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CONSIDERACIÓNS PREVIAS. 



 

 

 

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. 

Practicamente todas as aulas encóntranse  informatizadas dispoñendo de ordenador, cañón, e 
incluso moitas delas con taboleiro dixital. 

 

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

COMENIUS: 

2008 - 2010: "Euroteens":  

2010 - 2012  "Health, getting fit for Europe" 

2013 - 2015  "Destroying stereotypes. Building a new Europe" 

ERASMUS +: 

2015-2017:  "Conflict ResolUtion for better ScHool management" 

2015-2018:  "Horizon to the futurer" 

 

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 unha 
aula de desdobre . Na planta baixa sitúanse Secretaría, Conserxería, Dirección, Xefatura de 
Estudos, Departamento de Orientación, Sala de profesores, Sala de pais, Biblioteca, os respectivos 
Departamentos, a Cafetería, a Sala de lectura e un amplo Salón de Actos. 

 Na planta primeira encóntranse as aulas de: 1º e 4º da ESO e 2º de PMAR, a aula de música 1,  a 
aula de apoio, os distintos laboratorios, a aula de francés, un taller de tecnoloxía e dúas aulas de 
desdobre. 

 Na segunda planta encontramos: as aulas de 2º e 3º da ESO,  3º de PEMAR, a aula de debuxo e a 
aula de plástica, un aula dixital, a aula de convivencia, unha aula de música , a aula de inglés e unha 
aula 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. 



 

 

 

2.Relación de compoñentes do departamento:  

 

Susana Cristina Vicente Martínez 

Juan Carlos López Longoria, profesor de secundaria, xefe de departamento. 

 

  

 

 

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

 

Grego I: 4 horas semanais en 1º de bacharelato. 

GregoII: 4  horas semanais en 2ºdebacharelato. 

Cultura Clásica : Os 83 alumnas e alumnos que optan  polo estudo de esta materia pertenecen a tres 
grupos  3º da E.S.O. , sendo a sua carga horaria de dúas horas semanais, y un grupo de 4º da E.S.O., 
sendo a súa carga horaria de 2 tres  horas semanais. 

Latín 4º ESO: 38 alumnas e alumnosos distribuidos en dos grupos. A carga horario é de 3 horas 
semanais. 

Latín I: 15 alumnas e alumnos cunha carga horaria de 4 horas semanais. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: GREGO 1º 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. 

Un primeiro bloque 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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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 1ª xeración con estudos medios, castelanizada, pero os avós 
ou outros familiares próximos son falantes galegos non exclusivos. Alguns 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. 

 

Os alumnos de Grego I non teñen coñecementos da materia agás os que repiten curso. 
O único contido que puido ser tratado en cursos anteriores é o alfabeto grego e aspectos de 
cultura e civilización na materia de Cultura Clásica. 

A materia Grego I impártese a 4 alumnos de 1º BAC.  pola profesora Susana Cristina Vicente 
Martínez. 

 

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 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  I  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) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable 
e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver 
pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, 
analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a 
violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas 
por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas 
con discapacidade. 

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

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 



 

 

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

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

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos 
métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía 
ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao 
medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio 
galego. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, 
traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes 
de formación e enriquecemento cultural. 
ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e 
impulsar condutas e hábitos saudables. 

 

4. Contidos e estándares de aprendizaxe avaliables: 
 

 
 

Contidos 

-a 

-g 

-h 

1. Familias 

lingüísticas. O 

indoeuropeo. 

-d 

-h 

-n 

2. Historia da 

lingua grega: 

desde as 

orixes ata a 

actualidade.  

 

-e 

-f 

5. Vocabulario básico 

grego: léxico de uso 

frecuente e principais 

prefixos e sufixos. 

5. Coñecer,  identificar  e traducir 

o léxico grego: as palabras de 

maior frecuencia e os principais 

prefixos e sufixos. 

5. Deduce o significado 

de palabras gregas non 

estudadas a partir de 

palabras da túa propia 

lingua ou do contexto. 

-CCL 

   5.1. Identifica e explica 

as palabras de maior 

frecuencia e os 

principais prefixos e 

sufixos, e tradúceos 

ás túas linguas. 

-CCL 

-d 
-h 
-n 

 2. Identificar exemplos 

de escritura micénica 
e alfabética. 

2.1. Identifica  a  escritura 

Lineal B como un 

silabario, e a evolución dos 

caracteres do al- fabeto. 

-CCL 

-d 
-h 
-n 

 2. Recoñecer a evolución da 

lingua grega ata chegar ao 
momento actual. 

2.2. Coñece a pronuncia da 

lingua grega moderna e 

utiliza algunhas palabras e 

expresións básicas. 

-CCL 

-a 
-h 

 2. Recoñecer  a división 

dialectal  da lingua 

grega e identificar a súa 

expansión xeográfica. 

2.3. Sitúa nun mapa as 

diversas variedades 

dialectais da lingua grega. 

-CCL 
-CSC 

-a 
-d 
-g 
-h 

3. Orixes da escritura. 

Sistemas de escritura. 
3. Coñecer diferentes 

sistemas de escritura e 

distinguilos do alfabeto. 

3.1. Recoñece diferentes 

tipos de escritura segundo 

a súa orixe e tipoloxía e 

describindo os trazos que 

distinguen a uns doutros. 

-CCL 

-a 
-d 
-g 
-h 

3. Orixes e evolución do 

alfabeto grego. 
3.1. Coñecer a orixe  do 

alfabeto grego, a súa 

influencia e a súa relación 

con outros sistemas de 

escritura usados na 

actualidade. 

3.2. Explica a orixe do 

alfabeto grego e describe a 

evolución dos seus signos a 

partir da adaptación dos 

signos do alfabeto fenicio. 

-CCL 

3.3. Explica a orixe e a 

evolución dos sistemas de 
escritura de diferentes 

linguas, par- tindo do 

alfabeto grego. 

-CCL 

-a 
-d 

 3.2 Coñecer os caracteres do 

alfabeto grego na súa 

forma minúscula e 

maiúscula, escribilos e 

lelos coa pronuncia 

correcta. 

3.4. Identifica e nomea 

correctamente os 

caracteres que forman o 

alfabeto grego, na súa 

forma minúscula e 

maiúscula, e escríbeos e 

leos correctamente. 

-CCL 

-d  3.3. Recoñecer o cadro 3.5. Sitúa todos os fonemas -CCL 



 

 

   5.2. Identifica e 

distingue en palabras 

propostas os seus 

formantes, sinala e 
diferencia lexemas e 

afixos, e procura 

exemplos doutros 

termos nos que estean 

presentes. 

-CCL 

-e 

-f 

5.1Helenismos máis 

frecuentes do 

vocabulario común e 

do léxico 

especializado: termos 

patrimoniais, cultismos 
e neoloxismos. 

5.1. Recoñecer os helenismos 

máis frecuentes  do vocabulario 

común e remontalos aos étimos 

gregos orixinais. 

5.3.Identifica os 

helenismos máis fre- 

cuentes do vocabulario 

común e explica o seu

 significado 

remitíndote aos étimos 
gregos orixinais. 

-CCL 

-e 

-f 

 5.4. Identificar e coñecer os 

elementos léxicos e os 

procedementos de formación do 

léxico gre- go (derivación e 

composición) para entender 

mellor os procedementos de 
formación de palabras nas 

linguas actuais. 

5.4. Identifica a 

etimoloxía e coñece o 

significado das palabras 

de léxico común da 

lingua propia. 

-CCL 

-d 

-e 

-f 

-i 

6. O grego, lingua 

flexiva. Tipos de 

palabras: variables e 

invariables. 

6. Coñecer o concepto de flexión 

lingüística. 

6. Distingue unha lingua 

flexiva doutra non 

flexiva. 

- CCL 

-d 

-e 

-f 

-i 

 6.1.  Distinguir  e  clasificar  as 

categorías  de palabras a partir 

do seu enunciado. 

6.1. Distingue palabras 

variables e  

invariables, explica as 

características que 

permiten identificalas e 

define criterios para 
clasificalas. 

-CAA 

-CCL 

- i 

-l 

6.1. Concepto de 

declinación e 

conxugación. 

6.2 Comprender o concepto de 

declinación e conxugación. 

6.2. Declina e/ou 

conxuga correctamente 

palabras propostas 

segundo a súa 

categoría, explicando e 

ilustrando con 

exemplos as 

características que 
diferencian os 

conceptos de 

declinación e 

conxugación. 

-CAA 

-CCL 

-CD 

 

- e 6.2. Casos gregos. 6.3. Coñecer os nomes 

dos casos gregos, 

identificar as principais 

funcións que realizan na 

oración e saber traducir 

os casos á lingua mater- 
na adecuadamente. 

6.3.  Enumera  

correctamente os nomes 
dos casos que existen na 

flexión nominal e 

pronominal grega, explica 

as súas funcións dentro da 

oración e ilustra con 

exemplos a forma 

axeitada de traducilos. 

-CAA 

-CCL 

 



 

 

-g 

-d 

6.3. Flexión  nominal  e 

pronominal: 
substantivos, 

adxectivos e 

pronomes. 

6.4. Coñecer as 

declinacións, encadrar as 
palabras dentro da súa 

categoría e declinación 

enuncialas  correctamente. 

6.4.Enuncia correctamente 

substantivos e adxectivos 
en grego, distinguíndoos a 

partir do seu enunciado e 

clasificándoos segundo a 

súa categoría e a súa 

declinación. 

-CCL 

-g 6.4. Concordancia. 6.5. Recoñecer as regras de 

concordancia na lingua 

grega e a súa 

correspondencia no galego 

e no castelán. 

6.5. Recoñece nos textos as 

regras  da  concordancia 

grega, e redacta en grego 

pequenas frases, para 

practicar o  seu uso. 

-CCL 

   6.6. Declina palabras e 

sintagmas en 
concordancia, aplicando 

correctamente para cada 

palabra o paradigma de 

flexión correspondente. 

-CCL 

-d 

-g 

7. Temas en -α/-η 7. Identificar, distinguir e 

declinar os sustantivos e 

adxectivos de tema en -α/-

η. 

7. Enuncia e declina 

sustantivos e adxectivos da 

1ªD. 

-CAA 

-CCL 

-g 

-d 

7.1. Temas en -o. 

Adxectivos da primeira 

clase. 

7.1. Identificar, distinguir e 

declinar os sustantivos e 

adxectivos de tema en -o . 

7.1. Enuncia e declina 

correctamente substantivos 

e adxectivos da 2ªD, 

distinguíndoos a partir do 
seu enunciado 

-CCL 

-CAA 

 

   7.2. Declina palabras e 

sintagmas en 

concordancia, aplicando 

correctamente para cada 
palabra o paradigma de 

flexión correspondente. 

-CCL 

-d 

-e 

-f 

8. Sistema verbal grego. 

Verbos temáticos e 

atemáticos. Tema de 

presente e de futuro. 

8. Conxugar correctamente 

as formas verbais 

estudadas, analizalas 

morfoloxicamente e 
traducilas. 

8. Clasifica verbos segundo o 

seu tema, e describe os 

trazos polos que se 

recoñecen os modelos de 
flexión verbal. 

-CCL 

   8.1. Explica o uso dos temas 

verbais gregos de 

presente e de futuro e 

identifica correctamente as 

formas derivadas de cada 

un deles. 

-CCL 

 

   8.2. Conxuga os tempos 

verbais de presente e 

futuro en voz activa 

aplicando correctamente os 

paradigmas 

correspondentes. 

-CCL   



 

 

   8.3. Analiza 

morfoloxicamente e 

traduce ao galego e/ou ao 

castelán as diferentes 

formas verbais gregas de 

presente e de futuro. 

-CCL 

   
 

8.4.  Conxuga  os  tempos  
de presente do verbo εἰμί. 

-CCL 

-g 

-d 

9. A declinación 

atemática. Adxectivos 

da 2ª e 3ª clase. 

9. Identificar, distinguir e 

declinar os sustantivos e 

adxectivos da 3ªD. 

9. Enuncia e declina 

correctamente 

substantivos e adxectivos 

da 3ªD, distinguíndoos a 

partir do seu enunciado 

-CCL 

-CAA 

 

   9.1. Declina palabras e 

sintagmas en 
concordancia, aplicando 

correctamente para cada 

palabra o paradigma de 

flexión corres- pondente. 

-CCL 

-d 

-g 

10. Sistema verbal 

grego. Tempos 

secundarios e de 

perfecto. 

10. Analizar o 

funcionamento dos tempos 

secundarios e de perfecto 

e recoñecer as formas dos 
tempos verbais formados a 

partir deles. 

10. Explica o uso dos temas 

verbais dos tempos 

secundarios          e          

de 
perfecto,identificando as formas derivadas de cada un. 

-CAA 

-CCL 

   10.1. Conxuga os tempos 

secundarios e de 

perfectum en voz activa 

,aplicando correctamente 

os paradigmas 

correspondentes. 

-CD 

-CCL 

-g 

-d 

11. Os graos do  

adxectivo 

. 

11. Identificar, distinguir e 

declinar os adxectivos 

gregos no grao 

comparativo e superlativo. 

11. Enuncia e declina 

correctamente os 

adxectivos gregos nos 

seus distintos graos 
distinguíndoos a partir do 

seu enunciado. 

-CCL 

-CAA 

 

 12. A voz media - 

pasiva. 

12. Analizar o funcionamento 

do temas sistemaverbal 

grego medio-pasivo e 

recoñecer as formas dos 

tempos verbais formados a 

partir deles. 

12. Explica o uso dos temas 

verbais gregos medio-

pasivos, identificando  

correctamente as formas 

derivadas de cada un. 

-CAA 

-CCL 

   12.1 Conxuga os tempos 

verbais medio-pasivos, 
aplicando os paradigmas 

correspondentes. 

-CD 

-CCL 

-g 

-d 

13. Flexión 

pronominal: 

determinantes e 

pronomes. 

13. Coñecer as  diferenzas 

entre determinantes e 

pronomes. 

Coñecer as características 

da declinación pronominal 

e as distintas clases de 
pronomes gregos. 

13. Enuncia correctamente 

os pronomes en grego, 

distinguíndoos a partir do 

seu enunciado e 

clasificándoos segundo a 

súa categoría. 

- CCL  

 



 

 

-g  13.1 Recoñecer os 
pronomes/ determinantes 

demostrativos e αὐτός ή ό 

13.1. Declina e recoñece nos 

textos os demostrativos e 

αὐτός, analízaos e 
tradúceos correctamente. 

-CCL 

  13.2  Recoñecer  os  

pronomes persoais. 

12.2 Declina e recoñece nos 

textos os pronomes 

persoais, analízaos e 

tradúceos correctamente. 

-CCL 

-d 14. Oración simple 14.Recoñecer   e   clasificar   

os tipos de oración simple. 

14.   Compara   e    clasifica 

tipos de oracións simples, 

e identifica e explica en 

cada caso as súas 

características. 

-CMCCT 

-CCL 

-g 15. Oración composta: 

parataxe e hipotaxe. 

15. Distinguir as oracións 

simples das compostas e, 

dentro destas últimas, as 

paratácticas das 

hipotácticas. 

15. Distingue as oracións 

simples das compostas e, 

dentro destas últimas, as 

paratácticas das 

hipotácticas, os seus tipos 

e os nexos que as 

caracterizan, e sinala 

exemplos que expliquen 

en cada caso as súas 

características. 

-CAA 

-CCL 

-d 

-e 

-f 

16. Formas verbais 

persoais e non 

persoais. Infinitivo e 

participio. 

16. Diferenciar entre formas 

persoais e non persoais 

do verbo e recoñecer as 

categorías gramaticais 

presentes en cada unha 

delas. 

16. Distingue  formas  

persoais e non 

persoais dos verbos, 

explica os trazos que 

permiten identificalas e 

define criterios para as 

clasificar. 

-CCL 

-g 

-h 

1. Períodos da historia 

de Grecia. 

1. Coñecer períodos da 

historia de Grecia, os feitos 

históricos mais destacados 

de cada un, encadralos no 

seu período correspondente 

e realizar eixes 
cronolóxicos. 

1. Describe o marco histórico 

no que xorde e se 

desenvolve a civilización 

grega, sinalando distintos 

períodos dentro del e 

identificando en cada un as 
conexións máis 

importantes con outras 

civilizacións. 

-CD 

-CSC 

-CCEC 

   1.2.  Elaborar  eixes 

cronolóxicos nos que se 

representan fitos históricos 

relevantes, consultando ou 
non fontes de información. 

-CD 

-CMCCT 

   1.3. Distingue as etapas da 

historia de Grecia, 
explicando os seus trazos 

esenciais e as 

circunstancias que 

interveñen no paso de 

unhas a outras. 

-CCEC 

   1.4. Enmarca determinados 

feitos históricos na 

civilización e no período 

histórico correspondente, 

póndoos en contexto e 

relacionándoos con outras 
circunstancias 

contemporáneas. 

-CCEC 



 

 

-a 

-b 

-h 

-m 

2. Organización 

política e social de 

Grecia. A democracia. 

2. Coñecer e comparar as 

principais formas de 

organización política e 

social da antiga Grecia. 

2. Describe os principais 

sistemas políticos da 

antiga Grecia e compáraos 

entre eles,

 establecen

do semellanzas e 

 

 

 diferenzas cos actuais. 

-CSC 

 

   2.1. Describe a organización 

da sociedade grega, 

explica as características 

das clases sociais e os 

papeis asignados a cada 

unha, relaciona estes 

aspectos cos valores 

cívicos da época e 

compáraos cos actuais. 

-CSC 

-c 

-h 

3. A familia. 3. Coñecer a composición da 

familia  e  os  papeis 

asignados aos seus 

membros. 

3. Identifica e  explica  os 

papeis  que  desempeña 

dentro da familia cada un 

dos seus membros, 

analizando a través deles 

estereotipos culturais da 

época e comparándoos cos 

actuais. 

-CSC 

-c 

-h 

-l 

4. Traballo e lecer: 

oficios, ciencia e 

técnica. Festas e 

espectáculos. 

4. Identificar as principais 

formas de traballo e de 

lecer da antigüidade. 

4.  Identifica  e   describe 

formas de traballo e 

relaciónaas cos 

coñecementos científicos e 

técnicos da época, 

explicando a súa in- 

fluencia no progreso da 

cultura occidental. 

-CMCCT 

-CSC 

-CSIEE 

   4.1. Describe as principais 

formas de lecer da 
sociedade grega e analiza 

a súa finalidade, os grupos 

aos que van dirixidas e a 

súa función no 

desenvolvemento da 

identidade social. 

-CSC 

-c 

-h 

-ñ 

5. Mitoloxía e relixión. 5. Coñecer os principais 

deuses da mitoloxía grega. 

5. Nomea coa súa 

denominación grega e 

latina os principais deuses 

e heroes da mitoloxía 

grecolatina, e sinala os 

trazos que os caracterizan, 

os seus atributos e o seu 

ámbito de influencia. 

-CCL 

-CCEC 

-c  5.1. Coñecer os principais 

mitos e os heroes 

gregos, e establecer 

semellanzas e diferenzas 

entre os mitos e os heroes 

antigos e os actuais. 

5.1. Identifica dentro do 

imaxinario mítico deuses 

e heroes, e explica os 

principais aspectos que os 

diferencian. 

-CCEC 

   5.2. Recoñece e ilustra con 

exemplos o mantemento 
do mito e da figura do 

heroe na nosa cultura, 

analizando a influencia da 

tradición clásica neste 

fenómeno de cada época. 

-CCEC 



 

 

-c 

-h 

-ñ 

 5.2. Coñecer e comparar as 

características  da 

relixiosidade e relixión 

grega coas actuais. 

