
mantemento  no  mundo  moderno,
establecendo  semellanzas  e  diferenzas
entre  os  valores  culturais  aos  que  se
asocian en cada caso.

 Investiga  sobre  os  Xogos  Olímpicos:  a
súa orixe,  a súa importancia no mundo
clásico e no mundo moderno.

 CD
 CAA
 CSC
 CCL
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7- TEMPORALIZACIÓN DAS UNIDADES DIDÁCTICAS

1ª AVALIACIÓN UNIDADE 1. AS LINGUAS E A SÚA ORIXE CLÁSICA.

UNIDADE 2. A RELIXIÓN GRECORROMANA.

UNIDADE 3. A INFANCIA NO MUNDO CLÁSICO.

UNIDADE 4. O MUNDO FEMININO.

2ª AVALIACIÓN UNIDADE 5. O MUNDO MASCULINO.

UNIDADE 6. POLÍTICA E CIDADANÍA.

UNIDADE 7. O EXÉRCITO E A GUERRA.

3ª AVALIACIÓN UNIDADE 8. A ARTE CLÁSICA.

UNIDADE 9. CIDADES ANTIGAS E MODERNAS.

UNIDADE 10. XOGOS E ESPECTÁCULOS.
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8- METODOLOXÍA. ORIENTACIÓNS DIDÁCTICAS

O enfoque competencial  das materias da educación secundaria e o obxectivo de mellora da capacidade comunicativa do alumnado determinan a

adopción dun conxunto de estratexias metodolóxicas acorde cunha proposta innovadora para abordar o ensino-aprendizaxe nas aulas.

Enfoque comunicativo e funcional

Un dos obxectivos  da materia  de Cultura Clásica é que os alumnos desenvolvan e melloren a súa competencia comunicativa,  e sexan quen de

interactuar con éxito en todos os ámbitos da súa vida: persoal, académico, social, e no futuro, no ámbito profesional. Con este fin cobra especial

preeminencia o desenvolvemento da lingua oral e da comprensión e expresión escritas.

No que se refire á comunicación oral apreciamos que esta se vincula á vida cotiá e persoal (familia, charlas de amigos, conversacións con compañeiros,

...) e a un tipo de linguaxe informal, redundante e sumamente expresiva, no ámbito académico, ademais das explicacións do profesor e as exposicións

dos alumnos, o oral serve como fonte de información, e como sistema de comunicación e negociación,  especialmente nos traballos en grupo. A

comunicación oral presenta unha especial atención en todo o proxecto, pois a práctica oral, asociada singularmente á presentación de tarefas e traballos

de clase é unha constante en todas as unidades.

No relativo á comunicación escrita, faise especial fincapé na lectura sobre todo de textos expositivos, os máis habituais na vida académica. Neste curso

tamén se lle concede especial importancia á lectura dixital, unha realidade que implica o despregamento de competencias lectoras diferentes ás que

esixe o libro impreso ou facsímile (e-book, PDF e formatos similares). A lectura dos novos xéneros dixitais como o blog, as wikis, os foros e as redes

sociais prodúcese a saltos, de xeito fragmentado, cun protagonismo extraordinario do lector, que non só interpreta o texto senón que é o creador do

itinerario de lectura apoiándose no hipertexto fronte á linealidade da lectura tradicional.

En canto á expresión, traballaranse producións orais e escritas dos alumnos paralelamente á adquisición dos contidos e as habilidades propias da área.

En todas as unidades didácticas do curso proponse que os alumnos garden as producións escritas no seu portafolio, o que lle permitirá prestar unha

atención especial á presentación e expresión escrita destes traballos. Igualmente, propónselles aos alumnos que realicen exposicións orais e escritas a

partir dos traballos realizados.
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Aprendizaxe por tarefas e traballo colaborativo

É aconsellable desde diversos puntos de vista optar por metodoloxías activas de aprendizaxe nas que os alumnos e as alumnas son os axentes e

protagonistas da comunicación e recoñecen na realización das actividades e tarefas unha relación coas súas propias necesidades comunicativas e unha

aplicación directa aos diferentes ámbitos da súa vida persoal, académica e social. 

Neste curso optouse pola metodoloxía por tarefas: en cada unidade formúlanse diferentes tarefas. No deseño das tarefas cobran especial relevancia as

relacións inter e intradisciplinares, pois trátase de obxectos de aprendizaxe que esixen a posta en marcha de procesos cognitivos complexos, o fomento

da creatividade  dos alumnos e a  aplicación  constante  das  TIC tanto  como ferramentas  de busca e elaboración de información coma polas  súas

posibilidades comunicativas e creativas.

