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✓ INTRODUCIÓN
A presente guía pretende ser un instrumento para facilitar ao alumno
o percorrido pola materia de Grego I, de modo que poida seguila co
obxectivo de acadar un resultado positivo. É moi importante a asistencia á
clase, xa que facilita avanzar e comprender mellor os contidos propostos.
Ademais o alumnado ten que traballar pola súa conta aproximadamente
tres horas semanais para aplicar e reforzar os coñecementos adquiridos.
No caso de que non sexa posible a asistencia, aconséllase acudir a
titoría para resolver dúbidas, recoller o material e recibir indicacións
precisas.
✓ MATERIAIS
Empregarase o libro de texto Grego (Grego 1-2 Bach.) da editorial
Baía (ISBN: 978-84-9995-227-7) que está estruturado en doce unidades
didácticas que ten cada unha tres partes (dúas centradas en aspectos
culturais e unha en aspectos da lingua); e ademais posúe unha antoloxía
de textos, paradigmas e un vocabulario ao final. Este servirá tamén para a
materia de Grego II.
A pesar de que dispón dun vocabulario o libro, é necesario ter un
dicionario de grego clásico-español, para que o alumnado aprenda a
manexar un dicionario desta lingua coas particularidades e dificultades que
posúe, o poda levalo aos exames e facer as traducións propostas na
materia. Pode ser o dicionario de Grego clásico-Español de Vox (ISBN:
978-84-9974-148-2) e o seu autor é José María Pabón Suárez de Urbina.
Nesta materia empregarase a aula virtual. Alí haberá esquemas
gramaticais, exercicios e demais materiais que sexan necesarios para
seguir o curso. Ademais o alumno terá que facer tarefas propostas na aula.
✓ CONTIDOS E TEMPORALIZACIÓN
Os contidos na materia de Grego I son progresivos. Compre
recordar que ao ser avaliación continua sempre terán que saberse os
contidos anteriores.
• Primeira avaliación (9-10 períodos lectivos):
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- Historia da lingua grega: do indoeuropeo ata o grego moderno. Os distintos
dialectos.
- Alfabeto grego. Caracteres e pronunciación. Signos diacríticos e de puntuación.
Normas de transcrición para derivados
- Concepto de lingua flexiva. Tipos de palabras: variables e invariable.
- O xénero e o número na lingua grega.
- Concepto de caso. As principais funcións sintácticas de cada un.
- Concepto de declinación: declinacións gregas. Enunciado.
- Primeira declinación o declinación de los temas en -α: substantivos femininos e
masculinos.
- Segunda declinación o declinación dos nomes de tema en -ο/-ε: substantivos
masculinos e neutros.
- Os adxectivos da primeira clase.
- Clasificación dos verbos: temáticos (verbos en -ω) e atemáticos (verbos en -μι).
- Presente de indicativo da voz activa dos verbos tipo λύω e do verbo εἰμί.
- O aumento e os seus tipos.
- Imperfecto de indicativo da voz activa dos verbos tipo λύω e do verbo εἰμί.
- Pronomes demostrativos.
- Vocabulario básico grego I: léxico de uso frecuente e principais prefixos e
sufixos.
- Análise morfolóxica e sintáctica de oracións cos elementos gramaticais
explicados.
- Tradución do grego á lingua de uso, ou viceversa, de oracións cos elementos
gramaticais explicados.
- Helenismos máis frecuentes do vocabulario común e do léxico especializado, e o
seu mantemento I: termos patrimoniais, cultismos e neoloxismos.
- Civilización minoica. O heroe Teseo. Civilización micénica. A guerra de Troia.
• Segunda avaliación (8 períodos lectivos):
- Terceira declinación o declinación dos nomes de tema en consoante, en ditongo
ou en vogal distinta de -α, u -ο/-ε.
- Adxectivos da segunda e terceira clase.
- Futuro de indicativo da voz activa dos verbos tipo λύω.
- Aoristo de indicativo da voz activa dos verbos tipo λύω (aoristo sigmático).
- Perfecto e pluscuamperfecto de indicativo da voz activa dos verbos tipo λύω.
2