5.4.Enumera e explica as 

principais características da 

relixión grega, póndoas 

en relación con outros  
aspectos básicos da 

cultura helénica e 

establecendo comparacións 

con manifestacións 

relixiosas propias doutras 

culturas. 

-CCEC 

-c 

-h 

-ñ 

 5.3. Relacionar e establecer 

semellanzas e diferenzas 

entre as manifestacións 

deportivas da Grecia 
clásica e as actuais. 

5.4. Describe e analiza os 

aspectos relixiosos e 

culturais que sustentan os 

certames deportivos da 
antiga Grecia e a presenza 

ou au- sencia destes  nos  

seus  correlatos 

-CCEC 

-f a. Análise morfolóxica e 

sintáctica. Compara 

ción de estruturas 

gregas coas da lingua 
propia. 

a. Comparar as estruturas 

gregas coas da lingua 

propia, e establecer 

semellanzas e diferenzas. 

a. Compara estruturas 

gregas coas da lingua 

propia, e establece 

semellanzas e diferenzas. 

-CCL 

-e 

-f 

-g 

-i 

b. Iniciación ás técnicas 

de tradución. 

b. Coñecer e aplicar os 

coñecementos fonolóxicos, 

morfolóxicos, sintácticos e 

léxicos da lingua grega 
para a interpretación e a 

tradución coherente de 

frases ou textos 

b. Utiliza adecuadamente a 

análise morfolóxica e 

sintáctica de textos de 

dificultade graduada para 
efectuar correctamente a 

súa tradución. 

-CCL 

  b.1. Utilizar con corrección 

manuais e vocabularios, e 

recoñecer e analizar toda a 

información  que 

proporcionan. 

b.1. Utiliza correctamente o 

cadenillo de vocabulario 

para localizar o significado 

de palabras que entrañen 

dificultade, identificando 

entre varias acepcións o 

sentido máis axeitado para 

a tradución. 

-CCL 

 

   5.3.Recoñece referencias 

mitolóxicas directas ou 

indirectas en diferentes 

manifestacións artísticas, e 

describe, a través do uso 

que se fai destas, os 

aspectos básicos que en 

cada caso se asocian á 
tradición grecolatina. 

-CCEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Temporalización 
 

Temporalización dos estándares de aprendizaxe de Cultura e Lingua  

bloques 1- 8: 1º trimestre 

bloques 9 - 12:  2º trimestre 

bloques 13 - 16:  3º  trimestre 

Temporalización dos estándares de aprendizaxe de Cultura  

bloque 1 - 2:  1º trimestre 

bloque 2 - 4:  2º trimestre bloque 5:  3º  trimestre 

Temporalización dos estándares de aprendizaxe de Análise e tradución 1º, 2º , 3º  trimestre 



 

 

Temporalización dos contidos por unidades didácticas:  

primeiro trimestre: unidades 1 -8. Cultura: 1-2 

segundo trimestre: unidades 9 -12. Cultura: 3-4 

terceiro trimestre: unidades 13-16. Cultura: 5 

 

 

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 
 

Aos estándares de aprendizaxe correspondentes aos bloques de contidos lingua grega, 
morfoloxía, sintaxe e textos corréspondenlles os seguintes procedementos e instrumentos de 
avaliación: 

- 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. 
 

Aos estándares de aprendizaxe correspondentes ao bloque de contidos Grecia: historia, 
cultura, arte e civilización e ao bloque de contidos léxico corréspondenlles os seguintes 
procedementos e instrumentos de avaliación: 

- 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. 
 

- Solicitude de produtos: traballos monográficos 
 

 

5. Concrecións metodolóxicas 
 

No tratamento de cada un dos temas de lingua faise necesaria a alternancia das 
explicacións teóricas coa práctica mediante exercicios, que se centrarán fundamentalmente na 
lectura comprensiva de textos traducidos, así como no manexo das técnicas da tradución. 
Por outra banda, nas explicacións teóricas compre que o profesor se refira na medida na 
que o grego o permita á lingua de expresión dos alumnos coa finalidade de que estes non 
vexan o que se lles explica como algo abstracto e alonxado da súa realidade. 

Os temas de cultura nomeados no temario serán intercalados durante o trimestre nos 
momentos que o profesor estime oportunos. 



 

 

É necesaria a adquisición por parte do alumno dun vocabulario básico aprendido 
mediante prácticas e traducións e non dun xeito puramente memorístico. Faráse especial 

fincapé  na  adquisición  de  vocabulario  novo  mediante  o  estudo  da  etimoloxía. 
Propoñeránse algunhas lecturas complemetarias: Homero, Sófocles, Eurípides, etc. 

 

6. Materiais e recursos didácticos 
 

Utilizarase o libro de texto Grego 1/2, ed. Baía Edicións. 

Fomentaráse o uso crítico da rede como fonte de información e tamén para usos 
prácticos (imaxes, mapas, exercicios…) 

 

7. Avaliación, cualificación e promoción do alumnado 
 

Os mínimos esixidos serán: 

 

- O coñecemento dos elementos fundamentais da lingua grega. 
 

- Un vocabulario básico. 
 

- A adquisición do dominio das técnicas da tradución do nivel. 
 

- A asimilación dos aspectos fundamentais da cultura clásica grega. 
 

Aplicaremos o sistema de avaliación continua, ó entender que no estudio dunha lingua, 
dado que os sucesivos contidos se van apoiando nos anteriores, o que importa é un 
coñecemento global. 

En cada avaliación faráse unha proba escrita, que será a base da calificación do alumno; 
nela propoñeranse textos para traducir que servirán de base para a realización de preguntas 
teóricas e exercicios de morfoloxía e sintaxe. 

Os temas de cultura e o estudio do léxico (etimoloxía, formación de palabras, etc.) 
avaliaránse mediante exposicións orais e traballos individuais ou colectivos. 

Ademais das probas escritas, terán gran incidencia na avaliación o traballo diario na aula 
(asistencia, comportamento, realización de tarefas, caderno de aula…), que será 
cuidadosamente controlado polo profesor. Constituirá o 30% da nota. 

Será imprescindible a elaboración por parte do alumno dunha gramática a partires do 
material da clase que deberá ser presentada ó profesor en Xuño e Setembro, de forma 
obligatoria, e cantas veces sexa solicitada ó longo do curso. 

MÍNIMOS imprescindibles para superar a materia: 

 

- Ter nota de cinco ou superior no último exame (xuño). 
 



 

 

- Entregar  dentro  de  plazo  a  Gramática  cos  seus  apartados  obrigatorios:  Fonética, 
Morfoloxía e Sintaxe. 

- Entregar dentro de plazo os traballos de cultura. 
 

- Mostrar ó longo do curso unha disposición axeitada na aula, no referido ó traballo e ó 
comportamento. 

O proceso de avaliación continua require a asistencia regular ás clases e as actividades 
programadas para a materia. A falta á clase 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 (MP3 e similares); en caso de non cumprir este requisito, o 
alumno será cualificado con 0 ptos. nesa proba. 

 

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

- Fomenta 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. 

- Aprecia os valores principais establecidos pola sociedade grega antiga e identifica nela as 
fontes de onde procede o pensamento do mundo occidental. 

- Desenvolve a conciencia de pertencer á unidade política, social e cultural que é Europa, 
que arranca xa dende Grecia. 

- 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 
 

Este curso nesta materia non hai alumnado nesta situación. Se, ao longo do curso, 
chegase ao centro algún alumno con Grego I pendente, terá a oportunidade de aprobar a 
materia por parciais ou mediante un exame final. Se aproba os dous parciais, non terá que 
realizar o final. 

O exame final abarcará tódolos contidos do programa. 

 

Haberá un control quincenal do traballo deste alumnos por parte do profesor. 

 

O Departamento de Latín e Grego prestará orientación e axuda proporcionando follas de 
actividades. Estas actividades coinciden coas mesmas que aparecen nas probas escritas de 
avaliación de Grego I e o sistema de cualificación delas nas probas escritas tamén será o 
mesmo. 

Datas: 

 

1º Exame: Decembro de 2019.  

2º Exame: Marzo de 2019. 

Final: será fixado polo centro no mes de Maio. 

 

 

10. Acreditación de coñecementos previos 
 

Na programación didáctica de 2º BAC. figura o modo de acreditar os coñecementos previos 
da materia. 

 

11. Deseño da avaliación inicial 
 

Dada a particular situación desta materia (os alumnos chegan por primeira vez a esta 
materia), empezamos sempre dende cero, por iso a realización dunha avaliación inicial non é 
algo a priori moi necesario. 

A pesar do anterior, de realizala, consistirá nunha breve proba escrita que versará sobre 
conceptos sintácticos básicos nas linguas do alumnado (funcións, análise,...) e cuestións 
xenéricas sobre a cultura grega e a súa herdanza. 

 

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 I 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. 

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

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 moral e cívica. 
 

Reflexionar sobre o uso das linguas como medio para transmitir ideas, pensamentos e 
opinións, respectando xuízos e opinións alleas. 

- Educación para a igualdade entre sexos. 
 

Recoñecer  nos  textos  clásicos  situacións  de  discriminación,  facendo  fincapé  na situación 
da muller e tamén na escravitude. 

Alcanzar o compromiso de evitar sempre formas, termos e expresións que denoten 
discriminación e de rexeitar na vida cotiá calquera situación de discriminación. 

- Educación ambiental. 
 

Manter o compromiso e implicación persoal de cara ao mantemento e conservación de todo 
vestixio do mundo clásico no contorno de cada un, sexa de tipo arqueolóxico, natural, etc. 

- Educación para o ocio. 
 

Apreciar  e  valorar  a  pervivencia  nos  deportes  actuais  (Xogos  Olímpicos)  e  nos 
espectáculos (circo, teatro, etc.) de moitos elementos grecorromanos. 



 

 

 

14. Actividades complementarias e extraescolares 
 

Excursión á cidade de A Coruña para asistir ás Xornadas de Teatro Grecolatino que 
tódolos anos organiza a SEEC.  

 

 

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. 



 

 

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. 

 

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 1ª xeración con estudos medios, castelanizada, pero os avós ou outros 
familiares próximos son falantes galegos non exclusivos. Alguns 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. 

Os alumnos de Latín II coñecen a materia pois todos a cursaron en 1º BAC.  materia 
impártese a 4 alumnos. 

A materia Grego II será impartida pola profesora Susana Cristina Vicente Martínez. 

 

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 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. 
 
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. 

 

Contidos e estándares de aprendizaxe avaliables 
 

 Grego II. 2º de 
bacharelato 

 

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 
semellanzas 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 

 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. Coñecer as 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 

▪ CCL 
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aprendizaxe 

Competencias 
clave 

   afixos, e procura 
exemplos doutros 
termos nos que 
estean presentes. 

 

▪ 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. Estudo 
pormenorizado  da  sintaxe 
nominal e pronominal. 

▪ 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 

▪ d 
▪ e 
▪ f 

▪ B3.1. Estudo 
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.
 Co

ñece, 
analiza         e         
traduce 
correctamente as 
construcións de 
participio, 
relacionándoas              
con 
construcións 
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 
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aprendizaxe 
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   ▪ 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 

 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 

▪ d 
▪ e 
▪ h 
▪ i 
▪ n 

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

▪ B4.5. Coñecer os 
autores fundamentais 
da literatura coas súas 
obras principais. 

▪ GR2B4.5.1. Nomea 
autores 
representativos da 
literatura grega, 
encádraos no seu 
contexto cultural e 
cita e explica as súas 
obras máis 
coñecidas. 

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

▪ CCL 
▪ CD 

▪ 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 
asociándoas 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 
equivalentes 
en galego e en 
castelán. 

▪ CCL 

▪ 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 
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▪ 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. Sabe 
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 

 

 

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. 

 

3.1. 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. 
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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 Platón. 

O bloque de contidos de Literatura serán estudados nos tres trimestres. 

 

3.2. Grao mínimo de consecución para superar a materia 
 

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

 

3.3. 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. 
 

 

4. 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. 
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O traballo da tradución realizarano os alumnos pola súa conta, fóra 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. 

 

5. 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, ed. Baía Edicións. 

Diccionario Manual Griego – Español, Vox 

 

 

6. 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 (xuño). 
 

- 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 ao 
comportamento. 

O proceso de avaliación continua require a asistencia regular ás clases e as actividades 
programadas para a materia. A falta á clase 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 (MP3 e similares); en caso de non cumprir este requisito, o alumno será 
cualificado con 0 ptos. nesa proba. 

 

7. Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente 
 

- Fomenta nos alumnos a autorreflexión, a curiosidade intelectual, o espírito crítico e a 
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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. 

 

8. Organización das materias pendentes 
 

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

O tratamento para os alumnos que en 2º BAC. teñan pendente a materia Grego I figura no 
apartado 9 da programación didáctica de Grego I. 

 

9. Acreditación de coñecementos previos 
 

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

Dáse 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. 

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 2019. 

 2º Exame: Marzo de 2020. 

Final: será fixado polo centro no mes de Maio. 

 

10. 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. 
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11. 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. 

 

12. 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. 

En cada sesión de clase realizaranse lecturas en voz alta de textos escollidos e, pola súa conta, os 
alumnos lerán as seguintes obras: 

a) Homero, Ilíada, cantos I, VI, XVI, XXII 

b) Fragmentos dos poetas líricos Safo, Alceo e Arquíloco. 

c) Sófocles, Edipo Rei. 

d) Aristófanes, Nubes. 

 

O desenvolvemento dun plan TIC levarase a cabo a través do fomento do uso crítico da rede para 
buscar información, propiciando o coñecemento de determinadas webs relacionadas coa materia. 
Ademais os alumnos farán uso de ferramentas informáticas e audiovisuais para elaboración de 
traballos individuais e documentos de aula. 

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

- 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. 

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. 
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- 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. 

 

13. Actividades complementarias e extraescolares 
 

Excursión á cidade de A Coruña  para asistir ás Xornadas de Teatro Grecolatino que 
tódolos anos organiza a SEEC.  

 

14. 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 realizar alguna modificación. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: CULTURA CLÁSICA 3º E.S.O. 

 

1. Introducción e contextualización: 

 

Cultura Clásica é unha das materias do bloque de materias específicas que o alumnado do 3º 
curso da E.S.O. pode elixir segundo o establecido no Capítulo II, Artigo 13 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 pódese ofertar tamén no 4º curso da E.S.O., sendo o mesmo currículo en ambos 
cursos, aínda que non leven a mesma carga horaria e as condicións do alumnado sexan, obviamente, 
diferentes. Este feito implica que a programación da asignatura teña unha flexibilidade que lle permita 
adaptarse á variedade das condicións do centro e do alumnado, o que non significa dificultade algunha 
na práctica: pódense abordar os mesmos contidos, ampliando os niveis de coñecemento no cuarto 
curso. De feito, no Decreto mencionado faise referencia a esta necesaria flexibilidade da materia, que se 
pode impartir en 3º ou en 4º da E.S.O. segundo a opción do alumnado, expresando que debido ao 
carácter de optatividade da materia de Cultura Clásica, é necesario ter en conta a flexibilidade na 
adecuación dos contidos ás características dos centros docentes e ao alumnado que escolla esta opción, 
de xeito que o seu currículo debe ter a apertura propia das materias específicas. 

A materia de Cultura Clásica comprende unha bagaxe decoñecementos dos que o eixe central 
vén constituído polo xeito de entender o mundo e o ser humano que tiñan as civilizacións romanas e 
gregas da chamada época clásica. É sabido que as manifestacións desta cultura converxen en varios 
campos da acción e do pensamento humanos, nunha secuencia temporal que chega ata hoxe mesmo e 
que se estende desde a filosofía e o dereito ata as linguas grecolatinas e as súas literaturas, e desde as 
cidades e a súa organización ata o mundo da arte, o urbanismo e a vidacotiá. 

Os froitos da cultura clásica son, polo tanto, unha serie de valores cívicos, sociais e estéticos 
que determinan en non pequena medida o xeito de ser do home moderno, de tal xeito que ese 
substrato cultural que a educación ten que proporcionar constitúe un elemento vivo na civilización 
occidental que permite tanto a continuidade na práctica deses valores, como o entendemento por parte 
da cidadanía da súa pertenza a unha tradición de pensamento que está por riba das propias fronteiras 
dos estados. 

O obxectivo principal de Cultura Clásica é, pois, o coñecemento das mostras máis significativas 
dese legado e a súa presenza activa na cultura actual. Máis concretamente, a selección dos bloques de 
contido tivo en conta a configuración xeral da etapa para evitar a repetición de conceptos, de xeito que 
os específicos desta materia complementan a formación básica dos alumnos e alumnas nun apartado 
onde os trazos xeográficos e históricos teñen menor relevancia que os puramente culturais. Doutra 
banda, ocorre moitas veces que, por situar determinada cultura no seu contexto, o ruído do accesorio e 
os prolegómenos introdutorios acaban por apagar o interese polo verdadeiro obxecto de estudo. Así 
pois, deixar falar directamente á propia mitoloxía, á literatura e á arte clásica desde o primeiro 
momento reporta máis beneficios que desvantaxes en orde a espertar o interese do alumnado e 
aproveitar axeitadamente otempo. 

A bagaxe de coñecementos que dá a Cultura Clásica é un soporte fundamental para manter viva a 
conciencia da nosa identidade histórica. A pouco que se afonde no noso pasado, pódese comprobar 
fácilmente que a Cultura Clásica está nas nosas raíces e foi sempre un impulso creador, 
fermentoactivodetodo renacementoculturale enparticulardo gran 

Renacemento co que se inaugura a Idade Moderna. A cultura grecolatina é un patrimonio común na 
base das manifestacións literarias e artísticas e do desenvolvemento científico e técnico da civilización 
occidental. O estudo desta tradición debe permitir ó alumnado dispoñer da perspectiva necesaria para 
formular en liberdade xuízos equilibrados sobre a realidade que lle tocouherdar e máis sobre o mundo 
que o rodea e, ao mesmo tempo, para manter actitudes de aperturta a outrasculturas. 
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2. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave: 

 
1- Comunicación lingüística (CCL): 

O estudo da cultura clásica ofrece moitas ocasións para que a competencia lingüística se 
desenvolva, especialmente canto á produción de documentos e á lectura comprensiva de textos clásicos 
e modernos sobre os contidos da materia, achegando ademáis un valioso caudal léxico de uso cotián na 
literatura e nos medios de comunicación. Do mesmo xeito, a lectura expresiva ou o recitado dos textos 
literarios clásicos a través dos que a mitoloxía foi transmitida facilita a adquisición da competencia 
literaria no sentido de desenvolver a destreza para manexar os recursos da voz e o xesto, así como 
permite a valoración do patrimonio literario clásico. Unha dramatización sequera elemental das fontes 
literarias favorecería tanto o desenvolvemento da competencia comunicativa como o daquelas 
habilidades asociadas co pensamento creativo, inevitable en toda interpretación, coa expresión non 
verbal e coa autoestima e o autocontrol persoal. 

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

Esta materia ofrece varias oportunidades para ao desenvolvemento desta competencia, 
principalmente cando se trata das abreviaturas epigráficas que introducen o sistema de numeración 
romano ou no cómputo do tempo, coas peculiaridades numéricas relativas á medición do día e do ano. 
Igualmente, cando se mostran planos tanto de vivendas, como de edificios de espectáculos e de cidades, 
necesariamente teñen que se incorporar elementos 
daxeometría.Porúltimoosentidodorazoamentolóxicoestápresenteno 

mundo da construción, tanto no manexo das potencias para mover grandes pesos como na propia 
tecnoloxía das conducións de auga para facer chegar ás cidades en diferentes niveis de altitude. 

