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O presente documento contén o desenvolvemento do

currículo, para os cursos pares (4º ESO e 2º BACH),

establecido de cada materia asignada ao Departamento

didáctico segundo a RESOLUCIÓN do 29 de maio de 2019,

da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e

Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a

implantación, no curso académico 2019/20, do currículo

establecdio no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación

secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros

docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.
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1.Introducción e contextualización. Exordium

O IES Afonso X O Sabio está situado no concello de Cambre, no interior da urbanización A Barcala,
situada a tres km. do centro urbano do concello de Cambre. Na súa grande maioría trátase de alumnado
procedente da urbanización na que está situado o I.E.S. e outras similares, con habitantes procedentes do
contorno periurbano de A Coruña e poboacións limítrofes, atraídos por vivendas algo máis asequibles que
na cidade da Coruña.

A maioría do alumnado procede dun ámbito periurbano e ten un nivel socio-económico medio-
baixo. O nivel cultural, en xeral, podería calificarse tamén de medio. A isto hai que engadir a cada vez maior
presenza de alumnado de países con linguas e culturas moi diferentes. Os pais/nais dos alumnos constitúen
a primeira xeración con estudos medios, castelanizada, pero os avós ou outros familiares próximos son
falantes galegos non exclusivos. Algúns deles, procedentes do ámbito máis rural do concello de Cambre,
presentan dominio das dúas linguas; normalmente a lingua preferida cos fillos é o castelán, pero con
hábitos lingüísticos mixtos.

Todas as aulas encóntranse informatizadas xa que somos centro EDIXGAL

O IES Afonso X O Sabio (Cambre) ten unha dilatada experiencia no desenvolvemento de Programas
Europeos.

O recinto educativo consta de dous edificios independentes rodeados de unha ampla zona verde
axardinada .

O edificio central consta de tres plantas e un soto onde está situado o Taller de Tecnoloxía e dúas
aulas de desdobre . Na planta baixa sitúanse Secretaría, Conserxería, Dirección, Xefatura de Estudos,
Departamento de Orientación, aula de desdobre, aula de convivencia, aula de música, Sala de profesores,
Sala de pais, Biblioteca, os respectivos Departamentos, a Cafetería e un amplo Salón de Actos.

Na planta primeira encóntranse as aulas de ESO e, a aula de apoio, os distintos laboratorios, un
taller de tecnoloxía e dúas aulas de desdobre.

Na segunda planta encontramos: as aulas da ESO, a aula de debuxo e a aula de plástica, unha aula
de música e dúas aulas de informática.

No segundo edificio sitúase na planta baixa as aulas dos Ciclos Medio e Superior de
Administrativo , unha pequena sala do profesorado, unha aula para as actividades da ANPA, e unha
pequena dependencia de conserxería.

No primeiro andar encontramos as aulas de 1º de bacharelato e no segundo andar as aulas de 2º
de bacharelato respectivamente.
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2.Relación de compoñentes do departamento:

Susana Cristina Vicente Martínez, profesora de secundaria, xefa do departamento. Imparte Grego I
e Grego II, Latín I e II, un grupo de Latín de 4º ESO.

Martín Maki Liñayo, profesor de secundaria en prácticas, imparte un grupo de Cultura Clásica de 3º,
pertence ao departamento de filosofía.

3.As materias do departamento e as súas cargas horarias son as que seguen:

Grego I e Grego II:4 horas semanais en 1º e 2º de bacharelato

Cultura Clásica : O alumnado que opta polo estudo desta materia pertence a un grupo de 3º da E.S.O. ,
sendo a súa carga horaria de tres horas semanais.

Latín 4º ESO: alumnado distribuido en un grupo. A carga horaria é de 3 horas semanais.

Latín I: alumnado cunha carga horaria de 4 horas semanais.

Latín II: a materia ten en 2º de Bacharelato unha carga horaria de 4 horas semanais.

4.Análise e valoración das aprendizaxes imprescindibles que se impartiron e das que non
se impartiron no curso 2021/2022.

As aprendizaxes imprescindibles de Grego I, Grego II, Cultura Clásica 3º e 4º ESO, Latín 4º ESO ,
Latín I e Latín II leváronse a cabo sen ningún problema seguindo os criterios sinalados na programación
correspondente e de xeito totalmente presencial.

Cultura Clásica en 3º e 4º non ten continuidade no curso seguinte.

Grego I e Grego II compleméntanse, na primeira avaliación de Grego II faise un repaso do visto en
Grego I, en cuestións de Gramática e Sintaxe.

Latín 4º tampouco ten continuidade, xa que Latín I considérase un curso novo de Latín, non tendo
en conta o dado en 4º.

Latín I e Latín II tamén, coma Grego, compleméntanse.

En resumen, acadáronse os niveis mínimos imprescincibles e a valoración foi positiva en xeral.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: GREGO 2º BAC.

1. Introdución e contextualización

A materia de Grego na etapa de bacharelato ten como primeira finalidade introducir o alumnado no
coñecemento básico da lingua grega antiga nos seus aspectos morfolóxicos, sintácticos e léxicos, co
obxecto de lle permitir acceder directamente a algúns dos textos orixinais máis importantes da
tradición literaria helénica, a través dos cales chegou ata nós unha boa parte do denominado legado
clásico. O estudo da lingua e a literatura grega serve, ademais, como instrumento idóneo para se
iniciar nun coñecemento directo do pensamento e a cultura grega antiga, que constitúen a base da
civilización occidental.

Por outra banda, a través do estudo das peculiaridades morfosintácticas do grego antigo é
posible chegar a comprender máis profundamente conceptos lingüísticos que resultan esenciais para
avanzar no coñecemento e o uso correcto, tanto da lingua propia como doutras lingua estudadas polo
alumnado.

Partindo desta perspectiva, o estudo da materia organizouse en bloques que, con lixeiros
matices, aparecen nos dous cursos. Estes bloques refírense tanto a cuestións lingüísticas como a
temas culturais, tendo en conta que ambos os aspectos constitúen dúas facetas inseparables e
complementarias para o estudo da civilización grega, sen as que non é posible apreciar na súa verdadeira
dimensión a importancia do seu legado.

O primeiro destes bloques parte da relación entre o grego antigo e outras linguas da familia
indoeuropea, para analizar o papel que estas últimas tiveron na orixe e na formación de moitas
das linguas que se falan na actualidade. Para a explicación deste feito, que tradicionalmente foi
presentado como un dos principais argumentos para xustificar a importancia do estudo das linguas
clásicas, cómpre partir do marco xeográfico en que se desenvolve a civilización grega, marco que resulta
determinante na configuración do carácter dialectal da súa lingua. Ademais, estudarase a influencia dos
acontecementos históricos na evolución e no desenvolvemento das linguas literarias e na posterior
converxencia dos dialectos ata chegar a constituírse a koiné e o actual idioma grego. O alumnado
que estuda grego clásico aprende grego moderno con notable facilidade, nomeadamente se se estudou
mediante un método natural de aprendizaxe; é dicir, a metodoloxía das linguas modernas aplicada ao
estudo das linguas clásicas, que cada vez máis profesorado utiliza nas súas aulas.

Ao estudo dos aspectos netamente lingüísticos dedícanse tres bloques: o primeiro, previsto só
para o primeiro curso, céntrase nalgúns elementos básicos da lingua e, moi especialmente, no
procedemento de escritura, comezando por percorrer os sistemas coñecidos para analizar despois a
orixe e a evolución do alfabeto grego e a súa pronuncia e transcrición ao abecedario latino; os outros
dous niveis de descrición e explicación do sistema son a morfoloxía e a sintaxe, dúas realidades
inseparables que conforman e integran xuntas o aspecto gramatical. Preténdese iniciar o alumnado
no concepto de flexión, facendo especial fincapé na distinción entre o procedemento temático e o
atemático, estudando a estrutura interna das palabras e os elementos formais destas que serven para
definir a súa relación con outras dentro da oración. A sintaxe, á súa vez, ocúpase de estudar as
estruturas oracionais gregas e os elementos que definen as súas construcións máis características,
introducindo progresivamente niveis de maior complexidade. O fin último vai ser analizar e
comprender os propios textos, aos que se dedica outro dos bloques de contidos previstos nos dous
cursos, sempre de dificultade progresiva e adaptados aos contidos que o alumnado manexe en cada
momento.
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Pero como os textos non están carentes de contido, ou iso é o desexable, preténdese deste xeito
facer fincapé na necesidade de estudar desde o primeiro momento a lingua no seu contexto real,
como mecanismo de expresión intelectual e estética no que se exemplifican os contidos lingüísticos
estudados. A lingua e a cultura constitúen dúas realidades inseparables e complementarias para
afondar no coñecemento da civilización grega que, á fin e ao cabo, constitúe a cerna da nosa.

O bloque dedicado ao estudo desta civilización ten como obxecto identificar non só os fitos máis
importantes da súa historia senón tamén os aspectos propios da súa organización política e social e da
súa identidade cultural, visibles nos papeis familiares, nos traballos, nos avances científicos e técnicos,
nas festas e os espectáculos e, sobre todo, nas manifestacións relixiosas. Dentro destas merece especial
atención o estudo da mitoloxía, pois a súa influencia resulta decisiva para a configuración do
imaxinario occidental. Preténdese tamén iniciar o alumnado no coñecemento dalgunhas das
manifestacións artísticas máis significativas do mundo antigo, entre as que destacan, por unha banda, as
relativas ás artes plásticas e máis concretamente a escultura e a arquitectura, e, pola outra, ás literarias.
Procurouse neste bloque establecer sempre unha valoración desde o punto de vista do mundo
contemporáneo, unha comparación coa situación actual que enriqueza a nosa identidade.

Para rematar, dedícase un bloque ao estudo do léxico, entendendo que este resulta imprescindible
para avanzar no coñecemento de calquera lingua. Dentro deste ámbito préstase especial atención á
etimoloxía, non só porque esta serve para pór de manifesto o mantemento das raíces grecolatinas nas
linguas modernas senón, ademais, porque contribúe a que o alumnado adquira unha mellor
comprensión da súa propia lingua, axudándolle a precisar o significado de termos coñecidos ou a
descubrir outros que non utilizara anteriormente, e incorporándoos así, pouco a pouco, ao seu
vocabulario.

O estudo das linguas clásicas, e do grego en particular, constitúe un instrumento fundamental
para favorecer o discurso e, por tanto, a estruturación do pensamento do alumnado, o
desenvolvemento da lóxica lingüística e a disciplina mental que se manteñen no tempo aínda que se
esquezan os contidos concretos.

Por último, cómpre lembrar que nesta nosa sociedade que vive por e para o utilitarismo e o
inmediato será imprescindible facer unha reflexión sobre o valor do que é realmente importante para
que o noso alumnado adopte unha visión crítica da sociedade que o rodea. Os coñecementos
adquiridos nas aulas que nun principio poden parecer carentes de utilidade práctica resultan
verdadeiramente importantes cando capacitan a persoa para adoptar criterios que lle permitan
discernir entre o xusto e o inxusto, o relevante e o accesorio, entre o καλóν e o κακóν.

Os alumnos de Grego II coñecen a materia pois todos a cursaron en 1º BAC.

2. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave

A comunicación lingüística é a competencia clave que máis presenza terá na materia de Grego, xa
que o estudo da lingua, da súa orixe e evolución, do seu funcionamento interno, do seu léxico e dos
seus textos ha redundar sen dúbida nun maior coñecemento e dominio das linguas propias. Non
obstante, deberase ter en conta tamén o tratamento das outras competencias.

O labor de análise morfosintáctica e tradución non só constitúe por si mesmo un importante
exercicio intelectual, senón que ao mesmo tempo estimula a memoria, a lóxica de pensamento e
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os hábitos de disciplina no estudo, mellorando o razoamento e impulsando a competencia clave de
aprender a aprender.

A competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía poden traballarse nos
temas de cultura e civilización, e nas epígrafes referidas á localización xeográfica e temporal.

A competencia dixital deberá estar presente en todo momento; a procura de información na rede,
a súa selección crítica e a súa utilización, entendidas como un proceso guiado polo profesorado,
deberán servirnos para programar traballos colaborativos e producir novos materiais, e pólos ao dispor
da comunidade educativa.

As competencias sociais e cívicas poden traballarse nomeadamente nos bloques referidos á
civilización. A vida no mundo grego, na súa dimensión político-social ou relixiosa préstase sempre á
valoración e á comparación co mundo actual, salientando semellanzas e diferenzas, e fomentando
un xuízo crítico da realidade. Deste xeito, cobran nova forza conceptos como democracia, xustiza,
igualdade, cidadanía e diversidade.

A competencia en conciencia e expresión cultural, ademais de no estudo da literatura grega, está moi
presente nos contidos referidos ás artes plásticas, ás festas e os espectáculos, e ás manifestacións
relixiosas, entre as que tamén se contan os xogos deportivos. Coñecer e valorar todas estas
manifestacións culturais artísticas, diferenciando xéneros e estilos, recoñecendo canons estéticos e
estilos artísticos, lévanos a consideralas como parte do patrimonio dos pobos e a apreciar dun
xeito especial aquelas que están dentro do noso contorno, ben sexa nas páxinas dun libro ou ben nun
museo ou nun depósito arqueolóxico.

A competencia que traballa o sentido da iniciativa e o espírito emprendedor estará presente sobre
todo no bloques de contidos non lingüísticos, para aproveitar a metodoloxía do traballo en grupo de
xeito responsable e proactivo.

No punto 4 da presente programación recóllense as competencias clave relacionadas cos
correspondentes contidos e estándares de aprendizaxe. En vermello figura a competencia clave
máis importante de cada estándar de aprendizaxe.

3. Obxectivos

A materia GREGO II contribúe a acadar os seguintes obxectivos do bacharelato:

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha
conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de
autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na
construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade.

b) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz
aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.

c) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá.
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d) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.

e) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación.

f) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus
antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no
desenvolvemento e na mellora do seu contorno social.

g) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as
habilidades básicas propias da modalidade elixida.

g) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de
formación e enriquecemento cultural.

4.Relación de contidos e estándares de aprendizaxe avaliables

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de
aprendizaxe

Competencias clave

Bloque 1:
Lingua Grega

 e
 f
 h

 B1.1. Dialectos
antigos, dialectos
literarios e koiné.

 B1.1. Coñecer as
orixes dos dialectos
antigos e literarios,
clasificalos e
localizalos nun mapa.

 GR2B1.1.1. Delimita
ámbitos de influencia
dos distintos
dialectos, situando
con precisión puntos
xeográficos, cidades
ou restos
arqueolóxicos
coñecidos pola súa
relevancia histórica.

 CCL
 CD
 CCEC

 d
 f

 B1.2. Do grego clásico
ao grego moderno.

 B1.2. Comprender a
relación directa entre
o grego clásico e o
moderno, e sinalar
algúns trazos básicos
que permiten percibir
este proceso de
evolución.

 GR2B1.2.1. Compara
termos do grego
clásico e os seus
equivalentes en grego
moderno, constatando
as

semellanza
s e as diferenzas que
existen entre uns e
outros e analizando a
través destas as
características
xerais

que definen
o proceso de
evolución.

 CCL
 CAA

 d
 f

 B1.2. Do grego clásico
ao grego moderno.

 B1.3. Recoñecer a
evolución da lingua
grega ata chegar ao
momento actual nos
aspectos fonéticos,
morfosintáctico e
léxico.

 GR2B1.3.1. Coñece
a pronuncia da lingua
grega moderna e
utiliza algunhas
palabras e
expresións básicas.

 CCL
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Bloque 2. Morfoloxía

 d
 e
 f

 B2.1. Revisión da
flexión nominal e
pronominal: formas
menos usuais e
irregulares.

 B2.1. Identificar,
analizar, traducir e
efectuar a retroversión
de calquera tipo de
formas nominais e
pronominais.

 GR2B2.1.1. Recoñece
con seguridade e
axudándose co
dicionario calquera
tipo de formas
nominais e
pronominais,
declínaas e sinala o
seu equivalente en
galego e/ou en
castelán.

