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1.INTRODUCIÓN. 

 

 

 

 

 A Cultura Clásica enmárcase como materia optativa de oferta optativa no Segundo Ciclo da 

ESO, nos niveis de 3º ou 4º. 

 Grecia e Roma - fontes da nosa civilización- impregnan aínda, non só a nosa lingua e gran 

parte das linguas europeas, senón tamén a nosa forma de ser, de pensar e de vivir. 

 

 Polo tanto, o obxectivo fundamental desta materia é dar a coñecer ós nosos alumnos/as o 

conxunto do rico legado -lingüístico, literario, artístico, político, social, de pensamento, etc, que tendo 

a súa orixe no marco espazo-temporal do mundo grecorromano, segue mantendo hoxe en día a súa 

influencia, a pesar do tempo transcorrido, nisto que chamamos Cultura Occidental, a predominante 

por hoxe, que os seus modelos e pautas de comportamento foron considerados dignos de imitar por 

outras culturas humanas. 

 

 O coñecemento do legado clásico ha de levarnos a adquirir plena conciencia da débeda da 

nosa sociedade con respecto a estas sociedades e homes do pasado, a miúdo desdeñados pola moda, 

esperemos que pasaxeira, que desdeña todo aquilo que non teña unha utilidade inmediata. O seu 

coñecemento levaralles, por un lado, a percibir mellor os trazos que diferencian a nosa cultura das 

demais, e a respectar e valora-la riqueza inherente a toda diversidade cultural; e, por outro, aprenderán 

a apreciar e valorar mellor o patrimonio herdado do mundo clásico e comprenderán a necesidade de 

poñer tódolos medios ó noso alcance para conservalo. 

 

 Do legado clásico, unha das achegas fundamentais é a lingua, pois, non esquezamos que do 

latín vulgar proceden as chamadas linguas romances, entre as que se contan as faladas na Península 

Ibérica -orixe última da nosa diversidade lingüística e cultural- así como algunhas das máis vigorosas 

hoxe en día no mundo, como é a lingua española, que se enriqueceron de modo decisivo polo influxo 

grego, así como por múltiples achegas, que van desde o propio latín cristián ata as propias linguas 

indíxenas prerromanas, a achega das linguas xermánicas -tan decisiva no caso do francés- ou o propio 

influxo árabe, tan importante para o léxico das linguas romances peninsulares. Así mesmo, non 

debemos esquecer que o influxo lingüístico grecolatino seguiuse exercendo aínda despois do 

nacemento das linguas romances, pois estas, para enriquecerse e poder converterse en vehículos 

adecuados para a expresión literaria e científica, non dubidaron en recorrer á lingua e ós autores 

gregos e latinos na busca de modelos que imitar. 

 

 Así nos encontramos con que o léxico das nosas linguas segue sendo clásico nun tanto por 

cento moi elevado, non só na lingua común, senón tamén en léxicos máis especializados, coma o das 

ciencias ou das artes. 

 

 Xunto á lingua é básico o legado literario e artístico grecolatino do mundo clásico, 

indefectiblemente unido ós mitos e ás ideas que tanto influíron na nosa maneira de entender ó home 

e á sociedade. Nestes aspectos, o momento máis decisivo na transmisión deste legado estivo no 

Renacemento (séculos XV e XVI) cando os intelectuais europeos, os humanistas, descubriron no 

mundo grecolatino os mellores modelos sobre os que construír unha sociedade nova. Grazas ó seu 

labor, gran parte do legado clásico segue hoxe vivo para nos; a eles debémoslles tamén, despois de 

aprendelos dos gregos, o amor polo saber,  o afán de investigación, a confianza na razón humana 

como instrumento para descubrir a verdade, o amor pola liberdade, valores todos eles que definen a 

nosa época. 
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 O influxo clásico pódese apalpar na nosa vida cotiá, en moitos dos nosos hábitos e costumes, 

nos propios ideais que nos demos a nos mesmos para organizar a nosa sociedade, baseada na 

democracia, o réxime da Atenas Clásica e da República romana. 

 

 A materia de Cultura Clásica presenta como trazo esencial a súa interdisciplinariedade, é dicir, 

que participa nos obxectivos e contidos doutras áreas de coñecemento máis ou menos afíns, como as 

de Ciencias Sociais, Lingua e Literatura castelás, Lingua e Literatura galegas, ás que, sen perder a 

súa propia personalidade, debe servir de reforzo e explicación. Pois, o seu carácter multidisciplinar 

xustifica as súas conexións con outras áreas aparentemente máis afastadas coma as de Tecnoloxía, 

Matemáticas, Educación Física ou as áreas científicas. 

 

A cultura clásica debe: 

 

➢ Proporcionar ós alumnos e alumnas as claves para comprender a civilización na que están 

inmersos. 

➢ Provelos dos coñecementos e habilidades que lles permitan desempeñar as súas funcións sociais 

con responsabilidade e competencia, e dunha forma integral. 

➢ Preparalos para estudos superiores co coñecemento suficiente sobre a contribución do mundo 

clásico á civilización occidental. 
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2.CONTRIBUCIÓN DA CULTURA CLÁSICA Á ADQUISICIÓN DAS COMPETENCIAS 

BÁSICAS. 

 

 Ao finalizar o seu ensino obrigatorio os mozos e mozas deberán ter desenvolvidas unhas 

capacidades que lles permitan lograr a súa realización persoal, exercer a cidadanía activa, 

incorporarse á vida adulta de xeito satisfactorio e ser capaz de desenvolver unha aprendizaxe 

permanente ao longo da vida. 

 

1. Competencia en comunicación lingüística. 

 

O estudo da cultura clásica ofrece moitas ocasións para que a competencia lingüística se 

desenvolva, especialmente no referente á produción de documentos e á lectura comprensiva 

de textos clásicos e modernos sobre os contidos da materia, aportando ademais un valioso 

caudal léxico de uso cotiá na literatura e nos medios de comunicación. Do mesmo xeito, a 

lectura expresiva e o recitado dos textos literarios clásicos a través dos cales 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 

clásico. Unha dramatización elemental das fontes literarias favorecería tanto o 

desenvolvemento da competencia comunicativa como o de aquelas habilidades asociadas co 

pensamento creativo, inevitable en toda interpretación, coa expresión non verbal e coa 

autoestima e o autocontrol persoais. 

2. Competencia matemática. 

 

Esta materia ofrece varias oportunidades para o desenvolvemento de esta 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 o ano. Igualmente, cando se mostran planos tanto de vivendas , como de 

edificios de espectáculos e de cidades, necesariamente hanse de incorporar elementos de 

xeometría. Por último o sentido do razoamento lóxico está presente no mundo da construción, 

tanto no manexo das potencias para mover grandes pesos como na propia tecnoloxía das 

conducións de auga para facela chegar ás cidades en diferentes niveis de altitude. 

 

3. Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico. 

 

A preocupación pola saúde que manifesta o home das sociedades clásicas está presente en 

varias facetas da súa vida cotiá cuxo coñecemento aporta un elemento motivador para o home 

moderno. Non só a alimentación, senón tamén o beneficio do sistema de baños das termas 

asociado ao propio exercicio físico nun mesmo espazo permite valorar un saudable estilo de 

vida que chega ata os nosos días. A condición de oficio manual da mediciña antiga, xunto coa 

limitación dos seus recursos non empañan o seu gran sentido prácticoao facer depender a 

saúde non só dos fármacos, senón tamén da propia hixiene e da dieta. Por outra banda, o 

aproveitamento exhaustivo de algúns productos coma o aceite aporta o coñecemento de unha 

sociedade respetuosa co medio ambiente, e a escasa dispoñibilidade de fontes de enerxía pon 

en valor a necesidade da austeridade no seu uso e o interese pola súa conservación. O 

revolucionario descubrimento do morteiro proporciona unha visión moi concreta do 

desenvolvemento das técnicas construtivas. 

 

4. Competencia dixital e tratamento da información. 

 

A búsqueda e investigación en internet de información que complemente a que o alumnado 

obtén nas clases necesariamente ofrece unha boa oportunidade para o desenvolvemento de 



Página 6 de 82 
 

 

esta competencia tanto na adquisición de materiais como na selección dos mesmos polo seu 

grao de coherencia co obxectivo buscado. 

 

5. Competencia social e cidadá. 

 

A Cultura Clásica contribúe ao desenvolvemento da competencia social e cidadá 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 coma un valor en si mesmo. Coñecer a histórica tolerancia 

da sociedade grecolatina cara as diferentes relixións promoverá unha visión menos polémica 

de este aspecto da personalidade. Asimesmo, 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. Competencia cultural e artística. 

 

Co coñecemento da mitoloxía adquírese a competencia na apreciación da creatividade 

aplicada a unha peculiar interpretación do mundo. De igual modo, o dominio dos principais 

mitos desenvolve a competencia na comprensión de un código ou linguaxe artística universal 

baseada no recoñecemento de elementos míticos en obras que proceden, especialmente, da 

escultura, a pintura e as artes escénicas como o teatro e o cine. De outra parte, o estudo dos 

xacementos arqueolóxicos e das personalidades vinculadas con este campo fomenta a 

valoración do patrimonio como parte básica da identidade galega e española. 

 

7. Competencia para aprender de forma autónoma ao longo da vida. 

 

En conexión coa competencia dixital e o tratamento da información atópase o 

desenvolvemento da habilidade para aprender de forma autóctona, de xeito que os traballos 

de investigación, ben 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. Por outro lado, a 

interpretación do sentido subxacente a todo mito implica asimesmo a adopción de unha 

práctica reflexiva sobre a propia aprendizaxe de certa repercusión na adquisición de 

mecanismos de autoaprendizaxe. 

 

 

 

 

 

 

 

8.Competencia en autonomía e iniciativa persoal. 

 

A habilidade para recoñecer en exemplos do mundo da arte en xeral compoñentes definitorios 

de un mito ou unha lenda ou os atributos típicos de unha divinidade 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 modo cooperativo un proxecto de representación 

de un 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 
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vinculadas coas necesidades primarias, como a construción ou o uso da auga, proporcionan 

ao alumnado unha perspectiva histórica do mundo laboral e da técnica. 

  

 

 

3.OBXETIVOS XERAIS. 

 

 

1. Mellorar os niveis de expresión oral e escrita por medio da adquisición de termos latinos e 

gregos. 

 

2. Reflexionar sobre os trazos e estruturas da lingua propia a partir do coñecemento das 

estruturas básicas das linguas latina e grega. 

 

3. Comprender e respectar a diversidade lingüística e cultural de España como base para 

respectar ós que son de cultura diferente á nosa. 

 

4. Coñecer os modelos literarios e artísticos clásicos e percibir o seu influxo na literatura e na 

arte posteriores, á vez que favorecer a creatividade en contacto cos textos e mitos clásicos. 

 

5. Coñecer e valora-las achegas do mundo Clásico á cultura occidental para apreciar e protexer 

mellor o patrimonio cultural propio. 

 

6. Recoñecer no mundo actual, nas súas institucións, leis e costumes os elementos provenientes 

da tradición clásica. 

 

7. Utilizar adecuadamente, a partir dos contidos da Cultura Clásica, as técnicas básicas de 

investigación nas ciencias sociais e lingüísticas, levando a cabo pequenos traballos e estudios 

sobre estes mesmos contidos. 

                                                                       

8. Desenvolve-lo espírito crítico e a capacidade de reflexión dos alumnos mediante o contacto 

con fontes clásicas e modernas. 
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4.CONCRECION PARA CADA ESTANDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DE: 

 

a. Temporalización 

b. Grado mínimo para superar a materia. 

 

 

 

1º TRIMESTRE 

U N I D A D E   1 

 

O PANTEÓN DOS DEUSES OLÍMPICOS 

 

1.-TEMPO:  2 semanas 

 

2. MÍNIMOS: 

 Recoñecer as principáis divinidades do panteón olímpico 

 Situala civilización grega no espacio e no tempo 

 Valorar como se transmitiron os textos dende o mundo antigo 

 Coñecer a orixe das linguas clásicas e empegar termos e expresións procedentes delas 

 

3.-CONTIDOS 

O panteón olímpico. Xenealoxía das principáis divinidades. 

Grecia. Marco xeográfico e histórico. 

A presencia grega na Península. 

Fontes , soportes  e materiáis para a transmisión de textos. 

As linguas indoeuropeas. 

A orixe dos alfabetos grego e romano. 

 

 

 

4.-CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

 

Coñecelo marco histórico e xeográfico de Grecia 

Comprendela existencia de diversos tipos de escritura e a súa función 

Clasificar pola súa orixe as principáis linguas indoeuropeas 

Constatar a orixe grecolatina de termosnde uso común 

 

5.-COMPETENCIAS BÁSICAS: 

• Empregar de xeito habitual e autónomo diversas fontes de información.(Competencia aprender a 

aprender ) 

• Expresar opinións e xuízos proprios sobre as crenzas relixiosas de gregos e romanos e reflexinar 

sobre as proprias. ( C. aprender a aprender) 

• Aplicar os coñecementos da lingua propria para comprendelas características das linguas grega e 

latina.( C.lingüística) 

• Resumir e identificar textos.( C. Aprender a aprender) 

 

6.-TEMAS TRANSVERSÁIS 

 

-Educación cívica 
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A través dos mitos e lendas das antiguas culturas, comprendela existencia da diversidade cultural e 

apreciala propria como procedente daquela. 

-Educación para a paz 

Valorala diversidade lingüística coñecendo a súa orixe común e rechazando calque ra tipo de 

discriminación. 

 

 

 

U N I D A D E   2 

 

DEUCALIÓN E PIRRA 

 

1.-TEMPO: 2 Semanas 

 

2.-MÍNIMOS: 

 Ofrecelas distintas versións míticas sobre as orixes do ser humano. 

 Valoralas distintas aportacións de Grecia nos ámbitos social, cultural e político. 

 Coñecelas lendas da Ilíada e a Odisea. 

 Recoñecelos rasgos da épica grega nas literaturas posteriores 

 Identificar temas e persoaxes da mitoloxía grega no arte, literatura e cine. 

 Constatar a orixe grecolatina de termos cultos e patrimoniáis. 

 

3-CONTIDOS 

A orixe do ser humano na mitoloxía grega.: Deucalión e Pirra, Pandora, as horas , as Moiras, as 

Hespérides 

Grecia. Sociedade, política , economnía. 

A polis grega : Atenas e Esparta. 

A épica grega : as lendas da Ilíada e a Odisea. 

Identificación de étimos gregos na lingua actual. 

Uso e manexo de expresións , modismos e palabras de orixe grecolatino. 

 

4.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Coñecelos rasgos esenciáis das institucións sociopolíticas de Grecia. 

Recoñecelos rasgos da épica grega nas actuáis. 

Identificar temas e persoaxes mitolóxicaos no arte , cine e literatura. 

Constatar a orixe grega e latina de termos patrimoniáis e cultos. 

 

5.-COMPETENCIAS BÁSICAS: 

Mostrar respeito ante as palabras e opinións dos compañeiros.(C. Social e cidadá)) 

Localizar no espacio e no tempo as culturas clásicas e comparalas coas actuáis e coa propria.( C. 

Aprender a aprender) 

Saber planificalo tempo e distribuílo adecuadamente no traballo individual.( C. Aprender a aprender) 

Entender cómo as normas e usos que rixen as relacións sociopolíticas van cambiando para adaptarse 

as distintas situacioóns sociáis.( C. Social e cidadá) 

 

 

6.-TEMAS TRANSVERSAIS: 

 

-Educación para a paz 
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Mostrar interese por manifestar xuízos e opinións de xeito respetuoso . 

-Eucación para a igualdade de sexos 

Aproveitala explicación mítica sobre as orixes do ser humano para co nversar sobre os homes e as 

mulleres e o seu papel na sociedade 

 

U N I D A D E   3 

 

E CHEGAMOS A ROMA 

 

1.-TEMPO:3 semanas 

 

2.-OBXECTIVOS MÍNIMOS: 

 Discernir entre mito e historia 

 Coñecer e caracterizar as diversas etapas da historia de Roma. 

 Coñecer a organización territorial de Hispania durante a República. 

 Recoñecela orixe común das linguas románicas e a súa localización actual. 

 

 

3.-CONTIDOS : 

As orixes de Roma: mito e realidade. 

Divinidades propriamente romanas. 

Roma: marco xeográfico e histórico. 

Monarquía , República e Imperio. 

A épica latina: Virgilio e a Eneida. 

Do latín ás linguas romances. 

Cultismo, semicultismo e termo patrimonial. 

 

 

4-CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

 Discernir entre mito e historia 

 Coñecer e caracterizar as diversas etapas da historia de Roma. 

 Coñecer a organización territorial de Hispania durante a República. 