 

3- Competencia dixital (CD): 

A busca e investigación na internet de información que complemente a que o alumnado obtén 
nas clases, necesariamente ofrece unha boa oportunidade para o desenvolvemento desta competencia 
tanto na adquisición de materiais como na selección dos mesmos polo seu grao de coherencia co 
obxectivo buscado. É fundamental que o alumnado utilice as novas tecnoloxías para seleccionar de 
forma adecuada diversas fontes de información, analizalas e interpretalas, valorar a súa validez e 
fiabilidade e traballar de xeito colaborador sobre os materiais seleccionados. Ademais, tamén fomenta a 
presentación de traballos en soporte dixital e favorece o desenvolvemento das habilidades necesarias 
para a súa exposición de forma autónoma que lles permita chegar a conclusións novas e resolver 
situacións de forma orixinal, sentíndose autores e protagonistas dos resultados e conclusións obtidos. 

 

4- Aprender a aprender(CAA): 

En conexión coa competencia dixital e o tratamento da información encóntrase o 
desenvolvemento da habilidade para aprender de forma autónoma, de xeito que os traballos de 
investigación, xa individuais ou en grupo, sobre a base de coñecementos adquiridos na clase ou ben a 
través de información dixitalizada procedente de internet, fan que o alumnado vaia aprendendo a tratar 
por si mesmo a información que obtén. Doutra banda, a interpretación do sentido subxacente a todo 
mito implica así mesmo a adopción dunha práctica reflexiva sobre a propia aprendizaxe de certa 
repercusión na adquisición de mecanismos de autoaprendizaxe. 

Por putra banda, o estudo desta materia contribúe a que o alumno sexa consciente de que ao 
longo da historia da humanidade o home sempre estivo a aprender e baseou a aprendizaxe nos 
coñecementos anteriores. Esta competencia supón ter ferramentas que faciliten a aprendizaxe, pero 
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tamén ter unha visión estratéxica dos problemas e saber prever e adaptarse aos cambios que se 
producen cunha actitude positiva. 

 

5- Competencias sociais e cívicas(CSC): 

Cultura Clásica contribúe ao desenvolvemento das competencias sociais e cívicas do alumnado 
porque grazas ao seu estudo, este asumirá como propios os valores da cidadanía da época clásica 
vixentes aínda hoxe, principalmente dous: o respecto polo diálogo como forma de entendemento 
humano e a liberdade como un valor en si mesmo. Coñecer a histórica tolerancia da sociedade 
grecolatina cara a diferentes relixións promoverá unha visión menos polémica deste aspecto da 
personalidade. Así mesmo, na sociedade grecolatina coñecerá un dos principais paradigmas da 
participación na vida política, da democracia e da creación de normas básicas do dereito individual e 
social que lle servirán para saber ser máis plenamente cidadán na sociedade actual. 

 

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

A habilidade para recoñecer en exemplos do mundo da arte en xeral compoñentes definitorios dun mito 
ou unha lenda ou os atributos típicos dunha divindade ou un heroe fomenta activamente a iniciativa 
persoal e desenvolve no alumnado a creatividade na medida en que ten que interpretar persoalmente a 
linguaxe artística á luz do seu coñecemento da mitoloxía grecolatina. No mesmo sentido, deseñar de 
xeito cooperativo un proxecto de representación dun mito ou incluso planificar a súa lectura 
dramatizada ou a súa posta en escena non cabe dúbida de que é unha actividade que desenvolve a 
iniciativa emprendedora. Ao mesmo tempo o recoñecemento e a valoración do carácter práctico da 
mentalidade romana nas profesións vinculadas coas necesidades primarias, como a construción ou o 
uso da auga, proporcionan ao alumnado unha perspectiva histórica do mundo laboral e datécnica. 

 

7- Conciencia e expresións culturais(CCEC): 
 

Co coñecemento da mitoloxía adquírese a competencia na apreciación da creatividade aplicada 
a unha peculiar interpretación do mundo. De igual xeito, o dominio dos principais mitos desenvolve a 
competencia na comprensiónduncódigooulinguaxeartísticauniversalbaseadano recoñecemento de 
elementos míticos en obras que proceden, especialmente, da escultura, a pintura e as artes escénicas 
como o teatro e o cine. Doutra parte, o estudo dos depósitos arqueolóxicos e das personalidades 
vinculadas con este campo fomenta a valoración do patrimonio como parte básica da identidade galega 
e española. 

 

3. Concreción, de ser o caso, dos obxectivos para ocurso: 

 

A materia de Cultura Clásica ten como obxectivo primordial achegar o alumnado ao estudo das 
civilizacións grega e latina nos ámbitos literario, artístico, filosófico, científico, sociopolítico e lingüístico, 
de xeito que poida tomar conciencia da influencia, o mantemento e a presenza destes aspectos na 
cultura occidental, e comprender a súa identidade cultural, así como as manifestacións que adefinen. 

 

Os obxectivos xerais da materia de Cultura Clásica pódense enunciar como segue: 

1. Comprender os discursos orais e escritos, recoñecendo as súas diferentes finalidades e as situacións de 
comunicación nas que se producen, mediante o aporte lingüístico do latín como lingua materna e os 
coñecementos culturais procedentes da CulturaClásica. 

2. Mellorar a expresión oral e escrita por medio da adquisición de termos latinos e helenísticos, 
asegurando o seu emprego activo epasivo. 
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3. Reflexionar sobre os mecanismos da lingua latina para a formación de palabras coa fin de entender a 
súa conformación en castelán egalego. 

4. Desenvolver o hábito do razoamento obxectivo e sistemático, contrastando as estructuras lingüísticas 
do latín e as linguas de uso do alumnado. 

5. Recoñecer a orixe grecolatina da maioría das linguas de España e de gran parte de Europa, identificando 
os elementos lingüísticos comúns que existennelas. 

6. Valorar a existencia das diferentes linguas e culturas en España, vencelladas na súa orixe común 
grecolatina, coma manifestación de variedade e riquezacultural. 

7. Coñecer os elementos básicos da Civilización Clásica, valorando asúa influencia na cultura local, 
hispánica e europea nas súas diferentes manifestacións. 

8. Identificar os elementos lingüísticos e culturais procedentes do mundo clásico que subxacen na 
culturaeuropea. 

9. Valorar a lingua latina coma instrumento para a aprendizaxe de outras linguas antigas emodernas. 

10. Utilizar axeitadamente fontes antigas diversas, contrastando o seu contido e a súa forma coasmodernas. 

 

Unha simple ollada ós obxectivos da educación secundaria obrigatoria publicados no 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 e ós da Cultura Clásica abonda para percibir a súa 
converxencia. Isto aparece particularmente claro no terreo da aprendizaxe lingüística, dado que as 
linguas que manexa o alumnado -no noso caso, galego e castelán- e mesmo as que se empregan na 
maior parte de Europa -algunha delas obxecto de estudio principal do noso alumnado- teñen as mesmas 
raíces grecolatinas. Pero, evidentemente, os obxectivos da E.S.O. trascenden amplamente o eido 
lingüístico. Daquela, debemos engadir que tamén nas outras dimensións (valoración e respeto do 
patrimonio artístico e cultural, desenvolvemento de destrezas, relacións interpersoais, integración 
social, rexeitamento de discriminación, etc.) a aportación da Cultura Clásica é de extraordinaria 
importancia. 

 

Dito isto, cabe concretar nos seguintes OBXECTIVOS DE 3º DE E.S.O.: 

 

o Recoñecer a orixe grecolatina das linguas galega e castelá e dasfaladas na meirande parte de España e 
deEuropa. 

o Fomentar a curiosidade por coñecer a orixe das palabras e valorar ese coñecemento. 

o Recoñecer os elementos básicos da civilización clásica na cultura local, hispánica e europea nas súas 
diferentesmanifestacións. 

o Coñecer as principais aventuras dos deuses olímpicos e as metamorfoses asociadas a eles. Lendas 
heroicas e ciclos principales. Reflexionar sobre a diferencia entre mito, lenda e metamorfose. Recoñecer 
as influencias da mitoloxía clásica na literatura, no cine, teatro e arte enxeral. 

o Identificar o ambente xeográfico no que se espallou a cultura clásica e a maneira como foi 
evolucionando ao longo dotempo. 

o Coñecer e aprender a valorar o patrimonio arqueolóxico e cultural de Galicia e España enxeral. 
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d) Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable de: 

 

Relación de estándares de aprendizaxe avaliables da materia:  

 
 Cultura Clásica. 3º /4º  

de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

 Bloque 1. Xeografía 

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

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

CCB1.1.1. Sinala sobre un mapa o 
marco xeográfico en que se sitúan 
en distintos períodos as civilizacións 
grega e romana, delimitando o seu 
ámbito de influencia, establecendo 
conexións con outras culturas 
próximas e situando con precisión 
puntos 

 
Cultura Clásica. 3º /4º  

de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

   
xeográficos, cidades ou restos 
arqueolóxicos coñecidos pola súa 
relevancia histórica. 

f 

o 

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

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

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

 
Bloque 2. Historia 

e 

ñ 

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

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

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

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

f 

e 

g 

ñ 

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

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

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

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

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

CCB2.2.3. Elabora eixes cronolóxicos 
en que se representen fitos históricos 
salientables, consultando ou non 
fontes de información. 
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CCB2.3.2. 

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

CSC 

CAA 

CCEC 

CCL 

 
Bloque 3. Mitoloxía 

 

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

CCB3.1.1. Pode 
nomear coa 
súa 
denominación 
grega e latina 
os principais 
deuses e 
heroes da 
mitoloxía 
grecolatina, 
sinalando os 
trazos que os 
caracterizan, 
os seus 

CD 

CCEC 

CCL 

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

ñ 

o 

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

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

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

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

 

 

 

  
atributos e o seu ámbito de 
influencia, explicando a súa 
xenealoxía e establecendo as 
relacións entre os diferentes 
deuses. 
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e 

a 

b 

ñ 

B3.2. Mitos grecolatinos. Os 
heroes. 

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

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

CCEC 

CD 

CCL 

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

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

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

CCEC 

CMCCT 

CD 

CSC 

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

CCEC 

CD 

l 

ñ 

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

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

CSC 

CMCCT 

CCEC 

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

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

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

CSC 

CMCCT 

CCEC 

 
Bloque 4. Arte 

 

l 

b 

B4.1. Fundamentos da arte 
clásica. 

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

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

CD 

CCEC 

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

CMCCT 

CD 

CCEC 

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

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

CCB4.2.1. Recoñece as 
características esenciais das 
arquitecturas grega e romana, 
identificando en imaxes a orde 
arquitectónica á que pertencen 

CCEC 

CMCCT 

CD 



 

 
 

 
 

 
 

  
cos edificios 
máis 
singulares. 

distintos monumentos, para 
razoar a súa resposta. 

 

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

B4.3. Coñecer as manifestacións escultóricas da arte grega e romana ao longo da Antigüidade e identificar a súa temática. CCB4.3.1. Recoñece esculturas 
gregas e romanas en imaxes, 
encádraas nun período 
histórico e identifica nelas 
motivos mitolóxicos, históricos 
ou culturais. 

CCEC 

CMCCT 

CD 

l 

ñ 

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

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

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

CSC 

CMCCT 

CD 

CCEC 

e 

ñ 

B4.5. Herdanza clásica no 
patrimonio artístico. 

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

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

CAA 

CD 

CCEC 

CMCCT 

 
Bloque 5. Sociedade e 

vida cotiá 

 

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

B5.1. Coñecer as características das principais formas de organización política presentes no mundo clásico, e establecer semellanzas e diferenzas entre elas. CCB5.1.1. Nomea os principais 
sistemas políticos da 
antigüidade clásica e describe, 
dentro de cada un, a forma de 
distribución e o exercicio do 
poder, as institucións, o papel 
que estas desempeñan e os 
mecanismos de participación 
política. 

CSC 

CCL 

g 

h 

ñ 

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

B5.2. Coñecer as características e a evolución das clases sociais en Grecia e Roma. CCB5.2.1. Describe a 
organización das sociedades 
grega e romana, explicando as 
características das clases 
sociais e os papeis asignados a 
cada unha, relacionando estes 
aspectos cos valores cívicos da 
época e comparándoos cos 
actuais. 

CSIEE 

CSC 

CCL 

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

CCL 

CSC 

CCL 

c 

ñ 

B5.3. A familia en Grecia e 
Roma. 

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

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

CSC 

CCL 



 

 
 

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

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

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

CD 

CAA 

CSC 

CMCCT 

CCL 

 

 
 

   
CCB5.4.2. Identifica e 

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

CAA 

CMCCT 

CSC 

CCL 

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

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

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

CSIEE 

CAA 

CSC 

CCL 

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

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

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

CD 

CAA 

CSC 

CCL 

 
Bloque 6. Lingua e 

literatura 

 

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

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

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

CD 

CCEC 

CCL 

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

B6.2. Coñecer a orixe do alfabeto e 
distinguir os tipos de alfabetos 
usados na actualidade. 

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

CAA 

CCEC 

CCL 

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

B6.3. Recoñecer a presenza de 
elementos dos alfabetos grego e 
latino nos alfabetos actuais. 

CCB6.3.1. Explica a influencia 
dos alfabetos grego e latino 
na formación dos alfabetos 
actuais, e sinala nestes 
últimos a presenza de 
determinados elementos 
tomados dos primeiros. 

CD 

CMCCT 

CCEC 

CCL 

f 

ñ 

o 

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

B6.4. Coñecer a orixe común das 
linguas indoeuropeas. 

CCB6.4.1. Enumera e localiza 
nun mapa as principais 
ramas da familia das 
linguas indoeuropeas, 
sinalando os idiomas 
modernos que se derivan 

CMCCT 

CD 

CSC 



 

 
 

de cada unha e os aspectos 
lingüísticos que evidencian 
o seu parentesco. 

CCB6.4.2.Describe a 
evolución das linguas 
romances a partir do latín 
como un proceso histórico, 
explicando e ilustrando con 
exemplos os elementos que 
evidencian do xeito máis 
visible a súa orixe común e 
o parentesco existente 
entre elas. 

CCL 

CCEC 

l 

ñ 

o 

B6.4. As linguas romances. B6.5. Identificar as linguas europeas 
romances e non romances, e 
localizalas nun mapa. 

CCB6.5.1. Identifica as linguas 
que se falan en Europa e en 
España, diferenciando pola 
súa orixe as romances e as 
non romances, e delimita 
nun mapa as zonas onde se 
utilizan. 

CSC 

CD 

CCL 

CCA 

h 

ñ 

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

B6.6. Identificar a orixe 
grecolatina do léxico das 

CCB6.6.1. Recoñece e explica 
o significado dalgúns dos 
helenismos e 

CCL 

CCA 

o 
 

linguas de España e doutras 
linguas modernas. 

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

 

CCB6.6.2. Explica o 
significado de palabras a 
partir da súa 
descomposición e da 
análise etimolóxica das 
súas partes. 

CCL 

CCA 

e 

ñ 

o 

B6.6. Latinismos, palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos. B6.7. 
Distinguir 
latinismos, 
semicultis
mos 
patrimoniai
s. 

e 
 

identificar 
cultismos, 

termos 

CCB6.7.1. Identifica e 
diferencia con seguridade 
cultismos, semicultismos e 
termos patrimoniais, en 
relación co termo de orixe 
sen, necesidade de 
consultar dicionarios nin 
outras fontes de 
información. 

CCA 

CCL 

CCB6.7.2. Coñece o 
significado das principais 
locucións latinas de uso 
actual. 

CD 

CCL 

f 

l 

ñ 

o 

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

B6.8. Facer evolucións desde o latín 
ao galego e ao castelán, tendo en 
conta os fenómenos fonéticos. 

CCB6.8.1. Explica os 
procesos de evolución 
dalgúns termos desde o 
étimo latino ata os seus 
respectivos derivados nas 
linguas romances, 
describindo algúns dos 
fenómenos fonéticos 
producidos e ilustrándoos 
con outros exemplos. 

CCL 

CCA 

CCB6.8.2. Realiza evolucións 
do latín ao galego e ao 
castelán aplicando as 
regras fonéticas de 

CCA 

CCL 



 

 
 

evolución. 

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

B6.9. Coñecer e utilizar con 
propiedade terminoloxía científico-
técnica de orixe grecolatina. 

CCB6.9.1. Explica a partir da 
súa etimoloxía termos de 
orixe grecolatina propios da 
linguaxe científico-técnica e 
sabe usalos con 
propiedade. 

CCL 

CCA 

h 

ñ 

o 

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

B6.10. Constatar o influxo das 
linguas clásicas en linguas non 
derivadas delas. 

CCB6.10.1. Demostra o 
influxo do latín e o grego 
sobre as linguas modernas 
servíndose de exemplos 
para ilustrar o mantemento 
nestas de elementos léxicos 
morfolóxicos e sintácticos 
herdados das primeiras. 

CCL 

CCA 

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

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

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

CCEC 

CCL 

CCA 

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

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

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

CCEC 

CCL 

 
Bloque 7. Pervivencia na 

actualidade 

 

l 

n 

ñ 

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

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

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

CCL 

CAA 

 

 

 
 

l 

n 

ñ 

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

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

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

CAA 

CCEC 

l 

ñ 

B7.3. Historia de Grecia e 
Roma e a súa presenza no 
noso país. 

B7.3. Identificar os aspectos 
máis importantes da 
historia de Grecia e Roma 
e a súa presenza no noso 
país e recoñecer as 
pegadas da cultura romana 
en diversos aspectos da 
civilización actual. 

CCB7.3.1. Enumera e explica 
algúns exemplos concretos nos 
que se pon de manifesto a 
influencia que o mundo clásico 
tivo na historia e as tradicións do 
noso país. 

CCL 

CSC 

b 

e 

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

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

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

CD 

CAA 



 

 
 

 

Temporalización: 

Aínda que no cadro que se recolle a continuación detállase a concreción deste aspecto para cada 
estándar de aprendizaxe, a distribución de unidades por trimestre pódese resumir do seguinte xeito, tendo en 
conta que o bloque 7, sobre a pervicencia do mundo clásico na actualidade, vaise tocar en cada un dos bloques 
restantes e non terá por si un tratamento independente: 

• 1ªAvaliación: 

Bloque 1, Xeografía de Grecia e Roma. Bloque 3, Mitoloxía e relixión. 

• 2ªAvaliación: 

Bloque 2, Marco histórico de Grecia e Roma. Romanización. Bloque 5, Sociedade e vida cotiá. 

• 3ªAvaliación: 

Bloque 6, Arte. 

Bloque 4, Lingua e léxico. 

 
Grao mínimo de consecución para superar amateria: 

Os seguintes contidos e destrezas alistados por grupos de contidos resumen o grao mínimo de 
consecución para cada estándar de aprendizaxe que se reflicte no cadro que se recolle a continuación: 

Xeografía e Historia: 

• Localizar e describir os diferentes marcos xeográficos e cronolóxicos de Grecia eRoma. 

• Coñecer as características fundamentais da romanización de Hispania e Gallaecia. 
Mitoloxía: 

• Coñecer os principais deuses, héroes e mitos grecolatinos comparándoos cosactuais. 

• Coñecer e comparar as características da relixiosisdade e relixión gregcolatina coasactuais. 

Arte: 

• Coñecer e diferenciar as características fundamentais da arte e urbanismo, establecendo relación coas 
manifestacións artísticas e urbanísticas actuais. 

• Coñecer e saber localizar os principais monumentos clásicos do patrimonio español eeuropeo. 
Sociedade e vida cotiá: 

• Coñecer e comparar as principais formas de organización social e política do mundoclásico. 

