
CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA CULTURA CLÁSICA  3º ESO

---------------------------------------------------------------------------------------------------

BLOQUE 1: GRECIA E ROMA COMO CIVILIZACIÓNS HISTÓRICAS SINGULARES

BLOQUE 2: A  HERDANZA DA CULTURA CLÁSICA

BLOQUE 3: INICIACIÓN AOS ELEMENTOS BÁSICOS DAS LINGUAS DE GRECIA E 
DE  ROMA
---------------------------------------------------------------------------------------------------

1. A cultura clásica:
1. 1. Identificar en textos traducidos de autores clásicos e modernos aspectos 
históricos e culturais do mundo grecorromano.

2. O legado clásico:
2. 1. Recoñecer nas distintas épocas a transmisión da cultura clásica.

3. O espazo público:
3. 1. Recoñecer o marco xeográfico e temporal.
3. 2. Identificar as formas básicas de organización social e política e concibir a 
democracia como unha forma de goberno e un estilo de vida cidadá.
3. 3. Identificar a herdanza de Grecia e  de Roma e coñecer
os elementos relevantes do patrimonio arqueolóxico e artístico. 

4. A relixión e a sociedade:
4. 1. Coñecer os deuses e deusas de Grecia e de Roma, os heroes máis 
significativos, os santuarios e as formas de culto.
4. 2. Identificar as formas básicas de ocio: banquetes, festas e celebracións.

5. A mitoloxía, a literatura e a arte clásica:
5. 1. Coñecer os principais mitos gregos e romanos.
5. 2. Coñecer os autores e as obras dos grandes xéneros literarios en verso e 
prosa.
5. 3. Coñecer as características esenciais das obras da arte clásica e a súa 
funcionalidade.

6. Hispania romana:
6. 1. Coñecer  a relixión e a sociedade prerromana.
6. 2. Coñecer a romanización de Hispania.
6. 3. Coñecer a toponimia hispana de orixe romana.
6. 4. Coñecer  as culturas castrexa e romana  na provincia Gallaecia.
6. 5. Coñecer o Camiño de Santiago e a toponimia galega máis célebre.

7. Como escribimos?
7. 1. Distinguir os principais sistemas de escritura e  describir as súas 
características.
7. 2. Coñecer as letras do alfabeto grego na linguaxe matemática e científica.
7. 3. Coñecer as letras do abecedario latino e a numeración romana.



8. As linguas do mundo:
8. 1. Coñecer  as linguas romances e a súa difusión.

9. Vocabulario:
9. 1. Identificar os lexemas, prefixos e sufixos estudados.
9. 2. Identificar palabras patrimoniais e cultas.

----------------------------------------------------------------------------
Procedementos de avaliación

----------------------------------------------------------------------------

A avaliación dos contidos  mediante probas escritas e a comprobación do traballo diario 
constitúen o medio principal de cualificación do alumnado. Teñen ambos os dous 
procedementos unha grande importancia na aprendizaxe. Favorecen o manexo eficiente 
dun conxunto de recursos e técnicas de traballo intelectual que se desenvolve a través de 
experiencias de aprendizaxe conscientes e gratificantes, tanto individuais como 
colectivas. A consecución dun ambiente de respecto mutuo será básico para lograr un  
sentimento de eficacia persoal e de saber administrar o esforzo sen renderse ante un 
resultado inadecuado.
As preguntas nos exames requerirán respostas aos aspectos dos temas pertencentes a  
todos os  bloques de contidos e especificados nas táboas. A duración dos exames será de
50 minutos ao longo de todo o curso e haberá dous exames por avaliación, 
excepcionalmente, tres exames. Non pode quedar sen resposta un bloque completo, da 
mesma maneira que non pode ser avaliado o traballo diario non entregado, ou non resolto
no tempo da clase por falta de motivación, por non saber a resposta ou por outra escusa. 
Abondará nestes casos unha explicación breve que axude á resolución da actividade.
A realización correcta de traballos propostos ou a comprobación das lecturas dos 
fragmentos ou das obras recomendadas representará un 25% da nota, e a nota media 
das probas escritas e a comprobación do traballo diario representará o 75 % da nota:
60% e 15%.

 

----------------------------------------------------------------------------
Proba extraordinaria 

----------------------------------------------------------------------------

O seu programa será o mesmo que o desenvolvido ao longo do curso. O exame contará 
con varias preguntas referidas a algúns dos aspectos dos temas pertencentes a  todos os 
bloques de contidos e especificados nas táboas. Non pode quedar sen resposta un 
bloque completo, si poderán realizarse tarefas de recuperación cun guión elaborado en 
xuño para entregalas o día do exame. Estas tarefas de recuperación representarán o 60%
da nota da avaliación extraordinaria.





II. CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA CULTURA CLÁSICA  4º
ESO

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Segue a Programación didáctica, Criterios de avaliación, Estándares de
aprendizaxe e Competencias clave da mesma materia de 3º Curso. 



..........................................................................

IES Agra do Orzán

Profesores/as do Departamento:

Mª Elena Labora Castro

A Coruña,  28 de setembro de 2017

...............................................................