 Recoñecela orixe común das linguas románicas e a súa localización actual. 

 

 

 

5.-COMPETENCIAS BÁSICAS: 

Consultar fontes de información sabendo extraer a información básica.( C. Aprender a aprender) 

Interpretar e identificar planos e mapas.(C. Matemática) 

Recoñecer e textos literarios actuáis os rasgos da literatura clásica.( C. Aprender a aprender) 

Apreciala herdanza da cultura romana na nosa.( C. Social e cidadá ) 

 

6.-TEMAS TRANSVERSAIS: 

 

Educación para a paz 

Apoveitar o tema da orixe do latín e as distintas linguas del derivadas para falar da diversidade 

lingüística e cultaral e a necesidade do respeito e a tolerancia. 

 

Educación moral 
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Apartir do estudio da historia de Roma dende as súas orixes e falando das diversas culturas e etnias 

dela derivadas, reflexioar e desarrollar habilidades para resolver conflictos  de xeito constructivo e 

pacífico. 

 

 

U N I D A D E   4 

 

O RARTO DAS SABINAS 

 

1.-TEMPO: 3 semanas 

 

2.-OBXECTIVOS MÍNIMOS: 

 Valoralas diferentes versións que se pode ter dun mito. 

 Recoñecelas provincias e forma de vida de Hispania durante o Imperio. 

 Identificalo papel do exército romano com factor de romanización e descubrila súa plasmación en 

obras literarias antigas e contemporáneas. 

 

3.-CONTIDOS: 

O mito do rapto das sabinas. 

Organización sociopolítica de Roma ó longo das súas etapas: institucións , cargos e maxistraturas. 

O exárcito romano. 

A organización de Hispania durante o Imperio. 

Topónomos e xentilixios de orixe romana. 

 

4.-CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

 Valoralas diferentes versións que se pode ter dun mito. 

 Recoñecelas provincias e forma de vida de Hispania durante o Imperio. 

 Identificalo papel do exército romano com factor de romanización e descubrila súa plasmación en 

obras literarias antigas e contemporáneas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.-COMPETENCIAS BÁSIVCAS: 

 

• Mostrar respeito ante as opinións dos compañeiros e compañeiras.( c. Social e cidadá) 

• Discernir semellanzas e diferenzas entre as formas de organización sociopolítica actuáis  e 

antigas.( C. Social e cidadá) 

• Interpretar mapas e planos para extraela información requerida.( C. Matemática ) 

• Entender cómo os usos e as normas que rixen as relacións sociáis teñen variado ó longo da historia 

para adaptarse as novas situacións.( C. Social e cidadá) 

 

 

6.-TEMAS TRANSVERSAIS: Igual que na unidade anterior: Educación cívica e moral. Educación 

para a paz. 
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2º TRIMESTRE 

 

U N I D A D E   5 

 

O DESTINO E OS ORÁCULOS 

 

1.-TEMPO: 3  semnas 

 

2.-OBXECTIVOS MÍNIMOS: 

 Conversar e analizar críticamente mensaxes e ideas sobre a relixión, as creenzas etc. 

 Analizar e comentar textos de autores tráxicos distinguindo e caracterizando pesoaxes e temas. 

 Empregar en contextos adecuados térmos de orixe culta relacionados coa relixión, o teatro e a 

literatura. 

 

3.-CONTIDOS: 

O destino e os oráculos : O oráculo de Delfos. 

O mito de Edipo. 

A relixión en Roma e en Grecia. 

O teatro: a traxedia e a comedia. 

Os tres tráxicos gregose o cómico Aristófanes. 

Formación e uso de termos con elementos gregos. 

 

 

 

 

 

4.-CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

 

 Conversar e analizar críticamente mensaxes e ideas sobre a relixión, as creenzas etc. 

 Analizar e comentar textos de autores tráxicos distinguindo e caracterizando pesoaxes e temas. 

 Empregar en contextos adecuados térmos de orixe culta relacionados coa relixión, o teatro e a 

literatura. 

 

 

 

 

 

 

 

5.-COMPETENCIAS BÁSICAS: 

 

• Empregar termos adecuados ó discurso incorporando palabras cultas e técnicas precisas.( C. 

Lingüística) 

• Saber dialogar.( C. social e cidadá) 

• Expresar opinións acerca de temas sobre supersticións e creenzas, mostrando respeito cara as 
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intervencións dos demáis.( C. Social e cidadá) 

• Resumir e identificar textos.( C. Aprender a aprender e lingüística) 

• Valorar internet como medio no que obter información e contrastala .(C. Dixital) 

 

6.-TEMAS TRANSVERSAIS: O tema principal sigue sendo a educación cívica e moral. Tamén a 

educación para a paz , aproveitando os contidos sobre relixión e creenzas para fomentalo respeito 

pola diversidade cultural e potencialo recoñecemento da propria identidade cultural 

U N I D A D E   6 

 

PÍRAMO E TISBE 

 

1.-TEMPO: 3semanas 

 

2.-OBXECTIVOS MÍNIMOS: 

 Comparar as vivencias proprias coas de persoas da época clásica. 

 Recoñecer similitudes e diferencias referidas ó ámbito familiar, a educación e outros aspectos 

relacionados coas familias romans e gregas. 

 Valoralo papel ad muller nas traxedias gregas. 

 

 

3.-CONTIDOS: 

A mitoloxía e o amor. 

A familia en Grecia e Roma : a educación, os fillos , a muller. 

Identificación de formas de organización familiar e comparación coas proprias. 

O teatro en Roma: a traxedia de Séneca. 

Emprego de termos cutos de procedencia grecolatina 

Observación da procedencia grecorromana de termos de parentesco. 

 

4.-CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

 

 Comparar as vivencias proprias coas de persoas da época clásica. 

 Recoñecer similitudes e diferencias referidas ó ámbito familiar, a educación e outros aspectos 

relacionados coas familias romans e gregas. 

 Valoralo papel ad muller nas traxedias gregas. 

 

 

 

 

 

 

 

5.COMPETENCIAS BÁSICAS: 

 

Discernir semellanzas e diferencias entre as formas de organización sociopolíticas grecorromanas e 

as actuáis.( C. Social e cidadá ) 

Consultar diccionarios e enciclopedias de mitoloxía sabendo extraer a información básica.( C. 

Aprender a aprender) 

 

6-TEMAS TRANSVERSÁIS 
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Educación para a igualdade entre sexos : 

Dado que esta unidade presenta o tema de a familia e a muller nas sociedades clásicas, convén que o 

profesor dirixa un debate sobre o papel da muller nestas sociedades facendo unha comparación coas 

actuáis. 

 

U N I D A D E   7 

 

O RAPTO DE PROSERPINA 

 

1.-TEMPO: 3 semanas 

 

2.-OBXECTIVOS MÍNIMOS: 

 Recoñecer persoaxes pertencentes a diversas mitoloxías. 

 Expoñer as diferencias entre a comedia grega e latina e recoñecer persoaxes arque típicos noutras 

literaturas. 

 Valorala pervivencia dos sistemas de cómputo do tempo nacidos na época clásica. 

 Valorala pervivencia do espírito dos antigos XXOO na actualidade, analizando as similitudes e 

diferencias existentes entre eles. 

 

3.-CONTIDOS: 

A orixe mitolóxica do curso das estacións do ano. 

Os misterios. 

A mitoloxía da Península. 

O cómputo do tempo en Roma. 

Os dás festivos e de ocio. 

Os gregos e os Xogos olímpicos. 

A comedia en Grecia : Aristófanes. 

A comedia en Roma : Plauto e Terencio. 

Elementos gregos en termos cultos. 

As palabras latinas e o tempo. 

 

4.-CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

 Recoñecer persoaxes pertencentes a diversas mitoloxías. 

 Expoñer as diferencias entre a comedia grega e latina e recoñecer persoaxes arque típicos noutras 

literaturas. 

 Valorala pervivencia dos sistemas de cómputo do tempo nacidos na época clásica. 

 Valorala pervivencia do espírito dos antigos XXOO na actualidade, analizando as similitudes e 

diferencias existentes entre eles. 

 

5.-COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

• Mostrar respeito ante as palabras e opinións dos compañeiros( C. Social e cidadá) 

• Empregar de xeito habitual e autónomo fontes diversas de información ( C. Social e cidadá) 

• Comprender e manexar os sis temas de cómputo do tempo na antigüidade .( C. Matemática) 

 

 

6.-TEMAS TRANSVERSAIS: Educación moral e cívica. Educación para a paz . 
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U N I D A D E   8 

 

AS FÁBULAS 

1.-TEMPO: 3 horas 

 

2.-OBXECTIVOS MÍNIMOS: 

 Caracterizar a fábula e a nobela. 

 Diverxencias e similitudes relacionadas co mundo do traballo nas sociadades clásicas e as actuáis. 

 

3.-CONTIDOS: 

A fábula e a mitoloxía. 

O mundo do traballo nas sociedades grega e latina: agricultura, industria , comercio e moeda. 

Vías de comunicación e comercio terrestres e marítimas. 

A narrativa: fábula e nobela. 

A fábula como precednte doutros xéneros actuáis. 

Cambios semánticos experimentados por termoslatinos que se empregan na actualidade. 

Elementos gregos e latinos no léxico actual. 

 

4.-CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Caracterizar a fábula e a nobela. 

 Diverxencias e similitudes relacionadas co mundo do traballo nas sociadades clásicas e as actuáis. 

 Verificala permanencia e uso de termos cultos nos textos actuáis. 

 

5.-COMPETENCIAS BÁSICAS 

• Interpretar mapas ( C. Matemática). 

• Coñecelas medidas de lonxitude e capacidade romanas así como o valor das moedas e comparalos 

cos sistemas actuáis ( C. Matmática) 

• Comprenderla impotancia que os abances en inxeniería de comunicación tiveros e teñen para o 

desarroño das sociedades 

 

 

 

 

6.-TEMAS TRANSVERSAIS: 

 

Educación moral e cívica. Educación para a paz 

 

 

  

3º TRIMESTRE 

 

U N I D A D E   9 

 

HERACLES 

 

1.-TEMPO: 3 semanas 
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2.-OBXECTIVOS MÍNIMOS: 

 Identificalos rasgos de persoaxes heroicos, especialmente os de Hércules 

 Identificar nas localidades prprias vestixios do pasado. 

 Analizar textos líricos contemporáneos e descubrir temas e motivos clásicos 

 Localización en planos doas distintas partes da cidade romana. 

 Identificación de similitudes e diferencias entre as casas romanas e as actuáis. 

 Aprecio polos restos arqueolóxicos da cultura grecorromana 

 Empregar con adecuación e soltura termos cultos e patrimoniáis 

 

3.-CONTIDOS 

A mitoloxía e os heroes. 

A cidade romana : diseño, planta, lugares e edificios públicos 

A casa romana: domus e insula 

A lírica: subxéneros: égloga, himno, elegía. 

Elementos gregos e latinos no léxico actual. 

 

 

4.-CRIERIOS DE AVALIACIÓN 

 Identificalos rasgos de persoaxes heroicos, especialmente os de Hércules 

 Identificar nas localidades prprias vestixios do pasado. 

 Analizar textos líricos contemporáneos e descubrir temas e motivos clásicos 

 Localización en planos doas distintas partes da cidade romana. 

 Identificación de similitudes e diferencias entre as casas romanas e as actuáis. 

 Aprecio polos restos arqueolóxicos da cultura grecorromana 

 Empregar con adecuación e soltura termos cultos e patrimoniáis 

 

 

5.-COMPETENCIAS BÁSICAS 

Aplicar coñecementos da propria lingua para comprender características das linguas clásicas e 

viceversa. 

Resumir e identificar textos diferenciando o esencial.( C. Aprender a aprender) 

Interpretar planos , mapas e maquetas.( C. Matemárica) 

Aprecio polos restos arqueolóxicos da cultura grecorromana ( C. Social e cidadá , cultural e artística) 

Empregar con adecuación e soltura termos cultos e patrimoniáis( C. Lingüística) 

 

 

 

6.-TEMAS TRANSVERSAIS: 

Educación cívica e moral 

A partir do estudio e coñecemento das características das cidades romanas , as súas obras de inxeniería 

e de arte , así como dos seus edificios públcos a alumno pode ser guiado cara unha actitude de respeito 

e admiración polo valor do seu patrimonio cultural 

U N I D A D E   10 

 

ARACNÉ , A TEXEDORA 

 

1.-TEMPO: 3 semanas 

2.-OBXECTIVOS MÍNIMOS: 

 Apreciar temas e motivos mitolóxicos en obras artísticas de diversas épocas. 

 Valorala existencia de restos arqueolóxicos romanos e promovela súa conservación. 
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 Descubrir en obras literarias , textos usuáis , televisión etc temas e tópicosliterarios gregos e 

latinos. 

 Apreciar en modos e formas da sociedade actual rasgos e costumes latinas. 

 

3.-CONTIDOS: 

A mitoloxía e as transformacións. 

Grandes obras de inxeniería romana : pontes, acueductos; arcos de trinfo, faros, ;construccións 

ornamentáis. 

Tipos de casas romanas: a casa de campo “villa”. 

A lírica; odas e epigramas; Ovidio e Horacio. 

Elementos latinos na formación do léxico. 

Emprego de léxico culto e patrimonial. 

 

4.-CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

 Apreciar temas e motivos mitolóxicos en obras artísticas de diversas épocas. 

 Valorala existencia de restos arqueolóxicos romanos e promovela súa conservación. 

 Descubrir en obras literarias , textos usuáis , televisión etc temas e tópicosliterarios gregos e 

latinos. 

 Apreciar en modos e formas da sociedade actual rasgos e costumes latinas. 

 

 

 

5.-COMPETENCIAS BÁSICAS: 

 

• Incorporar na propria fala termos cultos e patrimoniáis no contexto adecuado.( C. Lingüística) 

• Valorala biblioteca de Internet como espacio onde obter información ( C. Dixital) 

 

• Apreciar e valorar obras arquitectónicas ( C. Artística e social  cidadá) 

 

 

 

6.-TEMAS TRANSVERSAIS: Educación cívica e moral: 

 

Mostrar preocupación e interese pola conservación do patrimonio cultural 

 

 

 

U N I D A D E   11 

 

TESEO 

 

1.-TEMPO: 3 semanas 

2.-OBXECTIVOS MÍNIMOS: 

 Descubrir tópicos sobre os héroes clásicos nas manifestacións cuturáis actuáis. Roma 

 Mostrar preocupación e interese pola conservación do patrimonio cultural. 

 Empregar d exeito habitual termos cultos ,patrimoniáis e expresións e locución latinas. 



Página 18 de 82 
 

 

 

3.-CONTIDOS: 

A mitoloxía e os heroes. 

Grandes edificios públicos de Roma: anfiteatro, circo e teatro. 

A prosa: historiografía. 

Expresións e locucións latinas. 

Elementos latinos na formación do léxico. 

 

4.-CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

 

 Apreciar temas e motivos mitolóxicos en obras artísticas de diversas épocas. 

 Valorala existencia de restos arqueolóxicos romanos e promovela súa conservación. 

 Descubrir en obras literarias , textos usuáis , televisión etc temas e tópicosliterarios gregos e 

latinos. 

 Apreciar en modos e formas da sociedade actual rasgos e costumes latinas. 

 

 

5.-COMPETENCIAS BÁSICAS: 

 

Consultar diccionarios básico de mitoloxía sabendo extrela información esencial ( C. Aprender a 

aprender) 

Plasmar en mapas e planos a información obtida nos textos e explicacións ( C. Matemática) 

Apreciar e valorar obras arquitectónicas ( C. Artística e social e cidadá ) 

 

6.-TEMAS TRANSVERSAIS: Educación cívica e moral: 

 

Mostrar preocupación e interese pola conservación do patrimonio cultural 

 

 

 

 

U N I D A D E   12 

 

ORFEO EURÍDICE 

1.-TEMPO: 3 semanas 

 

2.-OBXECTIVOS MÍNIMOS: 

 Recoñecer os cánones artísticos gregos e romanos en manifestación artísticas posteriores. 

 Organizar e expor discursos seguindo as normas da oratoria. 

 Descubrir expresións e locucións latinas en textos oráis en escritos da actualidade. 

 

3.-CONTIDOS: 

A mitoloxía e o amor eterno; os castigos na mitoloxía. 

O arte clásico : arquitectura, escultura e pintura. 

A oratoria: partes do discurso e tipos de discursos. 

Elementos gregos na formación do léxico. 

Formación do léxico co emprego de elementos gregos. 
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4.-CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

 

 Recoñecer os cánones artísticos gregos e romanos en manifestación artísticas posteriores. 

 Descubrir expresións e locucións latinas en textos oráis en escritos da actualidade. 