• Coñecer os trazos máis salientables da familia e da vida cotiá en Grecia e Roma: matrimonio, nacemento, 
educación, vivenda, hixiene, alimentación,vestimenta. 

• Coñecer e diferenciar a forma e o funcionamento dos exércitos gregos e romanos. 

• Identificar as principais formas de lecer existentes en Grecia e Roma: os espectáculos. 
Lingua: 

• Coñecer os diversos tipos de escritura: o alfabeto grego e alfabeto romano e a súa presenza nos 
alfabetosactuais. 

• Coñecer a orixe común de diferentes linguas indoeuropeas. As linguas europeas romances e nonromances. 

• Coñecer as principais regras de evolución fonética desde o latín ao galegoe ao castelán. 

• Identificar a orixe grecolatina do léxico das linguas de España e doutras linguaseuropeas. 

• Distinguir e identificar latinismos, helenismos, cultismos, semicultismos e termospatrimoniais. 

• Coñecer e utilizar con propiedade o léxico grecolatino na linguaxe científico- técnica. 



 

 
 

 
 
Procedementos e instrumentos deavaliación: 

Preséntase a continuación a concreción dos tres aspectos enumerados no epígrafe para cada un dos 
estándares de aprendizaxe, nunha táboa na que se engade tamén a concreción das competencias clave que se 
traballan en cada estándar de aprendizaxe. 

A relación de estándares de aprendizaxe amósase distribuida enbloques 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. 

Hai que lembrar que o currículo da materia de Cultura Clásica é o mesmo para 3º e para 4º da E.S.O., 
aínda que o número de horas semanais é diferente (2 horas semanais no 3º curso e 3 horas semanais no 4º 
curso) e o grao de madurez do alumnado tamén. Sendo, por tanto, os estándares de aprendizaxe os mesmos 
nos dous cursos, cabe entender que o grao mínimo de consecución para superar a materia quede máis 
acoutado nesta programción para 3º curso daE.S.O. 

 

5. Concrecións metodolóxicas que require a materia: 

 

A realización de actividades que faciliten e reforcen a adquisición e desenvolvemento das competencias debe 
guiar continuamente a acción didáctica na materia. A finalidade da área é adquirir coñecementos esenciais que 
se inclúen no currículo básico e as estratexias do método científico, e o alumnado deberá desenvolver 
actitudes conducentes á reflexión e análise sobre as grandes achegas da cultura clásica á nosa civilización. Para 
iso necesitamos certo grao de adestramento individual e traballo reflexivo de procedementos básicos da 
materia: a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a argumentación en público e a 
comunicaciónaudiovisual. 

Quere dicirse que para aprender un mito determinado é boa práctica que, ademais de coñece-lo teoricamente, 
sexa posto en escena ou polo menos reproducido nunha lectura recitada. De igual xeito, a pervivencia da 
mitoloxía como mellor apréciase é mediante o contacto directo cos exemplos mesmos, é 
dicir,coasobrasliterariaseartísticasenxeralondeseatopaesainfluencia. Afortunadamente, na actualidade o 
emprego das TIC facilita enormemente ese acceso, de xeito que   baixo a guía do profesorado o alumnado 
pode construírse o seu propio coñecemento dese aspecto. Isto mesmo é válido para a adquisición individual 
ou en grupo dos restantes contidos, especialmente á hora de tratar o patrimonio museístico e arqueolóxico 
clásico presente no noso entorno, apoiando activamente co estudo, busca e mesmo elaboración de mapas, así 
como a visión e comentario de reportaxes ou películas documentais e secuencias de películas de ficción para a 
asimilación dese coñecemento e a súavaloración. 

Nalgúns aspectos da área, sobre todo naqueles que pretenden o uso sistemático de procesos de método 
científico, o traballo en grupo colaborador achega, ademais do adestramento de habilidades sociais básicas e 
enriquecemento persoal desde a diversidade, unha ferramenta perfecta para discutir e afondar en contidos 
dese aspecto. 

Por outro lado, cada alumno parte dunhas potencialidades que definen as súas intelixencias predominantes. 
No primiro día de clase, preséntase ao alumnado un cuestionario inicial para detectar os coñecementos, 
preconceptos e prexuízos que pode haber sobre os contidos máis relevantes que imos tratar ao longo do 
curso. Enriquecer as tarefas con actividades que teñan en conta este "punto de partida" facilita que todos os 
alumnos poidan chegar a comprender os contidos que pretendemos adquirir para o desenvolvemento dos 
obxectivos deaprendizaxe. 

Na área de Cultura Clásica é indispensable a vinculación a contextos reais, así como xerar posibilidades de 
aplicación dos contidos adquiridos. Para iso, as tarefas competenciais facilitan este aspecto, que se podería 
complementar con proxectos de aplicación dos contidos. 



 

 
 

Fomentase sempre a participación activa do alumnado na clase, requirindo constantemente respostas 
razoadas e plantexando cuestións abertas a comentarios e adebate. 

 

 

6. Materiais e recursos didácticos que se vaiautilizar 

 

Nesta materia, neste curso, non se traballará cun manual ou libro de texto obrigatorio. Os estudiantes deben 
elaborar os 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: o caderno de clase (sempre revisado 
e, se é o caso, correxido) ten, por tanto, unha relevanciaesencial. 

Así mesmo será imprescindible o labor de investigación e consulta nos diferentes medios disponibles: mapas, 
obras de referencia e, desde logo, numerosas páxinas web das que se lles proporcionará a debida información, 
dado que 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. 

 

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

Partindo da dobre vertente desta materia: o seu currículo básico articúlase en 7 bloques temáticos 
pertencentes a dous ámbitos diferentes: o ámbito lingüístico e o non lingüístico (xeografía, historia, mitoloxía, 
relixión, arte, sociedade e vida cotiá, e literatura) a avaliación debe facerse dende un dobre ángulo, que 
abranga, por un lado, os coñecementos relativos á dimensión histórico-cultural e, por outro, os que reflictan o 
grao de achegamento ás linguas en cuestión, grego e latín. Agora ben, este segundo aspecto hai que tomalo 
nun sentido absolutamente elemental e básico, posto que non tratamos de estudiar a lingua grega nin a latina, 
senón de utilizalas como vehículo para o mellor coñecemento da cultura clásica e para que o alumnado 
descubra nelas as bases das nosas propiaslinguas. 

Expóñense a continuación os criterios de avaliación con indicación do bloque temático ao que están 
vinculados: 

 

BLOQUE1. XEOGRAFÍA 

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

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

 

BLOQUE 2. HISTORIA 

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

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

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

 

BLOQUE 3. MITOLOXÍA 

B3.1. Coñecer os principais deuses da mitoloxía grecolatina. 

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



 

 
 

B3.3. Coñecer e comparar as características da relixiosidade e da relixión grega coasactuais. 

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

 

BLOQUE 4. ARTE 

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

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

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

B4.4. Coñecer as creacións urbanísticas romanas, así como a súa rede viaria. B4.5. Coñecer e saber localizar os 
principais monumentos clásicos do patrimonio español e europeo. 

 

BLOQUE 5. SOCIEDADE E VIDA COTIÁ 

B5.1. Coñecer as características das principais formas de organización política presentes no mundo clásico, e 
establecer semellanzas e diferenzas entre elas. B5.2. Coñecer as características e a evolución das clases sociais 
en Grecia e Roma. 

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

B5.4. Coñecer os trazos máis salientables da vida cotiá en Grecia e Roma. B5.5. Identificar as principais formas 
de lecer da antigüidade. 

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

 

BLOQUE 6. LINGUA E LITERATURA 

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

B6.2. Coñecer a orixe do alfabeto e distinguir os tipos de alfabetos usados na actualidade. 

B6.3. Recoñecer a presenza de elementos dos alfabetos grego e latino nos alfabetos actuais. 

B6.4. Coñecer a orixe común das linguas indoeuropeas. 

B6.5. Identificar as linguas europeas romances e non romances, e localizalas nun mapa. 

B6.6. Identificar a orixe grecolatina do léxico das linguas de España e doutras linguas modernas. 

B6.7. Distinguir e identificar latinismos, cultismos, semicultismos e termos patrimoniais. 

B6.8. Facer evolucións desde o latín ao galego e ao castelán, tendo en conta os fenómenosfonéticos. 

B6.9. Coñecer e utilizar con propiedade terminoloxía científico-técnica de orixe grecolatina. 

B6.10. Constatar o influxo das linguas clásicas en linguas non derivadas delas. B6.11. Coñecer as principais 
características dos xéneros literarios grecolatinos e a súa influencia na literaturaposterior. 

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

 

BLOQUE 7. PRVIVENCIA NA ACTUALIDADE 

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

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

B7.3. Identificar os aspectos máis importantes da historia de Grecia e Roma ea súa presenza no noso país e 
recoñecer as pegadas da cultura romana en diversos aspectos da civilizaciónactual. 



 

 
 

B7.4. Realizar traballos de investigación sobre a pervivencia da civilización clásica na contorna, utilizando as 
tecnoloxías da información e a comunicación.       É importante notar que 
estes criterios de avaliación son válidos tanto para o 3º como o 4º curso de E.S.O. dado que o currículo é o 
mesmo, aínda que a carga horaria é diferente e, obviamente, a madurez do alumnado tamén. Isto implica que 
o grao mínimo de consecución para superar a materia sexa menos exixente en 3º de E.S.O. A este respecto, 
recordarquenaconcreciónparacadaestándardeaprendizaxede o grao mínimo de consecución para superar a 
materia aparece esta diferencia no afondamento dos contidos. 

  

Criterios de cualificación do alumnado:  

Empregarase o sistema numérico de 1 a 10, e considérase superada a materia se 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. Tomando como referencia os 
estándares de aprendizaxe e os criterios de avaliación, en cada unidade didactica prantéxase ao alumnado 
unha serie de actividades (lecturas, busca e selección de informa-ción, elaboración de temas, exposicións orais, 
probas escritas ... e calquer outro procedemento de avaliación) para a comprobación do grao de consecución 
das competencias e os obxectivos programados.  
Na corrección de exercicios e probas escritas valoraranse, ademáis da demostración de ter asimilados os 
contidos pertinentes, estes aspectos: 
 

Presentación: limpeza, borranchos, caligrafía e respecto polasmarxes.Exactitude na resposta e solución 
de actividades; terase en conta o rigor na resolución das actividades e a corrección na indagación, estudo e 
asimilación dedatos. 

Expresión: correcta utilización da lingua vehicular, tendo en conta a riqueza léxica e semántica usada 
nas respostas. Este criterio ten valor positivo: unha mellor expresión significará unha maior cualificación na 
proba ou traballo. 
Los criterios aplicables ás faltas de ortografía e puntuación son os propios da lingua vehicular correspondente 
(galego oucastelán). 
 

A cualificación do alumnado en cada avaliación cuantificarase do seguinte xeito: 

80% da nota da avaliación para o conxunto de probas orais e/ou escritas.   
 Faremos como mínimo douscontrois por unidade, cada un do cal terá un valor de 50% .  
 No caso de facermáis de dousterán a misma porcentaxe.  

20% para actividades e tarefas diarias realizadas na aula e na casa. 

 

A recuperación da matería levarase a cabo ó final de curso mediante a realizacióndun exame no que se 
reflecten os contidos propios de cada avaliación que deben ser acadados. Os alumnos que non puidesen 
superar a materia na convocatoria final ordinaria en xuño, teñen dereito a realizar unha proba extraordinaria, 
na que os obxectivos, estándares de aprendizaxe e criterios de avaliación atenderán ós niveis mínimos 
esixibles.           

A cualificación final da avaliación extraordinaria virá determinada exclusivamente pola nota de dito exame. 

 

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



 

 
 

Realizaranse probas periódicas para comprobar o grao de obxectivos alcanzados polo alumnado. A valoración 
das mesmas servirá para adecuar o ritmo de traballo e mesmo para corrixir os erros cometidos. As alumnas e 
alumnos da materia de Cultura Clásica haberán de demostrar que lograron asimilar os contidos durante o 
curso. A avaliación organizarase en torno a tres momentos fundamentais: 

1- Avaliación prognóstica: para detectar os coñecementos, preconceptos e prexuízos que sobre cada punto 
dos contidos vai a mostrar. 
2- Avaliación continuada: na que valoraremos preferentemente a adquisición progresiva de 
 contidos, obxectivos ecompetencias. 
3- Avaliación sumativa: ao remate de cada trimestre recolleremos os resultados alcanzados polo alumnado ao 
longo doperíodo. 

 

En cada trimestre o alumnado fará actividades e traballos de grupo e individuais, elaborará esquemas, cadros, 
eixes cronolóxicos e outros apuntes que recollerá no seu caderno de clase e realizará probas escritas e/ou 
orais acordes cos contidos estudiados ata ese momento nas que, ademais da asimilación destes, valoraranse 
outros aspectos como a ortografía, a lectura e expresión escrita comprensiva, a correcta presentación do 
caderno persoal e dos traballos propostos ao longo do trimestre, o interese e esforzo amosados, a 
colaboración nas actividades de grupo, as intervencións en clase, preguntas, exercicios, esforzo diario ... 
Ao remate de cada trimestre, o alumnado deberá completar un cuestionario no que valorará o aprendido 
segundo o seu grao de interese polos temas tratados, polos exercicios e probas relizadas, pola súa "impresión" 
de asimilación de conceptos en relación cos resultados da avaliación, etc. Ao remate do curso, un cuestionario 
máis xeral será un valioso indicador para a avaliación da práctica docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un exemplo de cuestionario: 
 

 



 

 
 

1.- Valora esta materia (de 0 a 10) segundo o que che guste e 
interese. 

 

 Razóns: 

2.- Cres que aprendiches nada algo pouco bastante moito 
3.- A materia resultouche moi difícil difícil normal fácil moi fácil 
4.- O teu rendimento foi nulo escaso suficiente alto moi alto 
5.- Traballaches nada pouco xusto bastante moito 
6.- Consideras que as explicacións do Profesor/-ora foron moi malas malas normais boas moi boas 
7.- A relación e o trato co Profesor/-ora foron moi malas malas normais boas moi boas 
8.- Cres que foches avaliado segundo os teus coñecementos e 
esforzo 

moi mal mal regular ben moi ben 

9.- Tes recibido por parte do Profesor/Profesora unhas instruccións insuficientes Suficientes, pero 
mellorables 

Amplas, 
detalladas e 
precisas 

 

10.- Con respecto aos exámenes e probas propostos 
(Indica SÍ ou NON) 

Foches 
informado con 
tempo abondo 
para preparar 

O seu contido e dificultade axustouse 
á materia traballada na clase 

Foron 
correxidos e 
avalia 
conforme aos 
criterios 
establecidos 
con 
anterioridade 

 
11.- Indica que aspectos ou contidos traballados durante o curso che 
resultaron máis difíciles de asimilar 

 

 

 

 Porque… 

12.- Indica as suxerencias que estimes oportunas para mellorar o teu 
rendimento nesta materia 

 

 

 

Que cres que deberías facer ti Que cres que debería facer o 
Profesor 

  



 

 
 

9. Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das 

materiaspendentes: 

Dado que a materia de Cultura Clásica so se imparte en 3º de E.S.O., non hai posibilidade de ter a materia 
pendente. Non procede, por tanto, elaborar nin organizar actividades para ocaso. 

 

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

coñecementos necesarios en determinadas materias, no caso dobacharelato: 

Non procede. 

 

 

11.Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan  

adoptar como consecuencia dos seus resultados: 

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: 

o Identificar os alumnos ou as alumnas que necesitan un maior seguimento ou 
personalización de estratexias no seu proceso de aprendizaxe. (Débese ter en conta aquel 
alumnado con necesidades educativas, con altascapacidades e con necesidades non 
diagnosticadas, pero que requiran atenciónespecífica por estar en risco, pola súa historia 
familiar,etc.). 

o Saber 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 undeles. 

o Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van avaliar os progresos destes 
estudantes. 

o Fixar o modo en que se vai compartir a información sobre cada alumno ou alumna co resto 
de docentes que interveñen no seu itinerario deaprendizaxe; especialmente, cotitor. 

 

 

12. Medidas de atención ádiversidade: 

 

Á hora de formular as medidas de atención á diversidade e inclusión teremos en conta, en primeiro 
lugar, a información sobre cada grupo que poidamos acadar antes de empezar o curso (como o número de 
alumnos e alumnas e os posibles informes previos, de ser o caso); despóis faise imprescindible observar o 
funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de disciplina, atención...). 

Neste curso hai dous grupos de 3º de E.S.O. que cursan a materia de Cultura Clásica. No momento en 
que se vaian identificando as necesidades do grupo neste aspecto de atención á diversidade, abordaranse as 
planificacións de estratexias metodolóxicas, a xestión da aula, as estratexias de seguimento da eficacia de 
medidas, etc. 

Valoraranse os desempeños competenciais prioritarios que hai que practicar no grupo nesta materia, 
os aspectos que se deben ter en conta ao agrupar os alumnos e as alumnas para os traballos cooperativos, así 
como os tipos de recursos que se necesitan adaptar para obter un logro óptimo do grupo. 

 



 

 
 

 

 

13. Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso quecorresponda: 

Os elementos transversais poden abeirarse dende a esfera da Cultura 

Clásica, malia que non se inclúan expresamente na súa programación. Hai varios tipos de circunstancias nas 
que incorporar na clase os elementos transversais e os valores relacionados con eles, como o esforzo, a 
cooperación, a igualdade, a responsabilidade, o respecto, a tolerancia, a diversidade e a convivencia nas aulas: 
ou ben facelos coincidir coas datas nas que a sociedade os commemora (día dos dereitos humanos, da muller 
traballadora, de Europa...) ou coas campañas de sensibilización (o racismo, a familia...); ou ben optar por un 
tratamento interdisciplinar, poñéndose dacordo coas áreas implicadas para tocar o tema todos á vez, 
aproveitar as situacións que xurdan espontáneamente para provocar a reflexión, mandándolle ó propio 
alumnado que procure máis información do profesorado da área implicada e poñendo a este sobre aviso para 
que se adiante a favorecer a reflexión. Moitas veces xurdirán os temas a partir dos textos que se analizan, 
outras serán enunciados como manifestación das propias inquedanzas dos discentes. 

O procedemento máis sinxelo para acometelos é a elección de textos adhocpara o seu estudio nas aulas. 
De feito hai multitude de textos gregos e latinos nos que se pode percibir o latexo da sensibilidade daquelas 
xentes fronte a problemas que inda nos urxen agora a nós. Así, por exemplo, para a igualdade efectiva entre 
homes e mulleres, tomaremos textos de autores que traten o tema do machismo, da familia ou da dignidade 
da persoa -v.g.,Séneca-, ou mitos que traten a diferente forma de entender os roles masculino e feminino. Para 
valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respeto 
aos dereitos humanos, son incontables as posibilidades de textos sobre o nacemento da democracia en Grecia, 
o desenrolo do dereito romano, a romanización, as accións bélicas, os tratados de paz, o tratamento dos 
prisioneiros de guerra, as condicións de vida dos escravos, etc., etc. Para a educación e a seguridade viaria, 
textos sobre as calzadas, os miliarios, o urbanismo, o trazado da rede viaria, a construcción de pontes, 
acueductos e outros monumentos .... 

Todos estes temas poden saír a relucir nunha axeitada seleccción de textos, que non 
só permitan a práctica lectora e a súa referencia literaria, senón tamén o comentario 
comparativo, ampliando o horizonte educativo ás dimensións transversais sen saír do 
currículo da Cultura Clásica. 

 

14. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións didácticas en relación 

cos resultados académicos e procesos demellora: 

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 darlle visibilidade. 