 CCL

 d
 e
 f

 B2.2. Revisión da
flexión verbal:
conxugación atemática.
Modos verbais.

 B2.2. Identificar,
conxugar, traducir e
efectuar a retroversión
de calquera tipo de
formas verbais.

 GR2B2.2.1. Recoñece
con seguridade e
axudándose do
dicionario calquera
tipo de formas
verbais, conxúgaas e
sinala o seu
equivalente en galego
e/ou en castelán.

 CCL

 d
 e
 f

 B2.3. Análise morfolóxica.  B2.3.
 Coñecea s categorías

gramaticais.

 GR2B2.2.1. Nomea e
describe as
categorías
gramaticais, sinalando
as características que
as distinguen.

 CCL

 d
 e
 f

 B2.3. Análise morfolóxica.  B2.4. Coñecer,
identificar e distinguir
os formantes das
palabras.

 GR2B2.4.1. Identifica
e distingue en
palabras propostas os
seus formantes,
sinalando e
diferenciando
lexemas e afixos, e
procura exemplos
doutros termos nos
que estean presentes

 CCL

 d
 e
 f

 B2.3. Análise morfolóxica.  B2.5. Realizar a
análise morfolóxica
das palabras dun texto
grego.

 GR2B2.5.1.

Sabe

determinar
a forma, a clase e a
categoría gramatical
das palabras dun
texto, detectando
correctamente coa
axuda do dicionario
os morfemas que
conteñen información
gramatical.

 CCL

Bloque 3.
Sintaxe

 d
 e
 f

 B3.1.
Estu

do

pormenorizado
da sintaxe nominal e

 B3.1. Recoñecer os
valores dos casos e os
usos sintácticos do
sistema pronominal.

 GR2B3.1.1. Recoñece
os valores dos casos
gregos e os usos dos
pronomes en frases e
textos propostos.

 CCL
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pronominal.
 d
 e
 f

 B3.1.
Estu

do

pormenorizado
da sintaxe nominal e
pronominal.

 B3.2. Recoñecer os
usos das
preposicións e dos
complementos
circunstanciais.

 GR2B3.2.1. Recoñece
os valores das
preposicións e
identifica os
complementos
circunstanciais.

 CCL

 d
 e
 f

 B3.2. Usos modais.  B3.3. Coñecer e
identificar os usos
modais propios da
lingua grega.

 GR2B3.3.1. Coñece,
identifica e traduce
correctamente os
usos modais propios
da lingua grega.

 CCL

 d
 e
 f

 B3.3. Tipos de oracións
e construcións
sintácticas.

 B3.4. Recoñecer e
clasificar as

oracións e as
construcións
sintácticas.

 GR2B3.4.1.
Recoñece e clasifica
oracións e
construcións
sintácticas.

 CCL

 d
 e
 f

 B3.4. Oración
composta. Formas de
subordinación.

 B3.5. Recoñecer os
nexos subordinantes e
os tipos de oracións
subordinadas.

 GR2B3.5.1.
Recoñece, clasifica,
analiza e traduce
correctamente os
nexos subordinantes.

 CCL

 d
 e
 f

 B3.4. Oración
composta. Formas de
subordinación.

 B3.6. Coñecer as
funcións das formas
non persoais do verbo.

 GR2B3.6.1. Identifica
formas non persoais
do verbo en frases e
textos, tradúceas
correctamente e
explica as súas
funcións.

 CCL

 GR2B3.6.2.
Coñ

ece,

analiza
e traduce

correctame
nte as construcións
de participio,
relacionándoas
con

construción
s análogas noutras
linguas que coñeza.

 CCL

 d
 e
 f
 i

 B3.5. Análise, tradución
e interpretación de
textos.

 B3.7. Relacionar e
aplicar coñecementos
sobre elementos e
construcións
sintácticas da lingua
grega en

interpretación
e tradución de textos
de textos clásicos.

 GR2B3.7.1.
Recoñece, distingue e
clasifica os tipos de

oracións e as
construcións
sintácticas gregas,
relacionándoas con
construcións análogas
noutras linguas que
coñeza.

 CCL

 GR2B3.7.2. Identifica
na análise de frases e
textos de dificultade
graduada elementos
sintácticos propios da
lingua grega,
relacionándoos para
traducilos cos seus
equivalentes en
galego e castelán.

 CCL
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Bloque 4. Literatura

 d
 e
 h
 i
 n

 B4.1. Xéneros literarios:
épica, historiografía,
drama (traxedia e
comedia), lírica, oratoria
e fábula.

 B4.1. Coñecer as
características dos
xéneros literarios
gregos, os seus
autores e obras máis
representativas, e as
súas influencias na
literatura posterior.

 GR2B4.1.1. Describe
as características
esenciais dos xéneros
literarios gregos, e
identifica e sinala a
súa presenza nos
textos propostos.

 CCL
 CCEC

 d
 e
 h
 i
 n

 B4.1. Xéneros literarios:
épica, historiografía,
drama (traxedia e
comedia), lírica, oratoria
e fábula.

 B4.2. Analizar,
interpretar e situar no
tempo textos mediante
lectura comprensiva,
distinguindo o xénero
literario ao que
pertencen, as súas
características
esenciais e a súa
estrutura, se a
extensión da pasaxe
elixida o permite.

 GR2B4.2.1. Realiza
eixes cronolóxicos e
sitúa neles autores,
obras e outros
aspectos relacionados
coa literatura grega.

 CMCCT
 CCEC

 GR2B4.2.2. Distingue
o xénero literario ao
que pertence un
texto, as súas
características e a
súa estrutura.

 CCL

 d
 e
 h
 i
 n

 B4.1. Xéneros literarios:
épica, historiografía,
drama (traxedia e
comedia), lírica, oratoria
e fábula.

 B4.3. Coñecer os fitos
esenciais da literatura
grega como base da
literatura e da cultura
europea e occidental.

 GR2B4.3.1. Explora a
conservación dos
xéneros e os temas
literarios da tradición
grega mediante
exemplos da
literatura
contemporánea, e
analiza o uso que se
fixo deles.

 CCL
 CCEC

 d
 e
 h
 i
 n

 B4.1. Xéneros literarios:
épica, historiografía,
drama (traxedia e
comedia), lírica, oratoria
e fábula.

 B4.4. Establecer
relacións e
paralelismos entre a
literatura clásica e a
posterior.

 GR2B4.4.1.

Pode establecer
relacións e
paralelismos entre a
literatura grega e a
posterior.

 CCEC

Bloque 5. Textos

 d
 e
 f
 n

 B5.1. Tradución e
interpretación de textos
gregos.

 B5.1. Coñecer,
identificar e relacionar
os elementos
morfolóxicos da lingua
grega en
interpretación e
tradución de textos
gregos.

 GR2B5.1.1. Utiliza
adecuadamente a
análise morfolóxica e
sintáctica de textos
gregos para efectuar
correctamente a súa
tradución.

 CCL

 d
 e
 g

 B5.2. Uso do dicionario.  B5.2. Utilizar o
dicionario e procurar o
termo máis apropiado
na lingua propia para
a tradución do texto.

 GR2B5.2.1. Utiliza
con seguridade e
autonomía o dicionario
para a tradución de
textos, e identifica en
cada caso o termo

 CCL
 CD
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máis apropiado na
lingua propia en
función do contexto e
do estilo empregado
polo/a autor/a.

 d
 e
 f

 B5.3. Comentario e
análise filolóxica de
textos de grego clásico
orixinais, preferiblemente
en prosa.

 B5.3. Realizar a
tradución, a

interpretación e o
comentario lingüístico,
literario e histórico de
textos de grego
clásico.

 GR2B5.3.1. Aplica os
coñecementos
adquiridos para
realizar comentario
lingüístico, literario e
histórico de textos.

 CCL
 CCEC

 a
 d
 e
 h
 n

 B5.4. Coñecemento do
contexto social, cultural
e histórico dos textos
traducidos.

 B5.4. Coñecer o
contexto social,
cultural e histórico dos
textos traducidos.

 GR2B5.4.1. Identifica
o contexto social,
cultural e histórico dos
textos propostos,
partindo de
referencias tomadas
dos propios
textos e

asociándoa
s con coñecementos
adquiridos
previamente.

 CSC
 CCEC

 d
 n

 B5.5. Identificación das
características formais
dos textos.

 B5.5. Identificar as
características formais
dos textos.

 GR2B5.5.1. Recoñece
e explica a partir de
elementos formais o
xénero e o propósito
do texto.

 CCL

Bloque 6. Léxico

 d
 e
 f

 B6.1. Helenismos
máis frecuentes
do léxico
especializado e
común.

 B6.1.
Recoñecer os
helenismos
máis
frecuentes do
vocabulario
común e do
léxico
especializado,
e remontalos
aos étimos
gregos
orixinais.

 GR2B6.1.1.
Identifica os
helenismos
máis frecuentes
do vocabulario
común e do
léxico
especializado,
e explica o seu
significado a
partir dos
étimos gregos
orixinais.

 CCL

 d
 e
 f

 B6.1. Helenismos
máis frecuentes
do léxico
especializado e
común.

 B6.2. Identificar
a etimoloxía e
coñecer o
significado das
palabras de
orixe grega da
lingua propia
ou de outras,
obxecto de
estudo de
léxico común e
especializado.

 GR2B6.2.1.
Deduce e
explica o
significado de
palabras da
propia lingua
ou de outras,
obxecto de
estudo, a
partir dos
étimos gregos
dos que
proceden.

 CCL

 d
 e
 f
 n

 B6.2. Ampliación
de vocabulario
básico grego:
linguaxe literaria
e filosófica.

 B6.3. Coñecer,
identificar e
traducir o léxico
grego.

 GR2B6.3.1.
Explica o
significado de
termos gregos
mediante
termos

 CCL
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equivalentes
en galego e en
castelán.

 GR2B6.3.2.
Deduce o
significado de
palabras
gregas non
estudadas a
partir do
contexto ou
de palabras
da súa lingua
ou doutras que
coñeza.

 CCL

 d
 e
 f
 n

 B6.2. Ampliación
de vocabulario
básico grego:
linguaxe literaria
e filosófica.

 B6.4.
Relacionar
palabras da
mesma familia
etimolóxica ou
semántica.

 GR2B6.4.1.
Comprende e
explica a
relación entre
termos
pertencentes
á mesma
familia
etimolóxica ou
semántica.

 CCL

 d
 e
 f

 B6.3. Etimoloxía
e orixe das
palabras da
propia lingua.

 B6.5.
Recoñecer a
etimoloxía e
evolución das
palabras da
propia lingua.

 GR2B6.5.1.
Recoñece e
distingue
cultismos,
termos
patrimoniais e
neoloxismos a
partir do
étimo grego,
e explica as
evolucións
que se
producen nun
caso e en
outro.

 CCL

 d
 e
 f

 B6.4.
Descomposición
de palabras nos
seus formantes.

 B6.6.
Recoñecer e
identificar os
elementos
léxicos e os
procedementos
de formación
do léxico
grego, a
derivación e a
composición,
para entender
mellor os
procedementos
de formación
de palabras
nas linguas
actuais.

 GR2B6.6.1.
Descompón
palabras
tomadas tanto
do grego
antigo como
da lingua
propia nos
seus
formantes, e
explica o seu
significado.

 CCL

 GR2B6.6.2.
Saber descompor

unha palabra nos seus
formantes e coñecer o
seu significado en grego,
para aumentar o caudal
léxico e o coñecemento
da lingua propia.

 CCL
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Os contidos de lingua grega traballados no primeiro curso serán tratados con máis
profundidade, de maneira que serán prioritarios en relación cos aspectos culturais e literarios.

Os novos contidos non vistos no curso anterior figuran secuenciados por trimestres no punto
seguinte (4.1) da presente programación.

Trataranse ao longo do curso tamén os aspectos literarios e as obras dos seguintes autores:
Homero, Sófocles, Aristófanes e os líricos Alceo e Safo. Estes son os autores elixidos para as lecturas
do curso tal como aparecen detalladas no apartado da lectura incluído no apartado 13 da presente
programación.

4.1.Temporalización

Temporalización dos estándares de aprendizaxe do bloque 1: 1º trimestre

A temporalización dos estándares de aprendizaxe dos demais bloques corresponden ao 1º, 2º
e 3º trimestre.

1º trimestre

A voz media e a voz pasiva

Verbos contractos.

Verbos consonánticos.

Verbos en -μι.

Formas nominais do verbo: infinitivos e participios.

Pronomes-adxectivos indefinidos, relativos e numerais. TEXTOS: Apolodoro, Esopo.

2º trimestre

- Os modos verbais.
- Funcións dos casos.
- Sintaxe do infinitivo.
- Sintaxe do participio. TEXTOS: Xenofonte: Anábase.

3º trimestre

- Sintaxe oracional. A oración simple.
- Parataxe.
- Hipotaxe: sustantiva, adxectiva e adverbial.

TEXTOS: Xenofonte e fragmentos de Apolodoro.

O bloque de contidos de Literatura serán estudados nos tres trimestres.
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4.2.Grao mínimo de consecución para superar a materia

Figuran en vermello no cadro que se achega no punto 4 da presente programación.

4.3.Procedementos e instrumentos de avaliación

A continuación enuméranse os procedementos e instrumentos de avaliación correspondentes
aos estándares de aprendizaxe dos distintos bloques de contidos:

- Observación: traballo diario, participación na clase (respostas a cuestións presentadas polo
profesor, formulación de preguntas e exposición de ideas), a realización das actividades e a
actitude xeral ante a materia, incluídas as normas de convivencia, etc.

- Interrogatorio: preguntas orais e escritas.
- Proba escrita.

5.Concrecións metodolóxicas

A tradución será a tarefa básica do curso; facilitaranse ao alumno por escrito unhas normas básicas
de tradución.

Tentarase acadar que o alumno lea o texto na súa totalidade, o divida en oracións, o analice
morfosintacticamente e finalmente o traduza. Por último, terá que ler a tradución e corrixir posibles erros
de expresión na súa lingua.

Ademais de traducir o texto, deberanse recoñecer os seus elementos históricos, culturais, etc. Para
iso recomendaranse distintas lecturas e serán necesarios os coñecementos do curso anterior.

No estudo da literatura darase especial importancia á lectura e comentario de textos traducidos
representativos de cada xénero.

Introducirase o uso do dicionario: daranse unhas normas básicas para o seu correcto manexo
facendo ver que o dicionario non resolve tódolos problemas da tradución e que, se se usa
incorrectamente, pode incluso provocar confusións.

O traballo da tradución realizarano os alumnos pola súa conta, dentro do horario de clases; na
aula corrixiranse os textos e comentaranse tódolos aspectos necesarios.

A única diferenza (relativa) co curso anterior será a maior dedicación á tradución de textos gregos
orixinais. Xa dende o principio alternaranse na clase o repaso e profundización nos distintos aspectos
gramaticais coa tradución dos textos gregos mencionados nos contidos.
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6.Materiais e recursos didácticos

Para afondar nos contidos de lingua grega traballados no primeiro curso, os alumnos poden volver a
usar o libro de texto do curso anterior Grego 1/2, Consorcio editorial galego.

Diccionario Manual Griego – Español, Vox

Aula Virtual: Exercicios, material de reforzo….

7. Avaliación, cualificación e promoción do alumnado

En canto á AVALIACIÓN, ademáis do exposto neste mesmo punto na programación de Grego I,
realizaranse varias probas escritas de tradución de textos ao longo do curso (cinco como máximo).
Ademais valorarase moi positivamente o traballo diario na clase.

MÍNIMOS imprescindibles para superar a materia:

- Ter nota de cinco ou superior no último exame .
- Entregar dentro de prazo a Gramática cos seus apartados obrigatorios: Fonética, Morfoloxía
e Sintaxe.

- Entregar dentro de prazo os traballos de literatura.
- Mostrar ao longo do curso unha disposición axeitada na aula, no referido ao traballo e á actitude.