 

 

5.-COMPETENCIAS BÁSICAS: 

• Coñecer e empregar coñecementos que garanticaen a coherencia do discurso oral.( C. Lingüística) 

• Valorar e apreciala arte como patrimonio cultural da humanidade. ( C. Social e cidaá e cultural e 

artística)l 

• Saber dialogar mantedo un discurso organizado ,coherentee respetuoso co interlocutor. ( C. 

Lingúística e social e cidadá) 

 

6.-TEMAS TRANSVERSAIS: Educación cívica e moral e educación para a paz: 

 

Mostrar preocupación e interese pola conservación do patrimonio cultural 

Dialogar de xeito pacífico e respetuoso co interlocutor respeitando as súas opinións e tempos de 

intervención. 

 

 

 

 

 

 c. Procedementos e instrumentos de avaliación. 

 

O longo de cada trimestre o alumno realizará , a lo menos, dous cuestinarios escritos , que serán o 

principal elemento avaliador. 

Outros elementos avaliadores serán os traballos individuais ou de grupo y as intervencións en clase, 

participación etc. 

 

 

 

XEOGRAFÍA 

 

Localiza nun mapa fitos xeográficos e enclaves concretos relevantes para o coñecemento das 

civilizacións grega e romana. CD,CAA,CIMF 

 

Describe os marcos xeográficos en que se desenvolven as civilizacións grega e romana ao longo da 

súa historia. CD, CAA,CIMF 

 

HISTORIA 

 

 

Identifica, describe e explica o marco histórico en que se desenvolven as civilizacións grega e romana. 

CSC,CAA,CD 

 

Coñece as principais características de cada período da historia de Grecia e Roma, e saber situar nun 

eixe cronolóxico feitos históricos. CSC, CAA,CD 

 

 

MITOLOXÍA E RELIXIÓN 
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Coñece as características fundamentais da romanización de Hispania e Gallaecia.CCA 

 

Coñece os principais deuses da mitoloxía grecolatina.CCA,CD 

 

 

Coñece e compara as características da relixiosidade e da relixión grega coas actuais.CCA,CAA 

 

Coñece os mitos e os heroes grecolatinos, e establecer semellanzas e diferenzas entre os mitos e os 

heroes antigos e os actuais.CAA,CCA,CD 

 

Explica os fundamentos da relixiosidade romana e distinguir a relixión oficial das manifestacións do 

culto privado.CCA, CAA 

 

 

 

ARTE 

 

 

Coñeceras características fundamentais da arte clásica e relacionar manifestacións artísticas actuais 

cos seus modelos clásicos.CCA 

 

Identifica as características máis salientables da arquitectura grecorromana en relación cos edificios 

máis singulares.CCA 

Coñece as manifestacións escultóricas da arte grega e romana ao longo da Antigüidade e identificar 

a súa temática.CCA 

 

Coñece as creacións urbanísticas romanas así como a súa rede viaria.CCA 

 

 

Coñece e sabe localizar os principais monumentos clásicos do patrimonio español e 

europeo.CAA,CAA 

 

SOCIEDADE E VIDA COTIÁ 

 

 

Coñece as características das principais formas de organización política presentes no mundo clásico, 

e establecer semellanzas e diferenzas entre elas. CAA,CCA,CSC 

 

Coñece as características e a evolución das clases sociais en Grecia e Roma.CAA,CSC 

 

 

Coñece a composición da familia e os papeis asignados aos seus membros.CSC, 

 

Coñece os trazos máis salientables da vida cotiá en Grecia e Roma.CSC 

 

Identifica as principais formas de lecer da antigüidade.CSC,CCA 

 

 

Relaciona e establecer semellanzas e diferenzas entre as manifestacións deportivas da Grecia Clásica 

e as actuais.CAA,CCA,CSC 
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LINGUA E LITERATURA 

 

 

• Coñece a existencia de diversos tipos de escritura, distinguilos e comprender as súas 

funcións.CL,CCA 

 

• Coñece a orixe do alfabeto e distinguir os tipos de alfabetos usados na actualidade.CL,CCA 

 

• Recoñece  a presenza de elementos dos alfabetos grego e latino nos alfabetos actuais.CCA,CL 

 

• Coñece  a orixe común das linguas indoeuropeas.CCA,CL 

 

• Identifica  as linguas europeas romances e non romances, e localizalas nun mapa.CCA,CL,CD 

 

• Identifica a orixe grecolatina do léxico das linguas de España e doutras linguas modernas. 

CL,CAA 

 

• Distingue e identificar latinismos, cultismos, semicultismos e termos patrimoniais.CL,CAA 

 

• Fai evolucións desde o latín ao galego e ao castelán, tendo en conta os fenómenos 

fonéticos.CAA,CL 

 

• Coñece e utiliza con propiedade terminoloxía científico-técnica de orixe grecolatina. 

 

• Constata o influxo das linguas clásicas en linguas non derivadas delas.CL,CAA 

• Coñece as principais características dos xéneros literarios grecolatinos e a súa influencia na 

literatura posterior.CL,CAA 

 

• Coñece os fitos esenciais das literaturas grega e latina como base literaria da cultura europea 

e occidental. 

 

 

PERVIVENCIA NA ACTUALIDADE 

 

• Coñece a pervivencia da mitoloxía e os temas lexendarios nas manifestacións artísticas 

actuais.CCA,CD,CAA 

 

• Recoñece a presenza da civilización clásica nas artes e na organización social e 

política.CCA,CAA,CD 

 

• Identifica  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.CCA,CAA,CD 

 

• Realiza  traballos de investigación sobre a pervivencia da civilización clásica na contorna, 

utilizando as tecnoloxías da información e a comunicación.CCA,CAA,CD 
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5. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

 

 

Este ano non empregaremos libro de texto e traballaremos con apontamentos elaborados polo 

Departamento que serán publicados no google site “ La vida en griego”. 

Combinaremos o seguimento das explicacións na aula , con traballos feitos por eles e guiados polo 

profesor, que permitan que o alumno faga unha búsqueda o máis autónoma posible das fontes de 

información e un plantexamento das suas investigacións creativo e persoal que mesmo poida ser 

plasmado en soportes distintos ó escrito : plástico en tódalas suas vertientes, de soporte informático 

etc. 

Será esencial o visionado de documentáis e material audiovisual, en xeral para temas de arte, historia 

e cultura. Este visionado será sempre acompañado da resolucón de cuestionarios e exercicios que 

constaten o seu aproveitamento. 

Cada unidade irá sempre acompañada dun conxunto de actividades oráis e escritas que axuden ó 

alumno a fixalos conceptos aprendidos. 

Sempre que sexa posible empregaremos un aula Tic que permita ó alumno utilizar tódolos recursos. 

O alumnado realizará búsquedas voluntarias na casa sobre cuestións e preguntas plantexadas na aula 

e ó final de cada tema elaborará un cuestionario de preguntas e respostas para resolver polos cada un 

dos dous equipos en que será organizada a clase. 

 

Metodoloxía en caso de confinamento domiciliario total ou parcial: 

 

Este Departamento creou, tal e como é preceptivo un aula Moodle, a través da que se accederá por 

medio dun link a unha Google clasroom e unha páxina de Google site denominada “La vida en 

griego”. 

A clasroom funcionará como “caderno”do alumnado e taboleiro dos traballos propostos polo 

profesorado. Na páxina de Google site (que é, de feito, o libro do alumno durante o presente curso, 

desarrollaranse os distintos temas da programación didáctica deste Departamento e tamén os 

cuestionarios que servirán para á realización dos exámenes on-line, cando sexa necesario. 

 

 

6. MATERIALES Y RECURSOS 

 

 

Fontes modernas: 

 

ALBERICH,  J. y otros.- Griegos y romanos. Alhambra, 1989 

ASIMOV,  I.- Los griegos. Alianza Editorial, Madrid, 1984 

Atlas de la Historia del Hombre, Bibliograf, Barcelona, 1995 

AUGET,  R.- Los juegos romanos. Aymá, Barcelona, 1972 

BAYET,  R.- La religión romana. Cristiandad, Madrid, 1984 

BERMEJO,  J.C.- El mito griego y sus interpretaciones. Historia del Mundo Antiguo, nº- 16, 

Akal, Madrid, 1988 

BLÁZQUEZ,  J.M.- La Romanización. Istmo, Madrid, 1974                                        

BONNER,  S.- La educación en la Roma antigua. Herder, Barcelona, 1984 

CAIRNS,  T.- Los inicios de la civilización. Akal, Madrid, 1990 

CAPPELLETTI,  A.- Mitología y Filosofía: Los presocráticos. Cincel, Madrid, 1986 
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CARCOPINO,  J.- La vida cotidiana en Roma en  el apogeo del Imperio. Editorial Temas de     

(hoy, Madrid, 1989 

CASELLI,  G.- La primeras civilizaciones. Anaya, Madrid, 1985 

CONNOLLY,  P.- Los ejércitos griegos. Espasa Calpe, Madrid, 1986, Madrid, 1990 

CONTI,  F.- Cómo reconocer el arte griego. Edunsa, Barcelona, 1993 

CORBISHLEY,  M.- ¿Qué sabemos sobre los romanos?. S.M., Madrid, 1993 

COROMINAS,  J.- Breve diccionario etimológico de la lengua castellana. Gredos, Madrid, 1987 

CRESCENZO,  L. di.- Historia de la Filosofía Griega. Seix Barral, Barcelona, 1986-87 

DESCAMPS,  S. y otros.- En el país de los dioses, los griegos. Edelvives, Zaragoza, 1992 

DURANTEZ,  C.- Olimpia y los juegos Olímpicos antiguos. Delegación Nacional de Educación 

Física y deportes/Comité Olímpico español, Pamplona, 1975 

ESLAVA GALÁN,  J.- Roma de los Césares. Planeta, Barcelona, 1989 

ESPINÓS,  J. y otros.- Así vivían los romanos. Anaya, Madrid, 1989 

FALCÓN,  C  y otros.- Diccionario de la mitología clásica. Alianza Editorial, Madrid, 1980 

GARCÍA GUAL, C.- Introducción a la mitología griega. Alianza Editorial, Madrid, 1993 

GARCÍA LÓPEZ,  J.- La religión griega. Istmo, Madrid, 1975 

GENEST,  E.- Figuras y leyendas mitológicas. Editorial juventud, Barcelona, 1989 

GONZÁLEZ CASTRO,  J.F.- Palabras castellanas de origen griego. Ediciones clásicas, Madrid, 

1994 

GRACIA ALONSO,  F.- Los juegos en la antigua Grecia. Revista de Arqueología, nº- 72, Abril, 1987 

GUILLÉN,  J.- Urbs Roma. Vida y costumbres de los romanos. Sígueme. Salamanca, 1980 

HERRERO LLORENTE,  V.J.- Diccionario de expresiones y frases latinas. Gredos, Madrid, 1980 

HUMBERT,  J.- Mitología Griega y Romana. Gustavo Gili, Barcelona, 1994 

IGLESIAS,  J.- Derecho romano. Ediciones Ariel, Barcelona, 1972 

JENKINS, I.- La vida cotidiana en Grecia y Roma. Akal, Madrid, 1998 

KINDER, H. – HILGEMANN, W.- Atlas histórico mundial. De los orígenes a la Revolución 

Francesa. Istmo, Madrid, 1988 

LÓPEZ MELERO,  R.- Así vivían en la Grecia antigua. Anaya, Madrid, 1990 

LÓPEZ TORRIJOS,  R.- La mitología en la pintura española del siglo de oro. Cátedra, Madrid, 1985 

LLOYD,  P.M.- Del latín al español. Gredos, Madrid,1993 

MAC DONALD,  F y otros.- En la Grecia de Pericles. Atenas durante la Edad de Oro. Anaya, 

Madrid,1990 

MALAM,  J.- Indiana Jones explora la antigua Grecia. Bruño, Madrid, 1994 

MALAM,  J.- Indiana Jones explora la antigua Roma.. Bruño, Madrid, 1994 

MILANI,  C.- Los egeos. Anaya, Madrid, 1992 

MONTANELLI,  I.- Historia de los griegos. Plaza y Janés, Barcelona, 1982 

MOSSÉ,  CL.- La mujer en la Grecia Clásica. Nerea, Madrid, 1990 

NACK,  E - WAGNER,  W.- Roma. El país y el pueblo de los antiguos romanos. Labor, Barcelona, 

1960 

PEARSON,  A.- ¿Qué sabemos sobre los griegos?. S.M., Madrid, 1993 

RODRÍGUEZ ADRADOS,  J.V.- Dioses y héroes: Mitos clásicos. Salvat Editores, Barcelona, 1980 

ROSSI,  R. y otros.- Los primeros pueblos europeos y el nacimiento de los Griegos y de Roma. 

SEGURA MUNGUÍA, S.- Cultura clásica y mundo actual. Zidor, Bilbao, 1997 

SEGURA MUNGUÍA,  S.- Diccionario etimológico latino-español. Anaya, Madrid, 1985 

TAGLIAVINI,  C.- Origen de las lenguas neolatinas. Fondo de cultura económica, México, 1973 

TARELLA,  A.- Cómo reconocer el arte romano. Edunsa, Barcelona, 1993 

TINGAY,  G.- Julio César. Akal, Madrid, 1994 

TOVAR,  A. y BLÁZQUEZ,  J.M.- Historia de la España romana. Alianza Editorial, Madrid, 1974 

TRIMBACH,  E.- Viaje por la Roma de los Césares. Plaza y Janés, Barcelona, 1989 

USHER,  R.- Emperadores, dioses y héroes de la Mitología Romana. Anaya, Madrid, 1974 

VALENTÍ,  E.- Aurea dicta. Dichos y proverbios del Mundo Clásico. Crítica, Barcelona, 1985 

VAQUERO.-  Verba. Raíces latinas del castellano. Ediciones clásicas. Madrid, 1987 
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VILLAR,  F.- Lenguas y pueblos indoeuropeos. Istmo, Madrid, 1971 

WILKES,  J.- El ejército romano. Akal, Madrid, 1990 

WINCKELMANN,  J.J.- Historia del arte en la Antigüedad. Aguilar, Madrid, 1995 

WOLFF,  Ph.- Origen de las lenguas occidentales. 100-1500 d. C. Guadarrama, Madrid, 1971 

 

Fontes antigas: 

 

APIANO.- Historia romana. Gredos, Madrid, 1980 

APICIO.- La cocina romana. Coloquio, Madrid, 1986 

ARISTÓFANES.- Las nubes. Gredos, Madrid, 1985 

ESQUILO.- Los persas. Gredos, Madrid, 1986 

ESQUILO.- Prometeo encadenado. Grdos, Madrid, 1986 

ESTRABÓN.- Geografía. Gredos, Madrid, 1992 

EURÍPIDES.- Las Bacantes. Gredos, Madrid, 1979 

HIGINIO.- Fábulas: Mitología Clásica. Coloquio, Madrid, 1987 

HOMERO.- La Ilíada. Akal, madrid, 1986 

JENOFONTE.- La Constitución de Atenas. Akal, Madrid, 1987 

JUVENAL.- Sátiras. Iberia, Barcelona, 1982 

LUCRECIO.- De la naturaleza. Bosch, Barcelona, 1976 

PAUSANIAS.- Descripción de Grecia. Gredos, Madrid, 1994 

PETRONIO.- Satiricón. Iberia, Barcelona, 1972 

PLATÓN.- Fedro. Gredos, Madrid, 1986 

PLATÓN.- Las Leyes. Akal, Madrid, 1988 

PLUTARCO.- Alejandro Magno. Akal, Madrid, 1986 

PLUTARCO.- Vidas paralelas. Gredos, Madrid, 1985 

POLIBIO.- Historias. Gredos, mdrid, 1981-83 

SUETONIO.- Vida de los doce Césares. Iberia, Madrid, 1972 

TÁCITO.- Anales. Alianza Editorial, Madrid, 1993 

TIBULO.- Poemas. Bosch, Barcelona, 1987 

TITO LIVIO.- Los orígenes de Roma. Akal, Madrid, 1981 

VIRGILIO.- Eneida. Alianza Editorial, Madrid, 1986 

 

MAPAS: 

Atlas histórico. Santillana 

Italia. Carta física. Carta política. Instituto geográfico Agostini. Novara, 1994 

ROIG ORIOL,  C.- La Grecia Clásica, Murales históricos. Vicens Vives. Barcelona, 1984 

 

LECTURAS: 

BURN, L.  Mitos Griegos. Akal. Madrid, 1998 

CARBALLUDE, Pepe. - La vida diaria de los romanos. Editorial S.M. Madrid, 1995 

ESPINÓS, J. y otros.-  Así vivían los romanos. Anaya. Madrid, 1989 

FORNI, Pierre.-  Yo, Alejandro. Anaya. Madrid, 1992 

GARDNER, J. F.  Mitos Romanos. Akal. Madrid, 2000 

HANOUNE, R./SCHEID, J.  Nuestros antepasados los romanos.Edic. B. Madrid, 1999 

LAWRENCE, C.  Ladrones en el foro. Salamandra. Barcelona, 2002 

LAWRENCE, C.  Asesinos en Roma. Salamandra. Barcelona, 2003 

LAWRENCE, C.  Los secretos del Vesubio. Salamandra. Barcelona, 2003 

LAWRENCE, C.  Los piratas de Pompeya. Salamandra. Barcelona, 2003 

LAWRENCE, C.  Los delfines de Laurentum. Salamndra. Barcelona, 2004 

LAWRENCE, C. Los doce trabajos de Flavia Gémina. Salamandra. Barcelona, 2004 

LAWRENCE, C. Los enemigos de Júpiter. Salamandra. Barcelona, 2005 

LAWRENCE, C. Los gladiadores de Capua. Salamandra. Barcelona, 2005 
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MALAM,  J.- Indiana Jones explora la antigua Grecia. Bruño, Madrid, 1994 

MALAM,  J.- Indiana Jones explora la antigua Roma.. Bruño, Madrid, 1994 

MILANI,  C.- Los egeos. Anaya, Madrid, 1992 

MONTANELLI,  I.- Historia de los griegos. Plaza y Janés, Barcelona, 1982 

MOSSÉ,  CL.- La mujer en la Grecia Clásica. Nerea, Madrid, 1990 

NACK,  E - WAGNER,  W.- Roma. El país y el pueblo de los antiguos romanos. Labor, Barcelona, 

1960 

PEARSON,  A.- ¿Qué sabemos sobre los griegos?. S.M., Madrid, 1993 

RODRÍGUEZ ADRADOS,  J.V.- Dioses y héroes: Mitos clásicos. Salvat Editores, Barcelona, 1980 

ROSSI,  R. y otros.- Los primeros pueblos europeos y el nacimiento de los Griegos y de Roma. 

