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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 

 Cultura Clásica é unha materia optativa de 3ºESO necesaria para comprender mellor o mundo 

actual, xa que ao coñecer as raíces do mundo occidental, das .civilizacións grega e latina nos 

ámbitos literario, artístico, filosófico, científico, sociopolítico e lingüístico, poderá tomar conciencia 

da influencia, mantemento e a presenza destes aspectos na cultura occidental actual, e comprender a 

súa identidade cultural, así como as manifestacións que a definen. 

 A materia de Cultura Clásica  de 3º ESO está adscrita ao Departamento de Xeografía e 

Historia, sendo impartida  por Iria Vaz Hervella e conta con  dúas horas semanais. O número de 

alumnos matriculados é de 5.  

2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE      

                                                                                                                                         

 A diversidade dos nosos alumnos e alumnas, cos seus estilos de aprendizaxe diferentes, hanos 

de conducir a traballar desde as diferentes potencialidades de cada un deles, apoiándonos sempre 

nas súas fortalezas para poder dar resposta ás súas necesidades.                                  

 Na área de Cultura Clásica incidiremos no adestramento de todas as competencias de xeito 

sistemático, facendo fincapé nos descritores máis afíns á área.  

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía  

 A aprendizaxe da Cultura Clásica vai contribuír ao desenvolvemento desta competencia na 

medida que axuda a coñecer a orixe da matemática moderna, xa que moitos dos principios e 

teoremas que se empregan actualmente foron desenvolvidos polos matemáticos gregos. Tamén 

moitas das ciencias tiveron o seu primeiro desenvolvemento na Antigüidade, como a xeografía, a 

zooloxía, a botánica ou a astronomía.   

 Ademais, o coñecemento de étimos grecolatinos presentes na linguaxe matemática axuda a 

mellorar a comprensión de conceptos, enunciados e outros contidos científicos e matemáticos. Os 

descritores que traballaremos fundamentalmente serán:  

• Desenvolver e promover hábitos de vida saudable en canto á alimentación e ao exercicio físico.  

• Xerar criterios persoais en torno á visión social da estética do corpo humano fronte ao seu coidado 

saudable.  

• Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá.  

• Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a comprensión da realidade circundante en 

distintos ámbitos (biolóxico, físico, químico, tecnolóxico, xeográfico...).  
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Comunicación lingüística  

 A aprendizaxe da materia contribúe á adquisición e traballo desta competencia coa lectura e 

comprensión de fontes escritas, coa elaboración e análise de textos, coas exposicións orais sobre 

diversos temas, coa utilización dun vocabulario moi amplo ao ter que manexar termos que proveñen 

do grego e do latín principalmente. Ademais, o alumno poderá afondar na comprensión da propia 

lingua e no uso desta como elemento esencial para a comunicación e para a adquisición de 

coñecementos. Adestrar os descritores indicados garántenos unha maior comprensión por parte do 

alumnado, o que nos leva a un coñecemento profundo e a adquirir con gran destreza aquilo que nos 

propoñemos. Os descritores que priorizaremos serán:  

• Comprender o sentido dos textos escritos e orais.  

• Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia.  

• Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, escoita atenta ao 

interlocutor...  

• Manexar elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes rexistros nas diversas situacións 

comunicativas.  

•  Entender o contexto sociocultural da lingua, así como a súa historia para darlle un mellor uso.  

En caso de centros bilingües ou plurilingües que impartan a materia noutra lingua:  

• Manter conversacións noutras linguas sobre temas cotiáns en distintos contextos.  

• Producir textos escritos de diversa complexidade para o seu uso en situacións cotiás ou de 

materias diversas.  

• Utilizar os coñecementos sobre a lingua para buscar información e ler textos de diversa índole.  

                                                                                                                                     

Competencia dixital  

 Esta materia contribúe a esta competencia posto que a súa dimensión histórica e cultural 

favorece que o alumnado utilice as novas tecnoloxías para seleccionar de forma adecuada diversas 

fontes de información, analizalas e interpretalas, valorar a súa validez e fiabilidade e traballar de 

xeito colaborador sobre os materiais seleccionados. Ademais, tamén fomenta a presentación de 

traballos en soporte dixital e favorece o desenvolvemento das habilidades necesarias para a súa 

exposición de forma autónoma que lles permita chegar a conclusións novas e resolver situacións de 

forma orixinal, sentíndose autores e protagonistas dos resultados e conclusións obtidos. Para iso, 

neste área traballaremos os seguintes descritores da competencia:                                                                                                                              

• Empregar varias fontes para a busca de información.  

• Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade.  
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• Elaborar información propia derivada da información obtida a través de medios tecnolóxicos.  

• Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións diversas.  

• Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento.  

• Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida diaria.  

 

Conciencia e expresións culturais  

 Por medio da Cultura Clásica o alumnado aprende a apreciar manifestacións culturais e artísticas 

en xeral (literatura, pintura, escultura, arquitectura, dereito, institucións políticas, historia, 

filosofía...); a valorar feitos culturais, como a mitoloxía ou a relixión, que forman parte da tradición 

da nosa civilización; a recoñecer o concepto da estética e a beleza; a ampliar a súa visión do mundo 

con visitas a museos e exposicións, co coñecemento doutras linguas e outras culturas, co teatro, a 

ópera, a música, etc. Todo iso contribúe, sen dúbida, á adquisición desta competencia. Para iso, 

neste área, traballaremos os seguintes descritores da competencia:  

• Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural.  

• Apreciar a beleza das expresións artísticas e do cotián.  

• Elaborar traballos e presentacións con sentido estético.  

• Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural nas súas distintas vertentes (artístico-literaria, 

etnográfica, científico-técnica...), e cara ás persoas que contribuíron ao seu desenvolvemento. 

  

Competencias sociais e cívicas  

 Esta competencia adquírese ao entender a civilización grega e romana como creadoras dos 

dereitos e deberes dos individuos e os grupos e dos mecanismos que aseguran a súa participación na 

vida pública. O estudo desta materia desenvolve no alumnado actitudes de cidadáns activos e 

comprometidos mediante a comprensión do noso pasado, o estudo da configuración social e 

política, os acontecementos máis destacados da súa historia, o seu concepto de ocio e de traballo e a 

influencia que todo iso tivo na configuración da sociedade actual en todas as súas dimensións. A 

tolerancia, a capacidade de respectar as diferenzas e o diálogo como base dos acordos son algunhas 

das destrezas que o alumnado tamén adquire grazas ao papel mediador de Grecia e de Roma. Os 

descritores que adestraremos son os seguintes:  

• Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación establecidos.  

• Recoñecer a riqueza que supón a diversidade de opinións e ideas.  

• Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela.  

• Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores.  

• Respectar os distintos ritmos e potencialidades.  
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• Involucrarse ou promover accións cun fin social. 

                                                                                                                                               

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  

 Esta materia contribúe a fomentar a autonomía e iniciativa persoal na medida que se utilizan 

procedementos que esixen planificar, avaliar distintas posibilidades e tomar decisións. A exposición 

de traballos individuais ou en grupo e a realización de debates implican valorar as achegas doutros 

compañeiros, aceptar posibles erros, e non se render ante as dificultades. En definitiva, achega 

posibilidades de mellora e fomenta o afán de superación. Os descritores que adestraremos son:  

• Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas.  

• Ser constante no traballo, superando as dificultades.  

• Xestionar o traballo do grupo, coordinando tarefas e tempos.  

• Dar prioridade á consecución de obxectivos de grupo fronte a intereses persoais.  

• Dirimir a necesidade de axuda en función da dificultade da tarefa.  

• Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas.  

• Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema. 

 

Aprender a aprender                                                                                                                                                               

 O estudo desta materia contribúe a que o alumno sexa consciente de que ao longo da historia da 

humanidade o home sempre estivo a aprender e baseou a aprendizaxe nos coñecementos anteriores. 

Esta competencia supón ter ferramentas que faciliten a aprendizaxe, pero tamén ter unha visión 

estratéxica dos problemas e saber prever e adaptarse aos cambios que se producen cunha actitude 

positiva. Os descritores que adestraremos son:  

• Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe.  

• Xestionar os recursos e motivacións persoais a favor da aprendizaxe.  

• Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos.  

• Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, interdependente...  

• Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos resultados 

intermedios.  

• Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 

O peso de cada competencia na avaliación será a seguinte: 

CAA CCEC CCL CD CMCCT CSC CSIEE 

20% 15% 20% 15% 10% 20% 0% 

                           



 

3. CONCRECIÓN DE OBXECTIVOS ESO 

 

 
Cultura Clásica. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

 
Bloque 1. Xeografía  

 f 

 o 

 B1.1. Marco 

xeográfico das 
civilizacións grega e 
romana. 

 B1.1. Localizar nun mapa fitos 

xeográficos e enclaves concretos relevantes 
para o coñecemento das civilizacións grega 
e romana. 

 CCB1.1.1. Sinala sobre un mapa o marco xeográfico en que se sitúan en distintos 

períodos as civilizacións grega e romana, delimitando o seu ámbito de influencia, 
establecendo conexións con outras culturas próximas e situando con precisión 
puntos xeográficos, cidades ou restos arqueolóxicos coñecidos pola súa relevancia 
histórica. 