O proceso de avaliación continua require a asistencia regular ás clases e as actividades
programadas para a materia. A falta á clase inxustificada de modo reiterado pode provocar a
imposibilidade da aplicación correcta dos criterios xerais de avaliación e da propia avaliación continua.
No caso de que se dese a circunstancia anterior segundo as directrices recollidas na normativa do
centro, o profesor poderá establecer un sistema extraordinario de avaliación consistente nunha proba
escrita que se realizaría no mes de xuño, proba que debe ser superada con un 5 para poder aprobar a
materia.

Aqueles alumnos que cometan actos ilícitos no desenvolvemento dunha proba, obterán cualificación
de 0 puntos nesa proba, coas consecuencias que iso supón para o cálculo da nota trimestral ou final.
Considérase tamén acto ilícito ter calquera tipo de anotación no que figuren contidos dos que o
alumno se vai avaliar independentemente de que faga uso dela ou non e de que aparezan ou non na
proba. Está prohibido levar aos exames teléfonos móbiles e dispositivos electrónicos en xeral; no caso de
non cumprir este requisito, o alumno será cualificado con 0 ptos. nesa proba.

7.1 Criterios de cualificación

Avaliación continua trimestral:

-Exames escritos. 80%

-Observación na aula 20%
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Exames: realizarase un exame de tradución e análise de textos cada trimestre. A cualificación dese

exame será de 6 puntos a tradución e 4 puntos o análise de todo o texto. Esta transformarase no 80% da

nota final da avaliación.

-Observación na aula. 20%: Ao tratarse dunha ensinanza presencial, na que os alumnos asisten
obrigatoriamente a clase, establécese unha relación cotiá que permite ao profesor contemplar, ademais
dos resultados numéricos que proporcionan os exames e controles, unha serie de factores que permiten
valorar mais e mellor o esforzo que o alumno realiza.

Ao final de cada trimestre poderase facer unha proba específica dos temas de literatura teórica e

helenismos de uso frecuente ou poderá sustituirse por traballos individuais.

Recuperación:

Aqueles alumnos que suspendan unha avaliación terán a oportunidade de recuperala co exame do
seguinte trimestre, dado que esta é unha asignatura progresiva. Así un resultado positivo na avaliación
ordinaria de xuño suporá a recuperación das anteriores.

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA : XUÑO

Comprende toda a materia do curso, libros de lectura incluídos.

O modelo de exame será unha “contaminatio” dos distintos exames efectuados ao longo do curso.

Así mesmo teranse en conta as faltas de ortografía, descontándose 0,25 por til sen poñer, e 0,75
punto por faltas ortográficas doutra índole (máximo 1 punto en total). Cremos que é importantísimo que o
alumnado, tanto de humanidades como de ciencias, se exprese correctamente na súa lingua materna
(galego ou castelán) e faga un bo uso da mesma.
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8.Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica
docente

- Fomentar nos alumnos a autorreflexión, a curiosidade intelectual, o espírito crítico e a
comprensión e estima cara ós seus semellantes, calidades todas elas descubertas e potenciadas
polo humanismo grego e que seguen vixentes na cultura occidental.

- Mellora a expresión oral e escrita nas linguas propias e as estranxeiras, reflexionando
sobre os elementos fundamentais que constitúen as linguas e as súas influencias no espazo
e no tempo.

- Recoñece o papel integrador do mundo grego na literatura occidental.

- Comprende que as linguas reflicten os esquemas mentais das sociedades e pobos que as
falan.

- Facilita o coñecemento da lingua e a cultura gregas en si mesmas e como fonte
principal do pensamento e da cultura occidental.

- Penetra dese xeito, sequera someramente, na antigüidade da lingua galega e da española,
fundamentalmente nos aspectos referentes ó léxico.

- Acada o debido coñecemento dos principais fenómenos mofolóxicos, léxicos e
sintácticos da lingua grega clásica.

- Facilita, por medio do grego, un maior coñecemento do vocabulario común e do
científico-técnico do galego e do español, baseados principalmente no léxico grego. Farase
especial fincapé na etimoloxía dos termos científicos e técnicos.

- Interpreta textos literarios sinxelos, facendo previamente a súa tradución, para poder
ler as fontes na lingua orixinaria.

9.Organización das materias pendentes

Non pode darse a situación de ter pendente a materia Grego II neste curso.

10.Acreditación de coñecementos previos

O proceso para acreditar os coñecementos previos vai paralelo ao apartado referido ás materias
pendentes.

Dase a posibilidade de aprobar a materia por parciais ou mediante un exame final. Se se aproban os
dous parciais, non haberá que realizar o final.

O exame final abarcará tódolos contidos do programa.

O Departamento de Latín e Grego prestará orientación e axuda proporcionando follas de exercicios.
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Haberá un control quincenal do traballo deste alumnos por parte do profesor. Neste caso o control
quincenal consistirá en fixar un recreo determinado para explicacións necesarias e resolución de dúbidas
e seguir o traballo marcado previamente.

Datas:

1º Exame: Decembro de 2022.

2º Exame: Marzo de 2023.

Final: será fixado no mes de Maio.

11. Deseño da avaliación inicial

A realización dunha avaliación inicial non é algo a priori moi necesario. A pesar disto, de realizala,
consistirá nunha breve proba escrita que consistirá nunha breve tradución e cuestión de morfoloxía
nominal, pronominal e verbal.

12.Medidas de atención á diversidade

En principio, dado o número de alumnos e o nivel, non cremos necesaria a adopción de ningunha
medida previa, dadas as características académicas concretas do noso alumnado este curso. De tódolos
xeitos, se ó longo do curso detectásemos calquera tipo de carencia tentariamos poñer os medios para
resolvelas: cambio de ritmo na clase, material distinto, reforzos en determinados temas, etc. O
Departamento ten preparados materiais (fichas…) para cando sexa necesario. Para garantir distintos
ritmos de aprendizaxe, pois cada alumno ten o seu ritmo e a súa forma de aprender, ofrécense
actividades de consolidación relativas aos contidos claves da unidade pero tamén traballo de
afondamento para aqueles alumnos que teñen interese de ir máis alá dos contidos curriculares.

13.Elementos transversais

Os elementos transversais que se traballarán ao longo do curso na materia Grego II serán os
seguintes: a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as
tecnoloxías da información e da comunicación, o emprendemento, e a educación cívica e constitucional.

- Educación para a igualdade entre sexos.

Recoñecer en textos clásicos e actuais situacións nas que se produza calquera tipo de
discriminación por razón de sexo.

Reflexionar e opinar sobre as situacións observadas, aportando posibles situacións para evitar a
discriminación.

Acadar o compromiso de evitar, en calquera situación comunicativa, formas, termos e
expresións que denoten discriminación.
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Rexeitamento ante calquera situación, da vida cotiá e de relación social, de
discriminación por razón de sexo.

- Educación moral e cívica.

Utilizar a lingua oral e escrita como instrumento para relacionarse cos demais e chegar a acordos.

Reflexionar sobre o uso da lingua como medio para transmitir ideas, pensamentos e opinións,
respectando os xuízos e opinións alleas.

Acadar un compromiso persoal para a conversación do patrimonio artístico, lingüístico e cultural.

- Educación para a paz.

Analizar e recoñecer nos textos gregos ás achegas de personaxes de calquera ámbito do mundo
latino no fomento da paz, as relacións entre os diversos pobos e a convivencia. Aplicar as normas que
rexen o intercambio comunicativo, sabendo respectar e aceptar as opinións dos demais.

Apreciar e valorar a diversidade lingüística e cultural de España e Europa como mostra da
diversidade e riqueza culturais.

- Educación ambiental.

Recoñecer e identificar no entorno restos arqueolóxicos que se relacionen co ámbito grego.

Manter un compromiso e unha implicación persoal para acadar o mantemento e conservación
de pegadas do mundo clásico no entorno natural, sabendo apreciar os avances tecnolóxicos e o
respecto das antigas civilizacións pola natureza.

14. Actividades complementarias e extraescolares

Asistencia ao Festival de Teatro Clásico, normalmente no segundo trimestre.

Prevemos a realización dunha saída a un entorno cultural clásico xunto co Departamento de Xeografía
e Historia, durante o Carnaval ben a Italia ou Grecia.

Actividades complementarias a realizar no propio centro: Concurso on line Odisea.

15.Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación

O punto central desta avaliación será comprobar se se están a acadar os obxectivos propostos, se
os contidos e a temporalización discorren segundo o programado e se os alumnos son quen de seguir o
ritmo da clase en xeral.
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Todo isto estudarase na reunión de departamento mensual, tras as xuntas de avaliación cos
resultados na man e ao final do curso cos resultados definitivos. Se, ao longo de todo este proceso de
análise se detectaran disfuncións graves entre a marcha das clases e o escrito na programación didáctica do
curso, tentaríanse poñer os medios para solucionalas.

Por outra parte, no resto das reunións mensuais comprobarase o seguimento da
programación da materia para ver se é necesario realizar alguna modificación.



24

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: LATÍN 4º DE E.S.O.

1. Introdución e contextualización:

A materia de Latín de 4º de E.S.O. é unha das dúas que o alumnado pode cursar dentro das
materias de opción do bloque de materias troncais na opción de ensinanzas académicas neste segundo
ciclo da etapa. Tenunha carga lectiva de 3 horas semanais.

A materia de Latín en 4º curso da E.S.O. ha de considerarse nunha dobre vertiente: por un lado,
pode ser unha materia que o alumnado curse un só ano académico, por ser este o último dunha etapa e,
por tanto, o único contacto que teráco Latín; por outro lado, pode ser para moitos, o primiero de tres
cursos da materia se optan por seguir nos estudios na modalidade de bacharelato humanístico. Isto fai que
o Latín de 4º de E.S.O. deba ser un curso pechado en si mesmo e, ao mesmo tempo, a introdución para un
posterior estudio máis profundo en bacharelato. Así, prantexa o reto de iniciar ao alumnado no estudo da
lingua latina, pois trátase en efecto, dunha disciplina cunha dimensión fundamentalmente ligüística, pero
ofrece tamén un amplo panorama de contidos culturais: contidos de carácter xeográfico, histórico,
institucional, mitolóxico, arqueolóxico eartístico.

O tratamento da materia fará fincapé no legado histórico-cultural do mundo romano e no legado
lingüístico do latín, destacando ao mesmo tempo o papel que este desempeña tanto na orixe e
fundamento das linguas romances como da cultura occidental, é dicir, o que coñecemos como herdanza
clásica.

O estudo do latín como lingua flexiva proporciona mediante a comparación unha sólida base
científica para o estudo e o perfeccionamento progresivo no manexo doutras linguas. A comparación do
latín coa lingua propia e con outras linguas modernas, propicia o seu mellor coñecemento, aprendizaxe e
uso; o estudo da formación das palabras, as etimoloxías, dos latinismos en contextos axeitados e de termos
científico-técnicos, permiten unha mellor comprensión do léxico de uso común e do culto. A análise
sintáctica do latín abre o camiño para reflexionar sobre os mecanismos sintácticos das linguas de uso do
alumno. O idioma latino, logo de adquiridos uns mínimos coñecementos sobre os seus mecanismos
morfosintácticos e o seu léxico, permite entender as linguas romances como resultado dunha evolución e
atopar paralelismos entre elas que axuden no seu estudo.

O estudo da orixe e a evolución do latín ás linguas romances proporciónalle ao alumnado os
instrumentos necesarios para comprender e analizar os procesos de cambios fonéticos, morfosintácticos e
semánticos que deron lugar aos procedementos que rexen hoxe as súas linguas, e axuda a incrementar de
xeito notable o seu léxico. A reflexión sobre o léxico coñecido, a adquisición de novas palabras e a
comprensión das estruturas da lingua latina interveñen de xeito notable no uso máis eficaz da lingua propia
como instrumento de aprendizaxe, comunicación e interpretación da realidade.

Na dimensión histórico-cultural o obxectivo é presentar os aspectos máis relevantes da sociedade e
da cultura romanas en relación co mundo actual e estimulando un achegamento crítico.

2. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave:

1- Comunicación lingüística (CCL):

É a competencia clave que máis presenza terá na materia de Latín, xa que o estudo da lingua latina,
da súa orixe e evolución, do seu funcionamento interno, do seu léxico e dos seus textos redundará sen
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dúbida nun maior coñecemento e dominio das linguas propias, conduce sen dúbida á comprensión e ó
sabercomunicar.

A través do estudo da estructura morfosintáctica do latín, chégase a unha mellor comprensión da
gramática das linguas romances e daquelas que comparten co latín o carácter flexivo.

A análise dos mecanismos da formación de palabras e a evolución fonética, as etimoloxías,
posibilitan a ampliación do vocabulario básico e permiten a comprensión dunha terminoloxía científica e
técnica. O enfoque evolutivo fomenta o a consciencia da variabilidade lingüística a través do tempo e dos
contextos xeográficos e sociais, o interese e o respecto polas linguas, así coma a reflexión crítica sobre os
estereotipos lingüísticos e culturais.

A relación cos temas culturais, cos mitos e os tópicos do mundo grecolatino conduce a un mellor
coñecemento da literatura posterior na que perviven estes elementos, fomentando o interese pola lectura.

2- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT):

Poden ser traballadas nos temas de culturae civilización latinas, nomeadamente na educación en
Roma, no urbanismo e na enxeñaría romana, e as vías de comunicación, en tanto que manifestacións da
actividade humana.

3- Competencia dixital (CD):

Deberá estar presente en todo momento. A procura de información na rede, a súa selección crítica
e a súa utilización, entendidas como un proceso guiado polo profesor, deberá servirnos para programar
traballos colaborativos e producir novos materiais para pór á disposición da comunidadeeducativa.

4- Aprender a aprender (CAA):

O labor de tradución non só constitúe por si mesmo un importante exercicio intelectual, senón que
ao mesmo tempo estimula a memoria, a lóxica de pensamento e os hábitos de disciplina no estudo,
mellorando o razoamento e impulsando a competencia clave de aprender aaprender.

5- Competencias sociais e cívicas (CSC):

Poden ser traballadas particularmente nos bloques referidos á civilización. A vida no mundo
romano, na súa dimensión político-social ou relixiosa préstase sempre á valoración e á comparación co
mundo actual, salientando semellanzas e diferenzas, e fomentando un xuízo crítico da realidade. Esta
análise debe conducir ao rexeitamento da discriminación social ou por razón de sexos e ao fomento da
participación cidadá. Deste xeito, cobran nova forza conceptos como democracia, xustiza, igualdade,
cidadanía ediversidade.

6- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE):

Estará presente sobre todo nos bloques de contidos non lingüísticos, para aproveitar a metodoloxía
do traballo en grupo de xeito responsable e proactivo. Este traballo en grupo pretende fomentar o espíritu
colaborativo e o afán de superación.

7- Conciencia e expresións culturais (CCEC):

Está moi presente, ademais de no estudo da literatura latina, nos contidos referidos ás artes
plásticas en Roma,ourbanismo e a romanización de Hispania e da Gallaecia. Coñecer e valorar todas estas
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manifestacións culturais artísticas, diferenciando xéneros e estilos, recoñecendo canons estéticos ou
tópicos literarios, lévanos a consideralas como parte do patrimonio dos pobos e a apreciar dun xeito
especial aquelas que están dentro do noso contexto, ben sexa nas páxinas dun libro, ben nun museo ou
nun depósito arqueolóxico.

3. Obxectivos

No 4º curso da E.S.O., a asignatura de LATÍN decontribuirá a acadar os seguintes obxectivos:

1- Desenvolver os hábitos de organización, traballo e disciplina no estudo, a partir dos mecanismos de
estruturación mental que implica o proceso de análise e tradución de textoslatinos.

2- Reflexionar sobre os elementos formais e as estruturas lingüísticas das linguas romances coñecidas
polo alumno, a través da comparación co latín, modelo de linguaflexiva.

3- Identificar e relacionar elementos morfolóxicos, sintácticos e léxicos da lingua latina que permitan a
análise e a tradución de textossinxelos.