A realización das tarefas implica o traballo  colaborativo,  que -sen esquecer as achegas individuais-  require modelos de agrupación flexibles e o

convencemento de que a resolución da tarefa non é a suma de esforzos dos integrantes do grupo, senón o esforzo coordinado de todos os membros do

equipo.

Na actualidade, a forma colaborativa de traballo é unha demanda do mundo laboral polas condicións nas que este se leva a cabo: unha sociedade

globalizada e con sólidas tecnoloxías da comunicación. No ámbito educativo, este tipo de traballo significa:

• Un determinado tipo de organización da aula, para propiciar o espazo para a discusión, o debate, e a toma de decisións. Isto non supón que o

traballo deba realizarse sempre na aula, pois os novos medios de comunicación permiten a conexión sincrónica e a coordinación sen necesidade

da presenza física.

• Unha concepción da aprendizaxe como construción conxunta do coñecemento. Ao promover o intercambio de ideas, a comunicación precisa, a

actuación coordinada e o control mutuo, o traballo en colaboración conduce á aprendizaxe significativa, que se alcanza polo esforzo común. É

cada individuo quen aprende, pero o que se aprende foi elaborado por todos os membros do equipo. De aí a necesidade de promover un

comportamento ético no que se achegan ao grupo os propios coñecementos e se respecta o achegado polos demais. Neste sentido, este tipo de
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aprendizaxe é o marco idóneo para a aplicación dos principios de autoavaliación, avaliación entre iguais e coavaliación.

• Unha metodoloxía que lle concede ao alumno autonomía para aprender, e converte o docente en guía e titor do proceso. Cada estudante é

suxeito da súa propia aprendizaxe, e á vez mestre e discípulo dentro do grupo. Este intercambio constante de papeis promove a interrelación

persoal favorecendo en desenvolvemento de competencias sociais  e a integración no grupo. O profesor deixa a función de transmisor de

coñecementos e convértese en mediador e facilitador da súa adquisición.

As tarefas deseñadas en cada unidade son abertas, para fomentar a creatividade individual e do grupo, e están claramente estruturadas e delimitadas,

para non dificultar a comprensión. Nelas especifícase con claridade o resultado que se pretende alcanzar -o obxectivo que persegue a tarefa é coñecido

desde o comezo de cada unidade- e establécense con claridade as vías para lograr o resultado final en cada unha das fases: inspiración, realización e

publicación.

Fomento da creatividade, do pensamento estratéxico e do pensamento crítico

A metodoloxía por tarefas  esixe a posta  en marcha de procesos cognitivos  complexos e a  combinación de distintas  habilidades  e destrezas  que

favorecen o fomento da creatividade e a atención á diversidade de capacidades (intelixencias múltiples).

A globalización e mais o cambio constante característicos do mundo actual esixen individuos capaces de actuaren de xeito estratéxico, é dicir, coa

competencia necesaria para adaptarse a situacións novas, tomar decisións pertinentes e manter unha actitude constante de aprendizaxe. Ser estratéxico

implica:

• Analizar e avaliar novas situacións.

• Recoñecer as metas que se queren alcanzar.

• Tomar decisións e corrixir a súa aplicación en caso de que sexa necesario.

• Ter conciencia do que se sabe e de como e cando aplicalo.
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O pensamento  estratéxico baséase no "saber"  e no "saber facer"  e non se pode desenvolver  nin teoricamente  nin por medio de actividades  que

impliquen simplemente a  comprobación de coñecementos.  Para adestralo cómpre deseñar  actividades  nas que o alumnado deba despregar a  súa

capacidade  de  actuación,  de  reflexión  e  de  creación.  Deseñáronse  actividades  abertas  (non  teñen  resposta  única),  globais  (requiren  integrar

coñecementos de orixe diversa) e novidosas para o alumnado (non mera reprodución doutras xa realizadas). Coma en calquera outra produción, a

resolución deste tipo de actividades  require  a revisión do procedemento que se levou a cabo facilitando a reflexión sobre a propia aprendizaxe

(metaaprendizaxe).

Pensar criticamente consiste en adoptar unha actitude intelectual de análise de obxectos e informacións de calquera natureza para comprendelos e

emitir un xuízo acerca da súa validez, adecuación, congruencia, verdade,... Daquela, non se trata de adherirse ou rexeitar unha determinada valoración,

senón de examinar os distintos aspectos da realidade, "tomando distancia" e desde diferentes perspectivas. Como se trata dunha actitude intelectual, o

pensamento crítico só se pode formar promovendo a súa aplicación a situacións diversas, automatizándoo ata constituílo en hábito.