SEGURA MUNGUÍA, S.- Cultura clásica y mundo actual. Zidor, Bilbao, 1997 

SEGURA MUNGUÍA,  S.- Diccionario etimológico latino-español. Anaya, Madrid, 1985 

TAGLIAVINI,  C.- Origen de las lenguas neolatinas. Fondo de cultura económica, México, 1973 

TARELLA,  A.- Cómo reconocer el arte romano. Edunsa, Barcelona, 1993 

TINGAY,  G.- Julio César. Akal, Madrid, 1994 

TOVAR,  A. y BLÁZQUEZ,  J.M.- Historia de la España romana. Alianza Editorial, Madrid, 1974 

TRIMBACH,  E.- Viaje por la Roma de los Césares. Plaza y Janés, Barcelona, 1989 

USHER,  R.- Emperadores, dioses y héroes de la Mitología Romana. Anaya, Madrid, 1974 

VALENTÍ,  E.- Aurea dicta. Dichos y proverbios del Mundo Clásico. Crítica, Barcelona, 1985 

VAQUERO.-  Verba. Raíces latinas del castellano. Ediciones clásicas. Madrid, 1987 

VILLAR,  F.- Lenguas y pueblos indoeuropeos. Istmo, Madrid, 1971 

WILKES,  J.- El ejército romano. Akal, Madrid, 1990 

WINCKELMANN,  J.J.- Historia del arte en la Antigüedad. Aguilar, Madrid, 1995 

WOLFF,  Ph.- Origen de las lenguas occidentales. 100-1500 d. C. Guadarrama, Madrid, 1971 

 

 

Fontes antigas: 

 

APIANO.- Historia romana. Gredos, Madrid, 1980 

APICIO.- La cocina romana. Coloquio, Madrid, 1986 

ARISTÓFANES.- Las nubes. Gredos, Madrid, 1985 

ESQUILO.- Los persas. Gredos, Madrid, 1986 

ESQUILO.- Prometeo encadenado. Grdos, Madrid, 1986 

ESTRABÓN.- Geografía. Gredos, Madrid, 1992 

EURÍPIDES.- Las Bacantes. Gredos, Madrid, 1979 

HIGINIO.- Fábulas: Mitología Clásica. Coloquio, Madrid, 1987 

HOMERO.- La Ilíada. Akal, madrid, 1986 

JENOFONTE.- La Constitución de Atenas. Akal, Madrid, 1987 

JUVENAL.- Sátiras. Iberia, Barcelona, 1982 

LUCRECIO.- De la naturaleza. Bosch, Barcelona, 1976 

PAUSANIAS.- Descripción de Grecia. Gredos, Madrid, 1994 

PETRONIO.- Satiricón. Iberia, Barcelona, 1972 

PLATÓN.- Fedro. Gredos, Madrid, 1986 

PLATÓN.- Las Leyes. Akal, Madrid, 1988 

PLUTARCO.- Alejandro Magno. Akal, Madrid, 1986 

PLUTARCO.- Vidas paralelas. Gredos, Madrid, 1985 

POLIBIO.- Historias. Gredos, mdrid, 1981-83 

SUETONIO.- Vida de los doce Césares. Iberia, Madrid, 1972 

TÁCITO.- Anales. Alianza Editorial, Madrid, 1993 

TIBULO.- Poemas. Bosch, Barcelona, 1987 
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TITO LIVIO.- Los orígenes de Roma. Akal, Madrid, 1981 

VIRGILIO.- Eneida. Alianza Editorial, Madrid, 1986 

 

 

 

MAPAS: 

Atlas histórico. Santillana 

Italia. Carta física. Carta política. Instituto geográfico Agostini. Novara, 1994 

ROIG ORIOL,  C.- La Grecia Clásica, Murales históricos. Vicens Vives. Barcelona, 1984 

 

LECTURAS: 

BURN, L.  Mitos Griegos. Akal. Madrid, 1998 

CARBALLUDE, Pepe. - La vida diaria de los romanos. Editorial S.M. Madrid, 1995 

ESPINÓS, J. y otros.-  Así vivían los romanos. Anaya. Madrid, 1989 

FORNI, Pierre.-  Yo, Alejandro. Anaya. Madrid, 1992 

GARDNER, J. F.  Mitos Romanos. Akal. Madrid, 2000 

HANOUNE, R./SCHEID, J.  Nuestros antepasados los romanos.Edic. B. Madrid, 1999 

LAWRENCE, C.  Ladrones en el foro. Salamandra. Barcelona, 2002 

LAWRENCE, C.  Asesinos en Roma. Salamandra. Barcelona, 2003 

LAWRENCE, C.  Los secretos del Vesubio. Salamandra. Barcelona, 2003 

LAWRENCE, C.  Los piratas de Pompeya. Salamandra. Barcelona, 2003 

LAWRENCE, C.  Los delfines de Laurentum. Salamndra. Barcelona, 2004 

 

 

 

 

7. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN , CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 

ALUMNADO. 

 

Cada trimestre realizaranse dous o tres cuestionarios escritos. 

A nota de avaliación será a media, a partes iguáis , da suma dos cuestionarios escritos. 

Si fose posible a realización de algún traballo persoal ou en grupo ( ás veces as características do 

grupo ou a excesiva carga académica doutras materias non o permite) a sua valoración sería a mesma 

que a dos cuestionarios anteriormente citados, é decir , pasaría a facer nota media a partes iguais. 

O alumno realizará búsquedas de información de xeito voluntario que serán debidamente computadas 

e que, de superar o número de 7 por trimestre, suporá un punto positivo na calificación trimestral. 

 Si a nota resultante non é un número exacto, pero ten acadado unha cifra por enriba do “coma cinco”, 

elevarase ó número inmediatamente superior, sempre que o alumno teña computadas,polo menos, 

cinco  búsquedas voluntarias de información, incluso na fronteira de aprovado/ suspenso. 

Dado que a materia ten contidos moi diversos, non será considarada susceptible de unha avaliación 

continua e, polo tanto, o final de curso realizarase unha proba de recuperación dos trimestres que o 

alumno ainda non teña superados. 

Este Departamento queda pendente das medidas que se adopten por parte da Consellería para á 

realización das avaliaciones durante o presente curso e a avaliación final, en caso de que a situación 

sanitaria que estamos a vivir así o exixa. 

 

8.INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCICA 

DOCENTE 
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Serán o progreso dos procedementos empregados  durante o curso, sendo avaliados polo profesor a 

través dos exercicios propostos na aula ye exames realizados en cada trimestre. 

Idicadores do proceso de ensinanza 

 

 

 ESCALA 

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado 1 2 3 4 

2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe     

3. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física del alumnado     

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado     

5. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado     

6. Mantivose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado     

7.  Adoptaronse as medidas curriculares adecuadas para atender ó alumnado con 

NEAE 

    

8 Adoptaronse as medidas organizativas adecuadas para atender ó alumnado con 

NEAE 

    

9. Atendeuse adecuadamente á diversidad del alumnado     

10. Emoregárnse distintos instrumentos de avaliación     

11. Deuse un peso real á observación do traballo na aula     

12. Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro del grupo     

Indicadores de logro de la práctica docente 

 ESCALA 

1. Como norma xeral, danse explicacións xenaies para todo o alumnado 1 2 3 4 

2. Ofrécese a cada alumno/a explicación individualizada que precisa     

3. Elabóranse actividades  atendendo á diversidade     

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con 

NEAE 

    

5. Empréganse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar     

6. Combínase o traballo individual e en equipo     

7. Potencianse estratexias de animación á  lectura     

8. Potencianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita     

9. Incorpóranse as TIC ós procesos de enseñanza-aprendizaje     

10. Prestase  atención ós elementos transversaies vinculados a cada estándar     

11. Ofrecense ó alumnado de forma rápida os resultados de traballos, pruebas, etc.     

12.  Analizase e comenta se co  alumnado a corrección de esos traballos     

13. Dase ó alumnado a posibilidade de visualizar e comentar  os seus acertos e erros     

14. Grado de implicación do profesorado en la función da titoría e orientación     

15. Adecuación, despois da sua aplicación, das ACS propostas e aprobadas     

16. As medidas de apoio, reforzo, etc están claramente vinculadas ós estándares     

17. Evalúase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación     
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9. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO , RECUPERACIÓN E 

AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENDES 

 

Ningún alumno deste centro se atopa nesta situación. 

No caso de que algún alumno procedente doutro centro tivese a C. Clásica pendente de 3º , este 

Seminario proporalle a posibilidade de realizar unha serie de traballos por trimestre que o eximan da 

necesidade da realización dunha proba escrita. 

Polo tanto e consesuado co alumnado , este Seminario establecerá un día de consulta á semana para 

se poidan plantexar dúbidas, así como realizar preguntas ou solicitar material que facilite a realización 

de estes traballos 

Así mesmo, o alumnado tambén  poderá optar á realización dunha proba extraordinaria no mes de 

maio, e, de non superala materia, outra no mes de Setembro, na que deberá superalos contados 

mínimos anteriormente propostos nesta programación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO ALUMNADO 

ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS EN DETERMINADAS MATERIAS , 

NO CASO DO BACHARELATO. 

 

 

11. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS E COLECTIVAS QUE 

SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS 

 

Na materia Cultura Clasica non realizamos avaliación inicial , xa que e a primeira vez que os alumnos 

a cursan. 

Nembargantes, o  primeiro día sí facemos actividades relacionadas cos seus coñecementos previos 

sobre a materia ben verbalmente ou resolvendo cuestionarios de cuestións xerais ( mitoloxía, arte, 

ciencia, lingua, vida cotiá) que acrediten os seus coñecementos . 

 

 

12 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

A ampla gama de actividades incluídas nesta programación concíbese coma un abanico de suxestións 

para que nós, os profesores, seleccionemos as que nos parezan máis adecuadas para o 

desenvolvemento do temario, e, de paso, poder atender de modo individualizado ós alumnos. 

 

 A educación personalizada e individualizada pretende atender a tódalas necesidades e niveis 
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do alumnado. É dicir, debe ir dirixida, tanto ó alumno considerado medio, coma ó que presenta 

dificultades para a aprendizaxe, sen esquecer ós alumnos/as que, polas súas aptitudes e/ou intereses, 

están por encima do termo medio. 

  

 

 

     As actividades podémolas dividir en: 

 

a) Actividades sinxelas e básicas, tendentes ó desenvolvemento normal do currículo ou coma reforzo 

e apoio de alumnos con problemas de aprendizaxe. Estas son as actividades incluídas ó longo das 

diferentes unidades didácticas. 

 

b) Actividades complementarias, deseñadas para ampliar coñecementos, aptitudes e destrezas dos 

alumnos/as especialmente motivados e capacitados. 

 

13. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLRÁN NO 

CURSO 

Consultar apartado 4 desta programación 

 

 

 

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

Este Departamento ten pensado relizar unha saída a Ourense ou Lugo , en colaboración co Seminario 

de latín  para ver unha traxedia e unha comedia dentro do circuito de teatro clásico para escolares que 

se fai tódolos anos. 

Tamén participará en diversas actividades realizados por outros Departamentos. 

 

 

15. MECANISMOS DE REVISIÓN DE AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS 

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E 

PROCESOS DE MELLOR 

 

• Periodicidade coa que é revisada a programación. 

• Contidos que foi preciso revisar con relación á progarmación prevista. 

• Medidas que se adoptarán como resultado da revisión. 

Indicadores 

 Escala 

 1 2 3 4 
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1. Adecuación do deseño das las unidades didácticas, temas o proxectos a partir dos  

elementos do currículo.         

2. Adecuación de la secuenciación e da temporalización das unidades didácticas / temas 

/ proxectos.         

3. O desenvolvememento da programación respondeu á  secuenciación á temporalización 

previstas.         

4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das unidades, temas o 

proxectos.         

5. Adecuación do grado mínimo de consecución fixado para cada estándar. 

         

6. Asignación de cada estándar do peso correspondente  na calificación. 

         

7. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a sua avaliación. 

         

8. Asociación de cada estándar cos los elementos transversaises a desenvolver. 

         

9. Fixación dunha estratexia metodolóxica común para todo o departamento. 

         

10. Adecuación de la secuencia de trabajo en el aula. 

         

11. Adecuación dos materiais didácticos empregados. 

         

12. Adecuación do libro de texto         

13. Adecuación do plan de avaluación inicial deseñado, incluídas as consecuencias da 
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prueba. 

14. Adecuación de la prueba de evaluación inicial, elaborada a partir de los estándares.         

15. Adecuación d0 procedemento de acreditación de coñecimientos previos. 

         

16. Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación continua: probas, 

traballos, etc.         

17. Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dun examen  dunha 

avaliación.         

18. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final. 

         

19. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación extraordinaria. 

         

20. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento dos materiais pendentes.         

21. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación desas materias pendentes.         

22. Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada estándar. 

         

23. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. vinculados os estándares.         

24. Adecuación das medidas específicas de atención ó alumnado con NEAE. 

         

25. Grado de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares 

previstas.         

26. Adecuación de los mecanismos para informar a las familias sobre criterios de 

evaluación, estándares e instrumentos.         

27. Adecuación dos mecanismos para informar as familias sobre os criterios de 
        



Página 32 de 82 
 

 

promoción. 

28. Adecuación do seguimiento e da revisión da programación ao longo do curso.         

29. Contribución desde a materia ó plan de lectura del centro. 

         

30. Grado de integración das TIC no desenvolvemento da materia.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. PLAN LECTOR 
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SERIE PERCY-JACKSON 

 

 

 
 

 Para su clasificación: 

 

https://eligeunlibro.blogspot.com/2018/09/orden-percy-jackson.html 

 

               

 

https://eligeunlibro.blogspot.com/2018/09/orden-percy-jackson.html
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GREGO I. ÍNDICE 

 
1.INTRODUCIÓN 

2.CONTRIBUCIÓN DA CULTURA CLÁSICA Á ADQUISICIÓN DAS COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

3.OBXETIVOS XERAIS. 

4.CONCRECION PARA CADA ESTANDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DE: 

 

a. Temporalización 

b. Grado mínimo para superar a materia. 

c. Procedementos e instrumentos de avaliación. 

 

5. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS ( PLAN DE CONTINXENCIA EN CASO DE 

CONFINAMENTO). 

6. MATERIALES Y RECURSOS 

7. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN , CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 

ALUMNADO 

8.INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCICA 

DOCENTE 

9. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO , RECUPERACIÓN E 

AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENDES 

10. ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO ALUMNADO 

ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS EN DETERMINADAS MATERIAS , 

NO CASO DO BACHARELATO 

11. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS E COLECTIVAS QUE 

SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS. 