 

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 

   

Uso de diversas 
ferramentas de 
avaliación 

   

Atención á diversidade    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

 

1. Introducción 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 troncaisna opción de ensinanzas académicas neste segundo ciclodaetapa. Ten 
unha 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 so ano académico, por ser este o último dunha etapa e, por tanto, 
o único contacto que algúns alumnos terán co 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 introducción 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 unhamellorcomprensióndoléxicodeusocomúnedoculto.Aanálise 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 
osinstrumentos necesarios para comprender e analizar os procesos de cambios fonéticos, morfosintácticos 
esemánticos que deron lugar aos procedementos que rexen hoxe as súas linguas, e axuda a incrementar 
dexeito 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 
propiacomo 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 competenciasclave: 

 

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 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/pola profesor/a, 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 espíritucolaborativo e 
o afán desuperación. 
 

7- Conciencia e expresións culturais (CCEC):  

Está moi presente, ademais de no estudo da literatura latina, nos contidos referidos ás artes plásticas en 
Roma,ourbanismoearomanizacióndeHispaniaedaGallaecia.Coñecere valorar todas estas 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. Concreción, de ser o caso, dos obxectivos para ocurso: 



 

 
 

 

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

o 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. 

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

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

o Melloraralecturacomprensivaeaexpresiónoraleescritamedianteo coñecemento do vocabulario e as estruturas 
gramaticais latinas. 

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

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

o 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. 

o 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 
einstitucional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

4. Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable de: 

 

RELACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA: 

 
 

Latín. 4º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

 
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 
coñecidos pola súa 
relevancia histórica. 

e 

ñ 

o 

B1.2. O indoeuropeo. 
indoeuropeas e 
lingüísticas. 

Linguas 
familias 

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. 

l ñ 

o 

B1.2. O indoeuropeo. 
indoeuropeas e 
lingüísticas. 

Linguas 
familias 

B1.3.
 Agru
par 
indoeurop
eas 
lingüísticas 
e mapa. 

as
 lingua
s 

en
 famili
as localizalas    
nun 

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. 

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. 

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. 

b 

ñ 

B1.5. Nocións básicas de evolución fonética, 
morfolóxica e semántica 

B1.6. Coñecer e aplicar as regras 
fundamentais da
 evolución 

LAB.1.6.1. Realiza 
evolucións de termos 
latinos ao galego e ao 



 

 
 

 
Latín. 4º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

o do latín ao galego e ao castelán. fonética do latín ao galego e 
ao castelán, partindo dos 
étimos latinos. 

castelán aplicando as 
regras fonéticas de 
evolución. 

 
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. 

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. 

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. 

 
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. 

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. 

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. 

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. 



 

 
 

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

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. 

LAB3.5.2. Coñece e 
identifica as 

 

 
Latín. 4º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

   
formas que compoñen o 
enunciado dos verbos de 
paradigmas regulares e 
recoñece a partir destas os 
modelos de conxugación. 

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. 

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

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

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

 
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 adaptados,
 identifi
cando 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. 

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. 

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. 

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. 



 

 
 

 
Latín. 4º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

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. 

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. 

 
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. 

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

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

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 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. 

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. 



 

 
 

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. 

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. 

n B5.4. Mitoloxía e relixión. B5.5. Coñecer os deuses, 
mitos e heroes latinos, e
 establecer 

LAB5.5.1. Recoñece e ilustra 
con exemplos o 
mantemento do mítico 

 

 
Latín. 4º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

ñ  
semellanzas e diferenzas 
entre os mitos e os heroes 
antigos e os actuais. 

e da figura do heroe na 
nosa cultura, e sinala as 
semellanzas e as principais 
diferenzas que se observan 
entre ambos os 
tratamentos. 

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. 

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. 

 
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 

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



 

 
 

 

 

adaptados. tradución ou retroversión. 

d 

o 
B6.2. Comparación das estruturas 

latinas coas das linguas propias. 
B6.2. Comparar as estruturas 

latinas coas das linguas 
propias. 

LAB6.2.1. Utiliza mecanismos 
de inferencia para 
comprender textos de 
forma global, relacionando 
estruturas latinas con 
outras equivalentes nas 
linguas que coñece. 

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. 

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. 

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

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. 
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Latín. 4º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

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. 

 
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. 

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

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. 

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. 

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. 

 

 

1. Temporalización. 

2. Grao mínimo de consecución para superar amateria. 

3. Procedementos e instrumentos deavaliación. 

Os 3 aspectos do epígrafe (temporalización, grao mínimo de consecución e procedementos de 
avaliación) preséntanse na táboa que segue á carón de cada estándar de apredizaxe. Hai que observar que 
moitos dos estándares de aprendizaxe son constantes progresivos no estudio do latín e que, por tanto, non 
se poden encadrar dentro dun momento, senon que se traballan ao longo do curso; é por iso que poden 
aparecer en mais dunha avaliación. 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 comoidem. 

A relación de estándares de aprendizaxe amósase distribuida enbloques 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. 
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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 disposiciónspersoais. 

Foméntase sempre a participación activa do alumnado na clase, requirindo constantemente 
respostas razoadas e plantexando cuestións abertas a comentarios e adebate. 

 

f) Materiais e recursos didácticos que se vaianutilizar: 

 

Neste curso, como en anteriores, non se traballará cun manual ou libro de texto obrigatorio. Os 
estudiantes 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 disponibles: 
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 

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. 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 daromanización. 

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. 

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 será8) 

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

Realizaranse, polo menos, dúas probas escritas en cada trimestre. 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 Probas escritas (2 por avaliación)...................................................80% 

o Traballo diario/ traballos monográficos / participación na clase ....20% 

 

Na corrección de traballos e exames escritos valorarase, ademais do dominio dos contidos 
propiosda 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 
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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 valiación contínua 
negativa, podrán recuperar a materia por medio dunha proba final en xuño. De acordo cos criterios xerais, 
esta proba será tamén avaliada co 80 %, deixando o 20 % restante para o traballo diario. 

Os alumnos que non puidesen superar a materia na convocatoria final ordinaria en xuño, teñen 
dereito a realizar unha proba extraordinaria no mes de setembro, na que os obxectivos, estándares de 
aprendizaxe e criterios de avaliación serán en todo similares aos da terceira avaliación, sen rebaixar en 
absoluto os niveis mínimos esixibles; polo tanto, a cualificación final da avaliación de setembro virá 
determinada exclusivamente pola nota do exame que é o único instrumento avaliador. 

 

 

7. Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a prácticadocente: 

O proceso de avaliación do ensino debe centrarse tanto naaprendizaxe 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 
as actuacións como as probas) servirá para adecuar o ritmo de traballo e mesmo para corrixir os erros 
cometidos. 

Ao finalizar o curso o cuestionario que aparece a continuación se lles entrega todos os alumnos 
deste departamento e sempre resulta un valioso indicador para a avaliación da práctica docente: 
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1.- Valora esta materia(de 0 a 10) segundo o que che guste e 

interese 

 Razóns: 

2.- Cres que aprendiches nada algo pouco bastant 

e 

moito 

3.- A materia resultouche moi difícil difícil normal fácil moi fácil 
4.- O teu rendimento foi nulo escaso suficient 

e 
alto moi alto 

5.- Traballaches nada pouco xusto bastant 
e 

moito 

6.- Consideras que as explicacións do Profesor/-ora foron moi malas malas normais boas moi boas 
7.- A relación e o trato co Profesor/-ora foron moi malas malas normais boas moi boas 
8.- Cres que foches avaliado segundo os teus coñecementos e 
esforzo 

moi mal mal regular ben moi ben 

9.- Tes recibido por parte do Profesor/Profesora unhas 
instruccións 

insuficiente s Suficientes, pero 
mellorables 

Amplas, 
detalladas e 
precisas 

 

10.- Con respecto aos exámenes e probas propostos 

(Indica 
SÍ ou 
NON) 

Foches 
informado 
con tempo 
abondo 
para 
preparar 

O seu contido e dificultade 
axustouse á materia traballada 
na clase 

Foron correxidos e 
avalia conforme 
aos criterios 
establecidos con 
anterioridade 

11.- Indica que aspectos ou contidos traballados durante o 
curso che resultaron máis difíciles de asimilar  Porque… 

12.- Indica as suxerencias que estimes oportunas para mellorar 
o teu rendimento nesta materia 

Que cres que deberías facer ti Que cres que debería facer o 
Profesor 

VALORA DE 0 A 10 AS LECTURAS feitas neste curso e indica as razóns da tua valoración: 
Título Valoración Razóns 
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8. Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das 

materiaspendentes: 

Dado que a materia de Latín se imparte por primeira vez en 4º de E.S.O., non hai posibilidade de ter a 
materia pendente. Non procede, por tanto, elaborar nin organizar actividades para o caso. 

 

 

8 y 9. Organización dos procedementos que lle permitan ao alumnado acreditar os coñecementos 

necesarios en determinar materias, no caso do bacharelato: 

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 undeles. 

 

 

10. Medidas de atención ádiversidade: 

 

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 
asestructuras gramaticais dos seus idiomas 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. 

 

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

Existen varios tipos de circunstancias nas que incorporar e tratar os temas transversais: facelos 
coincidir coas datas nas que a sociedade os commemora (día dos dereitos humanos, da muller traballadora, 
de Europa...) ou coas campañas de sensibilización (o racismo, a familia...); ou optar por un tratamento 

interdisciplinar, poñéndose dacordo coas áreas implicadas para tocar o tema todos á vez, aproveitar as 

situacións que xurdan espontáneamente para provocar a reflexión, mandándolle ao propio alumnado 

que procure máis información do profesorado da área implicada e poñendo a este sobre aviso para 

que se adiante a favorecer areflexión. 
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Moitas veces xurdirán os temas a partir dos textos que se analizan, outras serán enunciados 
comomanifestación das propias inquedanzas dos alumnos. Nas dúas primeiras circunstancias 
apuntadaspartirase de textos buscados adhoc polo docente. Así, v.g., na educación para a saúde, usaremos 
textos queteñan que ver co exercicio físico e os deportes, a alimentación, as comidas, o uso das drogas, 
fundamentalmente do alcohol -na figura de Baco-, etc. Para a igualdade de sexos, autores que traten o 
tema do machismo, da familia ou da dignidade da persoa -v.g.,Séneca-, ou mitos que traten a diferente 
forma de entender os roles masculino e feminino. Para a educación para a paz, textos sobre guerras, sobre 
a romanización, etc. Para a educación ambiental nada mellor que unha perícopa co tópico do locus 
amoenus, aínda que tamén utilizaremos Bucólicas e Xeórxicas, de Virxilio. Para o lecer, un texto sobre as 
termas, entre outros. Para a educación vial, textos sobre as calzadas e os miliarios e topónimos que fagan 
referencia a eles. 

 

12. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións didácticas en relación 

cos resultados académicos e procesos demellora: 

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  

PRPOSTA DE MELLORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temporalización das 
unidades didácticas 

   

Organización dos    
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contidos da unidade 

Realización de tarefas 
   

Estratexias 
metodolóxicas 
seleccionadas 

   

Recursos empregados 
   

Claridade nos criterios 
de avaliación 

   

Uso de diversas 
ferramentas de 
avaliación 

   

 

Atención á diversidade 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: LATÍN 1º BACHARELATO. 

1) Introducción e contextualización: 

 

Latín I é unha das materias 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 30 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 finalidade do estudo da materia de Latín é, en última instancia, mellorar a comprensión 
do pensamento e da tradición clásica introducindo ao alumnado no coñecemento dos aspectos 
esenciais da lingua e da 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, o que 
coñecemos como herdanzaclásica. 

Para isto, procédese ó estudo da lingua latina nos seus aspectos morfolóxico, sintáctico e 
léxico; á lectura comprensiva de textos orixinais de sentido completo (sinxelos ou 
convenientemente adaptados, ó principio, e mais complexos despois); á retroversión de textos das 
linguas empregadas polos alumnos –galego e castelán-; á lectura de textos traducidos, 
seleccionados das diversas épocas nas que se teñen desenrrolado a lingua e a cultura latinas, para 
que o alumnado entre en contacto coas mais notables mostras da civilización romana: xéneros 
literarios, institucións políticas, relixiosas e militares, manifestacións da vida familiar e social, 
producción artística,... 

Se ben todos estes aspectos se tratarán na materia de Latín nos dous cursos de 
bacharelato, corresponderá ó primeiro curso un achegamento ás estructuras morfosintácticas 
regulares, ós valores mais usuais e ós textos mais breves e sinxelos, deixando para o segundo, a 
morfoloxía irregular, os procedementos de subordinación e o tratamento de textos mais amplos e 
complexos. 

O estudo do latín como lingua flexiva proporciona, mediantea comparación, unha sólida 
base científica para o estudo e o perfeccionamento progresivo no manexo doutras linguas: 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 seuestudo. 

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. 

 

2)Contribución ao desenvolvemento das competenciasclave: 

 

Comunicación lingüística(CCL): 

A comunicación lingüística 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 
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léxico e dos seus textos redundará sen dúbida nun maior coñecemento e dominio das 
linguaspropias. 

Contribuirá ao desenvolvemento desta competencia o feito de interpretar a información nun 
texto descubrindo o latín como unha lingua viva cun gran legado, coñecendo a estrutura da lingua 
latina e achegándose á comprensión da gramática funcional das linguas europeas a través da 
interpretación dos elementos morfosintácticos e da práctica da tradución. 

Así mesmo, axudarán á desenvolver esta competencia a adquisición e o aprendizaxe dun 
vocabulario específico relacionado co latín mediante o estudio da formación das palabras e os 
fenómenos de evolución fonética, usando a linguaxe como instrumento de comunicación, 
coñecendo as etimoloxías de orixe grega e latina do vocabulario culto e o específico da ciencia e a 
técnica, fomentando o interés e respecto por todas as linguas; a recuperación da información dun 
texto identificando as ideas xerais e secundarias, propoñendo exemplos e identificando os seus 
rasgos característicos; a organización da información dun texto e a reflexión sobre ela 
identificando presuposicións, formándose unha opinión, xustificando o seu punto de vista, 
separando feitos de opinións e de hipóteses verosímiles. 

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

A competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía poden ser 
traballadas nos temas de cultura e 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. 

 

Competencia dixital(CD): 

Preténdese o achegamento do alumnado as fontes de información e a súa aplicación no 
proceso de aprendizaxe, especialmente no relativo as novas tecnoloxías como instrumento 
utilísimo para busca de información sobreo mundo antiguo, empragando páxinas webna recollida 
de fontes, análise desas fontes comparando entre elas a investigando contradiccións e 
diverxencias, e integración da información proporcionada por fontes diversas. Todo elo ten que ir 
unido ao desenvolvemento da capacidade crítica do alumnado para poder valorar esas fontes 
(utilidade, obxectivos, grao de fiabilidade ou manipulación...). 

 
Aprender a aprender (CAA): 

 
Esta competencia permitirá ao alumnado unha certa autonomía na súa relación coas fontes 

ás que poderá enfrontarse nos seus estudios posteriores, dotándoos dos medios para tratar 
correctamente a información mediante técnicas e habilidades de estudio. 

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 a 
aprender. 

Contribuirá ao desenvolvemento desta capacidade: reflexionar sobre a estrutura da lingua 
latina, investigando a orixe das palabras, estudando o legado da lingua latina nas linguas romances 
e non romances e realizando actividades sobre a lingua; traballar con distintas fontes de 
información, redactando textos descriptivos de carácter histórico, biográfico ou mitolóxico, 
elaborando xustificacións, distinguindo os factores determinantes nunha situación (causas, 
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desenvolvemento e consecuencias) e suliñando ideas principais e secundarias; elaborar resumos e 
realizar traballos por escrito coas súas partes ben diferenciadas. 

 

Competencias sociais e cívicas(CSC): 

Estas competencias poderán desenvolverse a través do estudio da sociedade e a política no 
mundo romano, para reflexionar sobre a evolución da condición da muller, a orixe do pensamento 
democrático, a importancia do diálogo, o respecto polas opinións dos demais, e a tolerancia cara á 
outros xeitos de entender a vida. As habilidades que se potenciarán serán: a reflexión crítica sobre 
as ideas de democracia, libertade, solidariedade, corresponsabilidade e participación cidadana, 
atendendo principalmente aos dereitos e deberes (no pasado e no presente), a empatía, o 
exercicio do diálogo, a participación en debates, o uso do xuízo moral para elexir e tomar decisións 
e a valoración dos intereses persoais e de grupo á hora de tomar decisións. 

 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor(CSIEE): 

 
Trátase da potenciar valores importantes no ser humano como o autocontrol, a autoestima 

e a creatividade que permitan ao alumnado formarse como persoas e enfrontarse ás diferentes 
situacións na vida, asumindo situacións particulares, mediante a toma de decisións e a defensa da 
propia opinión, con argumentos razoados que aumenten a confianza en si mesmos na busca de 
solucións aos problemas. Isto pódese levar a cabo animándoos a tomar decisións e a elixir con 
criterio propio, criticar posturas, defender os seus argumentos e imaxinar como cambiaría unha 
situación se tivese cambiado algunha das causas que a produciron. 

Para o desenvolvemento desta competencia sempre se aproveitará a metodoloxía do 
traballo en grupo de xeito responsable e proactivo. 

 

Conciencia e expresións culturais(CCEC): 

A competencia en conciencia e expresión cultural está moi presente nesta materia, 
ademáis de no estudo da literatura latina, nos contidos referidos ás artes plásticas en Roma, o 
urbanismo e a romanización de Hispania e da Gallaecia. Será frecuente o uso da obra de arte como 
fonte de información e como estímulo para a formación do seu espíritu estético e o respecto pola 
herdanza cultural e do patrimonio histórico-artístico do mundo clásico. 

Coñecer e valorar todas as manifestacións culturais e 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. 

A contribución da materia a esta competencia é innegable e se materializa no desenrrol de 
habilidades como: interpretación de planos de monumentos antigos; análise de obras de arte para 
sacar información histórica e social; valoración da importancia do patrimonio cultural doutras 
épocas; análise da pervivencia do pasado no presente; interpretación dos símbolos nas obras de 
arte; adquisición dun vocabulario específico; comparación dos distintos estilos e correntes 
artísticas; representacións creativas sobre un tema; interpretación de fontes iconográficas e a súa 
correcta adscripción a unha épocadeterminada. 
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3) Concreción, de ser o caso, dos obxectivos para ocurso: 

Os alumnos e alumnas na materia de Latín I, adentraranse nas distintas facetas da cultura 
de Roma, pero especialmente naquelas que teñan trascendencia no mundo actual, de xeito que 
nun primeiro contacto co latín, o alumnado teña conciencia de que non comenza o estudo dun 
idioma descoñecido, senón que comenzou a investigar as raíces da súa propia lingua ecultura. Os 
obxectivos desta materia son prácticamente comúns ao longo do bacharelato (tanto no primeiro 
curso como no segundo) e pódense concretar nos seguintes: 

• Espertar o interese humanístico do alumnado a través do estudo do mundo latino. 

• Coñecer os elementos fundamentais da lingua latina como portadora de cultura, e como cultura 
en símesma. 

• Iniciarse na lectura, interpretación e tradución de textos de dificultade progresiva, utilizando, para 
este fin, o coñecemento dos elementos morfolóxicos, sintácticos e léxicos básicos da lingualatina. 

• Analizar textos diversos, traducidos e orixinais, a través dunha lectura comprensiva, diferenciando 
os xéneros literarios, as súas características esenciais e a súaevolución. 

• Reflexionar sobre os elementos substanciais que conforman as linguas e recoñecer compoñentes 
significativos da flexión nominal, pronominal e verbal latina nas linguas modernas derivadas do 
latín ou influídas porel. 