4- Mellorar a lectura comprensiva e a expresión oral e escrita mediante o coñecemento do vocabulario e as
estruturas gramaticais latinas.

5- Utilizar as regras fundamentais de evolución fonética do latín ás linguas romances e identificar palabras
patrimoniais, cultismos e expresións latinas en diferentes contextoslingüísticos.

6- Entender o significado do léxico común de orixe grecolatino das propias linguas e comprender
vocabulario culto, científico e técnico a partir das súas compoñentesetimolóxicos.

7- Coñecer a orixe e evolución das linguas romances para valorar os trazos comúns e a diversidade
lingüística como mostra da riqueza cultural dos pobos deEuropa.

8- Coñecer os aspectos relevantes da cultura e a civilización romanas, utilizando diversas fontes de
información e diferentes soportes, para identificar e valorar a súa pervivencia no noso patrimonio cultural,
artístico e institucional.

4. Relación e contidos de estándares de aprendizaxe avaliables.

RELACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA:
Latín. 4º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances

f
ñ
o

B1.1. Marco xeográfico da lingua. B1.1. Coñecer e localizar en mapas o
marco xeográfico da lingua latina.

LAB1.1.1. Sinala sobre un mapa o
marco xeográfico no que se sitúa
en distintos períodos a civilización
romana, delimitando o seu ámbito
de influencia e situando con
precisión puntos xeográficos,
cidades ou restos arqueolóxicos

CMCCT
CCEC
CAA
CD
CSC



27

Latín. 4º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

coñecidos pola súa relevancia
histórica.

e
ñ
o

B1.2. O indoeuropeo. Linguas
indoeuropeas e familias
lingüísticas.

B1.2. Identificar o indoeuropeo como
a lingua nai da maioría das linguas
faladas en Europa actualmente.

LAB.1.2.1. Define o indoeuropeo e
recoñece as linguas indoeuropeas
e as súas familias, delimitando nun
mapa a zona de orixe e as zonas
de expansión.

CD
CAA
CMCCT

l
ñ
o

B1.2. O indoeuropeo. Linguas
indoeuropeas e familias
lingüísticas.

B1.3. Agrupar as linguas
indoeuropeas en familias
lingüísticas e localizalas nun
mapa.

LAB.1.3.1. Identifica as linguas que
se falan actualmente en Europa,
diferenciando pola súa orixe entre
indoeuropeas e non indoeuropeas,
clasifica as primeiras en familias
lingüísticas e delimita nun mapa as
zonas onde se utilizan.

CSC
CAA
CD

l
ñ
o

B1.3. Linguas de España: linguas
romances e non romances.

B1.4. Coñecer as orixes das linguas
faladas en España, clasificalas e
localizalas nun mapa.

LAB1.4.1. Identifica as linguas que se
falan en España, diferenciando
pola súa orixe as romances e as
non romances, e delimita nun
mapa as zonas onde se utilizan.

CSC
CAA
CD

f
ñ
o

B1.4. Palabras patrimoniais,
cultismos e semicultismos.

B1.5. Distinguir e identificar palabras
patrimoniais, cultismos e
semicultismos.

LAB.1.5.1. Identifica e diferencia
palabras patrimoniais, cultismos e
semicultismos, en relación co
termo de orixe.

CCL
CAA

b
ñ
o

B1.5. Nocións básicas de evolución
fonética, morfolóxica e semántica
do latín ao galego e ao castelán.

B1.6. Coñecer e aplicar as regras
fundamentais da evolución
fonética do latín ao galego e ao
castelán, partindo dos étimos
latinos.

LAB.1.6.1. Realiza evolucións de
termos latinos ao galego e ao
castelán aplicando as regras
fonéticas de evolución.

CCL
CAA

Bloque 2. Sistema da lingua latina: elementos básicos

e B2.1. Orixes da escritura. Sistemas
de escritura.

B2.1. Coñecer diferentes sistemas de
escritura e distinguilos do alfabeto.

LAB2.1.1. Recoñece diferentes tipos
de escritura e clasifícaos consonte
a súa natureza e a súa función.

CD
CCEC

e B2.2. Orixes do alfabeto latino. B2.2. Coñecer a orixe do alfabeto
nas linguas modernas e identificar
os tipos de alfabeto empregados
hoxe en día en Europa.

LAB2.2.1. Explica a orixe do alfabeto
de diferentes linguas partindo do
abecedario latino, sinala as
principais adaptacións que se
producen en cada unha delas,
recoñece os tipos de alfabetos
usados actualmente en Europa e
relaciona cada un coas linguas
que os empregan.

CAA
CD

h B2.3. Pronuncia do latín. B2.3. Coñecer e aplicar con
corrección as normas básicas de
pronuncia en latín.

LAB2.3.1. Le en voz alta textos
latinos de certa extensión coa
pronuncia correcta.

CCL

Bloque 3. Morfoloxía

b B3.1. Formantes das palabras. B3.1. Identificar e distinguir os
formantes das palabras.

LAB3.1.1. Descompón palabras nos
seus formantes, sinalando e
diferenciando lexemas e
morfemas, e servíndose destes
para identificar desinencias e
explicar o concepto de flexión e
paradigma.

CMCCT
CCL
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Latín. 4º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

e B3.2. Tipos de palabras: variables e
invariables.

B3.2. Distinguir e clasificar tipos de
palabras.

LAB3.2.1. Distingue palabras
variables e invariables, explica os
trazos que permiten identificalas e
define criterios para clasificalas.

CAA
CCL

e
b

B3.3. Concepto de declinación e
conxugación.

B3.3. Comprender o concepto de
declinación e conxugación.

LAB3.3.1. Define o concepto de
declinación e conxugación.

CAA
CCL

b
e

B3.4. Flexión nominal e pronominal:
substantivos, adxectivos e
pronomes.

B3.4. Coñecer as declinacións,
encadrar as palabras dentro da
súa categoría e declinación,
enuncialas e declinalas
correctamente.

LAB3.4.1. Enuncia correctamente
substantivos, adxectivos e
pronomes en latín, distíngueos a
partir do seu enunciado e
clasifícaos segundo a súa
categoría e a súa declinación.

CD
CCL

LAB3.4.2. Declina palabras e
sintagmas en concordancia,
aplicando correctamente para
cada palabra o paradigma de
flexión correspondente.

CCL
CAA

b
e

B3.5. Flexión verbal. B3.5. Coñecer as conxugacións,
encadrar os verbos dentro da súa
conxugación, enuncialos e
conxugalos correctamente.

LAB3.5.1. Identifica as conxugacións
verbais latinas e clasifica os
verbos segundo a súa
conxugación a partir do seu
enunciado.

CAA
CCL

LAB3.5.2. Coñece e identifica as
formas que compoñen o
enunciado dos verbos de
paradigmas regulares e recoñece
a partir destas os modelos de
conxugación.

CCL
CAA

e
b
h
ñ
o

B3.5. Flexión verbal. B3.6. Recoñecer as formas dos
tempos verbais formados a partir
do tema de presente e perfecto,
tanto en voz activa como en voz
pasiva, así como as formas non
persoais do verbo: infinitivo de
presente activo e participio de
perfecto.

LAB3.6.1. Identifica correctamente as
principais formas derivadas de
cada tema verbal latino: en voz
activa o modo indicativo, tanto do
tema de presente como do tema
de perfecto; en pasiva, o presente,
o pretérito imperfecto, o futuro
imperfecto e o pretérito perfecto de
indicativo.

CAA
CCL

LAB3.6.2. Cambia de voz as formas
dos tempos verbais do presente,
pretérito imperfecto, futuro
imperfecto e pretérito perfecto de
indicativo.

CD
CCL

LAB3.6.3. Identifica formas non
persoais do verbo, como o
infinitivo de presente activo e o
participio de perfecto.

CAA
CCL

LAB3.6.4. Traduce correctamente ao
galego e ao castelán diferentes
formas verbais latinas.

CCL

Bloque 4. Sintaxe

f B4.1. Elementos da oración. B4.1. Coñecer e analizar as funcións
das palabras na oración.

LAB4.1.1. Analiza morfolóxica e
sintacticamente frases e textos

CMCCT
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Latín. 4º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

adaptados, identificando
correctamente as categorías
gramaticais presentes nas
palabras con flexión e explicando
as funcións na oración.

h B4.2. Casos latinos. B4.2. Coñecer os nomes dos casos
latinos e identificar as súas
principais funcións na oración, e
saber traducir os casos á lingua
materna adecuadamente.

LAB4.2.1. Enumera correctamente os
nomes dos casos que existen na
flexión nominal e pronominal
latina, e explica as principais
funcións que realizan dentro da
oración.

CAA
CCL

LAB4.2.2. Traduce correctamente á
súa lingua os casos latinos
presentes nos textos e redacta en
lingua latina pequenas frases,
onde practica o seu uso.

CCL

e B4.3. Concordancia. B4.3. Recoñecer as regras de
concordancia na lingua latina e a
súa correspondencia no galego e
no castelán.

LAB4.3.1. Recoñece nos textos as
regras e a concordancia latina, e
redacta en lingua latina pequenas
frases, onde practica o seu uso.

CCL

b B4.4. Oración simple: oracións
atributivas e predicativas.

B4.4. Recoñecer e clasificar os tipos
de oración simple.

LAB4.4.1. Compara e clasifica tipos
de oracións simples, e identifica as
súas características.

CMCCT
CCA
CCL

e B4.5. Oración composta: oracións
coordinadas.

B4.5. Distinguir as oracións simples
das compostas.

LAB4.5.1. Compara e clasifica tipos
de oracións compostas, e
diferénciaas das oracións simples.

CAA
CMCCT
CCL

h B4.6. Construcións de infinitivo e de
participio máis transparentes.

B4.6. Identificar, distinguir e traducir
correctamente as construcións de
infinitivo e participio máis
transparentes.

LAB4.6.1. Recoñece, dentro de
frases e textos sinxelos, as
construcións de infinitivo e
participio máis transparentes, e
analízaas e tradúceas
correctamente.

CCL

Bloque 5. Roma: historia, cultura e civilización

a
f
e
ñ

B5.1. Períodos da historia de Roma. B5.1. Coñecer os feitos históricos
das etapas da historia de Roma,
encadralos no seu período
correspondente e realizar eixes
cronolóxicos.

LAB5.1.1. Distingue as etapas da
historia de Roma e explica os seus
trazos esenciais e as
circunstancias que interveñen no
paso de unhas a outras.

CSC
CSIEE
CD

LAB5.1.2. Sabe enmarcar
determinados feitos históricos no
período histórico correspondente.

CAA
CCEC
CSC

LAB5.1.3. Pode elaborar eixes
cronolóxicos nos que se
representan fitos históricos
salientables, consultando
diferentes fontes de información.

CD
CAA
CMCCT

LAB5.1.4. Describe algúns dos
principais fitos históricos da
civilización latina, e explica a
grandes liñas as circunstancias en
que teñen lugar e as súas

CSC
CCEC
CCL
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Latín. 4º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

principais consecuencias.

a
ñ

B5.2. Organización política e social
de Roma.

B5.2. Coñecer os trazos
fundamentais da organización
política e social de Roma.

LAB5.2.1. Describe os trazos
esenciais que caracterizan as
sucesivas formas de organización
do sistema político romano.

CSIEE
CSC
CCL

LAB5.2.2. Describe a organización
da sociedade romana e explica as
características das clases sociais e
os papeis asignados a cada unha
delas, en comparación cos actuais.

CSIEE
CSC
CCEC
CCL

c
ñ

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

LAB5.3.1. Identifica e explica os
papeis que desempeña dentro da
familia cada un dos seus
membros, e analiza a través deles
os estereotipos culturais da época
en comparación cos actuais.

CSC
CCEC
CCL

l
n

B5.4. Mitoloxía e relixión. B5.4. Coñecer os principais deuses,
semideuses e heroes da mitoloxía
grecolatina.

LAB5.4.1. Identifica os principais
deuses, semideuses e heroes da
mitoloxía grecolatina, sinala os
trazos que os caracterizan e
establece relacións entre os
deuses máis importantes.

CCEC
CCL
CD

n
ñ

B5.4. Mitoloxía e relixión. B5.5. Coñecer os deuses, mitos e
heroes latinos, e establecer
semellanzas e diferenzas entre os
mitos e os heroes antigos e os
actuais.

LAB5.5.1. Recoñece e ilustra con
exemplos o mantemento do mítico
e da figura do heroe na nosa
cultura, e sinala as semellanzas e
as principais diferenzas que se
observan entre ambos os
tratamentos.

CAA
CCEC
CD

m B5.5. Vida cotiá: vivenda,
alimentación e indumentaria.

B5.6. Recoñecer os tipos de vivenda
empregados en Roma, as
características principais da
alimentación romana, os
elementos da indumentaria e as
normas de hixiene persoal,
peiteados e cosméticos.

LAB5.6.1. Distingue e describe o
modo de vida en Roma no ámbito
privado, analizando os tipos de
vivenda, alimentación, vestimenta
e coidado persoal e contrástaos
cos da actualidade.

CD
CCEC
CSC
CCL
CSIEE
CCL
CAA

d
e
ñ

B5.6. Espectáculos públicos: teatro,
circo e anfiteatro.

B5.7. Coñecer os espectáculos
públicos realizados no teatro, no
circo e no anfiteatro, e a súa
relación co mundo actual.

LAB5.7.1. Describe as características
dos tipos de espectáculos públicos
celebrados no teatro, no circo e no
anfiteatro, valora o seu
mantemento no mundo actual e
sitúa nun mapa os teatros, os
circos e os anfiteatros
conservados máis importantes.

CSC
CSIEE
CCL
CMCCT
CCEC

Bloque 6. Textos

h B6.1. Análise morfolóxica e
sintáctica.

B6.1. Aplicar coñecementos básicos
de morfoloxía e sintaxe para
iniciarse na interpretación, na
tradución e na retroversión de
frases de dificultade progresiva e
textos adaptados.

LAB6.1.1. Utiliza adecuadamente a
análise morfolóxica e sintáctica de
frases de dificultade graduada e
textos adaptados, para efectuar
correctamente a súa tradución ou
retroversión.

CCL
CAA

d B6.2. Comparación das estruturas B6.2. Comparar as estruturas latinas LAB6.2.1. Utiliza mecanismos de CCL
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Latín. 4º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

o latinas coas das linguas propias. coas das linguas propias. inferencia para comprender textos
de forma global, relacionando
estruturas latinas con outras
equivalentes nas linguas que
coñece.

CAA

h B6.3. Iniciación ás técnicas de
tradución.

B6.3. Utilizar correctamente os
manuais de gramática e o
dicionario, recoñecendo e
analizando toda a información que
proporcionan.

LAB6.3.1. Utiliza correctamente os
manuais e o dicionario, analizando
a información que proporcionan,
para traducir pequenos textos.

CCL
CAA

l
f

B6.4. Lectura comprensiva de textos
latinos orixinais, adaptados ou
traducidos.

B6.4. Realizar a través dunha lectura
comprensiva a análise e o
comentario do contido e a
estrutura de textos latinos
traducidos.

LAB6.4.1. Realiza comentarios sobre
determinados aspectos culturais
presentes nos textos
seleccionados, aplicando para iso
os coñecementos adquiridos
previamente nesta ou noutras
materias.

CCEC
CCL

LAB6.4.2. Elabora mapas
conceptuais e estruturais dos
textos propostos, localizando o
tema principal e distinguindo as
súas partes.

CMCCT
CD
CCL

b B6.5. Produción de pequenos textos
propios en lingua latina.

B6.5. Redactar en lingua latina
pequenos textos de produción
propia.

LAB6.5.1. Redacta frases sinxelas ou
pequenos textos en latín sobre un
tema proposto.

CCL

g B6.5. Produción de pequenos textos
propios en lingua latina.

B6.6. Realizar pequenos coloquios
en latín con frases sinxelas e de
dificultade progresiva.