12 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

13. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLRÁN NO 

CURSO 

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

15. MECANISMOS DE REVISIÓN DE AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS 

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E 

PROCESOS DE MELLORA 

16. PLAN LECTOR 
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1.INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

 

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 
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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. 

Nos dous cursos dedicouse un bloque ao estudo desta civilización, co obxecto de 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. 

No derradeiro curso, o estudo da cultura grega oriéntase principalmente ao coñecemento das 

manifestacións literarias, aproveitando os coñecementos da lingua xa adquiridos para introducir o 

alumnado no estudo da orixe e a evolución dos xéneros, mediante a lectura de fragmentos das obras 

orixinais, utilizándoas como instrumento para comprender as claves esenciais da sociedade en que 

viron a luz. 

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. 

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 
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no bloques de contidos non lingüísticos, para aproveitar a metodoloxía do traballo en grupo de xeito 

responsable e proactivo. 

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. 

 

2. CONTRIBUCIÓN AS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

As competencias do currículo establecidas pola normativa básica para o noso sistema educativo son: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

c) Competencia dixital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociais e cívicas. 

f) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

g) Conciencia e expresións culturais. 

Non se pode establecer unha relación exclusiva entre asignaturas e competencias; a relación 

entre competencias e asignaturas é transversal, é dicir, ao desenvolvemento dunha competencia 

contribúese desde todas as asignaturas en maior ou menor medida e, en consecuencia, desde unha 

asignatura contribúese ao desenvolvemento de todas as competencias, igualmente, en maior ou menor 

medida. 

Así pois, na aprendizaxe por competencias, a asignatura de gregodesempeña un papel esencial 

xunto ás demais asignaturas que cursa o alumno. Por outra banda, é evidente que a asignatura de 

grego contribuirá en maior medida ao desenvolvemento de determinadas competencias, polo que é 

preciso sinalar en que aspectos contribúe a materia a ese desenvolvemento en cada una delas. 

Referiremos pois esta contribución e máis adiante a súa relación cos obxectivos da materia. 

Competencia en comunicación lingüística 

A competencia en comunicación lingüística debemos vinculala coa práctica social da comunicación, 

sexa oral ou escrita. A asignatura de grego contribúe de forma especial e significativa ao 

desenvolvemento da mesma desde moitos e diferentes contidos e actividades, de modo que os 

alumnos que cursan a asignatura adquiren unha especial preparación para afrontar con éxito situacións 

de comunicación oral ou escrita, todo iso desde unha mellora evidente da comprensión formal do acto 

comunicativo nas súas diferentes modalidades e dunha especial preparación para a motivación e 

creación de distintos tipos de mensaxes. A nosa asignatura aporta ao desenvolvemento desta 

competencia, entre outras contribucións: 

• Acceso a textos literarios traducidos como fonte de aprendizaxe e lecer. 

• Comprensión do compoñente lingüístico da propia lingua e das linguas estranxeiras. 

• Comprensión e expresión correcta de textos diversos que permiten unha mellor interacción 

social. 

• Contextualización do acto comunicativo nas súas diferentes modalidades. 

Desenvolvemento de distintos rexistros lingüísticos e a súa correcta aplicación. 

• Desenvolvemento da capacidade crítica ante a mensaxe e o seu contido. 
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• Facilidade para a aprendizaxe de linguas estranxeiras e a comunicación oral e escrita nas 

mesmas. 

• Fomento da capacidade creativa lingüística. 

• Melloría na comprensión e a emisión de mensaxes orais e escritas. 

• Melloría na motivación da aprendizaxe a partir da melloría na comprensión e expresión 

lingüística. 

• Preparación para un mellor acceso a diferentes culturas e, en consecuencia, a unha mellor 

comprensión da diversidad cultural do mundo actual. 

• Preparación para un mellor acceso ao coñecemento mediante a lectura de textos orixinais. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

A contribución da asignatura de grego a esta competencia céntrase en especial en desenvolver 

aspectos esenciais da formación dos alumnos, como son: 

• Fomento de valores relacionados co rigor argumental, a veracidade e responsabilidade dos 

xuízos e as conclusións emitidos. 

• Desenvolvemento da capacidade crítica e análise razoada de problemas e situacións. 

• Desenvolvemento de aspectos de cuantificación de obxectos, relación e situacións. 

• Capacidade de aplicar o razonamiento matemático e as súas ferramentas para describir e 

interpretar fenómenos, feitos e situacións en distintos contextos. 

• Desenvolvemento de destrezas para a emisión de xuízos razoables e argumentados fundados 

nos datos que se manexan. 

• Análise de espazo e forma mediante a interpretación de patróns, elaboración e lectura de 

mapas, interpretación de obxectos etc. 

• Interpretación de relacións temporais de obxectos e circunstancias. 

• Desenvolvemento do pensamento científico mediante a aplicación de métodos propios e 

disciplina. 

• Promoción da investigación científica e achegamento aos métodos que lle son propios. 

• Elaboración de xuízos críticos sobre o desenvolvemento científico e tecnolóxico ao longo da 

historia. 

• Fomento de destrezas no uso das tecnoloxías. 

• Capacidade de transmisión adecuada dos coñecementos mediante o uso correcto da linguaxe 

propia da asignatura. 

 

 

 

 

Competencia dixital 

Na asignatura de grego, a contribución á competencia dixital é inherente á aprendizaxe da mesma, 

por canto o emprego das tecnoloxías dixitais convértese nun instrumento imprescindible no proceso 
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de ensino-aprendizaxe da asignatura. Todo iso coa premisa da súa utilización creativa e crítica. Desta 

forma, a utilización das tecnoloxías dixitais na asignatura tradúcese nunha contribución clara ao 

desenvolvemento desta competencia: 

• Fomento do traballo colaborativo. 

• Coñecemento e emprego das principais aplicacións informáticas relacionadas co acceso á 

información, a súa elaboración e emprego para a comunicación, así como a creación de 

contidos. 

• Procura de información mediante motores de procura. 

• Análise e interpretación crítica da información obtida mediante as tecnoloxías dixitais. 

• Capacidade de transformación da información obtida de fontes dixitais e o seu 

almacenamiento en formatos correctos. 

• Creación de contidos en distintos formatos (imaxe, texto, audio, etc.) 

• Acceso e contribución ao coñecemento de dominio (wiki). 

• Presentación de contidos en formatos dixitais e correcta elección da aplicación máis adecuada 

en función do contido e o receptor da mensaxe. 

Aprender a aprender 

A asignatura de grego debe contribuír de forma especial ao desenvolvemento desta competencia, 

potenciando nos alumnos a capacidade de iniciar, organizar e manterse na aprendizaxe;  Iso 

conséguese motivando ao alumno na curiosidade pola asignatura, de modo que el mesmo séntase 

protagonista da súa aprendizaxe: 

• Motivación por aprender. 

• Organización e xestión da propia aprendizaxe. 

• Coñecemento e autonomía no propio proceso de aprendizaxe. 

• Xestión de tarefas: estratexias de planificación, elaboración, supervisión e resultados. 

• Capacidade de aprendizaxe en grupo. 

Competencias sociais e  cívicas 

O traballo e o coñecemento da propia evolución da sociedade romana supón unha contribución 

excelente ao desenvolvemento das competencias sociais e cívicas, máxime nunha sociedade como a 

actual, tan dinámica e complexa. E iso é así dada a diversidad de situacións e relacións que o estudo 

da sociedade e a historia de Grecia ofrece ao alumno. Desta forma, ese estudo e coñecemento 

contribuirá ao desenvolvemento desta competencia do seguinte modo: 

• Capacidade para interpretar situacións e fenómenos sociais. 

• Desenvolvemento de actitudes de respecto nas relacións sociais desde o coñecemento do seu 

diversidad histórica. 

• Análise de situacións para a resolución de conflitos. 

• Afianzamento de valores democráticos e de participación na sociedade. 

• Contribución a mellóra das institucións desde o coñecemento da súa historia. 

• Conciencia de participación na sociedade actual desde o coñecemento da historia da 
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organización do traballo e das relacións laborais. 

• Desenvolvemento de actitudes pola igualdade e a non discriminación entre homes e mulleres 

e entre diferentes grupos étnicos ou culturais, desde o estudo da súa evolución histórica. 

• Comprensión da realidade socioeconómica e de identidade cultural das sociedades actuais 

desde unha perspectiva histórica e cultural. 

• Aprendizaxe crítica de conceptos como cidadanía, Estado, democracia, xustiza e igualdade. 

• Respecto reflexivo e crítico ante as diferenzas existentes entre diferentes sistemas de valores. 

 

Sentido da iniciativa e espíritu emprendedor 

Temos que  ter en conta que esta competencia implica basicamente a capacidade que ten o alumno 

para transformar as súas ideas en actos. Ao desenvolvemento do proceso que implica esa 

transformación contribúe a asignatura de grego mediante: 

• Capacidade para pensar de forma creativa. 

• Recoñecemento de actitudes emprendedoras en personaxes históricos. 

• Fortalezas e debilidades de diferentes feitos históricos estudados (xestión de recursos, 

funcionamento de grupos humanos, valores, etc.). 

• Capacidade de análise, planificación, organización e xestión de tarefas. 

• Comunicación e presentación de proxectos. 

• Capacidade de traballo individual e en grupo. 

• Capacidade de autoevaluación. 

• Desenvolvemento do criterio propio e autonomía na xestión da aprendizaxe para alcanzar os 

obxectivos planificados polo alumno. 

Conciencia e expresións culturais 

O coñecemento e achegamento á sociedade, á cultura, á literatura, ao pensamento e ás manifestacións 

artísticas da grecia antiga contribúe de xeito especial ao desenvolvemento desta competencia: 

• Coñecemento do legado cultural e artístico da Grecia antiga. 

• Aprecio e valoración crítica das diferentes manifestacións culturais e artísticas. 

• Análise do legado cultural e artístico da Roma antiga como elemento fundamental da cultura 

europea. 

• Contribución á capacidade de comprensión e expresión artística do alumno. 

• Desenvolvemento dointerese polas manifestacións culturais e artísticas. 

• Coñecemento de autores, obras, xéneros e estilos das diversas manifestacións artísticas 

romanas e o seu influxo nas manifestacións culturais e artísticas ao longo da historia ata a 

cultura e a arte contemporánea. 

• Desenvolvemento de valores relativos á conservación do patrimonio e aprecio pola herdanza 

cultural e artística. 
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3.OBXECTIVOS 

 

O  bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 

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 habilidadbásicas 

propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investiga-ción 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. 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa 

conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 
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4.CONCRECION PARA CADA ESTANDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DE: 

 

a. Temporalización 

b. Grado mínimo para superar a materia. 

c. Procedementos e instrumentos de avaliación. 

 

1º Trimestre 

Tema 1 

CONTIDOS MÍNIMOS 

O alfabeto grego 

Os signos de puntuación 

Os dialectos gregos 

Do grego clásico ó grego moderno. Xeografía de Grecia 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

-Delimitar ámbitos de influencia dos distintos dialectos, situando con precisión puntos xeográficos, 

cidades ou restos arqueolóxicos coñecidos pola súa relevancia histórica. 

-Comparar 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. 

-Coñecer a pronuncia da lingua grega moderna e utiliza algunhas palabras e expresións básicas. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

-Delimita ámbitos de influencia dos distintos dialectos, situando con precisión puntos xeográficos, 

cidades ou restos arqueolóxicos coñecidos pola súa relevancia histórica. CCLCDCEC 

-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.CCLCAA 

-Coñece a pronuncia da lingua grega moderna e utiliza algunhas palabras 

 

 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

-Recoñecer 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. 

-Recoñecer con seguridade e axudándose do dicionario calquera tipo de formas verbais, conxúgaas e 

sinala o seu equivalente en galego e/ou en castelán. 

-Nomear e describe as categorías gramaticais, sinalando as características que as distinguen. 

-Identificar e distinguir en palabras propostas os seus formantes, sinalando e diferenciando lexemas 

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

-Sabe determinar a forma, a clase e a categoría gramatical das palabras dun texto, detectando 

correctamente coa axuda do dicionario os morfemas que conteñen. 
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-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. 

-Recoñece con seguridade e axudándose do dicionario calquera tipo de formas verbais, conxúgaas e 

sinala o seu equivalente en galego e/ou en castelán. 

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

-Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, sinalando e diferenciando lexemas e 

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

-Sabe determinar a forma, a clase e a categoría gramatical das palabras dun texto, detectando 

correctamente coa axuda do dicionario os morfemas que conteñen. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

-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.CL,CAA 

-Recoñece con seguridade e axudándose do dicionario calquera tipo de formas verbais, conxúgaas e 

sinala o seu equivalente en galego e/ou en castelán.CL,CAA 

-Nomea e describe as categorías gramaticais, sinalando as características que as distinguen.CL,CAA 

-Identifica  e distinguir en palabras propostas os seus formantes, sinalando e diferenciando lexemas 

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

-Sabe determina a forma, a clase e a categoría gramatical das palabras dun texto, detectando 

correctamente coa axuda do dicionario os morfemas que conteñen.CL,CAA 

-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.CL,CAA 

-Recoñece con seguridade e axudándose do dicionario calquera tipo de formas verbais, conxúgaas e 

sinala o seu equivalente en galego e/ou en castelán.CL,CAA 

-Nomea e describe as categorías gramaticais, sinalando as características que as distinguen.CL,CAA 

-Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, sinalando e diferenciando lexemas e 

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

-Sabe determinar a forma, a clase e a categoría gramatical das palabras dun texto, detectando 

correctamente coa axuda do dicionario os morfemas que conteñen.CL,CAA 

 

Tema 3 

CONTIDOS MÍNIMOS 

Etimoloxías. Do grego ó castelán ou galego 

Segunda declinación 

O verbo “luo” en presente do indicativo 

Preposicións gregas II 

A literatura grega 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

-Coñecer as características dos xéneros literarios gregos, os seus autores e obras máis representativas, 

e as súas influencias na literatura posterior. 

-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. 

-Recoñecer 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. 

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

-Nomear e describe as categorías gramaticais, sinalando as características que as distinguen. 

-Identificar e distingue en palabras propostas os seus formantes, sinalando e diferenciando lexemas e 

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

-Sabe determinar a forma, a clase e a categoría gramatical das palabras dun texto, detectando 

correctamente coa axuda do dicionario os morfemas que conteñen. 

-Identificar, analizar, traducir e efectuar a retroversión de calquera tipo de formas nominais e 

pronominais. 

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

-Coñecer as categorías gramaticais. 

-Coñecer, identificar e distinguir os formantes das palabras. 

-Realizar a análise morfolóxica das palabras dun texto grego. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

-Coñece as características dos xéneros literarios gregos, os seus autores e obras máis representativas, 

e as súas influencias na literatura posterior. CL, CEC 

-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.CL, CEC 

-Recoñecer 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.CL, CAA 

-Recoñece con seguridade e axudándose do dicionario calquera tipo de formas verbais, conxúgaas e 

sinala o seu equivalente en galego e/ou en castelán. CL,CAA 

-Nomear e describe as categorías gramaticais, sinalando as características que as distinguen.CL,CAA 

-Identificar e distingue en palabras propostas os seus formantes, sinalando e diferenciando lexemas e 

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

-Sabe determinar a forma, a clase e a categoría gramatical das palabras dun texto, detectando 

correctamente coa axuda do dicionario os morfemas que conteñen. 

 

Tema 4 

CONTIDOS MÍNIMOS 

Etimoloxías. Do grego ó castelán ou galego 

Tercera  declinación 

O verbo “luo” en presente do indicativo 

Preposicións gregas III 

A literatura grega 

 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

-Coñecer as características dos xéneros literarios gregos, os seus autores e obras máis representativas, 

e as súas influencias na literatura posterior. 

-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. 

-Recoñecer 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. 

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

-Nomear e describe as categorías gramaticais, sinalando as características que as distinguen. 

-Identificar e distingue en palabras propostas os seus formantes, sinalando e diferenciando lexemas e 

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

-Sabe determinar a forma, a clase e a categoría gramatical das palabras dun texto, detectando 

correctamente coa axuda do dicionario os morfemas que conteñen. 

-Identificar, analizar, traducir e efectuar a retroversión de calquera tipo de formas nominais e 

pronominais. 

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

-Coñecer as categorías gramaticais. 

-Coñecer, identificar e distinguir os formantes das palabras. 

-Realizar a análise morfolóxica das palabras dun texto grego. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

-Coñece as características dos xéneros literarios gregos, os seus autores e obras máis representativas, 

e as súas influencias na literatura posterior. CL, CEC 

-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.CL, CEC 

-Recoñecer 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.CL, CAA 

-Recoñece con seguridade e axudándose do dicionario calquera tipo de formas verbais, conxúgaas e 

sinala o seu equivalente en galego e/ou en castelán. CL,CAA 

-Nomear e describe as categorías gramaticais, sinalando as características que as distinguen.CL,CAA 

-Identificar e distingue en palabras propostas os seus formantes, sinalando e diferenciando lexemas e 

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

-Sabe determinar a forma, a clase e a categoría gramatical das palabras dun texto, detectando 

correctamente coa axuda do dicionario os morfemas que conteñen. 