E.P.A. “EDUARDO PONDAL”
GREGO I
Curso 2018-19

GUÍA DIDÁCTICA DE GREGO I

- Preposicións: significados máis usuais.
- Pronomes: persoais, αὐτός, posesivos e relativos.
- Vocabulario básico grego II: léxico de uso frecuente e principais prefixos e
sufixos.
- Análise morfolóxica e sintáctica de oracións cos elementos gramaticais
explicados.
- Tradución do grego á lingua de uso, ou viceversa, de oracións cos elementos
gramaticais explicados.
- Helenismos máis frecuentes do vocabulario común e do léxico especializado, e o
seu mantemento II: termos patrimoniais, cultismos e neoloxismos.
- Mitoloxía. Teogonía: os deuses olímpicos.
• Terceira avaliación (10 períodos lectivos):
- Os graos do adxectivo.
- O aoristo radical.
- Os modos verbais: subxuntivo, optativo e imperativo.
- O infinitivo dos verbos tipo λύω e do verbo εἰμί e a súa sintaxe.
- O participio dos verbos tipo λύω e do verbo εἰμί e a súa sintaxe.
- A voz media e a voz pasiva.
- Pronomes: indefinidos, interrogativos e numerais.
- Etapas na historia de Grecia. A época clásica. Organización social e política en
Esparta e Atenas.
- Vocabulario básico grego III: léxico de uso frecuente e principais prefixos e
sufixos.
- Análise morfolóxica e sintáctica de oracións cos elementos gramaticais
explicados.
- Tradución do grego á lingua de uso, ou viceversa, de oracións cos elementos
gramaticais explicados.
- Helenismos máis frecuentes do vocabulario común e do léxico especializado, e o
seu mantemento III: termos patrimoniais, cultismos e neoloxismos.
- Etapas na historia de Grecia. A época clásica. Organización social e política en
Esparta e Atenas.
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✓ CRITERIOS DE AVALIACIÓN, PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS
DA AVALICIÓN E CONTIDOS MÍNIMOS
Os criterios de avaliación da materia de Grego I son os seguintes:
- Coñecer os caracteres do alfabeto grego, escribilos e lelos correctamente,
incluíndo os espíritos e demais signos.
- Coñecer os nomes e as funcións sintácticas dos casos.
- Declinar o artigo e recoñecer as súas formas casuais e poder identificar
declinación, xénero, número e caso dos substantivos.
- Enunciar, declinar un substantivo da primeira, segunda e terceira declinación, e
identificar as súas desinencias casuais.
- Analizar morfoloxicamente e sintacticamente os substantivos das tres declinacións
gregas.
-Recoñecer os pronomes gregos e as súas formas casuais.
- Enunciar, declinar o adxectivo grego, e identificar as súas desinencias casuais
- Analizar morfoloxicamente e sintacticamente o adxectivo.
- Recoñecer e analizar os graos do adxectivo.
- Realizar a descrición das principais características do verbo grego.
- Identificar e conxugar as formas verbais explicadas.
- Analizar morfoloxicamente as formas verbais explicadas.
- Diferenciar os preverbios e os aumentos nas formas verbais e ser capaces de
atopar os verbos no dicionario.
- Analizar morfoloxicamente e sintacticamente oracións con elementos gramaticais
explicados.
- Traducir á lingua de uso ou viceversa oracións cos elementos gramaticais
explicados.
- Dispoñer dun vocabulario básico e coñecer os seus derivados.
- Recoñecer e definir os helenismos presentes na lingua de uso.
- Coñecer a civilización minoica, o heroe Teseo, civilización micénica e a guerra de
Troia.
- Coñecer os características principais da mitoloxía grega e os deuses olímpicos
-Diferenciar as distintas etapas na historia de Grecia e as formas de goberno e
organización social, especialmente na época clásica.
A nota final da materia é a suma da nota do exame (70%), do traballo
sobre aspectos da historia e civilización grega (20%) e do traballo diario na
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aula (inclúe a asistencia e as actividades propostas) (10%). Polo tanto, o exame
puntúa ata un sete, o traballo máximo un dous e o traballo na aula un punto. O
traballo sobre os aspectos da historia e civilización é obrigatorio. O alumnado que
non o entregue terá que examinarse desa materia no exame final.
O exame constará de tres partes:
- A primeira é sobre cuestións gramaticais. Puntuará como máximo un 3,5 (50%).
- A segunda é analizar morfoloxicamente e sintacticamente e traducir á lingua
de uso oracións cos elementos gramaticais explicados. Puntuará como máximo un
2,8 (40%). A análise puntúa a metade e a tradución a outra metade da nota deste
apartado.
- A terceira os helenismos. Puntuará como máximo 0,70 (10% do exame).
As datas dos exames de cada avaliación xa están postos pola dirección do
centro; pero dependendo das necesidades do alumnado e segundo o criterio do
profesor e o desenvolvemento dos contidos poderase facer outra proba antes do
exame oficial; e se superas esta non teñen que ir ao exame oficial.
Hai que lembrar que a materia de Grego I ten unha avaliación continua,
polo tanto a nota final da materia é da terceira avaliación.
Tendo en conta o anterior, os contidos mínimos exixibles serán os que
aparecen nos criterios expostos, xa que a labor de análise e tradución implica o
coñecemento da gramática e ademais o uso correcto do dicionario. Non obstante, a
dificultade nas oracións e nos outros apartados vai graduada.

En A Coruña, a 28 de setembro.
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