LAB6.6.1. Mantén un sinxelo diálogo
en latín sobre a base dun tema
previamente acordado.

CCL

Bloque 7. Léxico

h
ñ
o

B7.1. Vocabulario básico latino:
léxico transparente; palabras de
maior frecuencia.

B7.1. Coñecer, identificar e traducir o
léxico latino transparente e as
palabras de maior frecuencia.

LAB7.1.1. Deduce o significado de
termos latinos non estudados,
partindo do contexto ou de
palabras da lingua propia.

CAA
CCL

LAB7.1.2. Identifica e explica as
palabras transparentes e de maior
frecuencia.

CD
CAA

b
ñ
o

B7.2. Composición e derivación culta:
lexemas, prefixos e sufixos.

B7.2. Distinguir e coñecer o
significado dos principais prefixos
e sufixos que interveñen na
composición e na derivación culta.

LAB7.2.1. Identifica e explica os
principais prefixos e sufixos,
analizando o seu mantemento na
propia lingua.

CMCCT
CCL

l
ñ
o

B7.2. Composición e derivación culta:
lexemas, prefixos e sufixos.

B7.3. Recoñecer os elementos
léxicos latinos que permanecen
nas linguas do alumnado.

LAB7.3.1. Identifica a etimoloxía de
palabras de léxico común da
lingua propia e explica a partir
desta o seu significado.

CCL

e
b

B7.3. Locucións latinas de uso
actual.

B7.4. Coñecer o significado das
principais locucións latinas de uso
actual e saber empregalas nun
contexto axeitado.

LAB7.4.1. Coñece o significado das
principais locucións latinas de uso
actual e sabe empregalas no seu
contexto axeitado, cando se
expresa na súa propia lingua.

CD
CSC
CCEC
CCL



32

4.1. Temporalización

A relación de estándares de aprendizaxe amósase distribuida en bloques de contidos, tal como se
publica no DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria
obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma deGalicia.

Temporalización dos estándares de aprendizaxe do bloque 1: 1º, 2º e 3º trimestre

Temporalización dos estándares de aprendizaxe do bloque 2: 1º trimestre

Temporalización dos estándares de aprendizaxe do bloque 3: 1º, 2º e 3º trimestre

Temporalización dos estándares de aprendizaxe do bloque 4: 1º, 2º e 3º trimestre

Temporalización dos estándares de aprendizaxe do bloque 5: 1º, 2º e 3º trimestre

Temporalización dos estándares de aprendizaxe do bloque 6: 1º, 2º e 3º trimestre

Temporalización dos estándares de aprendizaxe do bloque 7: 1º, 2º e 3º trimestre

Temporalización dos contidos por unidades didácticas:

primeiro trimestre: unidades 1 - 4

segundo trimestre: unidades 5 - 7

terceiro trimestre: unidades 8 -10

4.2. Grao mínimo de consecución para superar a materia

Figuran en vermello no cadro que se achega no punto 4 da presente programación.

4.3. Procedementos e instrumentos de avaliación

Procedementos e instrumentos de avaliación dos estándares de aprendizaxe dos bloque 1- 4 e 7:
- Observación: traballo diario, participación na clase (respostas a cuestións presentadas polo profesor,
formulación de preguntas e exposición de ideas), a realización das actividades e a actitude xeral ante a
materia, incluídas as normas de convivencia, etc.

- Interrogatorio: preguntas orais e escritas.

- Proba escrita.

Procedementos e instrumentos de avaliación dos estándares de aprendizaxe do bloque 5:

- Observación: traballo diario, participación na clase (respostas a cuestións presentadas polo profesor,
formulación de preguntas e exposición de ideas), a realización das actividades e a actitude xeral ante a
materia, incluídas as normas de convivencia, etc.

- Interrogatorio: preguntas orais e escritas.

- Proba escrita.
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- Solicitude de produtos: traballos monográficos.

Procedementos e instrumentos de avaliación dos estándares de aprendizaxe do bloque 6:

- Observación: traballo diario, participación na clase (respostas a cuestións presentadas polo profesor,
formulación de preguntas e exposición de ideas), a realización das actividades e a actitude xeral ante a
materia, incluídas as normas de convivencia, etc.

- Interrogatorio: preguntas orais e escritas.

- Proba escrita.

Para o estándar de aprendizaxe B6.6.1 só se empregará a observación directa.

5. Concrecións metodolóxicas que require amateria:

Os principios pedagóxicos que se estiman para o desenvolvemento dos procesos de ensino na
asignatura de Latín do 4º curso de E.S.O. gardan relación cos propios desta etapa educativa e cos derivados
da adquisición de competencias, e pódense formular, de xeito xeral, como os seguintes:

 Facilitar o acceso de todo o alumnado á educación común, coas medidas necesarias de atención á
diversidade.

 Atender os diferentes ritmos de aprendizaxe do alumnado.
 Favorecer a capacidade de aprender por si mesmos e promover o traballo en equipo.
 Procurar a adquisición e o desenvolvemento das competencias básicas, axeitando o seu logro progresivo ás

características do alumnado do curso e da materia.
 Predispoñer e reforzar o hábito de lectura con textos seleccionados a talfin.
 Desenvolver a comprensión lectora e a expresión oral e escrita.
 Incidir, así mesmo, na comunicación audiovisual e no uso das tecnoloxías da información e da

comunicación.
 Potenciar o coñecemento aplicado, o saber práctico, fronte á aprendizaxe memorística.
 Utilizar as ideas e coñecementos previos dos alumnos como soporte para novos esquemas mentais que

reformulen ou desenvolvan osdisponibles.
 Aproximar a natureza do coñecemento a situacións cotiás e problemas prácticos, aos contextos e

contornos sociais, para que a aprendizaxe resulte relevante.
 Utilizar a cooperación entre iguais como experiencia didáctica na que se poñen en xogo o diálogo, o debate,

a discrepancia, o respecto ás ideas doutros, o consenso, as disposicións persoais.
 Foméntase sempre a participación activa do alumnado na clase, requirindo constantemente respostas

razoadas e plantexando cuestións abertas a comentarios e a debate.

5.1. Modificación da metodoloxía

No tratamento de cada un dos temas de lingua faise necesaria a alternancia das explicacións
teóricas coa práctica mediante actividades, que se centrarán fundamentalmente na lectura comprensiva de
textos traducidos de nivel moi sinxelo e no afianzamento da comprensión dos conceptos morfosintácticos.

Por outra banda, nas explicacións teóricas cómpre que o profesor se refira de seguido ás linguas
de expresión dos alumnos coa finalidade de que estes non vexan o que se lles explica como algo abstracto e
alonxado da súa realidade.
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Os temas de cultura serán presentados polo profesor polo alto e corresponderá ós alumnos
afondar neles mediante busca de información na rede e nos medios escritos como paso moi sinxelo para
adentrarse nas técnicas de investigación.

É necesaria a adquisición por parte do alumno dun vocabulario básico, aprendidas por
comparación coas lenguas romances que falamos e non dun xeito puramente memorístico. Farase especial
fincapé na adquisición de vocabulario culto novo mediante o estudo da etimoloxía.

11. Materiais e recursos didácticos

Neste curso, como en anteriores, non se traballará cun manual ou libro de texto obrigatorio. Os
estudantes deben elaborar o seu propio material de estudo e de referencia a partires das explicacións
dadas pola profesora na clase e o material complementario que se lles achegará progresivamente; así
mesmo será imprescindible o labor de investigación e consulta nos diferentes medios dispoñibles:
diccionarios, mapas, obras de referencia e, desde logo, numerosas páxinas web que se empregarán tanto
para a realización de exercicios interactivos como para consulta, recursos e materiais diversos. Algunhas
das manexadas serán:

 http://www.eplc.umich.mx/salvadorgs/bachillerato/latin.html

 http://iessapostol.juntaextremadura.net/latin/latine.htm

 http://www.perseus.tufts.edu/:

 http://www.unicaen.fr/rome/:
 ttp://www.bbc.co.uk/history/ancient/romans/

 http://www.luduslitterarius.net/

 http://www.culturaclasica.com/literatura/literatura.htm
 Aula Virtual
 Material edixgal

12. Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado:

A continuación relaciónanse os criterios de avaliación establecidos para a materia:

1. Identificar en textos traducidos aspectos históricos ou culturais relacionando os datos con
referentesactuais.

2. Distinguir e valorar a mitoloxía clásica como fonte de inspiración e recoñecer no patrimonio arqueolóxico as
pegadas da romanización.

3. Aplicar as reglas básicas de evolución fonética a étimos latinos que dean orixe a termos romances do
vocabulario habitual e establecer a relación semántica entre un térmo patrimonial e uncultismo.

4. Identificar compoñentes de orixe grecolatina en palabras da linguaxe cotiá e no vocabulario específico das
ciencias e da técnica, e explicar o seu sentido etimolóxico.

5. Recoñecer latinismos e locucións usuais de orixe latina incorporadas ás linguas coñecidas polo alumno e
explicar o seu significado en expresións orais e escritas, Facer un uso coherente dasmesmas.

http://www.eplc.umich.mx/salvadorgs/bachillerato/latin.html
http://iessapostol.juntaextremadura.net/latin/latine.htm
http://www.perseus.tufts.edu/
http://www.unicaen.fr/rome/
http://www.bbc.co.uk/history/ancient/romans/
http://www.luduslitterarius.net/
http://www.culturaclasica.com/literatura/literatura.htm
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6. Recoñecer os elementos morfolóxicos e as estructuras sintácticas elementais da lingua latina e comparalos
cos da propialingua.

7. Traducir textos breves e sinxelos e producir, mediante retroversión,oracións simples utilizando as
estructuras propias da lingualatina.

8. Manexar recursos que lle permitan ao alumnado elaborar, de forma guiada, un traballo sinxelo sobre
calquera aspecto da producción artística e técnica, a historia, as institucións, ou a vida cotiá en Roma.
Seleccionar axeitadamente a información e presentar o traballo con orde, coherencia e cohesión.

Criterios de cualificación:

Empregarase o sistema numérico de 0 a 10, e considérase superada a materia si a cualificación é
igual ou superior a 5. No caso de decimais, o redondeo se fai á alza a partir de 6 décimas (se a nota exacta é
7.5, a nota redondeada será 7; se a nota exacta é 7.6, a nota redondeada será 8).

Caso de constatarse que un alumno fixo un exame fraudulento, a nota dese exame será 0 e así
contará a todos os efectos.

Realizaranse, como mínimo, unha proba escrita en cada trimestre. Excepcionalmete, se o profesor o
considera oportuno, poderanse substituír as preguntas de cultura e civilización pola entrega dalgún traballo
ou cuestionario.

Valoraranse as intervencións orais en clase, a resolución de actividades propostas (traballo diario),
os traballos de investigación realizados, as lecturas obligatorias ou voluntarias relacionadas coa materia, a
participación en actividades complementarias e, en resumo, calquera dos instrumentos para a avaliación do
proceso de aprendizaxe do alumnado mencionados no apartado correspondente.

O resultado da cualificación obterase da seguinte forma:

o Proba escrita (mínimo unha por avaliación)…………………………………….70%
o Traballo diario/ traballos monográficos / participación na clase .... 30%

Como a avaliación é continua, en cada trimestre entrarán os contidos novos e os explicados
anteriormente e, ao final do curso académico, o alumno deberá demostrar que acadou de forma global os
contidos.

Na corrección de traballos e exames escritos valorarase, ademais do dominio dos contidos propios
da materia, a corrección na expresión (adecuación, coherencia, cohesión), na ortografía e na presentación
(caligrafía, limpeza, marxes), podendo afectar negativamente á cualificación nun máximo do 20%.

O carácter progresivo da maior parte dos contidos da materia, propicia unha AVALIACIÓN
CONTINUA, na que a superación de cada proba implica o dominio sobre os contidos anteriores. Isto fai que
non se realicen probas de recuperación propiamente ditas, salvo para os contidos dos bloques temáticos
non lingüísticos (probas adhoc ou traballos monográficos a final de curso).

Aqueles alumnos que ao final do curso tivesen un rendemento irregular e unha avaliación continua
negativa na 3ª avaliación, poderán recuperar a materia por medio dunha proba final para a avaliación
ordinaria en xuño. De acordo cos criterios xerais, esta proba será tamén avaliada co 70 %, deixando o 30 %
restante para o traballo diario.

Aqueles alumnos que cometan actos ilícitos no desenvolvemento dunha proba, obterán
cualificación de 0 puntos nesa proba, coas consecuencias que iso supón para o cálculo da nota media
trimestral ou final. Considérase tamén acto ilícito ter calquera tipo de anotación no que figuren contidos
dos que o alumno se vai avaliar independentemente de que faga uso dela ou non e de que aparezan ou non
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na proba. Está prohibido levar aos exames teléfonos móbiles e dispositivos electrónicos en xeral; en caso
de non cumprir este requisito, o alumno será cualificado con 0 ptos. nesa proba.

Contidos mínimos

- Morfoloxía nominal, pronominal e verbal.

- Vocabulario dunhas 200 palabras.

- Dominio da análise morfosintáctica e das técnicas da traducción.

- Aspectos fundamentais da cultura clásica latina: historia de Roma, obras públicas e urbanismo, a
vivenda, organización política e social, o panteón olímpico, espectáculos públicos.

A nota final: a nota da terceira avaliación prevalece sobre as demais dado o carácter de
avaliación continua pero terase en conta o desenrolo do traballo de todo o curso.

No caso de que a nota da terceira avaliación sexa inferior a 5, o resultado da nota final será
negativo polo que o alumno debe acudir á proba de xuño.

Programa de recuperación

Non haberá probas de recuperación propiamente ditas, debido a que, ao levar un sistema de
avaliación continua onde a materia incluída nun exame non é eliminada para a seguinte proba, o exame
seguinte recuperará o anterior, sempre tendo en conta a marcha xeral de cada alumno.

Para aqueles alumnos que teñan problemas en asimilar algún concepto ou ben que non poidan
seguir o ritmo normal das clases, poden elaborarse follas personalizadas, onde aparezan actividades que
reforcen os conceptos que foran mal asimilados.

Farase tamén un tratamento individualizado de cada caso, a fin de conseguir os obxectivos
fixados.

8. Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente:

O proceso de avaliación do ensino debe centrarse tanto na aprendizaxe do alumnado, coma na
propia práctica docente. Prestarase especial atención aos indicadores de logro que se mencionan, respecto
aos seguintes aspectos da programación: grao de cumprimento dos Obxectivos; grao de desenvolvemento
dos Contidos; axuste ao ritmo real do curso da Temporalización e a secuenciación; grao de adecuación da
Metodoloxía; e resultados da Avaliación.

Para levar a cabo a avaliación deste proceso pódense combinar as seguintes actuacións: recoller
información sobre as situacións a avaliar; facer valoracións sobre o proceso educativo; describir progresos e
dificultades individuais; valorar a adecuación da programación didáctica; orientar e reconducir a
intervención didáctica e o proceso de aprendizaxe; propoñer alternativas ás deficiencias detectadas;
adaptar o proceso educativo (reforzo educativo, adaptación da programación, etc.).

A partires dos resultados destas actuacións e coa realización de probas obxectivas periódicas e
actividades diarias podemos comprobar o grao de obxectivos alcanzados polo alumnado e detectar, por
tanto, o grao de eficacia da práctica docente e o propio proceso de ensino. A valoración das mesmas (tanto
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as actuacións como as probas) servirá para adecuar o ritmo de traballo e mesmo para corrixir os erros
cometidos.

9. Organización das materias pendentes

Non pode darse a situación de ter pendente a materia Latín de 4º da ESO.

