
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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. 

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. 

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. 

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. 

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

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. 

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. 

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. 

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

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. 
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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. 

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. 

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. 

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

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. 

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. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Observación 
Revisión de tarefas 

Instrumentos: 
Listas de control 
Rexistro anecdótico 
Caderno de clase e/ou documentos 

Cualificación final 

Media das notas finais da 1ª e da 2ª avaliación (notas con dous decimais). 
A esta media sumaráselle ata un máximo de 1,5 puntos (avaliación das 
aprendizaxes do 3º trimestre) 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Proba obxectiva calificada sobre 10 puntos. 
En caso de que non se poida realizar a proba extraordinaria con carácter 
presencial, valorarase a realización por medios telemáticos ou a 
sustitución da proba por tarefas. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Non hai alumnado con Cultura Clásica de 3º ESO pendente. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre  

Actividades  

- Actividades de repaso dos estándares de aprendizaxe que se 
desenvolveron durante as clases presenciais: preguntas sobre un 
vídeo explicativo, tarefas, traballos de investigación... 

- Todo o alumnado de Cultura Clásica aprobou as dúas primeiras 
avaliacións, polo que non se fai necesario realizar actividades de 
recuperación. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

- O centro educativo e o Concello de Cerceda teñen colaborado para 

entregar material educativo ao alumnado que o inicio das clases non 

presenciais se atopaban sen conectividade. A día de hoxe o centro 

puxo a disposición do alumnado sen conectividade medios para ter 

contacto telemático cos docentes. 

- Hai flexibilidade nas datas para a entrega de tarefas para os casos nos 

que se pode producir unha desconexión puntual (problemas de wifi...). 

 

Materiais e recursos 

- Aula virtual do centro e Google Classroom para publicar os materiais 

de aprendizaxe (foro, tarefas, enlaces a páxinas web de interese...) 

- Correo electrónico para comunicarse co alumnado. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Publicación na aula virtual do centro. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