 

Tema 5 

CONTIDOS MÍNIMOS 

Etimoloxías. Do grego ó castelán ou galego 

Tercera  declinación II 

O verbo “luo” en futuro do indicativo 

Os demostrativos 

Os pronomes persoais 

As oracións completivas 

Traducción de textos 

Preposicións gregas IV 

A literatura grega 

As oracións de relativo. O pronome relativo. 

 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

-Coñecer as características dos xéneros literarios gregos, os seus autores e obras máis representativas, 

e as súas influencias na literatura posterior. 

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

elixida o permite. 

-Recoñecer 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. 

-Recoñece con seguridade e axudándose do dicionario calquera tipo de formas verbais, conxúgaas e 

sinala o seu equivalente en galego e/ou en castelán. 

-Nomear e describe as categorías gramaticais, sinalando as características que as distinguen. 

-Identificar e distingue en palabras propostas os seus formantes, sinalando e diferenciando lexemas e 

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

-Sabe determinar a forma, a clase e a categoría gramatical das palabras dun texto, detectando 

correctamente coa axuda do dicionario os morfemas que conteñen. 

-Identificar, analizar, traducir e efectuar a retroversión de calquera tipo de formas nominais e 

pronominais. 

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

-Coñecer as categorías gramaticais. 

-Coñecer, identificar e distinguir os formantes das palabras. 

-Realizar a análise morfolóxica das palabras dun texto grego. 

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

- Recoñecer os usos das preposicións e dos complementos circunstanciais. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

-Coñece as características dos xéneros literarios gregos, os seus autores e obras máis representativas, 

e as súas influencias na literatura posterior. CL, CEC 

-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.CL, CEC 

-Recoñecer 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.CL, CAA 

-Recoñece con seguridade e axudándose do dicionario calquera tipo de formas verbais, conxúgaas e 

sinala o seu equivalente en galego e/ou en castelán. CL,CAA 

-Nomear e describe as categorías gramaticais, sinalando as características que as distinguen.CL,CAA 

-Identificar e distingue en palabras propostas os seus formantes, sinalando e diferenciando lexemas e 

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

-Sabe determinar a forma, a clase e a categoría gramatical das palabras dun texto, detectando 

correctamente coa axuda do dicionario os morfemas que conteñen. 

-Recoñece os valores dos casos gregos e os usos dos pronomes en frases e textos propostos.CL 

-Recoñece os valores das preposicións e identifica os complementos circunstanciais.CL 

 

 

Tema 6 

CONTIDOS MÍNIMOS 

Etimoloxías. Do grego ó castelán ou galego 

Tercera  declinación III 

O verbo “luo” en aoristo do indicativo 

Os numerais 

Os pronomes persoais 

Traducción de textos 

Preposicións gregas IV 
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A mitoloxía grega 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

-Coñecer os principais mitos gregos e a súa influenza na arte e cultura posterior. 

-Recoñecer 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. 

-Recoñece con seguridade e axudándose do dicionario calquera tipo de formas verbais, conxúgaas e 

sinala o seu equivalente en galego e/ou en castelán. 

-Nomear e describe as categorías gramaticais, sinalando as características que as distinguen. 

-Identificar e distingue en palabras propostas os seus formantes, sinalando e diferenciando lexemas e 

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

-Sabe determinar a forma, a clase e a categoría gramatical das palabras dun texto, detectando 

correctamente coa axuda do dicionario os morfemas que conteñen. 

-Identificar, analizar, traducir e efectuar a retroversión de calquera tipo de formas nominais e 

pronominais. 

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

-Coñecer as categorías gramaticais. 

-Coñecer, identificar e distinguir os formantes das palabras. 

-Realizar a análise morfolóxica das palabras dun texto grego. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

-Coñece os principais mitos gregos e a súa influenza na arte e cultura posterior. CEC, CAA 

-Analiza, 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.CL, CEC 

-Recoñecer 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.CL, CAA 

-Recoñece con seguridade e axudándose do dicionario calquera tipo de formas verbais, conxúgaas e 

sinala o seu equivalente en galego e/ou en castelán. CL,CAA 

-Nomear e describe as categorías gramaticais, sinalando as características que as distinguen.CL,CAA 

-Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, sinalando e diferenciando lexemas e 

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

-Sabe determinar a forma, a clase e a categoría gramatical das palabras dun texto, detectando 

correctamente coa axuda do dicionario os morfemas que conteñen. 

 

Tema 7 

CONTIDOS MÍNIMOS 

Etimoloxías. Do grego ó castelán ou galego 

Tercera  declinación IV 

O verbo “luo” en voz media 

Os indefinidos e interrogativos 

Traducción de textos 

A mitoloxía grega 

As oracións comparativas 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

-Coñecer os principais mitos gregos e a súa influenza na arte e cultura posterior. 
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-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. 

-Recoñecer 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. 

-Recoñece con seguridade e axudándose do dicionario calquera tipo de formas verbais, conxúgaas e 

sinala o seu equivalente en galego e/ou en castelán. 

-Nomear e describe as categorías gramaticais, sinalando as características que as distinguen. 

-Identificar e distingue en palabras propostas os seus formantes, sinalando e diferenciando lexemas e 

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

-Saber determinar a forma, a clase e a categoría gramatical das palabras dun texto, detectando 

correctamente coa axuda do dicionario os morfemas que conteñen. 

-Identificar, analizar, traducir e efectuar a retroversión de calquera tipo de formas nominais e 

pronominais. 

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

-Coñecer as categorías gramaticais. 

-Coñecer, identificar e distinguir os formantes das palabras. 

-Realizar a análise morfolóxica das palabras dun texto grego. 

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

- Recoñecer os usos das preposicións e dos complementos circunstanciais. 

-Recoñecer e clasificar as oracións e as construcións sintácticas. 

-Recoñecer os nexos subordinantes e os tipos de oracións subordinadas. 

-Coñecer as funcións das formas non persoais do verbo. 

-Relacionar e aplicar coñecementos sobre elementos e construcións sintácticas da lingua grega en 

interpretación e tradución de textos de textos clásicos. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

-Coñece os principais mitos gregos e a súa influenza na arte e cultura posterior. CEC, CAA 

-Recoñecer 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.CL, CAA 

-Recoñece con seguridade e axudándose do dicionario calquera tipo de formas verbais, conxúgaas e 

sinala o seu equivalente en galego e/ou en castelán. CL,CAA 

-Nomear e describe as categorías gramaticais, sinalando as características que as distinguen.CL,CAA 

-Identificar e distingue en palabras propostas os seus formantes, sinalando e diferenciando lexemas e 

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

-Sabe determinar a forma, a clase e a categoría gramatical das palabras dun texto, detectando 

correctamente coa axuda do dicionario os morfemas que conteñen. 

-Recoñece os valores dos casos gregos e os usos dos pronomes en frases e textos propostos.CL 

-Recoñece os valores das preposicións e identifica os complementos circunstanciais.CL 

-Recoñece os valores dos casos gregos e os usos dos pronomes en frases e textos propostos.CL 

 

5. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

 

Empregaremos o libro de texto da editorial Bahia como apoio para desenvolver a materia. 

En cada tema trataremos 4 aspectos diferentes : 

 

Etimoloxías : 
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A partir dos vocabularios propostos no libro seleccionaranse as palabras gregas mais productivas en 

castelán e galego e farase unha posta en común das palabras nas que deriavn nestas linguas anotándoas 

no caderno. A partir destas palabras exporanse os distintos aspectos culturais, sociais, científicos, etc 

 

Cultura helénica: 

Tódalas semanas adicaremos unha das aulas a diferentes aspectos relacionados coa xeografía, 

literatura, historia e mitoloxía helénicas. Unha parte fundamental será o visinado de documentais e a 

realización de cuestionarios sobre estos documentais. Tamén se realizarán lecturas de textos de 

literatura grega que se contextualizarán social e culturalmente. 

 

Morfoloxía: 

Previa explicación de diferentes aspectos realizaremos exercicios e prácticas na clase así como 

exercicios de reforzo e repaso na casa. 

 

Sintase: 

Cada unidade irá acompañada de pequenos textos ou frases que o alumno analizará sintácticamente 

e traducurá. Comentaranse tódos os aspectos culturais derivados de dita traducción. 

 

Metodoloxía en caso de confinamento domiciliario total ou parcial: 

 

Este Departamento creou, tal e como é preceptivo un aula Moodle, a través da que se accederá por 

medio dun link a unha Google clasroom e unha páxina de Google site denominada “La vida en 

griego”. 

A clasroom funcionará como “caderno”do alumnado e taboleiro dos traballos propostos polo 

profesorado. Na páxina de Google site desarrollaranse os distintos temas da programación didáctica 

e tamén os cuestionarios que servirán para á realización dos exámenes on-line, cando sexa necesario. 

 

 

6- MATERIAIS E RECURSOS 

 

Libro de texto da Editorial Bahía 

Documentais 

Lecturas de libros de autores gregos 

Imaxes de arte e mitoloxía 

Páxina google site “ La vida en griego” 

 

7. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 

ALUMNADO 

 

O alumno será avaliado coa nota media da suma dos dous cuestionarios escritos que se realizarán por 

trimestre. Cada exame terá unha parte adicada á cultura e as etimoloxías que constituirá un 40% da 

nota e outra á sintase e morfoloxía , que será o outro 60% ( 30% cada unha das partes). A sintase será 

considerada avaliación continua, pero non as outras tres partes, polo que , en caso de non ter superada 

a materia, o alumno terá que relizar unha proba de recuperación ó final de curso. 

Si a nota resultante non é un número exacto, acadarase o número inmediatamente superior, si está por 

encima da calificación “ coma cinco” e o inferior , si está por debaixo desta , incluída a fronteira de 

aprovado / suspenso. 
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8. INDICADORES DO LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRACTICA 

DOCENTE 

 

Serán o progreso dos procedementos empregados  durante o curso, sendo avaliados polo profesor a 

través dos exercicios propostos na aula ye exames realizados en cada trimestre. 

 

Idicadores do proceso de ensinanza 

 

 

 ESCALA 

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado 1 2 3 4 

2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe     

3. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física del alumnado     

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado     

5. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado     

6. Mantivose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado     

7.  Adoptaronse as medidas curriculares adecuadas para atender ó alumnado con 

NEAE 

    

8 Adoptaronse as medidas organizativas adecuadas para atender ó alumnado con 

NEAE 

    

9. Atendeuse adecuadamente á diversidad del alumnado     

10. Emoregárnse distintos instrumentos de avaliación     

11. Deuse un peso real á observación do traballo na aula     

12. Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro del grupo     

Indicadores de logro de la práctica docente 

 ESCALA 

1. Como norma xeral, danse explicacións xenaies para todo o alumnado 1 2 3 4 

2. Ofrécese a cada alumno/a explicación individualizada que precisa     

3. Elabóranse actividades  atendendo á diversidade     

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con 

NEAE 

    

5. Empréganse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar     

6. Combínase o traballo individual e en equipo     

7. Potencianse estratexias de animación á  lectura     

8. Potencianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita     

9. Incorpóranse as TIC ós procesos de enseñanza-aprendizaje     

10. Prestase  atención ós elementos transversaies vinculados a cada estándar     

11. Ofrecense ó alumnado de forma rápida os resultados de traballos, pruebas, etc.     

12.  Analizase e comenta se co  alumnado a corrección de esos traballos     

13. Dase ó alumnado a posibilidade de visualizar e comentar  os seus acertos e erros     

14. Grado de implicación do profesorado en la función da titoría e orientación     

15. Adecuación, despois da sua aplicación, das ACS propostas e aprobadas     
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16. As medidas de apoio, reforzo, etc están claramente vinculadas ós estándares     

17. Evalúase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación     

 

 

9. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO , RECUPERACIÓN E 

AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENDES 

 

Ningún alumno deste centro se atopa nesta situación. 

No caso de que algún alumno procedente doutro centro tivese o Grego I pendente  , este Departamento 

proporalle a posibilidade de realizar unha serie de traballos por trimestre que o eximan da necesidade 

da realización dunha proba escrita. 

Polo tanto e consesuado co alumnado , este Seminario establecerá un día de consulta á semana para 

se poidan plantexar dúbidas, así como realizar preguntas ou solicitar material que facilite a realización 

de estes traballos 

Así mesmo, o alumnado tambén  poderá optar á realización dunha proba extraordinaria no mes de 

maio, e, de non superala materia, outra no mes de Setembro, na que deberá superalos contados 

mínimos anteriormente propostos nesta programación. 

 

10. ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO ALUMNADO 

ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS EN DETERMINADAS MATERIAS , 

NO CASO DO BACHARELATO 

 

No caso da materia Grego I, todo o alumnado parte de nivel  cero no inicio do curso académico. En 

calquera caso, realizarase unha proba de sintase do castelán, xa que é un punto de partida básico para 

comenzalo estudo do grego  e tamén un test de cultura helénica de carácter xeral, xa que unha grande 

parte deste alumnado ten cursado a materia de 4º de ESO cultura Clásica. 

 

 

11. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS E COLECTIVAS QUE 

SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS. 

Na materia Grego non realizamos avaliación inicial , xa que e a primeira vez que os alumnos a cursan. 

Nembargantes, o  primeiro día sí facemos actividades relacionadas cos seus coñecementos previos 

sobre a materia ben verbalmente ou resolvendo cuestionarios de cuestións xerais ( mitoloxía, arte, 

ciencia, lingua, vida cotiá) que acrediten os seus coñecementos asií como repaso de cuestión 

gramaticais e de sintase que son necesarias para abordala materia. 

 

 

12 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

Non se detectan alumnos con necesidades especiais na aula, pero, ante calquera dificultade que 

presenten para a asimilación da materia,se lles facilitará un material de reforzo para que realicen 

durante a fin de semana en casa. Este material será corixido polo profesor  e comentado co alumno. 

Igualmente sucederá con aqueles que ,pola contra, destaquen moito intelectualmente e necesiten unha 

resposta a esta característica que os motive e facilite un desarrollo intelectual ó seu propio ritmo. 
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13. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLRÁN NO 

CURSO 

 

 A materia GREGO I permite o traballo dos temas transversáis dende varios dos seus contidos xa que 

a lingua en sí , tanto o grego antigo como a lingua materna do alumnado ( castelán o galego) e un 

patrimonio e unha preciada posesión que o alumno debe aprender a valorar como vehículo principal 

da súa cultura. 

Tal obxectivo pode lograrse no estudio do grego ,pero tamén no das raíces de orixe grega que o 

alumno ten nas súas propias linguas. 

Consideramos, polo tanto, que este será o tema transversal de fondo que nos acompañará durante todo 

o curso. 

Tamén o alumno será motivado para valorala historia, literatura, filosofía , arte  e cultura helénicas , 

en xeral , como parte do seu propio patrimonio persoal e , polo tanto tamén será motivado para 

respetalo, xa que verá de xeito inmediato a repercusión na súa cultura e na súa vida cotiá. 

Dun xeito moi especial, o estudio da evolución das distintas formas de goberno na antiga Grecia 

dende a Monarquía  , pasando polas Oligarquías e Tiranías tan características do pobo grego ata 

chegar a Democracia, permitirán fomentar valores como o diálogo, a igualdade ,a paz etc 

Neste sentido, tamén son adecuados o estudio de temas como “ A sociadade grega” (con referencia 

especial hacia a esclavitude e a situación das mulleres ) 

 

 

 

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

En principio , este Departamento non ten pensado realizar ningunha actividade complementaria ainda 

que sí colaborar e participar nas propostas doutros Departamentos 

 

 

 

 

15. MECANISMOS DE REVISIÓN DE AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS 

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E 

PROCESOS DE MELLORA 

 

• Periodicidade coa que é revisada a programación. 

• Contidos que foi preciso revisar con relación á progarmación prevista. 

• Medidas que se adoptarán como resultado da revisión. 

Indicadores 

 Escala 

 1 2 3 4 
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1. Adecuación do deseño das las unidades didácticas, temas o proxectos a partir dos  

elementos do currículo.         

2. Adecuación de la secuenciación e da temporalización das unidades didácticas / temas 

/ proxectos.         

3. O desenvolvememento da programación respondeu á  secuenciación á temporalización 

previstas.         

4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das unidades, temas o 

proxectos.         

5. Adecuación do grado mínimo de consecución fixado para cada estándar. 

         

6. Asignación de cada estándar do peso correspondente  na calificación. 

         

7. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a sua avaliación. 