• Recoñecer algúns dos elementos da herdanza latina que permanecen no mundo actual e 
aprecialos como unha das claves para a súainterpretación. 

• Identificar e valorar as principais aportacións da civilización romana e da lingua como instrumento 
transmisor decultura. 

• Buscar e indagar en documentos e fontes de información variadas, relacionando elementos 
dispersos e analizar críticamente as súasaportacións. 

• Valorar a contribución do mundo romano na súa calidade de sistema integrador de diferentes 
correntes de pensamento e actitudes (éticas e estéticas) que conforman o ámbito 
culturaleuropeo. 

• Proxectar os coñecementos conqueridos cara unha realización mais completa da persoa: maior 
dominio da linguaxe, mais claridade e rigor no proceso mental.  

 

4) Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliablede: 

Temporalización 

Grao mínimo de consecución para superar amateria 

Procedementos e instrumentos deavaliación 

 

Na táboa que segue preséntanse os 3 aspectos do epígrafe que cabe concretar para cada 

estándar de apredizaxe. 

Hai que observar que moitos dos estándares de aprendizaxe son constantes progresivos no 

estudio do latín e que, por tanto, non se poden encadrar dentro dun momento, senon que se traballan 

ao longo do curso. 

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. 
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A relación de estándares de aprendizaxe amósase distribuida enbloques 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. 

 
 Latín I. 1º de bacharelato 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

 Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances 

I 

p 

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

LA1B1.1.1. Localiza nun mapa o 
marco xeográfico da lingua 
latina e a súa expansión, 
delimitando os seus ámbitos de 
influencia e colocando con 
precisión puntos xeográficos, 
cidades ou restos arqueolóxicos 
coñecidos pola súa relevancia 
histórica. 

g 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 hoxe en 

LA1B1.2.1. Define o indoeuropeo 
e recoñece as linguas 
indoeuropeas e as súas 

 
 

Latín I. 1º de bacharelato 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

  
día. familias, e delimita nun mapa a 

zona de orixe e as zonas de 
expansión. 

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

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

LA1B1.3.1. 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. 

n 

p 

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, e delimitar o 
marco xeográfico das linguas 
romances faladas no mundo, 
recoñecendo as súas 
características. 

LA1B1.4.1. Identifica as linguas 
que se falan en España, 
diferenciando pola súa orixe 
romances e non romances, 
localiza nun mapa as zonas 
onde se utilizan, delimita o 
marco xeográfico das linguas 
romances faladas no mundo e 
recoñece as súas 
características. 

d 

g 

p 

h 

B1.4. Orixe, evolución e etapas do latín. 
Palabras patrimoniais, cultismos e 
semicultismos. 

B1.5. Distinguir as principais etapas 
na evolución do latín e recoñecer 
e identificar palabras patrimoniais, 
cultismos e semicultismos. 

LA1B1.5.1. Distingue e delimita as 
etapas do latín, recoñece e 
distingue a partir do étimo latino 
cultismos, semicultismos e 
termos patrimoniais, e explica 
as evolucións que se producen 
nun caso e no outro. 
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LA1B1.5.2. Coñece exemplos de 
termos latinos que deron orixe 
tanto a unha palabra patrimonial 
como a un cultismo, e sinala as 
diferenzas de uso e significado 
entre ambos. 

LA1B1.5.3. Demostra a presenza 
do latín no século XXI en 
campos como a ciencia, a 
cultura, a publicidade, os 
medios de comunicación, 
internet e as redes sociais. 

d 

p 

n 

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, e recoñecer os procesos 
de evolución semántica do latín ao 
galego e ao castelán partindo dos 
étimos latinos. 

LA1B1.6.1. 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. 

 
Bloque 2. Sistema de lingua latina: elementos básicos 

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

B2.1. Recoñecer sistemas de 
escritura e distinguilos do alfabeto. 

LAT1B2.1.1. Recoñece tipos de 
escritura e clasifícaos consonte 
a súa natureza e a súa función, 
e describe os trazos que 
distinguen uns dos outros. 

 
Latín I. 1º de bacharelato 

Obxectivos Contido
s 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

g B2.2. Orixe e evolución do alfabeto 
latino. 

B2.2. Distinguir as fases da 
evolución do alfabeto latino, 
desde a súa orixe ata o 
alfabeto da época clásica. 

LAT1B2.2.1. Explica a orixe do 
alfabeto latino, e a evolución 
e a adaptación dos signos do 
alfabeto grego. 

g B2.2. Orixe e evolución do alfabeto 
latino. 

B2.3. Coñecer a orixe do alfabeto 
nas linguas modernas. 

LAT1B2.3.1. Explica a orixe do 
alfabeto de diferentes 
linguas partindo do alfabeto 
latino, así como a súa 
evolución, sinala as 
adaptacións que se 
producen en cada unha e 
recoñece os tipos de 
alfabeto usados actualmente 
en Europa, en relación coas 
linguas que os empregan. 

e B2.3. Pronuncia do latín: tipos. B2.4. Coñecer e aplicar con 
corrección as normas básicas 
da pronuncia en latín e 
distinguir os seus tipos. 

LAT1B2.4.1. Le con pronuncia e 
acentuación correctas textos 
latinos, identificando e 
reproducindo exemplos de 
diferentes tipos de 
pronuncia. 

 
Bloque 3. Morfoloxía 

d B3.1. Formantes das palabras. B3.1. Coñecer, identificar e 
distinguir os formantes das 
palabras. 

LA1B3.1.1. Descompón 
palabras nos seus 
formantes, sinalando e 
diferenciando lexemas e 
morfemas, e servíndose 
destes para identificar 
desinencias e explicar o 
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concepto de flexión e 
paradigma. 

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

B3.2. Distinguir os tipos de 
palabras a partir do seu 
enunciado. 

LA1B3.2.1. Distingue palabras 
variables e invariables, 
explica os trazos que 
permiten identificalas e 
define criterios para 
clasificalas. 

i 

l 

B3.3. Concepto de declinación e 
conxugación. 

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

LA1B3.3.1. Declina e/ou 
conxuga correctamente
 palabra
s propostas segundo a súa 
categoría, explicando e 
ilustrando con exemplos as 
características que 
diferencian os conceptos de 
declinación e conxugación 

g 

d 

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. 

LA1B3.4.1. Enuncia e declina 
correctamente substantivos, 
adxectivos e pronomes en 
latín, distinguíndoos a partir 
do seu enunciado e 
clasificándoos segundo a súa 
categoría e a súa 
declinación. 

LA1B3.4.2. Declina palabras e 
sintagmas en concordancia, 
aplicando correctamente 
para cada palabra o 
paradigma de flexión 
correspondente. 

d B3.5. Flexión verbal. B3.5. Coñecer as 
conxugacións, 

LA1B3.5.1. Clasifica verbos 

 
Latín I. 1º de bacharelato 

Obxectivos Contido
s 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

g 
 

encadrar os verbos dentro da 
súa conxugación, enuncialos e 
conxugalos correctamente. 

segundo a súa conxugación 
partindo do seu enunciado e 
describe os trazos polos que 
se recoñecen os modelos de 
flexión verbal. 

LA1B3.5.2. Coñece e identifica 
as formas que compoñen o 
enunciado dos verbos de 
paradigmas regulares e 
recoñece a partir destas os 
modelos de conxugación. 

LA1B3.5.3. Conxuga os tempos 
verbais máis frecuentes en 
voz activa e pasiva, 
aplicando correctamente os 
paradigmas 
correspondentes. 
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l 

d 

B3.5. Flexión verbal. B3.6. Analizar o funcionamento 
dos temas verbais latinos de 
presente e de perfecto, e 
recoñecer as formas dos 
tempos verbais formados a 
partir deles, tanto en voz 
activa como en voz pasiva. 

LA1B3.6.1. Explica o uso dos 
temas verbais latinos, 
identificando correctamente 
as formas derivadas de cada 
un. 

LA1B3.6.2. Cambia de voz as 
formas verbais identificando 
e manexando con 
seguridade os formantes 
que expresan este accidente 
verbal. 

g B3.5. Flexión verbal. B3.7. Diferenciar formas persoais 
e non persoais do verbo, e 
recoñecer as categorías 
gramaticais presentes en cada 
unha. 

LA1B3.7.1. Distingue formas 
persoais e non persoais dos 
verbos, explica os trazos que 
permiten identificalas e 
define criterios para 
clasificalas. 

e

 

d

 

p 

B3.5. Flexión verbal. B3.8. Traducir ao galego e ao 
castelán as formas verbais 
latinas, e comparar os 
sistemas verbais. 

LA1B3.8.1. Traduce 
correctamente ao galego e 
ao castelán formas verbais 
latinas, e compara os 
tempos e os modos verbais 
presentes no latín cos do 
galego e os do castelán. 

 
Bloque 4. Sintaxe 

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

LA1B4.1.1. 
 Analiza 
morfoloxicamente   e 
sintacticamente frases e 
textos de dificultade 
graduada, identificando 
correctamente as categorías
 gramaticai
s presentes nas palabras con 
flexión e explicando as 
funcións que realizan na 
oración. 

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

LA1B4.2.1.
 Enumer
a correctamente os nomes 
dos casos que existen na 
flexión nominal e 
pronominal latina, explica as 
súas funcións dentro da 
oración e ilustra con 
exemplos a forma axeitada 
de 

 
Latín I. 1º de bacharelato 

Obxectivos Contido
s 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

   
traducilos. 

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

LA1B4.3.1. Recoñece nos 
textos as regras e a 
concordancia latina, e 
redacta en lingua latina 
pequenas frases, onde 
practica o seu uso. 
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d B4.4. Oración simple:
 oracións atributivas e 
predicativas. 

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

LA1B4.4.1. Compara e clasifica 
tipos de oracións simples, e 
identifica e explica en cada 
caso as súas características. 

g B4.5. Oración composta: 
coordinación e subordinación. 

B4.5. Distinguir as oracións 
simples das compostas e, 
dentro destas últimas, as 
coordinadas das subordinadas. 

LA1B4.5.1. Distingue as 
oracións simples das 
compostas e, dentro destas 
últimas, as coordinadas das 
subordinadas, os seus tipos 
e os nexos que as 
caracterizan, e sinala 
exemplos que expliquen en 
cada caso as súas 
características. 

e B4.6. Construcións de infinitivo e de 
participio. 

B4.6. Coñecer as funcións das 
formas non persoais nas 
oracións: infinitivo e participio. 

LA1B4.6.1. Identifica as 
funcións que realizan as 
formas non persoais 
(infinitivo e participio) 
dentro da oración e compara 
exemplos do seu uso. 

e B4.6. Construcións de infinitivo e de 
participio. 

B4.7. Identificar, distinguir e 
traducir correctamente as 
construcións de infinitivo e 
participio máis frecuentes. 

LA1B4.7.1. Recoñece, analiza e 
traduce correctamente as 
construcións de infinitivo e 
participio máis frecuentes, 
en relación con construcións 
análogas noutras linguas que 
coñece. 

 
Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte e 

civilización 

a

 i 

l 

g 

p 

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. 

LA1B5.1.1. Describe o marco 
histórico en que xorde e se 
desenvolve a civilización 
romana, sinala períodos 
dentro del e identifica en 
cada un as conexións máis 
importantes que presentan 
con outras civilizacións 

LA1B5.1.2. Distingue as etapas 

da historia de Roma, 
explicando os seus trazos 
esenciais e as circunstancias 
que interveñen no paso de 
unhas a outras. 

LA1B5.1.3. Sabe enmarcar 

determinados feitos 
históricos na civilización e no 
período histórico 
correspondente, ponos en 
contexto e relaciónaos con 
outras
 circunstanci
as contemporáneas. 

LA1B5.1.4. Pode elaborar eixes 

 
Latín I. 1º de bacharelato 

Obxectivos Contido
s 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
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cronolóxicos nos que se 
representan fitos históricos 
salientables,
 consultand
o diferentes fontes de 
información 

LA1B5.1.5. Describe os 
principais fitos históricos e 
os aspectos máis 
significativos da civilización 
latina, e analiza a súa 
influencia no devir histórico 
posterior. 

h

 

a

 

p 

B5.2. Romanización de Hispania e 
da Gallaecia. 

B5.2. Coñecer os feitos históricos 
principais da romanización de 
Hispania e da Gallaecia, e 
realizar eixes cronolóxicos. 

LA1B5.2.1. Explica a 
romanización de Hispania e 
da Gallaecia, describe as 
súas causas e delimita as 
súas fases. 

LA1B5.2.2. Enumera, explica e 
ilustra con exemplos os 
aspectos fundamentais que 
caracterizan o proceso da 
romanización de Hispania e 
da Gallaecia, e sinala a súa 
influencia na historia 
posterior. 

n 

p 

B5.2. Romanización de Hispania e 
da Gallaecia. 

B5.3. Recoñecer as pegadas da 
romanización nos principais 
depósitos arqueolóxicos  e 
museos. 

LA1B5.3.1. Identifica e sinala 
nun mapa os restos 
arqueolóxicos máis
 salientables  da 
romanización de Hispania e 
da Gallaecia, e descobre e 
relaciona  as pezas 
arqueolóxicas romanas dos 
museos cos coñecementos 
adquiridos. 

a 

c 

B5.3. Organización política e social 
de Roma. 

B5.4. Coñecer a organización 
política e social de Roma e 
recoñecer o seu mantemento 
actual. 

LA1B5.4.1. Describe os 
elementos que caracterizan 
as sucesivas formas de 
organización do sistema 
político romano. 

LA1B5.4.2. Describe a 
organización e a evolución 
da sociedade romana, 
explicando as características 
das clases sociais e os papeis 
asignados a cada unha, 
relacionando estes aspectos 
cos valores cívicos existentes 
na época e comparándoos 
cos actuais. 

n B5.4. Mitoloxía e relixión. Ritos 
funerarios. 

B5.5. Coñecer os principais 
deuses, semideuses e heroes 
da mitoloxía grecolatina. 

LA1B5.5.1. Identifica os 
principais deuses, 
semideuses e heroes da 
mitoloxía grecolatina, 
sinalando os trazos que os 
caracterizan, os seus 
atributos e o ámbito de 
influencia, explica a súa 
xenealoxía e establece 
relacións entre os deuses. 
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LA1B5.5.2. Identifica deuses, 
semideuses e heroes dentro 
do imaxinario mítico, e 
explica os 

 
Latín I. 1º de bacharelato 

Obxectivos Contido
s 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

   
principais aspectos
 que diferencian 
uns dos outros. 

n

 

h

 

p 

B5.4. Mitoloxía e relixión. Ritos 
funerarios. 

B5.6. Coñecer os deuses, os 
mitos, os heroes e as lendas 
latinas principais, e establecer 
semellanzas e diferenzas entre 
os mitos e os heroes antigos e 
os actuais. 

LA1B5.6.1. Recoñece e ilustra 
con exemplos o 
mantemento do mítico e da 
figura do heroe na nosa 
cultura, analizando a 
influencia da tradición 
clásica neste fenómeno, 
sinalando as semellanzas e 
as principais diferenzas 
entre ambos tratamentos, e 
asociándoas a outros trazos 
culturais propios de cada 
época. 

LA1B5.6.2. Sinala semellanzas 
e diferenzas entre os mitos e 
as lendas da antigüidade 
clásica e os pertencentes a 
outras culturas, comparando 
o seu tratamento na 
literatura ou na tradición 
relixiosa, e valorando a súa 
influenza na arte e na 
literatura posterior a través 
de exemplos. 

n B5.4. Mitoloxía e relixión. Ritos 
funerarios. 

B5.7. Coñecer e comparar coas 
actuais as características da 
relixiosidade e da relixión 
latinas, os cultos privados e os 
ritos funerarios. 

LA1B5.7.1. Distingue a relixión 
oficial de Roma dos cultos 
privados, explicando os 
trazos que lles son propios, e 
describe as principais 
características dos ritos 
funerarios romanos, 
distinguindo as semellanzas 
e as diferenzas que 
presentan cos de hoxe en 
día. 

n B5.5. Arte romana. B5.8. Coñecer as características 
fundamentais da arte romana 
e describir algunhas das súas 
manifestacións máis 
importantes. 

LA1B5.8.1. Describe as 
principais manifestacións 
escultóricas e pictóricas da 
arte romana, identificando a 
partir de elementos 
concretos o seu estilo e a 
súa cronoloxía aproximada. 
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i 

d

 

p 

B5.6. Obras públicas e urbanismo. B5.9. Identificar os trazos máis 
destacados das edificacións 
públicas e do urbanismo 
romano, e sinalar a súa 
presenza dentro do 
patrimonio histórico de España 
e Europa. 

LA1B5.9.1. Describe as 
características, os principais 
elementos e a función das 
grandes obras públicas 
romanas, explicando e 
ilustrando con exemplos a 
súa importancia para o 
desenvolvemento do 
Imperio e a súa influencia en 
modelos urbanísticos 
posteriores. 

LA1B5.9.2. Localiza nun mapa 
os principais exemplos de 
edificacións públicas 
romanas que forman parte 
do patrimonio español e
 europeo, 
identificando a partir de 
elementos concretos o seu 

 
Latín I. 1º de bacharelato 

Obxectivos Contido
s 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

   
estilo e a
 cronoloxía 
aproximada. 

a B5.7. O exército. B5.10. Describir a estrutura e o 
funcionamento do exército 
romano, e distinguir as etapas 
na súa evolución. 

LA1B5.10.1. Enumera os 
elementos que compoñen a 
estrutura do exército 
romano e explica o seu 
funcionamento, atendendo 
á súa evolución ao longo dos 
períodos históricos 

 
Bloque 6. Textos 

e B6.1. Análise fonética, morfolóxica, 
sintáctica e semántica. 

B6.1. Coñecer e aplicar os 
coñecementos
 fonolóxico
s, morfolóxicos, sintácticos e 
léxicos da lingua latina para a 
interpretación, a tradución e a 
retroversión de textos de 
dificultade progresiva. 

LA1B6.1.1. Utiliza 
adecuadamente a análise 
fonética, morfolóxica, 
sintáctica e semántica de 
textos de dificultade 
graduada, para efectuar 
correctamente a súa 
tradución ou retroversión. 

d 

p 

B6.2. Comparación das estruturas 
latinas coas das linguas propias. 

B6.2. Comparar as estruturas 
latinas coas das linguas 
propias. 

LA1B6.2.1. Utiliza mecanismos 
de inferencia para 
comprender textos de xeito 
global, relacionando 
estruturas latinas con outras 
equivalentes nas linguas que 
coñece. 

d 

i 

B6.3. Iniciación ás técnicas de 
tradución. 

B6.3. Utilizar correctamente 
manuais e dicionarios, 
recoñecendo e analizando 
toda a información que 
proporcionan. 

LA1B6.3.1. Utiliza 
correctamente o dicionario, 
analizando e valorando 
correctamente a 
información gramatical 
incluída nos seus manuais e 
nas súas entradas, e localiza  
o significado de palabras que 
entrañen
 dificultad
e, identificando entre varias 
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acepcións o sentido máis 
axeitado para a tradución do 
texto. 

d 

e 

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

B6.5. Lectura comparada e 
comentario de textos en lingua 
latina e lingua propia. 

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

LA1B6.4.1. Realiza comentarios 
sobre os principais trazos 
dos textos seleccionados e 
sobre os aspectos culturais 
presentes neles, aplicando 
para iso os coñecementos
 adquirido
s previamente nesta ou 
noutras materias. 

LA1B6.4.2. Elabora mapas 
conceptuais e estruturais 
dos textos propostos, 
localizando o tema principal 
e distinguindo as súas 
partes. 

i B6.6. Produción de pequenos textos 
en lingua latina. 