10 e 11. Organización dos procedementos que lle permitan ao alumnado acreditar os

coñecementos necesarios en determinar materias:

Nos primeiros días de clase realízase unha proba inicial de NIVEL 0 con cuestións de lingua
(valorarase a capacidade de observación e dedución do alumnado) e de aspectos culturais do mundo
romano (identificarase o nivel previo do grupo). Esta proba sirve para detectar os coñecementos,
preconceptos e prexuízos do alumnado sobre os aspectos xerais dos contidos correspondentes e irá
acompañada e completada pola observación, nos primeiros días, da actitude ante a materia e a aptitude
para desenvolver as habilidades que máis se van traballar. Isto permitirá non só coñecer mellor o grupo
como conxunto, senón que tamén proporciona información acerca de diversos aspectos individuais dos
estudantes. A partir desta avaliación inicial poderemos:

o Identificar os alumnos ou as alumnas que necesitan un maior seguimento ou personalización de estratexias
no seu proceso deaprendizaxe.

o Prever as medidas organizativas a adoptar. (Planificación de reforzos, situación de espazos, xestión de
tempos no grupo para favorecer a intervenciónindividual).

o Establecer conclusións sobre as medidas curriculares a adoptar, así como sobre os recursos que se
vanempregar.

o Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada un deles.
o

12. Medidas de atención á diversidade:

A prol da individualización do ensino hanse programar medidas xeraisde adaptación á diversidade
tales como actividades que sirvan de reforzo na aprendizaxe aos estudiantes con mais dificultades ou
menos destrezas e actividades que amplíen o coñecemento de quen sobrepase o grao de desenvolvemento
cognitivo propio dogrupo.

Para atender aos diferentes niveis posibles dun grupo, tratárase de preparar exercicios especiais
para cada alumno que o precise. No relativo á lingua, pode darse o caso de que o discente non domine as
estructuras gramaticais das súas linguas nais: nese caso haberá que proporcionarlle exercicios en galego ou
castelán antes de chegar ao latín. Ao alumnado máis avantaxado pódenselle proporcionar exercicios de
maio dificultade ou tarefas alternativas, que lle sirvan como reforzo.
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12. Elementos transversais

Na materia de Latín en 4º da ESO traballaranse como elementos transversais a comprensión
lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da
comunicación, o emprendemento, e a educación cívica e constitucional.

Os alumnos desenvolverán actividades referidas a textos para traballar a comprensión lectora.
Será fundamental o emprego de dicionarios de español e galego para buscar os significados das palabras
que non coñezan.

Para promover a mellora da expresión oral e escrita, entre outras actividades, a partir dunha
temática de contido clásico que achegue o profesor, os alumnos escribirán un conto común entre todos.

No que respecta ás tecnoloxías da información e da comunicación, incidirase na busca, selección
crítica, e tratamento da información, recorrendo a fontes variadas, así como na aplicación de técnicas de
síntese, coa identificación de palabras clave e coa distinción entre ideas principais e secundarias.

Outra achega é a participación no concurso online “ODISEA”, organizado pola Delegación Galega
da Sociedade Española de Estudos Clásicos.

Por outra parte, para transmitir información, empregaranse diversos medios de comunicación
audiovisual.

- Educación para a igualdade entre os sexos.

- Recoñecer en textos clásicos e actuais situacións nas que se produza calquera tipo de
discriminación por razón de sexo e proporcionar posibles solucións para evitar a discriminación.

- Acadar o compromiso de evitar, en calquera situación comunicativa ou nacida da
convivencia, formas, termos e expresións que denoten discriminación.

- Educación para a paz e educación moral e cívica.

-Recoñecer nos textos clásicos as contribucións de personaxes de calquera ámbito do
mundo clásico no fomento da paz, as relacións entre os diversos pobos e a convivencia.

-Aplicar as normas que rexen o intercambio comunicativo, sabendo respectar e aceptar as
contribucións dos demais.

-Apreciar e valorar a diversidade lingüística da Península e Europa como mostra da
diversidade e riqueza culturais.

- Educación ambiental.

-Promover o mantemento dun compromiso e unha implicación persoal para acadar a
conservación de toda pegada do mundo clásico no contorno natural, sabendo apreciar os avances
tecnolóxicos e o respecto das antigas civilizacións pola natureza.
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1. Actividades complementarias e extraescolares

Participación no concurso Odisea organizado pola SEEC.

Asistencia ao Festival de Teatro Clásico

2. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación

O punto central desta avaliación será comprobar se se están a acadar os obxectivos propostos,
se os contidos e a temporalización discorren segundo o programado e se os alumnos son quen de seguir o
ritmo da clase en xeral.

Todo isto estudarase na reunión de departamento mensual, tras as xuntas de avaliación cos
resultados na man e ao final do curso cos resultados definitivos. Se, ao longo de todo este proceso de
análise se detectaran disfuncións graves entre a marcha das clases e o escrito na programación didáctica do
curso, tentaríanse poñer os medios para solucionalas.

Por outra parte, no resto das reunións mensuais comprobarase o seguimento da programación da
materia, para ver se é necesario algún cambio.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: LATÍN 2º BACHARELATO

1) Introducción e contextualización:

Latín II é unha materia do bloque de materias troncais na modalidade de bacharelato de
Humanidades e Ciencias Sociais para o itinerario de Humanidades, segundo o establecido no Capítulo II,
Artigo 31 do Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria
obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

A materia de Latín II no segundo curso de Bacharelato pretende que o alumnado que xa cursou
Latín I siga descubrindo as raíces da nosa realidade sociocultural e lingüística. Por iso, o desenvolvemento
da materia irá acompañado sempre dunha reflexión sistemática sobre os seguintes puntos:

- Análise das estruturas lingüísticas que presenta o latín, centrándose primordialmente
neste curso nas estructuras sintácticas e na subordinación, e a súa influencia sobre a linguapropia.

- Descubrimento da relación existente entre a cultura latina, en todos os seus ámbitos,
centrándose primordialmente neste curso no eido da literatura.

Por tanto, a materia segue tendo neste segundo curso como principais finalidades esenciais a lingua
e a cultura latinas, facendo fincapé ao mesmo tempo no papel que estas desempeñan en tanto que orixe e
fundamento das linguas romances e da cultura occidental:

Abordarase, por conseguinte, como continuidade do Latín I de 1º de bacharelato, ainda que,
engadindo e afondando nos contidos que o grupo de traballo para a materia Latín II da Comisión
Interuniversitaria de Galicia propón para as probas da ABAU (Avaliación de Bacharelato para o Acceso á
Universidade) toponimia, aforismos e locucións, composición e derivación, ademáis dos contidos
sintácticos, morfolóxicos e de literatura, que serán de aplicación práctica aos textos que se deben traducir.

* Algúns dos apartados da programación de Latín II coinciden completamente co programado para
Latín I, dado que son materias de continuidade que comparten obxectivos e contidos, aínda que con
distinto grao de afondamento. É por iso, e para evitar repeticións innecesarias, que se remitirá ao
programado para Latín I nesta mesma programación.

2) Contribución ao desenvolvemento das competencias clave:

Remítese neste apartado ao desenrolo feito para Latín I de 1º de bacharelato.

3) Obxectivos

Aínda que os obxectivos da materia coinciden en xeral para 1º e 2º de bacharelato, podería
concretarse con esta enumeración:

1. Identificar e analizar en textos latinos os elementos da morfoloxía irregular e da sintaxe da subordinación e
comentar as súas variantes e coincidencias con outras linguas coñecidas polo alumno.
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2. Resumir, oralmente ou por escrito, textos latinos orixinais de distintos xéneros literarios, elaborando
esquemas básicos do seu contido e diferenciando as ideas principais dassecundarias.

3. Traducir de xeito coherente ao galego ou castelán textos latinos de diversos xénerosliterarios.
4. Comparar o léxico latino có doutras linguas coñecidas e deducir regras básicas de derivación ecomposición.
5. Identificar palabras de orixe grecolatina en textos propios das materias de estudio e explicar o

seusignificado.
6. Contrastar trazos lingüísticos da lingua latina cos da lingua materna e os doutras linguas obxecto deestudo.
7. Elaborar traballos monográficos manexando fontes de diversa índole sobre temas deinterese.
8. Producir textos breves en latín de retroversión, utilizando as estruturas propias da lingua latina.
9. Comentar os elementos esenciais de textos traducidos pertencentes a diversos xéneros literarios: tema,

estruturaetc.
10. Caracterizar e diferenciar os xéneros da Literatura Latina, buscando en obras da literatura posterior

pegadas da súapermanencia.

3.1 Concreción de obxectivos para a materia de latín II:

1. Identificar os principais aspectos e realizacións culturais de Roma, con especial atención á
literatura e recoñecer os elementos desa herdanza latina que permanecen no mundo e na cultura actual e
consideralos como unha das claves para a interpretación deste.

2. Valorar as achegas do legado cultural de Roma, especialmente da literatura, como elemento

integrador de diferentes correntes de pensamento e actitudes (éticas, estéticas) que conforman o
ámbito cultural europeo ao que o alumnado pertence.

3. Desenvolver o sentimento de pertenza á unidade cultural que é Europa, en cuxa base está o
mundo latino, con actitudes de tolerancia e respecto cara aos seus distintos pobos e os doutras zonas do
mundo.

4. Buscar información sobre aspectos relevantes da civilización romana, indagando en documentos
e en fontes variadas, con aplicación das novas tecnoloxías, analizalos criticamente e constatar a súa
presenza ao longo da historia.

5. Identificar os principais cambios na evolución do léxico latino ás linguas romances de España,

contribuíndo así a un mellor coñecemento e aprecio desas linguas por parte dos alumnos e as
alumnas.

6. Identificar a orixe latina do acervo léxico das linguas romances faladas polo alumnado, así como
os principais procedementos de composición e derivación do latín e a súa permanencia nas linguas
romances.

7. Recoñecer o papel integrador do latín en distintas áreas da ciencia, filosofía, historia, literatura,

arte, arquitectura e en xeral na cultura e historia de Occidente.

8. Coñecer e utilizar os aspectos fonéticos, morfolóxicos, sintácticos e léxicos da lingua latina,
aplicándoos correctamente na interpretación e tradución de textos orixinais latinos.
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9. Analizar e interpretar textos diversos, traducidos e orixinais, mediante unha lectura comprensiva,
distinguindo os xéneros literarios, as súas características esenciais e evolución, e analizando a estrutura
lingüística, o pensamento e a ideoloxía que neles se reflicte, cunha actitude crítica ante o mundo latino e o
mundo actual.

4) Relación e concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable:

Latín II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances

d
p

B1.1. Mantemento de elementos
lingüísticos latinos nas linguas
modernas: palabras patrimoniais,
cultismos e semicultismos.

B1.1. Distinguir e identificar
palabras patrimoniais, cultismos
e semicultismos.

LA2B1.1.1. Recoñece e distingue
a partir do étimo latino termos
patrimoniais, semicultismos e
cultismos, e explica as
evolucións que se producen
nun e noutro caso.

CCL
CAA
CCEC

d
g
p

B1.2. Evolución fonética, morfolóxica
e semántica do latín ao galego e ao
castelán.

B1.2. Coñecer e aplicar as regras
da evolución fonética e
recoñecer os procesos de
evolución semántica do latín ao
galego e ao castelán, partindo
dos étimos latinos.

LA2B1.2.1. Realiza evolucións de
termos latinos ao galego e ao
castelán, aplicando as regras
fonéticas de evolución, e
recoñece palabras da súa
lingua que sufriron procesos
de evolución semántica,
valorando a relación co
significado orixinal do étimo
latino.

CCL
CMCCT
CCL
CCEC

LA2B1.2.2. Explica o proceso de
evolución de termos latinos ás
linguas romances, sinalando
cambios fonéticos comúns a
distintas linguas dunha mesma
familia, e ilustralo con
exemplos.

CD
CCL
CAA

Bloque 2. Morfoloxía

i B2.1. Morfoloxía nominal e
pronominal: formas menos usuais e
irregulares.

B2.1. Coñecer as categorías
gramaticais.

LA2B2.1.1. Nomea e describe as
categorías, e sinala os trazos
que as distinguen.

CAA
CCL

d B2.1. Morfoloxía nominal e
pronominal: formas menos usuais e
irregulares.

B2.2. Coñecer, identificar e
distinguir os formantes das
palabras.

LA2B2.2.1. Identifica e distingue
en palabras propostas os seus
formantes, diferenciando
lexemas e morfemas, e
procurando exemplos noutros
termos nos que estean
presentes.

CMCCT
CCL

d B2.1. Morfoloxía nominal e
pronominal: formas menos usuais e
irregulares.

B2.3. Realizar a análise morfolóxica
das palabras dun texto latino e
enuncialas.

LA2B2.3.1. Analiza
morfoloxicamente palabras
presentes nun texto latino,
identifica correctamente os
seus formantes e sinala o seu
enunciado.

CMCCT
CCL
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Latín II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

l
d

B2.1. Morfoloxía nominal e
pronominal: formas menos usuais e
irregulares.

B2.4. Identificar, declinar e traducir
todas as formas nominais e
pronominais.

LA2B2.4.1. Identifica con
seguridade e axudándose do
dicionario calquera tipo de
formas nominais e
pronominais, declínaas e
sinala o seu equivalente en
galego e en castelán.

CD
CCL
CAA

LA2B2.4.2. Aplica os seus
coñecementos da morfoloxía
nominal e pronominal latina
para realizar traducións e
retroversións, axudándose do
dicionario.

CCL
CAA

l
d

B2.2. Morfoloxía verbal: verbos
irregulares e defectivos. Formas
nominais do verbo: xerundio,
xerundivo e supino. Conxugación
perifrástica.

B2.5. Identificar, conxugar, traducir
e efectuar a retroversión de
todas as formas verbais.

LA2B2.5.1. Identifica con
seguridade e axudándose co
dicionario calquera tipo de
formas verbais, conxúgaas e
sinala o seu equivalente en
galego e en castelán

CD
CAA
CCL

LA2B2.5.2. Aplica os seus
coñecementos da morfoloxía
verbal latina para realizar
traducións e retroversións,
axudándose do dicionario.

CCL
CAA
CD

Bloque 3. Sintaxe

e B3.1. Estudo pormenorizado da
sintaxe nominal e pronominal.

B3.1. Coñecer e aplicar os
coñecementos da sintaxe
nominal e pronominal para a
tradución de textos latinos.

LA2B3.1.1. Utiliza axeitadamente
a análise da sintaxe nominal e
pronominal dun texto para
efectuar correctamente a súa
tradución.

CCL
CAA

e B3.2. Tipos de oracións e
construcións sintácticas.

B3.2. Recoñecer e clasificar as
oracións e as construcións
sintácticas latinas.

LA2B3.2.1. Recoñece, distingue
e clasifica os tipos de oracións
e as construcións sintácticas
latinas, e relaciónaas con
construcións análogas
existentes noutras linguas que
coñeza.

CCL
CAA

e
p

B3.2. Tipos de oracións e
construcións sintácticas.

B3.3. Relacionar e aplicar
coñecementos sobre elementos
e construcións sintácticas en
interpretación e tradución de
textos latinos.

LA2B3.3.1. Identifica na análise
de frases e textos de
dificultade graduada elementos
sintácticos propios da lingua
latina, e relaciónaos para
traducilos cos seus
equivalentes en galego e en
castelán.

CCL
CAA

d B3.3. Oración composta: coordinación
e subordinación.

B3.4. Definir, comprender e
recoñecer os diferentes tipos de
oracións compostas coordinadas
e subordinadas.

LA2B3.4.1. Define e comprende
os conceptos de oración
composta, coordinación e
subordinación, sinala
exemplos nos textos e
recoñece os tipos de oracións
compostas, tanto coordinadas
como subordinadas, así como
os nexos que as caracterizan.

CAA
CCL
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Latín II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

e B3.4. Construcións de infinitivo,
participio, xerundio, xerundivo e
supino.

B3.5. Coñecer as funcións das
formas non persoais do verbo:
infinitivo, participio, xerundio,
xerundivo e supino.

LA2B3.5.1. Identifica formas non
persoais do verbo en frases e
textos, tradúceas
correctamente e explica as
súas funcións.

CCL
CAA

Bloque 4. Literatura latina

h B4.1. Transmisión literaria e xéneros
literarios latinos: épica,
historiografía, lírica, oratoria,
comedia e fábula.