 CMCCT 

 CD 

 CAA 

 f 

 o 

 B1.1. Marco 

xeográfico das 
civilizacións grega e 
romana. 

 B1.2. Describir os marcos xeográficos en 

que se desenvolven as civilizacións grega e 
romana ao longo da súa historia. 

 CCB1.2.1. Enumera aspectos do marco xeográfico que poden ser considerados 

determinantes no desenvolvemento das civilizacións grega e latina, e achega 
exemplos para ilustrar e xustificar as súas formulacións. 

 CSC 

 CD 

 CAA 

 
Bloque 2. Historia  

 e 

 ñ 

 B2.1. Marco 

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

 B2.2. Marco 

histórico da 
civilización romana: 
Monarquía, República 
e Imperio. 

 B2.1. Identificar, describir e explicar o 

marco histórico en que se desenvolven as 
civilizacións grega e romana. 

 CCB2.1.1. Sabe enmarcar determinados feitos históricos nas civilizacións grega 

e romana e no período histórico correspondente, póndoos en contexto e 
relacionándoos con outras circunstancias contemporáneas. 

 CAA 

 CMCCT 

 CD 

 CSC 

 f 

 e 

 g 

 ñ 

 B2.1. Marco 
histórico da 
civilización grega: das 

civilizacións minoica e 
micénica ao mundo 
helenístico. 

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

cronolóxico feitos históricos. 

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

 CSIEE 

 CMCCT 

 CD 

 CSC 



 

 B2.2. Marco 

histórico da Monarquía 
 CCB2.2.2. Explica o proceso de transición que se produce entre as  CMCC 

 

 República e Imperio.  etapas da historia de Grecia e Roma, describindo as circunstancias que interveñen 

no paso de unhas a outras. 
 CAA 

 CSC 

 CCB2.2.3. Elabora eixes cronolóxicos en que se representen fitos históricos 

salientables, consultando ou non fontes de información. 
 CD 

 CMCCT 

 CSC 

 CCB2.2.4. Sitúa dentro dun eixe cronolóxico o marco histórico en que se 

desenvolven as civilizacións grega e romana, sinalando períodos e identificando en 
cada un as conexións máis importantes que presentan con outras civilizacións. 

 CMCCT 

 CD 

 CSC 

 ñ 

 o 

 B2.1. Marco 
histórico da 

civilización grega: das 
civilizacións minoica e 
micénica ao mundo 
helenístico. 

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

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

e Gallaecia. 

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

 CCEC 

 CAA 

 CSC 

 CCL 

 CCB2.3.2. Enumera, explica e ilustra con exemplos os aspectos fundamentais 
que caracterizan o proceso da romanización de Hispania e Gallaecia, sinalando a súa 
influencia na historia posterior do noso país. 

 CSC 

 CAA 

 CCEC 

 CCL 

 
Bloque 3. Mitoloxía  

 b  B3.1. O panteón 

grego e romano. 
 B3.1. Coñecer os principais deuses da 

mitoloxía grecolatina. 
 CCB3.1.1. Pode nomear coa súa denominación grega e latina os principais 

deuses e heroes da mitoloxía grecolatina, sinalando os trazos que os caracterizan, os 
seus atributos e o seu ámbito de influencia, explicando a súa xenealoxía e 
establecendo as relacións entre os diferentes deuses. 

 CD 

 CCEC 

 CCL 

 e  B3.2. Mitos 

grecolatinos. Os 
 B3.2. Coñecer os mitos e os heroes  CCB3.2.1. Identifica dentro do imaxinario mítico deuses, semideuses e  CCEC 

 

 a 

 b 

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

heroes, e explica os principais aspectos que os diferencian.  CD 

 CCL 



 

 ñ  CCB3.2.2. Sinala semellanzas e diferenzas entre os mitos da antigüidade clásica 

e os pertencentes a outras culturas, comparando o seu tratamento na literatura ou na 
tradición relixiosa. 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 CCB3.2.3. Recoñece e ilustra con exemplos o mantemento do mítico e da figura 

do heroe na nosa cultura, analizando a influencia da tradición clásica neste 
fenómeno e sinalando as principais semellanzas e diferenzas que se observan entre 
ambos os tratamentos, asociándoas a outros trazos culturais propios de cada época. 

 CCEC 

 CMCCT 

 CD 

 CSC 

 CCB3.2.4. Recoñece referencias mitolóxicas nas artes plásticas, sempre que 

sexan claras e sinxelas, describindo, a través do uso que se fai destas, os aspectos 
básicos que en cada caso se asocian á tradición grecolatina. 

 CCEC 

 CD 

 l 

 ñ 

 B3.3. Relixión 

grega. 
 B3.3. Coñecer e comparar as 

características da relixiosidade e da relixión 
grega coas actuais. 