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

LA1B6.5.1. Redacta frases 
sinxelas ou pequenos textos 
en latín sobre un tema 
proposto. 

i B6.6. Produción de pequenos textos 
en lingua latina. 

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

LA1B6.6.1. Mantén un sinxelo 
diálogo en latín sobre a base 
dun tema previamente 

 
Latín I. 1º de bacharelato 

Obxectivos Contido
s 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

   
acordado. 

 
Bloque 7. Léxico 

e 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. 

LA1B7.1.1. Deduce o 
significado de termos latinos 
non  estudados partindo do 
contexto ou de palabras da 
lingua propia ou doutras que 
coñece. 

LA1B7.1.2. Identifica e explica 
as palabras transparentes e 
de maior frecuencia. 

d 

p 

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. 

LA1B7.2.1. Identifica e explica 
os principais prefixos e 
sufixos, analizando o seu 
mantemento na propia 
lingua. 
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d 

p 

B7.3. Mantemento de
 elementos lingüísticos 
latinos. 

B7.3. Establecer mediante 
mecanismos de inferencia as 
relacións existentes entre 
determinados étimos latinos e 
os derivados en linguas 
romances. 

LAT1B7.3.1. Deduce o 
significado das palabras das 
linguas de España a partir 
dos étimos latinos. 

e 

p 

B7.3. Mantemento de
 elementos lingüísticos 
latinos. 

B7.4. Identificar e explicar os 
elementos léxicos latinos que 
permanecen nas linguas 
dos/das estudantes. 

LA1B7.4.1. Identifica a 
etimoloxía de palabras de 
léxico común da lingua 
propia e explica a partir 
desta o seu significado. 

LA1B7.4.2. Relaciona palabras 
da mesma familia 
etimolóxica ou semántica. 

g 

e 

B7.4. Locucións latinas de uso 
actual. 

B7.5. Coñecer o significado das 
principais locucións latinas de 
uso actual e saber empregalas 
nun contexto axeitado. 

LA1B7.5.1. Coñece o 
significado das principais 
locucións latinas de uso 
actual e sabe empregalas no 
seu contexto adecuado 
cando se expresa na súa 
propia lingua. 
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5) Concrecións metodolóxicas que require amateria: 

 

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. 

• Proporase unha secuencia de traballo axeitada e graduada por medio dunha metodoloxía activa, 

preferentemente de tipo indutivo-contextual, na que as normas se convertan en posesión permanente 

e en automatismolingüístico. 

• O enfoque irá dirixido a que o alumnado desenvolva e afiance as súaspropias técnicas de traballo 

mediante diversasestratexias. 

• 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 denovo. 

• Neste senso, crearanse contextos de aprendizaxe e avaliación que comprometan o 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 participación do alumnado en pequenos traballos de investigación, coa orientación 

precisa para que poida acadar a capacidade de realizar un proxecto de investigación escolar de 

formaautónoma. 

• Haberá que distinguir niveis de dificultade no contido e nas actividades para cubrir as diversas 

necesidades educativas doalumnado. 

• Promoverase a utilización das TIC para informarse, aprender e comunicarse e para utilizar con 

sentido crítico, como recurso formativo, materiais de procedenciadiversa. 

 

 

 

6) Materiais e recursos didácticos que se vaiautilizar: 

Neste curso non se traballará cun manual ou libro de texto obrigatorio.  

Sí que é material indispensable un diccionario para realizar as traducións. Osestudiantes deben 

elaborar os seu propio material de estudo e de referencia apartires das explicacións dadas polo 

profesor na clase e o material complementario que se lles achegará progresivamente; así mesmo 

será imprescindible o labor de investigación e consulta e o manexo adecuado da información en 

distintos soportes e nos diferentes medios disponibles: diccionarios, mapas, obras de referencia 

(fomentando o uso da biblioteca escolar) e, desde logo, internet, dado que 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. 

Foméntase sempre a participación activa do alumnado na clase, requirindo constantemente 

respostas razoadas e plantexando cuestións abertas a comentarios e a debate. Preténdese de seguido 

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. Inténtase 

sempre que se poida, aproximar a natureza do coñecemento a situacións cotiás e problemas 

prácticos, aos contextos e contornos sociais, para que a aprendizaxe resulterelevante. 
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7) Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado: 

Preséntase a relación numerada dos criterios de avaliación para a materia de Latín no 1º curso de 

bacharelato. Aparecen referenciados aos bloques de contidos: 

 

Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances 

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

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

endía. 

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

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

delimitar o marco xeográfico das linguas romances faladas no mundo, recoñecendo as súas 

características. 

B1.5. Distinguir as principais etapas na evolución do latín e recoñecer e identificar palabras 

patrimoniais, cultismos e semicultismos. 

B1.6. Coñecer e aplicar as regras fundamentais da evolución fonética, e recoñecer os procesos de 

evolución semántica do latín ao galego e ao castelán partindo dos étimos latinos. 

 

Bloque 2. Sistema de lingua latina: elementos básicos  

B2.1. Recoñecer sistemas de escritura e distinguilos do alfabeto. 

B2.2. Distinguir as fases da evolución do alfabeto latino, desde a súa orixe ata o alfabeto da 

épocaclásica. 

B2.3. Coñecer a orixe do alfabeto nas linguas modernas. 

B2.4. Coñecer e aplicar con corrección as normas básicas da pronuncia en latín e distinguir os 

seustipos. 

Bloque 3. Morfoloxía 

B3.1. Coñecer, identificar e distinguir os formantes das palabras. B3.2. Distinguir os tipos de 

palabras a partir do seu enunciado. B3.3. Comprender o concepto de declinación e conxugación. 

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

enuncialas e declinalas correctamente. 

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

conxugalos correctamente. 

B3.6. Analizar o funcionamento dos temas verbais latinos de presente e de perfecto, e recoñecer as 

formas dos tempos verbais formados a partir deles, tanto en voz activa como en voz pasiva. 

B3.7. Diferenciar formas persoais e non persoais do verbo, e recoñecer as categorías gramaticais 

presentes en cada unha. 

B3.8. Traducir ao galego e ao castelán as formas verbais latinas, e compararos sistemas verbais. 

 

Bloque 4. Sintaxe 

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

B4.2. Coñecer os nomes dos casos latinos, identificar as principais funcións que realizan na oración 

e saber traducir os casos á lingua materna adecuadamente. 
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B4.3. Recoñecer as regras de concordancia na lingua latina e a súa correspondencia no galego e no 

castelán. 

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

B4.5. Distinguir as oracións simples das compostas e, dentro destas últimas, as coordinadas das 

subordinadas. 

B4.6. Coñecer as funcións das formas non persoais nas oracións: infinitivo e participio. 

B4.7. Identificar, distinguir e traducir correctamente as construcións de infinitivo e participio máis 

frecuentes. 

Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte e civilización 

B5.1. Coñecer os feitos históricos das etapas da historia de Roma, encadralos no seu período 

correspondente e realizar eixes cronolóxicos. 

B5.2. Coñecer os feitos históricos principais da romanización de Hispania e da Gallaecia, e realizar 

eixes cronolóxicos. 

B5.3. Recoñecer as pegadas da romanización nos principais depósitos arqueolóxicos e museos. 

B5.4. Coñecer a organización política e social de Roma e recoñecer o seu mantemento actual. 

B5.5. Coñecer os principais deuses, semideuses e heroes da mitoloxía grecolatina. 

B5.6. Coñecer os deuses, os mitos, os heroes e as lendas latinas principais, e establecer semellanzas 

e diferenzas entre os mitos e os heroes antigos e os actuais. 

B5.7. Coñecer e comparar coas actuais as características da relixiosidade e da relixión latinas, os 

cultos privados e os ritos funerarios. 

B5.8. Coñecer as características fundamentais da arte romana e describir algunhas das súas 

manifestacións máis importantes. B5.9. Identificar os trazos máis destacados das edificacións 

públicas e do urbanismo romano, e sinalar a súa presenza dentro do patrimonio histórico de España 

e Europa. 

B5.10. Describir a estrutura e o funcionamento do exército romano, e distinguir as etapas na súa 

evolución. 

Bloque 6. Textos 

B6.1. Coñecer e aplicar os coñecementos fonolóxicos, morfolóxicos, sintácticos e léxicos da lingua 

latina para a interpretación, a tradución e a retroversión de textos de dificultade progresiva. 

B6.2. Comparar as estruturas latinas coas das linguas propias. 

B6.3. Utilizar correctamente manuais e dicionarios, recoñecendo e analizando toda a información 

que proporcionan. 

B6.4. Realizar a través dunha lectura comprensiva a análise e o comentario do contido e da estrutura 

de textos latinos orixinais, adaptados ou traducidos. 

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

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

Bloque 7. Léxico 

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

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

composición e na derivación culta. 

B7.3. Establecer mediante mecanismos de inferencia as relacións existentes entre determinados 

étimos latinos e os derivados en linguas romances. 

B7.4. Identificar e explicar os elementos léxicos latinos que permanecen nas linguas dos/das 

estudantes. 
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B7.5. Coñecer o significado das principais locucións latinas de uso actual e saber empregalas nun 

contexto axeitado. 

 

Criterios de cualificación: 

 

Empregarase o sistema numérico de 0 a 10, e considérase superada a materia si a 

cualificaciónéigualousuperiora5.Nocasodedecimais,oredondeosefaiá 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 será8) 

Caso de constatarse que un alumno fixo un exame fraudulento, a nota dese exame será 0 e 

así contará a todos os efectos. 

O resultado da cualificación en cada trimestre obtense da seguinte forma: 

Un 80 % da cualificación das dúas probas escritas. 

Un 20 % da cualificación dos seguintes apartados: 

.Actividades na aula, intervencións orais en clase, resolución de actividades propostas 

(traballo diario), 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. 

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 adhocou traballos monográficos a final de curso). 

Os alumnos que non puidesen superar a materia na convocatoria final ordinaria en xuño, 

teñen dereito a realizar unha proba extraordinaria no mes de setembro, na que os obxectivos, 

estándares de aprendizaxe e criterios de avaliación serán en todo similares aos da terceira 

avaliación, sen rebaixar en absoluto os niveis mínimos esixibles; pero respecto aos criterios de 

cualificación, neste caso non se terá en conta a porcentaxe (20%) adxudicada ás tarefas diarias e 

traballos, e polo tanto, a cualificación final da avaliación de setembro virá determinada 

exclusivamente pola nota do exame que é o único instrumento avaliador. 

 

8) Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a prácticadocente: 

 

Para avaliar o proceso ensino - aprendizaxe 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 partir 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 as actuacións como as probas) servirá para adecuar o ritmo de traballo e mesmo para 

corrixir os erros cometidos. 
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Ao finalizar o curso se lles entrega todos os alumnos deste departamento un cuestionario 

(pode ser o mesmo que figura na programación da materia de Latín de 4º de E.S.O.) que sempre 

resulta un valioso indicador para a avaliación da prácticadocente. 

 

9) Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das 

materiaspendentes: 

 

Débese superar a materia de Latín I do primeiro curso de Bacharelato para poder ser 

avaliada a de Latín II do segundo curso de Bacharelato. 

Polo tanto o departamento didáctico, e concretamente o profesor que imparte a materia, atenderá ós 

alumnos con dita materia pendente e fará un seguimento no que se concretarán os seguintes 

aspectos:   

 

1º. Presentación dos contidos mínimos exixibles, coa recomendación de levar un plan de 

 traballo de actividades, se fose necesario e así o require o alumno. 

No propio departamento se publicará un horario de atención ó alumnado para atender as súas 

dúbidas e orientar o plan de traballo. 

  

2º. Programación das probas parciais para verificar a superación desa materia: 

De acordo co establecido polo centro e para acadar os distintos contidos mínimos esixibles 

programados, os alumnos coa materia pendente poderán realizar dúas probas parciais, nas 

datas que determine a Xefatura de Estudos. 

Se non superan estas probas teñen dereito a presentarse a unha proba global en Maio. 

Para superar a materia esixiráselles aos alumnos os mínimos establecidos, sendo o resultado 

de ditas probas un 5. 

 

10) Organización dos procedementos que lle permitan ao alumnado acreditar os coñecementos 

necesarios en determinadas materias, no caso dobacharelato: 

Non procede. 

 

11) Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar como 

consecuencia dos seusresultados: 

A avaliación inicial ten no curso de 1º de bacharelato unha utilidade especial, dado que neste curso 

poden incorporarse alumnos que, por unha banda, cursaron a E.S.O. noutro centro escolar ou que, 

por outra, nalgúns casos, non estudaron latín en 4º da E.S.O. e as diferencias entre uns e outros 

poden resultar relevantes ao comenzo. Por tanto, suscitaranse probas para detectar os coñecementos, 

preconceptos e prexuízos do alumnado sobre os aspectos xerais dos contidos correspondentes e 

observarase nos primeiros días a 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 Saber as medidas organizativas a adoptar. (Planificación de reforzos, situación de espazos, xestión 

de tempos no grupo para favorecer a intervenciónindividual). 
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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 undeles. 

o Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van avaliar os progresos destes estudantes. 

 

Medidas de atención ádiversidade: 

A prol da individualización do ensino hanse programar medidas xeraisde adaptación á 

diversidade: actividades que sirvan de reforzo na aprendizaxe ao alumnado que precise máis tempo 

para asimilar os contidos e actividades que amplíen o coñecemento de quen sobrepase o grao de 

desenvolvemento cognitivo propio dogrupo. 

É doado atender ós diferentes niveis posibles dun grupo tendo en conta o reducido número de 

alumnos que o integran, polo que se prepararán 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 dos seus idiomas nais: nese caso haberá que lle proporcionar exercicios en galego ou 

castelán antes de chegar ó latín. Ao alumnado máis avantaxado pódeselle proporcionar exercicios 

de maior dificultade, que lle sirvan como reforzo. 

 

12) Concreción dos elementos transversaris que se traballarán no curso quecorresponda: 

Os elementos transversais que se traballarán en 1º de bacharelato son, sobre todo, a igualdade 

efectiva entre homes e mulleres e valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o 

pluralismo político, a paz, a democracia, o respeto aos dereitos humanos; non se desbota a 

posibilidade de traballar así mesmo a educación e a seguridade viaria. Non son estes elementos 

alleos aos textos latinos que se empregarán para o seu estudio morfosintáctico e tradución, polo que 

moitas veces xurdirán os temas a partir dos textos que se propoñen. 

O procedemento máis sinxelo para acometelos é a elección de textos adhocpara o seu estudio 

nas aulas. De feito hai multitude de textos latinos nos que se pode percibir o latexo da sensibilidade 

daquelas xentes fronte a problemas que inda nos urxen agora a nós. Así, por exemplo, para a 

igualdade efectiva entre homes e mulleres, tomaremos textos de autores que traten o tema do 

machismo, da familia ou da dignidade da persoa -v.g.,Séneca-. Para valores que sustentan a 

liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respeto aos dereitos 

humanos, son incontables as posibilidades de textos sobre o nacemento da democracia en Grecia, o 

desenrolo do dereito romano, a romanización, as accións bélicas, os tratados de paz, o tratamento 

dos prisioneiros de guerra, as condicións de vida dos escravos, etc., etc. Para a educación e a 

seguridade viaria, textos sobre as calzadas, os miliarios, o urbanismo, o trazado da rede viaria, a 

construcción de pontes, acueductos e outros monumentos .... 

 

13) Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións didácticas en relación 

cos resultados académicos e procesos demellora: 

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 
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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 

   

Uso de diversas 
ferramentas de 

avaliación 

   

Atención á diversidade 
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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 alumno 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 

punos: 

o 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. 

o 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 competenciasclave: 

 

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

programación. 

 

 

 

c) Concreción, de ser o caso, dos obxectivos para ocurso: 
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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. 

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) Concrección 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,  
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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. 

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) Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliablede: 

 

 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 

CMCCT 

CCL 
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 Latín II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

seus formantes e sinala o seu 
enunciado.  

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 

CAA 

CCL 
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 Latín II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

os nexos que as caracterizan. 

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 

CCEC 

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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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 

 

 

 

Temporalización 

Grao mínimo de consecución para superar amateria 

Procedementos e instrumentos deavaliación 

 

Tal e como se presentou para as materias de 4º de E.S.O. e 1º de bacharelato nesta mesma 

programación, aparecen recollidos na táboa que segue os 3 aspectos do epígrafe que cabe concretar 

para cada estándar de apredizaxe. 

Ao igual que para Latín I, hai que observar que moitos dos estándares de aprendizaxe son 

constantes progresivos no estudo do latín e que, por tanto, non se poden encadrar dentro dun 

momento, senon 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 comoidem. 

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. 
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 Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances 

C. 

CLAVE1 

 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAO 
MINIMO 
CONSE-
CUCIÓN 

 PESO 
CUALIFi-
CATIVO 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS TEMPORALIZACIÓN 
POR AVALIACIÓN  

PROBA 

ESCRI-
TA 

TR. 

IND. 
 

TR. 
GRP. 

CADERNO. 
CLASE 

OBSEVACIÓN 
NA CLASE 

1º 2º 3º 
 

 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. 

   

90% 
 
60% 

  X   X X X X X  

 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. 

50% 20 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       x x x x x  

 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. 

    
50% 

  

20 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

   X X X X X 

 

 

BLOQUE 2. Morfoloxía 

C. 
CLAV
E1 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

GRAO 
MINI
MO 
CONS
E-
CUCIÓ
N 

 PESO 
CUALI
FI-
CATIV
O 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS 
TEMPORALIZA
CIÓN POR 
AVALIACIÓN 

PROB
A ES-
CRITA 

TRABA-
LLO 
INDIVI-
DUAL 

TRA-
BALLO 
EN 
GRUPO 

CADER
NO 
CLASE 

OBSEVAC
IÓN NA 
CLASE 

1º 2º 3º 
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CAA 

CCL 

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

   80% 
 

0,5% 
  X   X X X X X  

CMC
CT 

CCL 

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. 

    70% 

  

 0,5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
X   X X X X X  

CMC
CT 

CCL 

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

100% 0,5% x   x x x x x  

CD 

CCL 

CAA 

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. 

100% 0,5% x   x x X X x  

CCL 

CAA 

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

100% 0,5% x   x x X X x 
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CD 

CAA 

CCL 

 

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 

100% 0,5%      X X X 

 

 

 

 

CCL 

CAA 

CD 

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

100% 70%      X X X  

BLOQUE 3 Sintaxe 

C. 
CLAV
E 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

GRAO 
MINI
MO 
CONS
E-
CUCIÓ
N 

 PESO 
CUALI
FI-
CATIV
O 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS 
TEMPORALIZA
CIÓN POR 
AVALIACIÓN 

PROB
A 
ESCRI-
TA 

TRABAL
LO 
INDIVID
UAL 

TRABA
LLO EN 
GRUPO 

CADER
NO 
CLASE 

OBSEVAC
IÓN NA 
CLASE 

1º 2º 3º 

 

CCL 

CAA 

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

100% 20% x   x x x x x  

CCL 

CAA 

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

100% 20% x   x x x x x  
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noutras linguas 
que coñeza. 

CCL 

CAA 

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. 

100% 20% x   x x x x x  

CAA 

CCL 

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. 