B4.1. Enumerar os principais
factores da transmisión da
literatura latina ao longo dos
períodos históricos, e describir os
soportes da escritura na
Antigüidade e a súa evolución.

LA2B4.1.1. Nomea os aspectos
máis salientables referentes á
transmisión dos textos clásicos
ao longo do tempo.

CCEC
CMCCT

n B4.1. Transmisión literaria e xéneros
literarios latinos: épica,
historiografía, lírica, oratoria,
comedia e fábula.

B4.2. Coñecer as características
dos xéneros literarios latinos, os
seus autores, as obras máis
representativas e as súas
influencias na literatura posterior.

LA2B4.2.1. Describe as
características esenciais dos
xéneros literarios latinos, e
identifica e sinala a súa
presenza en textos propostos.

CAA
CCL
CCEC

i
g

B4.1. Transmisión literaria e xéneros
literarios latinos: épica,
historiografía, lírica, oratoria,
comedia e fábula.

B4.3. Coñecer os fitos esenciais da
literatura latina como base
literaria da literatura e da cultura
europea e occidental.

LA2B4.3.1. Realiza eixes
cronolóxicos e sitúa neles
autores, obras e outros
aspectos relacionados coa
literatura latina.

CMCCT
CCEC

LA2B4.3.2. Nomea autores
representativos da literatura
latina, encádraos no seu
contexto cultural, e cita e
explica as súas obras máis
coñecidas.

CD
CCL

d B4.1. Transmisión literaria e xéneros
literarios latinos: épica,
historiografía, lírica, oratoria,
comedia e fábula.

B4.4. Analizar, interpretar e situar
no tempo textos mediante lectura
comprensiva, distinguindo
xénero, época, características e
estrutura, se a extensión da
pasaxe o permite.

LA2B4.4.1. Realiza comentarios
de textos latinos e sitúaos no
tempo, explicando a súa
estrutura, se a extensión da
pasaxe o permite, e as súas
características esenciais, e
identifica o xénero ao que
pertencen.

CCL
CSC
CCEC

n
h
p

B4.1. Transmisión literaria e xéneros
literarios latinos: épica,
historiografía, lírica, oratoria,
comedia e fábula.

B4.5. Establecer relacións e
paralelismos entre a literatura
clásica e a posterior.

LA2B4.5.1. Analiza o diferente
uso que se fixo dos textos
latinos, explorando o
mantemento dos xéneros e os
temas da literatura latina
mediante exemplos da
literatura contemporánea.

CSC
CD
CCL

LA2B4.5.2. Recoñece a través de
motivos, temas ou personaxes
a influencia da tradición
grecolatina en textos de
autores/as
contemporáneos/as, e sérvese
deles para comprender e
explicar o mantemento dos
xéneros e dos temas
procedentes da cultura
grecolatina, describindo os
seus aspectos esenciais e os

CSC
CD
CCL
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Latín II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

tratamentos que reciben.

Bloque 5. Textos

e B5.1. Tradución e interpretación de
textos latinos.

B5.1. Realizar a tradución e
interpretación de textos latinos
orixinais.

LA2B5.1.1. Utiliza
adecuadamente a análise
morfolóxica e sintáctica de
textos latinos para efectuar
correctamente a súa tradución.

CCL
CAA

d B5.1. Tradución e interpretación de
textos latinos.

B5.2. Utilizar o dicionario, analizar e
valorar correctamente a
información gramatical que
proporciona e procurar o termo
máis acaído na lingua propia
para a tradución do texto.

LA2B5.2.1. Utiliza con seguridade
e autonomía o dicionario,
analizando e valorando
correctamente a información
gramatical que proporciona, e
identifica en cada caso o termo
máis acaído na lingua propia,
en función do contexto e do
estilo empregado polo autor,
para unha correcta tradución
do texto.

CD
CAA
CCL

b B5.2. Comentario e análise histórica,
lingüística e literaria de textos
latinos orixinais.

B5.3. Realizar comentarios
lingüísticos, históricos e literarios
de textos de autores latinos.

LA2B5.3.1. Aplica os
coñecementos adquiridos para
realizar comentarios
lingüísticos, históricos e
literarios de textos.

CAA
CSC
CCEC
CCL

a B5.3. Coñecemento do contexto
social, cultural e histórico dos textos
traducidos.

B5.4. Coñecer o contexto social,
cultural e histórico dos textos
traducidos.

LA2B5.4.1. Identifica o contexto
social, cultural e histórico dos
textos propostos partindo de
referencias tomadas dos
propios textos e asociándoas
con coñecementos adquiridos
previamente.

CSC
CCEC
CCL

h B5.4. Identificación das características
formais dos textos.

B5.5. Identificar as características
formais dos textos.

LA2B5.5.1. Recoñece e explica a
partir de elementos formais o
xénero e o propósito do texto.

CCL
CCEC

Bloque 6. Léxico

e
p

B6.1. Ampliación de vocabulario
básico latino: léxico literario,
científico e filosófico.

B6.1. Coñecer, identificar e traducir
termos latinos pertencentes ao
vocabulario especializado: léxico
literario, científico e filosófico.

LA2B6.1.1. Identifica e explica
termos do léxico literario,
científico e filosófico, e
tradúceos correctamente ao
galego e ao castelán.

CCL
CMCCT
CD

d
g
p

B6.2. Etimoloxía e orixe das palabras
da propia lingua.

B6.2. Recoñecer os elementos
léxicos latinos que permanecen
nas linguas dos/das estudantes.

LA2B6.2.1. Deduce o significado
de palabras e expresións
latinas non estudadas a partir
do contexto, ou de palabras ou
expresións da súa lingua ou
doutras linguas que coñeza.

CAA
CCL
CD

LA2B6.2.2. Identifica a etimoloxía
e coñece o significado de
palabras de léxico común e
especializado do galego e do
castelán.

CD
CCL
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Latín II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

h B6.3. Locucións e expresións latinas
incorporadas á lingua coloquial e á
literaria.

B6.3. Coñecer o significado das
principais locucións latinas de
uso actual e saber empregalas
nun contexto axeitado.

LA2B6.3.1. Comprende, explica e
emprega na lingua propia e no
contexto axeitado locucións e
expresións latinas que se
mantiveron na linguaxe
literaria, xurídica, filosófica,
técnica, relixiosa, médica e
científica.

CMCCT
CSC
CD
CCEC
CCL

d
p

B6.4. Composición e derivación culta:
lexemas, prefixos e sufixos de orixe
latina e grega.

B6.4. Recoñecer a presenza de
latinismos e helenismos na
linguaxe científica e na fala culta,
e deducir o seu significado a
partir dos correspondentes
termos latinos e gregos.

LA2B6.4.1. Recoñece e explica o
significado dos helenismos e
dos latinismos máis frecuentes
utilizados no léxico das linguas
faladas en España, e explica o
seu significado a partir do
termo de orixe.

CCL
CCEC

Tal e como se presentou para as materias de 4º de E.S.O. nesta mesma programación, aparecen
recollidos na táboa os aspectos do epígrafe que cabe concretar para cada estándar de apredizaxe.

Moitos dos estándares de aprendizaxe son constantes e progresivos no estudo do latín e que, por
tanto, non se poden encadrar dentro dun momento, senón que se traballan ao longo do curso. E moitos
dos estándares son imprescindibles tal como se formulan para superar a materia e algúns non se poden
graduar, polo que ás veces coincide o grao mínimo co propio estándar. Nestes casos, sinálase como idem.

A relación de estándares de aprendizaxe amósase distribuida en bloques de contidos, tal como se
publica no DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria
obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma deGalicia.

4.1.Temporalización:

A experiencia doutros anos ten demostrado que para cada grupo o profesor debe axustar os
tempos e os ritmos. Non serve de nada tentar cumprir a raxataboa un número de sesións se o
procedemento de aprendizaxe non se cumpre. Por isto tentarase axustar a marcha do ensino-aprendizaxe
aos marcos temporais das avaliacións, máis ou menos, un trimestre, que se veñen situando habitualmente
entorno ao comezo das vacacións de Nadal, de Pascua e do verán. Queda aberta a posibilidade de facer os
axustes pertinentes sen afectar ó logro dos obxectivos.

Primeira avaliación

. Sintaxe casual:

O nominativo. O acusativo. O xenitivo. O dativo. O ablativo.

. Sintaxe verbal:

. Formas nominais do verbo: o infinitivo, o participio, o xerundio, o xerundivo.
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. Tradución: Eutropio (monarquía)

. Sintaxe de adxectivos e pronomes: persoais, demostrativos, interrogativos, relativos.

. Literatura: Historiografía e lírica.

Segunda avaliación

. Sintaxe verbal:

. Voz perifrástica activa e pasiva. Infinitivo perifrástico activo e pasivo. Infinitivo en construción
persoal.

. Literatura. O teatro: comedia e traxedia. A épica.

Terceira avaliación

. Sintaxe proposicional:

Proposicións finais e consecutivas. Proposicións causais e temporais. Proposicións condicionais e
concesivas. Proposicións comparativas.

. Literatura. Cicerón e a oratoria.

4.2 Instrumentos de avaliación

Resúmense os criterios de avaliación, sen perder de vista que a técnica fundamental de
avaliación é, para esta lingua non instrumental, a realización de actividades relacionadas cos textos
latinos orixinais, nos que o alumnado deberá ser capaz de identificar e analizar os elementos da
morfosintaxe e de traducilos con coherencia:

1. Verter á lingua galega ou á lingua castelá textos latinos pertencentes a distintos xéneros literarios
concoherencia.

2. Resumir textos latinos, diferenciando a xerarquía das ideasexpresadas.
3. Recoñecer a orixe latina e a evolución fonética, morfolóxica e semántica no léxico das linguas que

fala e deducir regras básicas de derivación e composición.
4. Relacionar os elementos gramaticais e léxicos básicos do latín e os das outras linguas quecoñece.
5. Planificar e realizar traballos de investigación sobre as pegadas da romanización a partir do manexo

de fontesdiversas.
6. Identificar e comentar os elementos esenciais de textos de diversos xéneros literarios e de

recoñecer as súas estructuras básicas diferenciadoras.
7. Coñecer o significado das principais locucións latinas de uso actual e saber empregalas nun

contextoaxeitado.
8. Recoñecer a presenza de latinismos e helenismos na linguaxe científica e na fala culta, e deducir o

seu significado a partir dos correspondentes termos latinos egregos.
9. Recoñecer os elementos léxicos latinos que permanecen nas linguas dos/dasestudantes.
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4.3 Criterios de cualificación

Avaliación continua trimestral:

Exames: realizarase un exame de tradución e análise de textos cada trimestre. A cualificación dese

exame será de 6 puntos a tradución e 4 puntos o análise de todo o texto. Esta transformarase no 80% da

nota final da avaliación.

-Observación na aula. 20%: Ao tratarse dunha ensinanza presencial, na que os alumnos asisten
obrigatoriamente a clase, establécese unha relación cotiá que permite ao profesor contemplar, ademais
dos resultados numéricos que proporcionan os exames e controles, unha serie de factores que permiten
valorar mais e mellor o esforzo que o alumno realiza.

Ao final de cada trimestre poderase facer unha proba específica dos temas de literatura teórica e

expresións latinas de uso frecuente e topónimos ou poderá sustituirse por traballos individuais.

Recuperación:

Aqueles alumnos que suspendan unha avaliación terán a oportunidade de recuperala co exame do
seguinte trimestre, dado que esta é unha asignatura progresiva. Así un resultado positivo na avaliación
ordinaria de xuño suporá a recuperación das anteriores.

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA : XUÑO

Comprende toda a materia do curso, libros de lectura incluídos.

O modelo de exame será unha “contaminatio” dos distintos exames efectuados ao longo do curso.

Así mesmo teranse en conta as faltas de ortografía, descontándose 0,25 por til sen poñer, e 0,75
punto por faltas ortográficas doutra índole (máximo 1 punto en total). Cremos que é importantísimo que o
alumnado, tanto de humanidades como de ciencias, se exprese correctamente na súa lingua materna (o
galego ou o castelán) e faga un bo uso da mesma.

CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES

-Tradución correcta dun texto coa axuda do diccionario

-Análise gramatical e sintáctico.

-Coñecemento dos tema de literatura.

-Coñecemento das principais expresións latinas usadas na actualidade.

-Exames escritos. 80%

-Observación na aula 20%
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-Correcta ortografía e expresión en castelán ou galego.

5. Deseño avaliación inicial e medidas a adoptar en función dos resultados:

Nos primeiros días do curso ( tras un pequeno repaso morfosintáctico na primeira semana de clases)
poderase facer unha proba non anónima -pero sen relevancia na puntuación académica - de
coñecementos relacionados cos contidos morfosintácticos de Latín I ( “A PRIORI/ A POSTER IORI” )

Dita proba -de estrutura moi sinxela- conta con apartados relativos a coñecementos básicos de
morfoloxía e sintaxe, e ao modo de abordar a tradución dun texto vistos no curso académico anterior.

Os resultados serán altamente reveladores para desvelar que ámbitos formativos hai que reforzar e
permitirá coñecer e valorar o punto de partida de cada alumno para actuar en consecuencia. É
absolutamente imprescindible a pronta localización das lagoas herdadas dada a relevancia do curso que se
inicia: remate de etapa, Reválida, titulación...

6. Atención a diversidade

-LEER OS INFORMES DE CURSOS ANTERIORES .

-REAL IZAR UNHA PROBA DE AVAL IAC IÓN IN IC IAL Ó COMEZO DO CURSO ESCOLAR :

A avaliación inicial facilítanos non só coñecemento acerca do grupo como conxunto, senón que
tamén nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuais dos nosos estudantes. A partir
dela poderemos: identificar ós alumnos ou alumnas que necesitan un maior seguimento no seu proceso de
aprendizaxe. Débese ter en conta aquel alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades e con
necesidades non diagnosticadas, pero que requiran atención específica por estar en risco, pola súa historia
familiar, etc...

Posto que non dispoñemos de ampliación horaria para a atención á diversidade, as actividades de
recuperación e potenciación deberán realizarse no ámbito da clase ou da casa.

A aula ten dous obxectivos fundamentais

1. A recuperación de alumnos con atrasos, carencias ou deficiencias formativas que lles impida acadar
con normalidade a consecución dos obxectivos.

Dada a limitación temporal e de recursos darase prioridade a recuperación naqueles bloques de
contidos dos que a ensinanza sexa progresiva e acumulativa, singularmente o de lingua latina. Do
resto a recuperación será daquelas carencias de conceptos e nocións fundamentais que atranquen
o desenvolvemento da aprendizaxe subseguinte insistindo especialmente na realización de
exercicios prácticos, e promoverase o traballo en equipo no que colaboren alumnos que teñan
acadado os obxectivos que se están a recuperar. A gradación na selección dos contidos irá do máis
sinxelo ao máis complexo, do concreto ao abstracto.
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2. A potenciación dos alumnos que pola súas capacidades sexan quen de acadar obxectivos maiores
que os fixados como mínimos, en todos ou nalgún dos ámbitos da materia (bloques de contidos)
para os que sexan máis aptos ou se atopen máis predispostos.

a. Que cada alumno individualmente, coñecidos despois da primeira avaliación, tódolos
bloques da materia, estableza segundo as súas capacidades, intereses e disposicións,
sempre coa orientación do profesor, que ámbito ou ámbitos quere desenvolver.

b. Potenciarase o traballo autónomo do alumno. O profesor marca os obxectivos, orienta e
supervisa o labor dos alumnos que buscaran a información necesaria, elaboraran os datos e
perfilaran a forma definitiva dos seus traballos.

c.

7. Concrecións metodolóxicas

O enfoque metodolóxico deberá favorecer a capacidade de autoaprendizaxe, de traballar en equipo
e aplicar os métodos apropiados de investigación para seguir aprendendo ao longo da vida.