         

8. Asociación de cada estándar cos los elementos transversaises a desenvolver. 

         

9. Fixación dunha estratexia metodolóxica común para todo o departamento. 

         

10. Adecuación de la secuencia de trabajo en el aula. 

         

11. Adecuación dos materiais didácticos empregados. 

         

12. Adecuación do libro de texto         

13. Adecuación do plan de avaluación inicial deseñado, incluídas as consecuencias da 
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prueba. 

14. Adecuación de la prueba de evaluación inicial, elaborada a partir de los estándares.         

15. Adecuación dos procedementos de acreditación de coñecimientos previos. 

         

16. Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación continua: probas, 

traballos, etc.         

17. Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dun examen  dunha 

avaliación.         

18. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final. 

         

19. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación extraordinaria. 

         

20. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento dos materiais pendentes.         

21. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación desas materias pendentes.         

22. Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada estándar. 

         

23. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. vinculados os estándares.         

24. Adecuación das medidas específicas de atención ó alumnado con NEAE. 

         

25. Grado de desenvolvemento das actividades complementarias  extraescolares 

previstas.         

26. Adecuación de los mecanismos para informar a las familias sobre criterios de 

evaluación, estándares e instrumentos.         

27. Adecuación dos mecanismos para informar as familias sobre os criterios de 
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promoción. 

28. Adecuación do seguimiento e da revisión da programación ólargo do curso.         

29. Contribución desde a materia ó plan de lectura del centro. 

         

30. Grado de integración das TIC no desenvolvemento da materia.         

 

 

 

 

 

16. PLAN LECTOR 
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1.INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

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 
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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. 

Nos dous cursos dedicouse un bloque ao estudo desta civilización, co obxecto de 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. 

No derradeiro curso, o estudo da cultura grega oriéntase principalmente ao coñecemento das 

manifestacións literarias, aproveitando os coñecementos da lingua xa adquiridos para introducir o 

alumnado no estudo da orixe e a evolución dos xéneros, mediante a lectura de fragmentos das obras 

orixinais, utilizándoas como instrumento para comprender as claves esenciais da sociedade en que 

viron a luz. 

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. 

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, 
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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. 

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 κακ 

 

 

2. CONTRIBUCIÓN AS COMPETENCIAS BÁSICAS 

As competencias do currículo establecidas pola normativa básica para o noso sistema educativo son: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

c) Competencia dixital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociais e cívicas. 

f) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

g) Conciencia e expresións culturais. 

Non se pode establecer unha relación exclusiva entre asignaturas e competencias; a relación 

entre competencias e asignaturas é transversal, é dicir, ao desenvolvemento dunha competencia 

contribúese desde todas as asignaturas en maior ou menor medida e, en consecuencia, desde unha 

asignatura contribúese ao desenvolvemento de todas as competencias, igualmente, en maior ou menor 

medida. 

Así pois, na aprendizaxe por competencias, a asignatura de gregodesempeña un papel esencial 

xunto ás demais asignaturas que cursa o alumno. Por outra banda, é evidente que a asignatura de 

grego contribuirá en maior medida ao desenvolvemento de determinadas competencias, polo que é 

preciso sinalar en que aspectos contribúe a materia a ese desenvolvemento en cada una delas. 

Referiremos pois esta contribución e máis adiante a súa relación cos obxectivos da materia. 
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Competencia en comunicación lingüística 

A competencia en comunicación lingüística debemos vinculala coa práctica social da comunicación, 

sexa oral ou escrita. A asignatura de grego contribúe de forma especial e significativa ao 

desenvolvemento da mesma desde moitos e diferentes contidos e actividades, de modo que os 

alumnos que cursan a asignatura adquiren unha especial preparación para afrontar con éxito situacións 

de comunicación oral ou escrita, todo iso desde unha mellora evidente da comprensión formal do acto 

comunicativo nas súas diferentes modalidades e dunha especial preparación para a motivación e 

creación de distintos tipos de mensaxes. A nosa asignatura aporta ao desenvolvemento desta 

competencia, entre outras contribucións: 

• Acceso a textos literarios traducidos como fonte de aprendizaxe e lecer. 

• Comprensión do compoñente lingüístico da propia lingua e das linguas estranxeiras. 

• Comprensión e expresión correcta de textos diversos que permiten unha mellor interacción 

social. 

• Contextualización do acto comunicativo nas súas diferentes modalidades. 

Desenvolvemento de distintos rexistros lingüísticos e a súa correcta aplicación. 

• Desenvolvemento da capacidade crítica ante a mensaxe e o seu contido. 

• Facilidade para a aprendizaxe de linguas estranxeiras e a comunicación oral e escrita nas 

mesmas. 

• Fomento da capacidade creativa lingüística. 

• Melloría na comprensión e a emisión de mensaxes orais e escritas. 

• Melloría na motivación da aprendizaxe a partir da melloría na comprensión e expresión 

lingüística. 

• Preparación para un mellor acceso a diferentes culturas e, en consecuencia, a unha mellor 

comprensión da diversidad cultural do mundo actual. 

• Preparación para un mellor acceso ao coñecemento mediante a lectura de textos orixinais. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

A contribución da asignatura de grego a esta competencia céntrase en especial en desenvolver 

aspectos esenciais da formación dos alumnos, como son: 

• Fomento de valores relacionados co rigor argumental, a veracidade e responsabilidade dos 

xuízos e as conclusións emitidos. 

• Desenvolvemento da capacidade crítica e análise razoada de problemas e situacións. 

• Desenvolvemento de aspectos de cuantificación de obxectos, relación e situacións. 

• Capacidade de aplicar o razonamiento matemático e as súas ferramentas para describir e 
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interpretar fenómenos, feitos e situacións en distintos contextos. 

• Desenvolvemento de destrezas para a emisión de xuízos razoables e argumentados fundados 

nos datos que se manexan. 

• Análise de espazo e forma mediante a interpretación de patróns, elaboración e lectura de 

mapas, interpretación de obxectos etc. 

• Interpretación de relacións temporais de obxectos e circunstancias. 

• Desenvolvemento do pensamento científico mediante a aplicación de métodos propios e 

disciplina. 

• Promoción da investigación científica e achegamento aos métodos que lle son propios. 

• Elaboración de xuízos críticos sobre o desenvolvemento científico e tecnolóxico ao longo da 

historia. 

• Fomento de destrezas no uso das tecnoloxías. 

• Capacidade de transmisión adecuada dos coñecementos mediante o uso correcto da linguaxe 

propia da asignatura. 

 

Competencia dixital 

Na asignatura de grego, a contribución á competencia dixital é inherente á aprendizaxe da mesma, 

por canto o emprego das tecnoloxías dixitais convértese nun instrumento imprescindible no proceso 

de ensino-aprendizaxe da asignatura. Todo iso coa premisa da súa utilización creativa e crítica. Desta 

forma, a utilización das tecnoloxías dixitais na asignatura tradúcese nunha contribución clara ao 

desenvolvemento desta competencia: 

• Fomento do traballo colaborativo. 

• Coñecemento e emprego das principais aplicacións informáticas relacionadas co acceso á 

información, a súa elaboración e emprego para a comunicación, así como a creación de 

contidos. 

• Procura de información mediante motores de procura. 

• Análise e interpretación crítica da información obtida mediante as tecnoloxías dixitais. 

• Capacidade de transformación da información obtida de fontes dixitais e o seu 

almacenamiento en formatos correctos. 

• Creación de contidos en distintos formatos (imaxe, texto, audio, etc.) 

• Acceso e contribución ao coñecemento de dominio (wiki). 

• Presentación de contidos en formatos dixitais e correcta elección da aplicación máis adecuada 
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en función do contido e o receptor da mensaxe. 

Aprender a aprender 

A asignatura de grego debe contribuír de forma especial ao desenvolvemento desta competencia, 

potenciando nos alumnos a capacidade de iniciar, organizar e manterse na aprendizaxe; Iso 

conséguese motivando ao alumno na curiosidade pola asignatura, de modo que el mesmo séntase 

protagonista da súa aprendizaxe: 

• Motivación por aprender. 

• Organización e xestión da propia aprendizaxe. 

• Coñecemento e autonomía no propio proceso de aprendizaxe. 

• Xestión de tarefas: estratexias de planificación, elaboración, supervisión e resultados. 

• Capacidade de aprendizaxe en grupo. 

Competencias sociais e cívicas 

O traballo e o coñecemento da propia evolución da sociedade romana supón unha contribución 

excelente ao desenvolvemento das competencias sociais e cívicas, máxime nunha sociedade como a 

actual, tan dinámica e complexa. E iso é así dada a diversidad de situacións e relacións que o estudo 

da sociedade e a historia de Grecia ofrece ao alumno. Desta forma, ese estudo e coñecemento 

contribuirá ao desenvolvemento desta competencia do seguinte modo: 

• Capacidade para interpretar situacións e fenómenos sociais. 

• Desenvolvemento de actitudes de respecto nas relacións sociais desde o coñecemento do seu 

diversidad histórica. 

• Análise de situacións para a resolución de conflitos. 

• Afianzamento de valores democráticos e de participación na sociedade. 

• Contribución a mellóra das institucións desde o coñecemento da súa historia. 

• Conciencia de participación na sociedade actual desde o coñecemento da historia da 

organización do traballo e das relacións laborais. 

• Desenvolvemento de actitudes pola igualdade e a non discriminación entre homes e mulleres 

e entre diferentes grupos étnicos ou culturais, desde o estudo da súa evolución histórica. 

• Comprensión da realidade socioeconómica e de identidade cultural das sociedades actuais 

desde unha perspectiva histórica e cultural. 

• Aprendizaxe crítica de conceptos como cidadanía, Estado, democracia, xustiza e igualdade. 

• Respecto reflexivo e crítico ante as diferenzas existentes entre diferentes sistemas de valores. 
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Sentido da iniciativa e espíritu emprendedor 

Temos que ter en conta que esta competencia implica basicamente a capacidade que ten o alumno 

para transformar as súas ideas en actos. Ao desenvolvemento do proceso que implica esa 

transformación contribúe a asignatura de grego mediante: 

• Capacidade para pensar de forma creativa. 

• Recoñecemento de actitudes emprendedoras en personaxes históricos. 

• Fortalezas e debilidades de diferentes feitos históricos estudados (xestión de recursos, 

funcionamento de grupos humanos, valores, etc.). 

• Capacidade de análise, planificación, organización e xestión de tarefas. 

• Comunicación e presentación de proxectos. 

• Capacidade de traballo individual e en grupo. 

• Capacidade de autoevaluación. 

• Desenvolvemento do criterio propio e autonomía na xestión da aprendizaxe para alcanzar os 

obxectivos planificados polo alumno. 

Conciencia e expresións culturais 

O coñecemento e achegamento á sociedade, á cultura, á literatura, ao pensamento e ás manifestacións 

artísticas da grecia antiga contribúe de xeito especial ao desenvolvemento desta competencia: 

• Coñecemento do legado cultural e artístico da Grecia antiga. 

• Aprecio e valoración crítica das diferentes manifestacións culturais e artísticas. 

• Análise do legado cultural e artístico da Roma antiga como elemento fundamental da cultura 

europea. 

• Contribución á capacidade de comprensión e expresión artística do alumno. 

• Desenvolvemento dointerese polas manifestacións culturais e artísticas. 

• Coñecemento de autores, obras, xéneros e estilos das diversas manifestacións artísticas 

romanas e o seu influxo nas manifestacións culturais e artísticas ao longo da historia ata a 

cultura e a arte contemporánea. 

• Desenvolvemento de valores relativos á conservación do patrimonio e aprecio pola herdanza 

cultural e artística 
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3.OBXECTIVOS 

O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 

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 habilidadbásicas 

propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investiga-ción 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. 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa 

conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 
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4.CONCRECION PARA CADA ESTANDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DE: 

 

a. Temporalización 

b. Grado mínimo para superar a materia. 

c. Procedementos e instrumentos de avaliación 

 

 

1º TRIMESTRE 

 

CONTIDOS MÍNIMOS 

• Repaso da flexión nominal e verbal. 

• Morfología e sintase dos participios. 

• Os verbos contractos vocálicos y consonánticos. Verbos en “mi”. 

• Repaso das estructuras sintácticas: oración de relativo, completivas e comparativas. 

• A oración subordinada. 

• Helenismos e raíces prefijas e sufixas máis frecuentes. 

• Literatura: a épica homérica, o drama. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

-Recoñecer 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.CL 

-Recoñecer con seguridade e axudándose do dicionario calquera tipo de formas verbais, conxúgaas e 

sinala o seu equivalente en galego e/ou en castelán.CL 

-Nomear e describe as categorías gramaticais, sinalando as características que as distinguen.CL 

-Identificar e distinguir en palabras propostas os seus formantes, sinalando e diferenciando lexemas 

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

-Saber determinar a forma, a clase e a categoría gramatical das palabras dun texto, detectando 

correctamente coa axuda do dicionario os morfemas que conteñen.CL 

Coñecer, analizar e traducir correctamente as construcións de participio, relacionándoas con 

construcións análogas noutras linguas que coñeza.CL 

-Recoñecr, distinguir e clasificar os tipos de oracións e as construcións sintácticas gregas, 

relacionándoas con construcións análogas noutras linguas que coñeza.CL 

-Identificar 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.CL 

Describrr as características esenciais dos xéneros literarios gregos, e identifica e sinala a súa presenza 

nos textos propostos.CL 

-Distinguir o xénero literario ao que pertence un texto, as súas características e a súa estrutura.CL 

CEC 

-Realizar eixes cronolóxicos e sitúa neles autores, obras e outros aspectos relacionados coa literatura 

grega. CL 

-Explorar a conservación dos xéneros e os temas literarios da tradición grega mediante exemplos da 

literatura contemporánea, e analiza o uso que se fixo deles.CL CEC 

-Poder establecer relacións e paralelismos entre a literatura grega e a posterior.CEC 
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-Nomear autores representativos da literatura grega, encádraos no seu contexto cultural e cita e 

explica as súas obras máis coñecidas.CEC 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

-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.CL 

-Recoñece con seguridade e axudándose do dicionario calquera tipo de formas verbais, conxúgaas e 

sinala o seu equivalente en galego e/ou en castelán.CL 

-Nomea e describe as categorías gramaticais, sinalando as características que as distinguen.CL 

-Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, sinalando e diferenciando lexemas e 

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

-Sabe determinar a forma, a clase e a categoría gramatical das palabras dun texto, detectando 

correctamente coa axuda do dicionario os morfemas que conteñen.CL 

Coñece, analiza e traduce correctamente as construcións de participio, relacionándoas con 

construcións análogas noutras linguas que coñeza.CL 

-Recoñece, distingue e clasifica os tipos de oracións e as construcións sintácticas gregas, 

relacionándoas con construcións análogas noutras linguas que coñeza.CL 

-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.CL 

Describe as características esenciais dos xéneros literarios gregos, e identifica e sinala a súa presenza 

nos textos propostos.CL 

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

CEC 

-Realiza eixes cronolóxicos e sitúa neles autores, obras e outros aspectos relacionados coa literatura 

grega. CL 

-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.CL CEC 

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

-Nomea autores representativos da literatura grega, encádraos no seu contexto cultural e cita e explica 

as súas obras máis coñecidas.CEC 

 

2º TRIMESTRE 

 

CONTIDOS MÍNIMOS 

• Traducción e comentario de textos. 

• Literatura: A lírica, a Historiografía. 