Integración das Tecnoloxías da Información e a Comunicación

Desde  o  punto  de  vista  práctico,  as  TIC  son  soporte  para  determinados  contidos  (multimedia)  e  facilitan  ferramentas  para  a  construción  do

coñecemento, especialmente nas actividades de busca de información e para a realización de tarefas complexas.

Por outra banda, as actividades que integran as TIC teñen, en ocasións, un compoñente lúdico moi adecuado para conseguir a motivación na aula. Con

todo, o uso que os adolescentes fan delas está relacionado fundamentalmente coas súas necesidades de comunicación persoal e a súa utilización no

ámbito  académico  o  que  debe  ser  obxecto  dun  proceso  de  ensino-aprendizaxe  como  o  que  se  produce  noutras  facetas  do  proceso  educativo,

especialmente no que se refire aos riscos inherentes a estas novas formas de comunicación.

Procurarase impulsar o emprego das novas tecnoloxías, especialmente de Internet, como activo instrumento de busca e traballo. Iniciarase ao alumnado

nas técnicas de busca, así como o emprego de webquest, blogs, e a consulta de páxinas Web previamente referenciadas e recomendadas polo profesor.

O seu emprego quedará a expensas das posibilidades de uso do cañón de vídeo e da Aula de Informática do centro.
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Basicamente, atenderase ós seguintes aspectos:

a.- Iniciación as técnicas de búsqueda en Internet. 

b.- Busca de información e de recursos sobre a materia en Internet seguindo as indicacións e guías do profesor.

c.- Exposición de presentacións en “powerpoints” na aula.
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9- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

Libro de texto: Cultura Clásica, serie Evoca. Proyecto Saber Hacer, editorial Santillana.

O libro de texto non será a única ferramenta de traballo, o profesor tamén aportará ao longo do curso, distintos tipos de materiais didácticos (sempre

acordes co currículo establecido),  como presentacións,  mapas históricos, textos, visionado de fragmentos de películas,  fotografías e documentais,

fichas de ampliación e consolidación do aprendido, fichas de reforzo...
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10- AVALIACIÓN DO ALUMNADO

10.1- PRINCIPIOS XERAIS DA AVALIACIÓN

A normativa vixente sinala que a avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado en todas as materias da educación secundaria obrigatoria debe

rexerse polos principios de avaliación continua, formativa e reguladora, e integradora das distintas áreas do currículo:

• Continua, para garantir a adquisición das competencias imprescindibles, que permita establecer medidas de reforzo ou ampliación en calquera

momento do curso cando o progreso dun alumno ou alumna así  o aconselle.  A avaliación continua implica a observación sistemática da

actuación do alumnado, o seguimento e rexistro da actividade diaria nos cadernos e traballos de clase, e a realización de distintos tipos de

probas tanto orais coma escritas para constatar en momentos puntuais do curso o grao de adquisición das competencias esixidas.

• Formativa e reguladora, para mellorar o proceso de ensino-aprendizaxe, de maneira que os estudantes poidan obter rendemento académico e

persoal do proceso avaliativo, e o profesorado poida adaptar convenientemente as estratexias de ensino-aprendizaxe, tanto a nivel individual

coma de grupo de clase.

• Integradora, para a consecución dos obxectivos e as competencias correspondentes, tendo en conta todas as materias, aínda que sen impedir a

realización da avaliación diferenciada de cada materia, atendendo aos seus criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliables.

Ademais, a LOMCE manifesta que se realizarán avaliacións externas de fin de etapa con carácter formativo e de diagnóstico, homologables ás que se

realizan no ámbito internacional (en especial ás da OCDE) e centradas no nivel de adquisición das competencias.

O enfoque competencial integra un coñecemento de base conceptual: conceptos, principios, teorías, datos e feitos (saber); un coñecemento relativo ás

destrezas, referidas tanto á acción física observable coma á acción mental (saber facer); e un conxunto de actitudes e valores de grande influencia social

e cultural (saber ser). Este enfoque supón que a avaliación final do curso deberá medir o grao de dominio das competencias, o que implica:

• A elección de estratexias e instrumentos para avaliar o alumnado consonte os seus  desempeños na resolución de problemas que simulen

contextos reais, mobilizando os seus coñecementos, destrezas e actitudes.
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• A  integración  da  avaliación  de  competencias  coa  avaliación  dos  contidos,  na  medida  en  que  ser  competente  supón  mobilizar  os

coñecementos e actitudes para dar resposta ás situacións formuladas, dotar de funcionalidade as aprendizaxes e aplicar o aprendido desde unha

formulación integradora.