100% 20% x   x x x x x  

CCL 

CAA 

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

100% 20% x   x x x x x  

BLOQUE 4 . Literatura latina 

C. 
CLAV
E 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

GRAO 
MINI
MO 
CONS
E-
CUCIÓ
N 

 PESO 
CUALI
FI-
CATIV
O 

INSTRUMENTOS 
TEMPORALIZA
CIÓN POR 
AVALIACIÓN 

PROB
A 
ESCRI
TA 

TRABALL
O 
INDIVID
UAL 

TRABA
LLO EN 
GRUPO 

CADER
NO 
CLASE 

OBSEVAC
IÓN NA 
CLASE 

1º 2º 3º 
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CCEC 

CMCC
T 

CCEC 

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

   70% 10%   x   x x x x x  

CAA 

CCL 

CCEC 

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

  80% 30% x   x x x x x  

CMCC
T 

CCEC 

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

80% 10% x   x x x x x  

CD 

CCL 

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

100% 20% x   x x x x x  

CCL 

CSC 

CCEC 

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. 

50% 10% x   x x x x x  
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CSC 

CD 

CCL 

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. 

50% 10% x x  x x x x x  

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 
tratamentos que 
reciben. 

50% 10% x   x x x x x  

BLOQUE 5 Textos 

C. 
CLAVE 

ESTÁNDA
RES DE 
APRENDIZ
AXE 
AVALIABL
ES 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

GRAO 
MINIMO 
CONSE-
CUCIÓN 

 PESO 
CUALIFI-
CATIVO 

INSTRUMENTOS 
TEMPORALIZACIÓN 

POR AVALIACIÓN 

PROBA 
Escrita 

TRABALLO 
INDIVIDUAL 

TRABALLO 
EN GRUPO 

CADERNO 
CLASE 

OBSEVACIÓN 
NA CLASE 

1º 2º 3º 
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CCL 

CAA 

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

   
100% 

20%   x   x x x x x  

CD 

CAA 

CCL 

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. 

    
100% 

20% x   x x x x x  

CAA 

CSC 

CCEC 

CCL 

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

50% 20% x   x x x x x  

CSC 

CCEC 

CCL 

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. 

80% 20% x   x x x x x  

CCL 

CCEC 

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

90% 20% x   x x x x 

 
x 

 
 

 
 
 
 
 

 

BLOQUE 6,  Léxico   

C. 
CLAVE 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
GRAO 
MINIMO 
CONSE-
CUCIÓN 

 PESO 
CUALIFI-
CATIVO 

INSTRUMENTOS 
TEMPORALIZACIÓN 

POR AVALIACIÓN 

PROBA 
ESCRITA 

TRABALLO 
INDIVIDUAL 

TRABALLO 
EN 
GRUPO 

CADERNO 
CLASE 

OBSEVACIÓN 
NA CLASE 

1º 2º 3º 

 

CCL 

CMCCT 

▪ LA2B6.1.1. Identifica e explica 
termos do léxico literario, 
científico e filosófico, e 

50% 20%      x x x x x  
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CD tradúceos correctamente ao 
galego e ao castelán.  

CAA 

CCL 

CD 

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. 

   
80%  

20%    x x x x x  

CD 

CCL 

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

60% 20% x   x x x x x  

CMCCT 

CSC 

CD 

CCEC 

CCL 

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. 

90% 20% x x  x x x x x  

CCL 

CCEC 

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. 

90% 20% x x  x x x x x  
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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. 

-Tradución: Eutropio (monarquía)  /   Fedro: fábulas 

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 Ovidio( 

   Terceira avaliación 

   -Sintaxe proposicional: 

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

  Literatura. Cicerón e a oratoria. 
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6. Avaliación:  

A) 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. 

 

 
-Exames escritos. 90% 

-Control de lectura. 5% 

-Observación na aula. 5%: 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. 

 

B) CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: porcentaxes 

Avaliación continua  trimestral: 

 

 

 

Exames: realizaranse exames  de tradución e análise de textos cada trimestre A cualificación 

deses exames será de 6 puntos a tradución e 4 puntos o análise de todo o texto; a nota final será o 

resultado de atopar a nota media de tódolos exames de tradución de cada avaliación. Esta 

transformarase no 70%  da nota final da avaliación. 

-Exames escritos. 70% /-Control de lectura. 5%/-

Observación na aula 25% 
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.Ó final de cada trimestre  farase unha proba específica dos temas de literatura teórica, 

comprobación da lectura   e expresións latinas de uso frecuente e topónimos. 

Cualificación final: seguindo os seguintes criterios.  

 

 

 

 

 

Recuperación:  

Aqueles alumnos que suspendan unha avaliación terán a oportunidade de realizar un exame de 
recuperación que abarque  toda a materia do trimestre. A nota obtida no exame de recuperación  
considerarase , en adiante, a nota da avaliación. 

. No caso de que simplemente non se superase unha das probas (verbi gratia: non facer a lectura) 
procederase só  a repetición da mesma.  

O resultado final  será a media das tres avaliacións.  

 

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 se terán en conta as faltas de ortografía, descontándose 0,25  por til sen poñer, e 0,75 
punto por faltas ortográficas doutra índole (máxime 1 punto en total). Cremos que é importantísimo que o 
alumnado, tanto de letras como de ciencias, exprésese 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 dicionario, na que se manifeste un coñecemento gramatical. 

-Coñecemento dos tema de literatura. 

-Coñecemento das lecturas obrigadas. 

-Análise gramatical e sintáctico. 

-Coñecemento das principais expresións latinas usadas na actualidade. 

-Correcta ortografía e expresión en castelán ou galego. 

1.- TRADUCIÓN (cualificarase entre 0 e 6 puntos)60% 

 2.- GRAMÁTICA (cualificarase entre 0 e 1 punto)10% 

3.- LITERATURA (cualificarase entre 0 e 1'5 puntos)15% 

 4.- MUNDO CLÁSICO (cualificarase entre 0 e 1'5 puntos: 0'75 cada cuestión) 

15% 
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7. Indicadores para avaliar a práctica docente: 

 

INDICADORES DE LOGRO DO PROCESO DE ENSINO ESCALA 

1 2 3 4 

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do 
alumnado? 

    

2. Conseguiuse crear motivar para lograr a actividade intelectual 
do alumnado? 

    

3. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?     

4. Contouse coa implicación das familias no traballo do alumnado?     

5. Mantívose contacto periódico coas familias por parte do 
profesorado  ? 

    

6. Adoptáronse medidas curriculares e organizativas para atender 
aos alumnos con NEAE ? 

    

7. Atendeuse adecuadamente a diversidade do alumno?     

8. Utilizáronse diferentes instrumentos de avaliación?     

9. Deuse valor real á observación do traballo na aula?     

10. Valorouse o traballo corporativo do alumnado dentro do 
grupo? 
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INDICADORES DE LOGRO DA PRÁCTICA DOCENTE ESCALA 

1 2 3 4 

11. Como norma xeral  fanse explicacións  xerais  para todo o 
alumnado? 

    

12. Ofrécense a cada alumno as explicacións individualizadas que  
precisa? 

    

13. Elabóranse actividades atendendo á diversidade?     

14. Elabóranse probas de avaliación adaptadas  ás necesidades do 
alumnado con  NEAE? 

    

15. Utilízanse distintas estratéxicas metodolóxicas en función dos 
temas a tratar? 

    

16. Combínase o traballo individual e en equipo?     

17. Poténcianse estratexias de animación á lectura?     

18. Poténcianse  estratexias tanto de expresión como de  
comprensión oral  e escrita? 

    

19. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe?     

20. Préstase atención aos elementos transversais  vinculados a cada 
estándar? 

    

21. Ofrécese ao alumnado de forma rápida os resultados das 
probas, traballos ...? 

    

22. Analízase e coméntase co alumnado  os aspectos mais 
significativos derivados da corrección das probas, traballos...? 

    

23. Dáselle ao alumnado de visualizar e comentar os resultados?     

 

24. O nivel de dificultade foi acorde  coas características do 
alumnado? 

    

25. Contouse ca implicación das familias  no traballo do alumnado?     
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8. 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)  farase una proba non  anónima –pero si sen relevancia na puntuación académica -de coñecementos 
relacionados cos contidos morfosintácticos de Latín I ( “A  P R IO R I/  A  P OS TE R IOR I”  ) 

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 ( divide et vinces) 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... 

 

9. Atención a diversidade 

-LEO  O S  INF OR M ES  DE  CUR SO S  A NTE R IOR ES .   

-RE A LIZ O  UNHA  P R OB A  DE  A VA LIA CIÓ N INICIA L  Ó  CO M E Z O  DO  CUR S O  E S CO LA R : 

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... 

En consecuencia: 

- FORMU LA RA N S E   E X E RC I CI OS  D E  T RAD U CI ÓN  DE  D IF E RE N TE  NI VE L  DE  DI FI C U LTA D E  EN  CA D A 

U N ID A DE . 

-TA N T O N OS  E X AM E S  C OM O N O T RA BA LLO D E  A U LA  F A RA N S E  PRE GU N T AS  E   A C T I VID A DE S  M AI S 

F Á C I LE S  E  M A I S  D I FÍ CI LE S . 

-TE RA SE   E N  C ONT A  A  D I VE RSI D A DE  N OS  A GRU PAM EN T OS  D E  C LA SE  EM PA RE LLA N D O A LUM N OS  QUE 

PRE S E N TE N  C A RE N CI A S  C ON  A QU E LES  C UN  BO N I VE L  DE  C OM PRE NS I ÓN .    

-AT EN DE RA S E  N A  M E SM A  A U LA  A O A LUM N AD O QU E  N ON  D A  O N I VE L  F A CE ND O PE QU E N OS  GRU POS  E  

A PLI C A N D O U N  RI TM O D IF E REN T E . 

-OF RE CE RA N SE  E X PLI CA C I ÓN S  I ND I VID U AI S  T AN T A S  VEC E S  C OM O F OSE  N EC E S A RI O  

-FORT A LE C E RAS E   OS  A S PEC T OS  POS IT I VOS  D O A LUM NO T RA T A N D O D E  M E LLORA R A  S Ú A   ES T IM A .   

-F A VORE CE RA S E  A  C A PAC I DA D E  DE  A U T OA PREN D IZA X E ,  N ON  PROPORC I ON A N D O A XU D A   N OS 

PRI M E I ROS  10´  A N T E  A S  D IF I CU LT A DE S  M ORF OSI N TÁC T I C AS  D U N  TE X T O PA RA  F OM EN T A R O E S F ORZO 

PE RS OA L .       

 -PROM OVE RA S E  A U TI L I ZA CI ÓN  DA S  TIC  PA RA  I NFORM A RS E ,  A PRE ND E R E C OM U NI C A RSE  E PA RA  

U T I L I ZA R C ON  S E NT I D O C RÍ T I C O ,  C OM O RE CU RS O F ORM A T I VO ,  M A TE RI AI S  D E  PROCE D EN C IA  D I VE RS A . 
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E, 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 ,como xa indicamos antes, 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. 

 
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. 

 

10. 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. 
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Aspectos xerais 

- Partir da competencia inicial do alumnado 

- Ter en conta a diversidade: respectar os ritmos e estilos de aprendizaxe 

- Potenciar as metodoloxía activas: 

• Combinar traballo individual e cooperativo 

• Aprendizaxe por proxectos 

- Enfoque orientado á realización de tarefas e resolución de problemas 

- Uso habitual das TIC 

- Papel facilitador do profesor/a 

 

Estratexias concretas: 

- Memorización comprensiva 

- Indagación e investigación sobre documentos, textos, prensa,… 

- Elaboración de sínteses 

- Análise de documentos, gráficos, mapas, táboas de datos 

- Comentarios de textos, gráficos, mapas 

- Resolución de problemas 

- Simulacións 

 

 

Secuencia habitual de traballo na aula: 

Motivación: 

- Presentación actividade con mapas, gráficos, textos, fotos,etc. 

Información do profesor/a: 
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- Información básica para todo o alumnado 

- Información complementaria para reforzo e apoio 

- Información complementaria para afondamento e ampliación 

Traballo persoal 

- Lectura e comprensión de textos 

- Análise de documentos, pequenas investigación, etc. 

- Resposta a preguntas 

- Resolución de problemas 

- Comentario de documentos, mapas, imaxes, etc. 

- Elaboración de mapas, gráficas, sínteses, mapas conceptuais. 

- Memorización comprensiva 

Avaliación: 

- Análise de producións: caderno, mapas, comentarios. 

- Exposicións orais 

- Probas escritas 

- Traballos individuais e en grupo 

- Observación do traballo na aula 

 

11. 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 traducción (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: 

- Material informático de temática latina (páxinas web: web do centro escolar , correo 
electrónico, prensa dixital, enciclopedias virtuais, programas de presentación (Powerpoint 
ou similares) para os traballos dos alumnos, procesador de textos para redactar, facer 
esquemas sinxelos… 
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- 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 xuvenís  sobre o mundo clásico 
- Prensa. 
- Fotocopias 
- 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. 
 

12. 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 2ª ; 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 haber 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”. 

 
 

Acreditación de coñecementos previos:  

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

 

 Matrícula como pendente Proba  

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. 

 

13. 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.  

A cualificación positiva dunha materia implicará a superación das materias pendentes con contidos 
progresivos. 

No obstante 
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Ao alumnado cualificado negativamente na convocatoria extraordinaria de setembro entregaráselle 
xunto coas cualificacións 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. 

Se a materia pendente é Latín II o alumno deberá asistir as clases ordinarias posto que trátase de 
un alumno matriculado  so oficialmente das materias pendentes, e, por conseguinte, debe seguir a 
programación ordinaria. 

Os alumnos ca 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: actualización da  Aula Virtual. 

-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.  -Coñecemento e crítica das obras lidas. 

  -  Tradución e análise de frases e textos. 

-  INT E NT AR A SE  ,NA  M E DIDA  DO  P OS IB LE ,  O  S E G UIM E NTO  S E M A NA L- QUINCE NA L DO  A LUM NO  P A R A  

E VIT A R  “  DE S P IS TE S  “  DE  ÚLT IM A  HO R A . 

 

14. Temas transversais:  

Desenvolvemento do hábito lector: lecturas propostas  

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

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

         Píramo e Tisbe Metamorfosis        
   Orfeo e Eurídice Metamorfosis                                 

- 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 os alumnos as farán na casa e solo en contadas ocasións se lerá algún 
paragrafo na aula para aclarar algunha dúbida o facer unha pequena explicación, pois se pensa que 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. 

 

Plan de integración das TIC.  

As tecnoloxías da información e a comunicación están a incidir nos últimos anos de forma 
fundamental na sociedade en xeral, e nos rapaces e rapazas adolescentes en particular (vida diaria, entorno 
familiar, ocio …). E , pese as demandas da sociedade, están tardando en introducirse como recurso 
educativo habitual nas aulas. 

Cada vez se aprenden mais cousas fora da escola, polo que esta institución está experimentando a 
necesidade de adaptarse a un entorno e demandas diferentes. Só así poderá retomar o seu papel 
protagonista coma orientadora na adquisición de coñecementos. 

Sen lugar a dúbidas a introdución das TIC é un factor determinante para a motivación dos alumnos 
o tempo que facilita a adaptación aos diferentes ritmos de aprendizaxe, posibilitan o traballo en grupo, 
melloran a capacidade de selección da información ou mesmamente fomenta  a creatividade. Todo elo 
pode incidir  na redución  do fracaso escolar …  

Aínda que  a utilización na clase das novas tecnoloxías arranca fai xa bastantes anos co uso do video 
, diapositivas ,transparencias, equipos de son etc… son os novos recursos multimedia ( internet, Aula 
Virtual… por citar algúns) os que as novas xeracións asimilan e dominan de forma natural.  

De visión obrigada “o  monxe” …. 

Trátase de conseguir unha alfabetización dixital básica dos estudantes, cada vez mais imprescindible. 

Utilización das Tic en Latín 2: 

http://cineymundoclasico.blogspot.com/
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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 ..Aceso rápido a gran cantidade de información. 
Realización de actividades interactivas .Desenrolo das capacidades do alumno .Motivación .Flexibilidade de 
horario 

RECURSOS PARA AMPLIAR COÑECEMENTOS: 

 www.culturaclásica.com 

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 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS: 

Temos así mesmo previstas asseguintes posibles actividades:  

1) Visita á Torre de Hércules e Museo Arqueolóxico (A Coruña), pensada para o alumnado de Cultura 
Clásica de 3º ESO. A data baraxada, pendente de concretar, sería para finais de Xaneiro o principios de 
Febreiro. 

2) Participación en Performance interdepartamental sobre “Eros e a súa orixe grega”, adaptación 
segundo o mito do Andróxino no Banquete de Platón. Programada para representar no centro coa 
participación dunha selecta de alumnos dos departamentos de Latín e Grego, de Galego, Castelan, Francés, 
Inglés, Filosofía e Música. É unhaactividade que trataremos de incorporar ó Contrato Programa de 
Excelencia ofertado polo centro e aprobado pola consellería para este curso. 

http://www.culturaclásica.com/
http://www.recursos.cnice.mec.es/
http://www.ucm.es/info/antigua/cartografia.htm
http://antalaya.uab.es/pcano/aulatin/llibreV/filmo.ht#clasicos
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


129 

 

 

 

3) Asistencia a unha función (comedia ou/e traxedia) do Festival de Teatro Clásico que todos os anos a 
mediados de Marzo se celebra en Galicia. Esta actividade está programada para o alumnado de Latín de 4º 
ESO, 1º e 2º Bach, e tamén Grego de 1º e 2º Bach. 

4) Tamén poderase ofrecer outro itinerario alternativo  de acordo coas circunstancias. A  finalidade de 
estas actividades é  facer un traballo “de campo”. 

Dito viaxe realizarano: 

 -Alumnos que amosen interese na materia, realizando satisfactoriamente tódolos traballos propostos pola 
profesora ó longo do curso. 

 -Alumnos que asistan regularmente a clase ou teñan faltas xustificadas mediante parte médico 

 -Non poderán ir ó viaxe alumnos que consuman sustancias nocivas para a saúde e ou ilegais    

 

Non se desbota a colaboración coutros departamentos didácticos en actividades programadas por eles ou 
na programación conxunta dalgunha outra que poideraxurdir. 

 

 

 

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 apartado anterior. 
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Mecanismo avaliación e modificación de 

programación didáctica 

 Escala  

                                              (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? 

    

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?     
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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 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?     
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INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICADOCENTE: 

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 

   

Uso de diversas 
ferramentas de 

avaliación 

   

Atención á diversidade 
   

 

 

 

 



133 

 

 

 

ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO ALUMNADO ACREDITAR OS 

COÑECEMENTOS NECESARIOS EN DETERMINADAS MATERIAS, NO CASO DO BACHARELATO: 

 

Poderanse pedir traduccións ou traballos relacionados cos contidos do curso para seren 

entregados en datas das que se lle informará con tempo suficiente. É necesaria a superación da 

materia no primeiro curso de Bacharelato para poder ser avaliada a de segundo. Para a 

acreditación de coñecementos necesarios, estes teñen a consideración de materia pendente, 

polo que no apartado anterior expóñese o procedemento a realizar. 

 

 

 

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. 

 

 

MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN 

RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DEMELLORA: 

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

programación. 
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INFORMACION AO ALUMNADO: 

 

Co obxecto de facilitar o coñecemento das Programacións Didácticas  elaboradas por cada  un 

dos Departamentos do Afonso X O Sabio ao conxunto da comunidade educativae,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 Secretaría do Centro. 

 

 

 

 

 

 

En Cambre, 29 de setembro 2019 

 

 

 

Asdo. Juan Carlos López Longoria 

Xefe do departamento de Latín e Grego.   
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REFERENCIAS LEGAIS.- 

 

Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educactiva (LOMCE), 8/2013, de 9 de Decembro. 

 

Real Decreto 1105/2014, do 26 de dicembro, polo que se establece ocurrículo básico das 

etapas de Educación Secundaria Obrigatoria e do    Bacharelato. 

 

 

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 

 

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 en competencia para o 

desenvolvemento dos aspectos básicos regulados a nivel estatal. 
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