• Helenismos e raíces sufixas e prefixas máis frecuentes. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

-RecoñeceR 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.CL 

-RecoñeceR con seguridade e axudándose do dicionario calquera tipo de formas verbais, conxúgaas 

e sinala o seu equivalente en galego e/ou en castelán.CL 
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-Nomear e describir as categorías gramaticais, sinalando as características que as distinguen.CL 

-Identificar e distinguir en palabras propostas os seus formantes, sinalando e diferenciando lexemas 

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

-Sabe determinar a forma, a clase e a categoría gramatical das palabras dun texto, detectando 

correctamente coa axuda do dicionario os morfemas que conteñen.CL 

Coñecer, analizar e traducir correctamente as construcións de participio, relacionándoas con 

construcións análogas noutras linguas que coñeza.CL 

-Recoñecer, distinguir e clasifica os tipos de oracións e as construcións sintácticas gregas, 

relacionándoas con construcións análogas noutras linguas que coñeza.CL 

-Identificar 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.CL 

Describir as características esenciais dos xéneros literarios gregos, e identifica e sinala a súa presenza 

nos textos propostos.CL 

-Distinguir o xénero literario ao que pertence un texto, as súas características e a súa estrutura.CL 

CEC 

-Realizar eixes cronolóxicos e sitúa neles autores, obras e outros aspectos relacionados coa literatura 

grega. CL 

-Explorar a conservación dos xéneros e os temas literarios da tradición grega mediante exemplos da 

literatura contemporánea, e analiza o uso que se fixo deles.CL CEC 

-Poder establecer relacións e paralelismos entre a literatura grega e a posterior.CEC 

-Nomear autores representativos da literatura grega, encádraos no seu contexto cultural e cita e 

explica as súas obras máis coñecidas.CEC 

-Utilizar adecuadamente a análise morfolóxica e sintáctica de textos gregos para efectuar 

correctamente a súa tradución.CL 

- Utilizar 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 doestilo empregado polo/a 

autor/a.CD CL CAA 

-Aplica os coñecementos adquiridos para realizar comentario lingüístico, literario e histórico de 

textos. CL CEC CAA 

-Identificar o contexto social, cultural e histórico dos textos propostos, partindo de referencias 

tomadas dos propios textos e asociándoas con coñecementos adquiridos previamente. CEC CSC 

-Recoñecer e explica a partir de elementos formais o xénero e o propósito do texto.CL 

 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

-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.CL 

-Recoñece con seguridade e axudándose do dicionario calquera tipo de formas verbais, conxúgaas e 

sinala o seu equivalente en galego e/ou en castelán.CL 

-Nomea e describe as categorías gramaticais, sinalando as características que as distinguen.CL 

-Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, sinalando e diferenciando lexemas e 

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

-Sabe determinar a forma, a clase e a categoría gramatical das palabras dun texto, detectando 

correctamente coa axuda do dicionario os morfemas que conteñen.CL 

Coñece, analiza e traduce correctamente as construcións de participio, relacionándoas con 
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construcións análogas noutras linguas que coñeza.CL 

-Recoñece, distingue e clasifica os tipos de oracións e as construcións sintácticas gregas, 

relacionándoas con construcións análogas noutras linguas que coñeza.CL 

-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.CL 

Describe as características esenciais dos xéneros literarios gregos, e identifica e sinala a súa presenza 

nos textos propostos.CL 

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

CEC 

-Realiza eixes cronolóxicos e sitúa neles autores, obras e outros aspectos relacionados coa literatura 

grega. CL 

-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.CL CEC 

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

-Nomea autores representativos da literatura grega, encádraos no seu contexto cultural e cita e explica 

as súas obras máis coñecidas.CEC 

-Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e sintáctica de textos gregos para efectuar 

correctamente a súa tradución.CL 

- 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 doestilo empregado polo/a 

autor/a.CD CL CAA 

-Aplica os coñecementos adquiridos para realizar comentario lingüístico, literario e histórico de 

textos. CL CEC CAA 

-Identifica o contexto social, cultural e histórico dos textos propostos, partindo de referencias tomadas 

dos propios textos e asociándoas con coñecementos adquiridos previamente. CEC CSC 

-Recoñece e explica a partir de elementos formais o xénero e o propósito do texto.CL 

 

 

 

 

3º TRIMESTRE 

 

CONTIDOS MÍNIMOS 

• Traducción e comentario de textos. 

• Literatura: a Oratoria, a Fábula. 

• Helenismos e raíces sufixas e prefixas máis frecuentes. 

• Os dialectos gregos. Do grego clasico ao grego moderno. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

-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.CL 
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-Recoñece con seguridade e axudándose do dicionario calquera tipo de formas verbais, conxúgaas e 

sinala o seu equivalente en galego e/ou en castelán.CL 

-Nomea e describe as categorías gramaticais, sinalando as características que as distinguen.CL 

-Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, sinalando e diferenciando lexemas e 

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

-Sabe determinar a forma, a clase e a categoría gramatical das palabras dun texto, detectando 

correctamente coa axuda do dicionario os morfemas que conteñen.CL 

Coñece, analiza e traduce correctamente as construcións de participio, relacionándoas con 

construcións análogas noutras linguas que coñeza.CL 

-Recoñece, distingue e clasifica os tipos de oracións e as construcións sintácticas gregas, 

relacionándoas con construcións análogas noutras linguas que coñeza.CL 

-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.CL 

Describe as características esenciais dos xéneros literarios gregos, e identifica e sinala a súa presenza 

nos textos propostos.CL 

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

CEC 

-Realiza eixes cronolóxicos e sitúa neles autores, obras e outros aspectos relacionados coa literatura 

grega. CL 

-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.CL CEC 

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

-Nomea autores representativos da literatura grega, encádraos no seu contexto cultural e cita e explica 

as súas obras máis coñecidas.CEC 

-Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e sintáctica de textos gregos para efectuar 

correctamente a súa tradución.CL 

- 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 doestilo empregado polo/a 

autor/a.CD CL CAA 

-Aplica os coñecementos adquiridos para realizar comentario lingüístico, literario e histórico de 

textos. CL CEC CAA 

-Identifica o contexto social, cultural e histórico dos textos propostos, partindo de referencias tomadas 

dos propios textos e asociándoas con coñecementos adquiridos previamente. CEC CSC 

-Delimita ámbitos de influencia dos distintos dialectos, situando con precisión puntos xeográficos, 

cidades ou restos arqueolóxicos coñecidos pola súa relevancia histórica. CCLCDCEC 

-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.CCLCAA 

-Coñece a pronuncia da lingua grega moderna e utiliza algunhas palabras e expresións básicas.CL 

 

5. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

O curso comezará co repaso e estudio sistemático da gramática grega , afondando no estudio das 

formas verbais imprescindibles para a interpretación dos textos. 

Por outra banda , traballarase a traducción de textos , primeiro de xeito c e despois individualmente ( 

neste último caso manexando cada alumno o seu propio diccionario ) comentando os aspectos 

morfosintácticos , culturais e literarios pertinentes. 
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Apartir do segundo trimestre realizarase unha proba semanal de traducción dun texto 

Que tamén servirá de práctica para o exame de selectividade. 

Haberá unhas obras literarias de lectura obrigada que se comentarán en clase con referencia as 

características principais do xénero ó que pertencen e a súa influencia na literatura universal. 

 

Metodoloxía en caso de confinamento domiciliario total ou parcial: 

 

Este é o curso deste departamento que está a requerir un reforzo específico , xa que hai unha cantidade 

importante de materia do curso Grego I que non se impartiu ,debido as especiais circustancias do 

curso anterior. 

Das catro horas á semana de que dispón a materia  dúas están a ser empregadas en repaso e reforzo 

desta materia e as outras dúas na materia nova da programación de Grego II. 

Ainda que o alumnado está a facer un esforzo importante, non está a resultar doado e se requerirá 

unha adaptanción para acadar os obxectivos deste curso e a superación das probas ABAU. 

 

Por outro lado, este Departamento creou, tal e como é preceptivo unha aula Moodle, a través da que 

se accederá a unha Google clasroom e unha páxina de Google site denominada “La vida en griego”. 

A clasroom funcionará como “caderno”do alumnado e taboleiro dos traballos propostos polo 

profesorado. Na páxina de Google site, desarrollaranse os distintos temas da programación didáctica 

deste Departamento e tamén os cuestionarios que servirán para á realización dos exámenes on-line, 

cando sexa necesario. 

 

6.MATERIAIS E RECURSOS 

Dicionario grego-español VOX 

Libro de grego ed Bahía 

Textos orixinais Platón e Jenofonte e autores de lectura obrigada no apartado de literatura. 

Páxina goole site “ La vida en griego”. 

 

7.CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

O alumno será avaliado coa suma das calificacións obtidas en distintas probas escritas que, no caso 

das dúas útimas avaliacións , e unha vez que o alumno esté familiarizado coa técnica de traducción , 

terán unha peridicidade semanal. 

Os contidos serán considerados susceptibles de avaliación  continua , considerando que o alumno que 

aprove a última avaliación recuperará automáticamente as duas anteriores. 

No primeiro trimestre a nota resultante será a media dos cuestionarios escritos realizados. 
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Si a nota resultante non é un número exacto, acadarase o número inmediatamente superior, si está por 

encima da calificación “ coma cinco” e o inferior , si está por debaixo desta , incluída a fronteira de 

aprovado / suspenso. 

 

 

8. INDICADORES DO LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRACTICA 

DOCENTE 

 

 

Serán o progreso dos procedementos empregados  durante o curso, sendo avaliados polo profesor a 

través dos exercicios propostos na aula ye exames realizados en cada trimestre. 

Idicadores do proceso de ensinanza 

 

 

 ESCALA 

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado 1 2 3 4 

2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe     

3. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física del alumnado     

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado     

5. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado     

6. Mantivose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado     

7.  Adoptaronse as medidas curriculares adecuadas para atender ó alumnado con 

NEAE 

    

8 Adoptaronse as medidas organizativas adecuadas para atender ó alumnado con 

NEAE 

    

9. Atendeuse adecuadamente á diversidad del alumnado     

10. Emoregárnse distintos instrumentos de avaliación     

11. Deuse un peso real á observación do traballo na aula     

12. Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro del grupo     

Indicadores de logro de la práctica docente 

 ESCALA 

1. Como norma xeral, danse explicacións xenaies para todo o alumnado 1 2 3 4 

2. Ofrécese a cada alumno/a explicación individualizada que precisa     

3. Elabóranse actividades  atendendo á diversidade     

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con 

NEAE 

    

5. Empréganse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar     

6. Combínase o traballo individual e en equipo     

7. Potencianse estratexias de animación á  lectura     

8. Potencianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita     

9. Incorpóranse as TIC ós procesos de enseñanza-aprendizaje     

10. Prestase  atención ós elementos transversaies vinculados a cada estándar     
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11. Ofrecense ó alumnado de forma rápida os resultados de traballos, pruebas, etc.     

12.  Analizase e comenta se co  alumnado a corrección de esos traballos     

13. Dase ó alumnado a posibilidade de visualizar e comentar  os seus acertos e erros     

14. Grado de implicación do profesorado en la función da titoría e orientación     

15. Adecuación, despois da sua aplicación, das ACS propostas e aprobadas     

16. As medidas de apoio, reforzo, etc están claramente vinculadas ós estándares     

17. Evalúase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación     

 

9. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO , RECUPERACIÓN E 

AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENDES 

 

Ningún alumno deste centro se atopa nesta situación. 

No caso de que algún alumno procedente doutro centro tivese o Grego I pendente d , este Seminario 

proporalle a posibilidade de realizar unha serie de traballos por trimestre que o eximan da necesidade 

da realización dunha proba escrita. 

Polo tanto e consesuado co alumnado , este Seminario establecerá un día de consulta á semana para 

se poidan plantexar dúbidas, así como realizar preguntas ou solicitar material que facilite a realización 

de estes traballos 

Así mesmo, o alumnado tambén  poderá optar á realización dunha proba extraordinaria no mes de 

maio, e, de non superala materia, outra no mes de Setembro, na que deberá superalos contados 

mínimos anteriormente propostos nesta programación. 

 

10. ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO ALUMNADO 

ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS EN DETERMINADAS MATERIAS , 

NO CASO DO BACHARELATO 

A totalidade do alumnado que cursa este ano a materia Grego II ten cursado a materia Grego I neste 

mesmo centro e, polo tanto , como hai unha única profesora da materia, eses coñecementos están 

debidamente acreditados. No caso de que se incorpore a aula un alumno ou alumna procedente doutro 

centro, realizaráselle unha proba inicial no mes de setembro que recolla os principais aspectos da 

programación deste Departamento na materia Grego I nos ámbitos de morfoloxía, sintase e 

etimoloxías , que serían os máis relevantes. No caso de non ter acadado os obxectivos propostos polo 

Departamento ofrecesáselle material e proporáselle a realización de tarefas que serán corrixidas e 

debidamente explicadas pola profesora da materia. 

 

11. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS E COLECTIVAS QUE 

SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS. 

 

A totalidade do alumnado que cursa Grego II xa ten cursado a materia Grego I e, dado que este 

Seminario ten unha única profesora , os coñecementos previos dos alumnos son sobradamente 

coñecidos. 

Realízanse cuestionarios escritos e probas orais nos que se comproban diversos aspectos de gramática 

e sintase necesarios para continuar co desenvolvemento desta materia. Así mesmo , os alumnos 

realizan uhna proba de traducción dun pequeño texto no inicio do curso. A partir dela comenzase cun 

repaso dos principais aspectos da materia do curso anterior. 
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12 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

Non se detectan alumnos con necesidades especiais na aula, pero, ante calquera dificultade que 

presenten para a asimilación da materia,se lles facilitará un material de reforzo para que realicen 

durante a fin de semana en casa. Este material será corixido polo profesor  e comentado co alumno. 

Igualmente sucederá con aqueles que ,pola contra, destaquen moito intelectualmente e necesiten unha 

resposta a esta característica que os motive e facilite un desarrollo intelectual ó seu propio ritmo. 

13. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLRÁN NO 

CURSO 

 

 A materia GREGO II permite o traballo dos temas transversáis dende varios dos seus contidos xa que 

a lingua en sí , tanto o grego antigo como a lingua materna do alumnado ( castelán o galego) e un 

patrimonio e unha preciada posesión que o alumno debe aprender a valorar como vehículo principal 

da súa cultura. 

Tal obxectivo pode lograrse no estudio do grego ,pero tamén no das raíces de orixe grega que o 

alumno ten nas súas propias linguas. 

Consideramos, polo tanto, que este será o tema transversal de fondo que nos acompañará durante todo 

o curso. 

Tamén o alumno será motivado para valorala historia, literatura, filosofía , arte  e cultura helénicas , 

en xeral , como parte do seu propio patrimonio persoal e , polo tanto tamén será motivado para 

respetalo, xa que verá de xeito inmediato a repercusión na súa cultura e na súa vida cotiá. 

Dun xeito moi especial, o estudio da evolución das distintas formas de goberno na antiga Grecia 

dende a Monarquía  , pasando polas Oligarquías e Tiranías tan características do pobo grego ata 

chegar a Democracia, permitirán fomentar valores como o diálogo, a igualdade ,a paz etc 

Neste sentido, tamén son adecuados o estudio de temas como “ A sociadade grega” (con referencia 

especial hacia a esclavitude e a situación das mulleres ´. 

 

 

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

En principio , este Departamento non ten pensado realizar ningunha actividade complementaria ainda 

que sí colaborar e participar nas propostas doutros Departamentos 

 

 

15. MECANISMOS DE REVISIÓN DE AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS 

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E 

PROCESOS DE MELLORA 

 

• Periodicidade coa que é revisada a programación. 

• Contidos que foi preciso revisar con relación á progarmación prevista. 

• Medidas que se adoptarán como resultado da revisión. 

Indicadores 
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 Escala 

 1 2 3 4 

1. Adecuación do deseño das las unidades didácticas, temas o proxectos a partir dos  

elementos do currículo.         

2. Adecuación de la secuenciación e da temporalización das unidades didácticas / temas 

/ proxectos.         

3. O desenvolvememento da programación respondeu á  secuenciación á temporalización 

previstas.         

4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das unidades, temas o 

proxectos.         

5. Adecuación do grado mínimo de consecución fixado para cada estándar. 

         

6. Asignación de cada estándar do peso correspondente  na calificación. 

         

7. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a sua avaliación. 

         

8. Asociación de cada estándar cos los elementos transversaises a desenvolver. 

         

9. Fixación dunha estratexia metodolóxica común para todo o departamento. 

         

10. Adecuación de la secuencia de trabajo en el aula. 

         

11. Adecuación dos materiais didácticos empregados. 
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12. Adecuación do libro de texto         

13. Adecuación do plan de avaluación inicial deseñado, incluídas as consecuencias da 

prueba.         

14. Adecuación de la prueba de evaluación inicial, elaborada a partir de los estándares.         

15. Adecuación d0 procedemento de acreditación de coñecimientos previos. 

         

16. Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación continua: probas, 

traballos, etc.         

17. Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dun examen  dunha 

avaliación.         

18. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final. 

         

19. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación extraordinaria. 

         

20. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento dos materiais pendentes.         

21. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación desas materias pendentes.         

22. Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada estándar. 

         

23. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. vinculados os estándares.         

24. Adecuación das medidas específicas de atención ó alumnado con NEAE. 

         

25. Grado de desenvolvemento das actividades complementarias  extraescolares 

previstas.         
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26. Adecuación de los mecanismos para informar a las familias sobre criterios de 

evaluación, estándares e instrumentos.         

27. Adecuación dos mecanismos para informar as familias sobre os criterios de 

promoción.         

28. Adecuación do seguimiento e da revisión da programación ólargo do curso.         

29. Contribución desde a materia ó plan de lectura del centro. 

         

30. Grado de integración das TIC no desenvolvemento da materia.         

 

Observacions: 
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15. PLAN LECTOR 
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