• Medir os niveis de desempeño das competencias a través de indicadores de logro, tales como as rúbricas ou escalas de avaliación, que deben

incluír rangos que teñan en conta o principio de atención á diversidade.

• Utilizar  procedementos e ferramentas de avaliación variados para facilitar a avaliación do alumnado como parte integral e de mellora do

proceso de ensino e aprendizaxe.

• Incorporar estratexias que permitan a  participación do alumnado na avaliación dos seus logros, como a autoavaliación, a avaliación entre

iguais e a coavaliación.

Os referentes para a comprobación do grao de adquisición das competencias e o logro dos obxectivos da etapa nas avaliacións continua e final da

materia de Cultura Clásica serán os criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliables.

10.2- PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Os instrumentos e procedementos de avaliación que empregaremos son os que seguen:

• Revisión do caderno do alumnado. Valorarase que o alumnado realice o traballo  proposto nas sesións,  profundando na realización das

actividades.

• Actividades individuais ou colectivas. As actividades que se realizan na aula, de xeito individual ou cooperativo serán avaliadas a través da

observación sistemática da profesora e a recollida ou revisión das tarefas realizadas polo alumnado.

• Exposicións orais e debates. As exposicións, debates e postas en común no grupo-clase tamén serán instrumentos de avaliación e obxectos da

mesma a través das rúbricas correspondentes.
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• Emprego de rúbricas para avaliar as actividades e probas escritas.

• Diario de clase da docente. Neste recollerase a información máis significativa das sesións co fin de tela en conta á hora de cualificar ao

alumnado e tamén autoavaliar a actividade docente.

• Probas escritas. Consistirán en preguntas relacionadas cos contidos teóricos ou de interpretación de distintas fontes xeográficas e históricas. 

10.3- CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

A avaliación deberá ser non só cuantitativa senón cualitativa, debe ter un matiz positivo, de xeito que máis que medir o que o alumno non aprendeu, se

aprece o que este sabe ou vai asimilando ou mellorando. Debe valorar os coñecementos e tamén actitudes e procedementos. Con carácter orientador e

flexible se terán en conta as valoracións seguintes:

Probas escritas (40%).  

- Memorización de información básica.

- Capacidade de análise e relación. 

- Correcto tratamento de información escrita, incluída a ortografía e a gramática. 

- Análise e comentario de material gráfico e audiovisual. 

- Capacidade de síntese e redacción.

Traballos e actividades que se entregarán (40%)

- Capacidade de análise e relación. 

- Correcto tratamento de información escrita, incluída a ortografía e a gramática. 

- Análise e comentario de material gráfico e audiovisual. 
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- Capacidade de síntese e redacción.

- Seguimento das normas de intervención en debates, intervencións orais, etc..

Valoración do traballo diario (20%)

- Respecto polo traballo diario, tanto na clase como na casa.

- Limpeza, orde e claridade na presentación dos traballos e cadernos de clase. 

- Interese polo traballo e os contidos de área.

Por outro lado a avaliación é continua, significando que debe de estar constituída tamén pola observación sistemática de todo tipo de labor e a actitude

na clase. De ningún xeito pode quedar confinada a avaliación a un exercicio dado (ou exame típico). Por tanto canto máis numerosas sexan as probas,

exercicios, traballos e observacións en xeral do alumno tanto menores son as posibilidades de avaliar incorrectamente. 

Das incidencias de clase e actividades desenvolvidas levarase conta no Libro do Profesor, no que figurarán a asistencia a clase, a puntualidade, as notas

acadadas nas diferentes probas escritas ou orais realizadas, etc.

Requisitos mínimos para obter o aprobado:

En cada avaliación realizarase unha media tendo en conta as porcentaxes indicadas no apartado anterior. Para obter un aprobado é necesario obter un 5

ou máis  en  cada  avaliación.  No caso  de  que  algún alumno non teña  acadada  esa  nota,  faráselle  posteriormente  unha proba  escrita  ou  oral  de

recuperación de contidos de cada avaliación.