Os textos converteranse no punto de partida para traballar simultaneamente os aspectos
morfosintácticos da lingua latina, o seu léxico e a súa relación co galego e co castelán, así como os aspectos
culturais relacionados cos textos traballados. Os textos serán o punto de partida para tratar os aspectos
morfosintácticos da lingua latina, o seu léxico e a súa relación co galego e co castelán, así como os aspectos
culturais relacionados cos textos traballados.

Evitarase a exposición sistemática e exhaustiva das regras gramaticais previamente á análise e
tradución dos textos, deixando ampla marxe a capacidade do alumno de inferir as regras a partires da
propia observación.

Proporcionaráse aos alumnos as pautas necesarias para consolidar os propios recursos e técnicas
de traballo, manexando diversas fontes e materiais.

Procurarase xerar un clima na aula co que as alumnas e alumnos sintan a necesidade de participar
activamente no proceso de ensinanza-aprendizaxe, asegurándonos de que eses intentos, mesmo se son
erróneos, sirvan de estímulo para intentalo de novo.

Neste senso, crearanse contextos de aprendizaxe e avaliación que comprometan ao alumnado e
que o leven a planificar e avaliar as súas realizacións, identificando os avances e as dificultades, de cara a
autorregular o seu propio e singular proceso de aprender aaprender.

Promoverase a utilización das TIC para informarse, aprender e comunicarse e para utilizar con
sentido crítico, como recurso formativo, materiais de procedencia diversa.

8. Materiais e recursos didácticos:

Para este curso non é obrigatorio o uso de ningún manual ou libro de texto. Será necesario, sen
embargo, o uso do diccionario, sendo axeitado calquera dos diccionarios manuais que se editan e
comercializan. Proporcionarase aos alumnos material con textos para traballar na tradución (selecta de
Eutropio e de Fedro) Recorreremos ademais ao material bibliográfico da Biblioteca, a documentais e videos,
películas e Internet que poderán axudar a contextualizar os períodos históricos e os contidos literarios.

Deste xeito empregaranse en ausencia de libro de texto oficial:
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- Material informático de temática latina
- Material audiovisual ( documentais e películas de tema clásico )
- Dicionarios etimolóxicos e mitolóxicos.
- A Biblioteca e os seus recursos.
- Mapas históricos e planos
- Libros de lectura sobre o mundo clásico
- Prensa
- Información bibliográfica.

As tecnoloxías da información e da comunicación serán unha ferramenta necesaria para a
aprendizaxe, tanto polo seu carácter imprescindible hoxe en día, como pola súa utilidade e relevancia para
a vida cotiá.

9. Acreditación de coñecementos previos:

Cada vez é mais frecuente que un alumno, que ven promocionando dende 1º de Bacharelato nunha
determinada modalidade, realice -en segundo de bacharelato- un cambio na elección da mesma
atopándose con materias que esixen a acreditación de coñecementos previos necesarios para seguir con
aproveitamento unha materia de 2º ; tal é o caso do Latín II.

A superación da materia Latín II ,de segundo de Bacharelato, estará supeditada á superación da
correspondente materia de 1º de Bacharelato Latín I. No obstante o alumnado poderá matricularse da
materia Latín II sen ter cursado a materia correspondente ao primeiro curso sempre que demostre reunir
as condicións necesarias para seguir con aproveitamento a materia de 2º.

No caso contrario, deberá cursar a materia Latín I, que contará coa consideración de “materia
pendente”.

O alumnado poderá elixir entre as dúas opcións ofertadas no recadro.

Matrícula como pendenteProba

En caso de
proba:

Farase unha proba única ao inicio do curso con estrutura similar ao exame

final de xuño ou setembro do curso a acreditar.

Previamente se explicará ao alumno en qué consistirá a devandita proba e

facilitaráselle un modelo “real” de exame . No deberá acreditar os coñecementos

referidos as lecturas.

10. Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación da materia

pendente:

O alumnado ca materia Latín I pendente -especialmente o que sexa alumnado de segundo - terá un
seguimento individualizado en Latín II ao ser unha materia de continuidade.
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A cualificación positiva dunha materia implicará a superación das materias pendentes con contidos
progresivos.

Non obstante, ao alumnado cualificado negativamente entregaráselle un informe personalizado cos
obxectivos non acadados, os criterios de avaliación correspondentes e as actividades que deberán realizar e
entregar ao longo do novo curso.

Os alumnos coa materia Latín I pendente pero non matriculados na de segundo celebrarán unha
reunión ó comezo do curso escolar co Xefe de Departamento para tratar de ter claro o sistema de
recuperación da materia pendente.

Estes alumnos contarán co material ordinario do curso.

-Realizaranse probas trimestrais que permitan a eliminación da materia superada.

-Facilitaranse exercicios dos ámbitos culturais, morfolóxicos e sintácticos que podan servir de
CLARA orientación sobre os modelos das probas.

-Reparto de “cadernos de actividades” que deberan ser entregados obrigatoriamente polo
alumnado nos prazos sinalados.

-Estarase sempre disposto a resolver as dúbidas aproveitando ocos: recreos, horas libres, titorías…

O alumnado terá dereito a realizar no mes de maio e no mes de setembro unha proba final de
cada materia que teña pendente. No obstante, en ningún caso o procedemento para a avaliación das
aprendizaxes do alumnado nas materias que teña pendentes poderá limitarse ao establecemento destas
probas finais .

Mínimos esixibles:

- Coñecemento das cinco declinacións, as catro conxugacións en todas as súas voces e modos.

- Coñecemento dos adxectivos e as súas graos. Os pronomes .

- Nocións básicas de sintaxe latina: Voz activa e pasiva; oracións de relativo; oracións de “Cum
histórico”; o participio concertado e o ablativo absoluto; o infinitivo concertado.

- Cultura e civilización romana.

- Tradución e análise de frases e textos.

11.Plan lector:

Desenvolvemento do hábito lector: lecturas propostas

Seguindo a liña de cursos anteriores o Departamento mantén como lecturas para o presente curso
académico



53

Do tema da historiografía, na PRIMEIRA AVALIACIÓN: Tito Livio A traxedia de Lucrecia da obra Ab
urbe condita

- Do tema da lírica, na primeira avaliación: Catulo, Poemas de Catulo a Lesbia, 52, 2, 86, 87,
109, 5, 7, 3, 85, 70, 8, 11. Dita orde reflicte unha secuencia nos sentimentos do poeta.

- Do tema da épica na SEGUNDA AVALIACIÓN: Ovidio:

Apolo e DafneMetamorfosis

Píramo e TisbeMetamorfosis
Orfeo e EurídiceMetamorfosis

- Do tema do teatro, na segunda avaliación: Plauto: Xemelgos... según representacións do
Festival de Teatro.(Esta lectura pode ser substituída pola película “Golfus de Roma”)

- Do tema da oratoria, na TERCEIRA AVALIACIÓN: Tácito. Discursos de Calgaco e Agrícola.

A lectura de estas obras faranse na casa e só en contadas ocasións se lerá algún parágrafo na
aula para aclarar algunha dúbida o facer unha pequena explicación, pois o alumno ten que ter a
suficiente autonomía e responsabilidade como para poder facer esta actividade na casa sen ser
necesario un control continuo da mesma.

Pódese optar tamén pólo visionado da película Golfus de Roma para abordar o estudo da
comedia plautina, como xa dixemos . Existe importante información na rede con cuestionarios para os
alumnos, artigos etc

http://cineymundoclasico.blogspot.com

Guía didáctica de Golfus de Roma Por Fernando Lillo Redonet

Plauto y Golfus de Roma información sobre as relacións da película como Plauto e, ademais,
algúns exercicios. Escrito por Pedro Luis Cano.

12. Utilización das Tic en Latín 2:

A utilización de recursos tecnolóxicos que hoxe en día están ao alcance de estudantes e profesores
facilitan levar a cabo traballos que non fai moitos anos debían realizarse de forma manual.No obstantes
non debemos esquecer que estamos ante un recurso mais , NO SON UN FIN EN SÍ MESMAS.

Resaltemos aquí algunhas das súas principais vantaxes:

Realización de tarefas de forma rápida e cómoda, acceso rápido a gran cantidade de información,
realización de actividades interactivas, desenrolo das capacidades do alumno, motivación, flexibilidade de
horario, etc.

RECURSOS PARA AMPLIAR COÑECEMENTOS:

www.culturaclásica.com

http://cineymundoclasico.blogspot.com/
http://www.culturaclásica.com
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www.recursos.cnice.mec.es

Mapas da Antigüidade: www.ucm.es/info/antigua/cartografia.htm

Cine clásico http://antalaya.uab.es/pcano/aulatin/llibreV/filmo.ht#clasicos

Manifestacións de teatro: www.teatrogrecolatino.com

Mitoloxía: www.elolimpo.com

www.lanzadera.com/greciayroma

Sobre a biblioteca de Alexandría: www.biballex.com

Cursos en latín on line: www.wikilearning.com/curso-de-latin-wkc-5327.htm

Noticias radiofónicas en latín: www.yleradio1.fi/nuntii/

Prensa actual en latín: www.alcuinus.net/ephemeris/

Gramática latina: http://roble.cnice.mecd.es/jgor0038/mater-grammatica.htm

Revistas en lingua latina : http://www.elimagazines.com/magazines/latino.htm

Museos: Museo Arqueolóxico nacional de Atenas: www.culture.gr./2/21/214/21405ml.html

Museo Británico Londres: www.british-museum.ac.uk/index-f.htm

Museo nacional de Arte Romano Mérida:www.civila.com/hispania/merida/museo.htm

Museo del Prado Madrid: www.museoprado.mcu.es/home.html

13. Actividades complementarias e extraescolares programadas:

Visita a un entorno cultural clásico en colaboración do Departamento de Xeografía e
Historia no Entroido a Italia (Sicilia) ou Grecia.

Asistencia ao festival de teatro grecolatino, no segundo trimestre.

Concurso on line Odisea, no segundo trimestre

14.Concreción dos elementos transversaris que se traballarán no curso quecorresponda:

Remítese neste apartado ao desenrolo feito para Latín I de 1º de bacharelato desta

Programación.

http://www.recursos.cnice.mec.es/
http://www.ucm.es/info/antigua/cartografia.htm
http://antalaya.uab.es/pcano/aulatin/llibreV/filmo.ht
http://www.teatrogrecolatino.com/
http://www.elolimpo.com/
http://www.lanzadera.com/greciayroma
http://www.biballex.com/
http://www.wikilearning.com/curso-de-latin-wkc-5327.htm
http://www.yleradio1.fi/nuntii/
http://www.alcuinus.net/ephemeris/
http://roble.cnice.mecd.es/jgor0038/mater-grammatica.htm
http://www.elimagazines.com/magazines/latino.htm
http://www.culture.gr./2/21/214/21405ml.html
http://www.british-museum.ac.uk/index-f.htm
http://www.civila.com/hispania/merida/museo.htm
http://www.museoprado.mcu.es/home.html
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Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación

didáctica:

Non hai dúbida de que existe unha necesidade “legal” e “real” de programar. É absolutamente
necesario organizar dalgún xeito , dentro do marco teórico que elixamos, os contidos que imos a impartir.
Por tanto é un instrumento necesario, aínda que a súa estrutura poda cambiar en función das “modas”
pedagóxicas e da formación do profesor.

A programación axudaranos a eliminar a improvisación. O cal non significa eliminar a capacidade de
engadir novas ideas ou novos aspectos nun momento e tema determinados, aspecto creativo da actividade
educativa do que tampouco debemos prescindir.

Debe ser un documento en continua revisión: a situación é cambiante. Cada curso escolar ten
unhas características propias; vanse e veñen novos alumnos e novos profesionais do ensino …

Os criterios utilizados para avaliar a programación son os seguintes:

1.-Aadecuación de obxectivos, contidos, criterios de avaliació nás características e necesidades do alumnado.

2.- A adecuación de procedementos e instrumentos de avaliación ás características e necesidades do alumnado.

Cando se considere que a programación é mellorable en calqueira dos aspectos anteriores,será necesaria unha

reflexión por parte do Departamento que leve a atopar as causas do problema e a buscar solucións. Ditas
acción de mellora recolleranse na memoria final de curso para ter en conta na elaboración da

programación do curso seguinte.

3.- O grao de desenvolvemento da programación didáctica. Se o grao de desenvolvemento da programación
é inferior a un75% procederase do mesmo xeito que no apartadoanterior.

Mecanismo avaliación e modificación de
programación didáctica

E
scala

(Indicadores de logro) 1 2 3 4

1.- Deseñáronse unidades didácticas ou temas a partir dos
elementos do currículo?

2.- Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades
didácticas/temas/proxectos?

3.- O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación
e temporalización?
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4.- Engadiuse algún contido non previsto á programación?

5.- Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?

6.- Secuenciáronse os estándares para cada unha das
unidades/temas?

7.- Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para
superar a materia?

8.- Asignouse a cada estándar o peso correspondente na
cualificación ?

9.- Vinculouse cada estándar a un/varios instrumentos para a súa
avaliación?

10.- Asociouse con cada estándar os temas transversais a
desenvolver?

11.- Fixouse a estratexia metodolóxica común para todo o
departamento?

12.- Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula?

13.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados?

14.- O libro de texto é adecuado, atractivo e de fácil manipulación
para o alumnado?

15.- Deseñouse un plan de avaliación inicial fixando as
consecuencias da mesma?

16.- Elaborouse unha proba de avaliación inicial a partir dos
estándares?

17.- Fixouse para o bacharelato un procedementos de acreditación
de coñecementos previos?

18.- Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua: probas,
exames, etc.?

19.- Establecéronse criterios para a recuperación dun exame e
dunha avaliación?

20.- Fixáronse criterios para a avaliación final?

21.- Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria?

22- Establecéronse criterios para o seguimento de materias
pendentes?

23.- Fixáronse criterios para a avaliación desas materias pendentes?

24.- Elaboráronse os exames tendo en conta o valor de cada
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estándar?

25.- Definíronse programas de apoio, recuperación, etc. vinculados
aos estándares?

26.- Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao
alumnado con NEE?

27.- Leváronse a cabo as actividades complementarias e
extraescolares previstas?

28.- Informouse ás familias sobre criterios de avaliación, estándares
e instrumentos?

29.- Informouse ás familias sobre os criterios de promoción? (Artº
21º, 5 do D.86/15)

30.- Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso?

31.- Contribuíuse desde a materia ao plan de lectura do centro?

32.- Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia?

Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente:

A reflexión e a autoavaliación no desenvolvemento da programación didáctica irá permitindo a
adecuación ás circustancias concretas do curso. Ao finalizar cada unidade didáctica farase o estudio que
permita avaliar o funcionamento do programado na aula e establecer estratexias de mellora. As incidencias
máis salientables ao respecto recolleranse nas actas de reunión do departamento.

Para a avaliación da programación didáctica no seu conxunto, ao finalde cada trimestre,
observarase o máis positivo e o que se poidera mellorar dos aspectos máis relevantes, para así poder
recoller as melloras no seguinte. Poderíanse recoller anotacións nunha táboa coma esta para
darllevisibilidade.

ASPECTOS AVALIABLES POSITIVO NEGATIVO PROPOSTA DE
MELLORA

Temporalización das
unidades didácticas

Organización dos
contidos da unidade

Realización de tarefas

Estratexias
metodolóxicas seleccionadas

Recursos empregados

Claridade nos
criterios de avaliación
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Uso de
diversas ferramentas
de avaliación

Atención á diversidade

INFORMACIONAO ALUMNADOEFAMILIAS:

Co obxecto de facilitar o coñecemento das Programacións Didácticas elaboradas por cada un dos
Departamentos do Afonso X O Sabio ao conxunto da comunidade educativa e,en particular, ao alumnado e
ás súas familias, as Programacións dos Departamentos Didácticos están a disposición do alumnado e das
persoas ás que lles corresponda a súa titoría legal, na páxina web do centro.

En Cambre, 15 de setembro 2022

Asdo. Susana C. Vicente Martínez

Xefa do departamento de Latín e Grego.
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