Así mesmo, ao final de Curso poderanse realizar novas probas de recuperación para aquel alumnado que non acadara cualificación positiva nalgunha

ou nalgunhas das avaliacións desenvolvidas.
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A nota final do curso farase coa nota media das tres avaliacións, e, se fose o caso, das correspondentes recuperacións. Se non acadase ese obxectivo

non se lle concedería o aprobado. 

O referido nos apartados anteriores non se aplicará no exame de setembro, dado o seu carácter de proba única e extraordinaria.  Polo tanto será

necesario obter un 5 na proba obxectiva.

Se un alumno é sorprendido copiando ou utilizando algún método de axuda para o exame (chuleta,  pinganillo...)  retiraráselle o exame, que será

calificado cun 0.

10.4- RECUPERACIÓN DA MATERIA PENDENTE

Tal e como establece o apartado 22.2 do Real Decreto 1105/2014, de 26 de decembro; aqueles alumnos e alumnas que, excepcionalmente, sexan

promocionados de curso polo equipo docente con materias pendentes, deberán facelo cun plan personalizado de recuperación destas materias. O plan

consiste na elaboración dun caderno de actividades que deberán entregar coa reaLización de dúas probas parciais. En caso de que non as superen

deberán realizar unha proba final en maio.
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11- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

As  aulas  son  un  reflexo  da  diversidade  da  sociedade  actual  e  das  diferenzas  propias  dos  individuos  que  integran  os  distintos  colectivos.  O

recoñecemento da diversidade nas habilidades e expectativas dos alumnos e das alumnas constitúe un principio fundamental que debe rexer a acción

educativa no ensino básico, cuxa finalidade é asegurar a igualdade de oportunidades de todos os alumnos ante a educación, e poñer os medios para

evitar o fracaso escolar e o risco de abandono do sistema educativo.

A atención á diversidade enténdese como o conxunto de actuacións educativas dirixidas a dar resposta ás diferentes capacidades, ritmos e estilos de

aprendizaxe,  motivacións  e  intereses,  situacións  sociais,  culturais,  lingüísticas  e  de  saúde do alumnado.  Estas  medidas  oriéntanse  a  alcanzar  os

obxectivos e as competencias establecidas para a ESO e réxense polos principios de calidade, equidade e igualdade de oportunidades, normalización,

integración e inclusión escolar, igualdade entre mulleres e homes, non-discriminación, flexibilidade, accesibilidade e deseño universal, e cooperación

da comunidade educativa.

As medidas de atención á diversidade concrétanse nos seguintes elementos:

• De ser necesario, nas distintas unidades didácticas ofreceranse materiais concretos de apoio educativo.

• A atención ás diferenzas individuais en canto a motivacións, intereses, capacidades e estilos de aprendizaxe está contemplada na combinación

de metodoloxías e fíos condutores das unidades didácticas, vinculados ao desenvolvemento emocional do alumno e á súa integración no grupo;

na diversidade de agrupamentos e tarefas propostos; na combinación de linguaxes e soportes, na articulación de distintos itinerarios... elementos

todos eles orientados a satisfaceren as esixencias de aprendizaxe de cada alumno e a permitir o seu desenvolvemento individual.

• Para atender os diferentes ritmos de aprendizaxe, hai fichas específicas de reforzo e ampliación destinados a melloraren as posibilidades de

alcanzar os obxectivos educacionais nesta etapa. 

As medidas de atención á diversidade deben atender ao principio de inclusión educativa, que supón recoñecer a lexitimidade das diferenzas de todas

as persoas, asumíndoas como un valor que enriquece o contexto educativo.
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A educación inclusiva é aquela que adapta os sistemas e estruturas da escola e dos proxectos educativos para satisfacer as necesidades dos alumnos con

necesidades especiais de apoio educativo. Este principio parte da premisa de que todos os estudantes, calquera que for a súa condición particular,

poden aprender sempre e cando o seu contorno educativo ofreza condicións necesarias de acceso e outorgue experiencias de aprendizaxe significativas

para todos.

Para atender as necesidades dos alumnos con necesidades de apoio educativo realízaranse, de ser o caso, adaptacións curriculares significativas das

unidades didácticas de Cultura Clásica.
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12- INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E PRÁCTICA DOCENTE

Desenvolveremos a avaliación do ensino e dos seus compoñentes consonte estratexias que nos permitan obter información significativa e continua para

formularmos xuízos e tomar decisións que favorezan a mellora de calidade do ensino.

Co obxectivo de garantir a obxectividade da avaliación, seleccionaremos procedementos, técnicas e instrumentos de acordo cos seguintes requisitos:

• Variedade, de modo que permitan contrastar datos de avaliación obtidos a través de distintos instrumentos.

• Concreción sobre o que se pretende, sen introducir variables que distorsionen os datos que se obteñan coa súa aplicación.

• Flexibilidade e versatilidade, serán aplicables en distintos contextos e situacións.

• Participación, o consenso en todos estes aspectos básicos marcará a estratexia avaliadora do equipo docente.

Empregaremos a triangulación para obtermos información do proceso de ensino mediante diversidade de fontes (distintas persoas, documentos e

materiais), de métodos (pluralidade de instrumentos e técnicas), de avaliadores (atribuír a diferentes persoas o proceso de recollida de información para

reducir a subxectividade), de tempos (variedade de momentos), e de espazos. Para iso empregaremos as seguintes técnicas:

• Observación: directa (proceso de aprendizaxe dos alumnos) e indirecta (análise de contido da programación didáctica).

• Entrevista: permitiranos obter información sobre a opinión, actitudes, problemas, motivacións etc. dos alumnos e das súas familias. A súa

utilización adecuada esixe sistematización: definición dos obxectivos, a delimitación da información que se pensa obter e o rexistro dos datos

esenciais que se obtiveron.

• Cuestionarios:  complementan  a  información  obtida  a  través  da  observación  sistemática  e  entrevistas  periódicas.  Resulta  de  utilidade  a

avaliación que realizan os alumnos sobre algúns elementos da programación: que iniciativas metodolóxicas foron máis do seu agrado, con que

formula de avaliación se senten máis cómodos, etc.
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Na avaliación dos procesos de ensino e da nosa práctica docente teremos en conta a estimación, tanto aspectos relacionados co propio documento de

programación  (adecuación  dos  seus  elementos  ao  contexto,  identificación  de  todos  os  elementos,…)  coma  os  relacionados  coa  súa  aplicación

(actividades desenvolvidas, resposta aos intereses dos alumnos, selección de materiais, referentes de calidade en recursos didácticos, etc.).

Para ganar en sistematicidade e rigor levaremos a cabo o seguimento e valoración do noso traballo apoiándonos nos seguintes indicadores de logro:

• Identifica na programación obxectivos, contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe adaptados ás características do grupo de

alumnos aos que vai dirixida a programación.

• Describe as medidas para atender tanto os alumnos cun ritmo máis lento de aprendizaxe coma os que presentan un ritmo máis rápido.

• Emprega materiais variados en canto a soporte (impreso, audiovisual, informático) e en canto a tipo de texto (continuo, descontinuo).

• Emprega materiais "auténticos" para favorecer o desenvolvemento das competencias clave e a transferencia das aprendizaxes do contorno

escolar ao sociofamiliar e profesional.

• Estimula tanto o pensamento lóxico (vertical) coma o pensamento creativo (lateral).

• Fomenta, a través da súa propia conduta e as súas propostas de experiencias de ensino-aprendizaxe, a educación en valores.

• Favorece a participación activa do alumno para estimular a implicación na construción das súas propias aprendizaxes.

• Enfronta o alumno coa resolución de problemas complexos da vida cotiá que esixen aplicar de forma conxunta os coñecementos adquiridos.

• Establece canles de cooperación efectiva coas familias para o desenvolvemento da educación en valores e no establecemento de pautas de

lectura, estudo e esforzo na casa, condicións para favorecer a iniciativa e autonomía persoal.

• Propón  actividades  que  estimulen  as  distintas  fases  do  proceso  de  construción  dos  contidos  (identificación  de  coñecementos  previos,

presentación, desenvolvemento, profundamento, síntese).

• Dálles resposta aos distintos tipos de intereses, necesidades e capacidades dos alumnos.
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• Orienta as actividades ao desenvolvemento de capacidades e competencias, tendo en conta que os contidos non son o eixe exclusivo das tarefas

de planificación senón un elemento máis do proceso.

• Estimula a propia actividade construtiva do alumno superando a énfase na actividade do profesor e o seu protagonismo.

A avaliación do proceso de ensino terá un carácter formativo, orientado a facilitar a toma de decisións para introducir as modificacións oportunas que

nos permitan a mellora do proceso de xeito continuo.

Con iso pretendemos unha avaliación que contribúa a garantir a calidade e eficacia do proceso educativo. Todos estes logros e dificultades que se

atoparon serán recollidos na Memoria Final do curso, xunto coas correspondentes Propostas de Mellora de cara a que, cada curso escolar, a práctica

docente aumente o nivel de calidade. 
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