 CCB3.3.1. Enumera e explica as principais características da relixión grega, 

póndoas en relación con outros aspectos básicos da cultura helénica e establecendo 
comparacións con manifestacións relixiosas propias doutras culturas. 

 CSC 

 CMCCT 

 CCEC 

 b  B3.4. Relixión 

romana: culto público 
e privado. 

 B3.4. Explicar os fundamentos da 

relixiosidade romana e distinguir a relixión 
oficial das manifestacións do culto privado. 

 CCB3.4.1. Distingue a relixión oficial de Roma dos cultos privados, e explica os 

trazos que lles son propios. 
 CSC 

 CMCCT 

 CCEC 

 
Bloque 4. Arte  

 l 

 b 

 B4.1. Fundamentos 

da arte clásica. 
 B4.1. Coñecer as características 

fundamentais da arte clásica e relacionar 
manifestacións 

 CCB4.1.1. Recoñece os trazos básicos da arte clásica nas manifestacións 

artísticas antigas e actuais. 
 CD 

 CCEC 
 

  artísticas actuais cos seus modelos 
clásicos. 

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

 CMCCT 

 CD 

 CCEC 

 l  B4.2. Arquitectura 

en Grecia e Roma: tipos 
de edificios e ordes 
arquitectónicas. 

 B4.2. Identificar as características máis 

salientables da arquitectura grecorromana en 
relación cos edificios máis singulares. 

 CCB4.2.1. Recoñece as características esenciais das arquitecturas grega e 

romana, identificando en imaxes a orde arquitectónica á que pertencen distintos 
monumentos, para razoar a súa resposta. 

 CCEC 

 CMCCT 

 CD 



 

 l  B4.3. Escultura en 

Grecia e Roma: etapas, 
estilos e temáticas. 

 B4.3. Coñecer as manifestacións 

escultóricas da arte grega e romana ao longo 
da Antigüidade e identificar a súa temática. 

 CCB4.3.1. Recoñece esculturas gregas e romanas en imaxes, encádraas nun 

período histórico e identifica nelas motivos mitolóxicos, históricos ou culturais. 
 CCEC 

 CMCCT 

 CD 

 l 

 ñ 

 B4.4. Enxeñería 

romana: obras públicas 
e urbanismo. Vías 
romanas. 

 B4.4. Coñecer as creacións urbanísticas 

romanas, así como a súa rede viaria. 
 CCB4.4.1. Describe as características, os principais elementos e a función das 

grandes obras públicas romanas, explicando e ilustrando con exemplos a súa 
importancia para o desenvolvemento do Imperio e a súa influencia en modelos 
urbanísticos posteriores. 

 CSC 

 CMCCT 

 CD 

 CCEC 

 e 

 ñ 

 B4.5. Herdanza 
clásica no patrimonio 
artístico. 

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

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

 CAA 

 CD 

 CCEC 

 CMCCT 

 
Bloque 5. Sociedade e vida cotiá  

 a  B5.1. Organización 

política en Grecia e en 
Roma. 

 B5.1. Coñecer as características das 

principais formas de organización política 
presentes no mundo clásico, e establecer 
semellanzas e diferenzas entre elas. 

 CCB5.1.1. Nomea os principais sistemas políticos da antigüidade clásica e 

describe, dentro de cada un, a forma de distribución e o exercicio do poder, as 
institucións, o papel que estas desempeñan e os mecanismos de participación 
política. 

 CSC 

 CCL 

 g  B5.2. Sociedade en 

Grecia e 
 B5.2. Coñecer as características e a 

evolución 
 CCB5.2.1. Describe a organización das sociedades grega e romana,  CSIE 

 

 h 

 ñ 

Roma: clases sociais. das clases sociais en Grecia e Roma. explicando as características das clases sociais e os papeis asignados a cada unha, 

relacionando estes aspectos cos valores cívicos da época e comparándoos cos 
actuais. 

 CSC 

 CCL 

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

 CCL 

 CSC 

 CCL 

 c 

 ñ 

 B5.3. A familia en 

Grecia e Roma. 
 B5.3. Coñecer a composición da familia e 

os papeis asignados aos seus membros. 
 CCB5.3.1. Identifica e explica os papeis que desempeña dentro da familia cada 

un dos seus membros, identificando e explicando a través deles estereotipos 
culturais e comparándoos cos actuais. 

 CSC 

 CCL 



 

 m  B5.4. Vida cotiá en 

Grecia e Roma: vivenda, 
hixiene, alimentación, 
vestimenta e traballo. 

 B5.4. Coñecer os trazos máis salientables 

da vida cotiá en Grecia e Roma. 
 CCB5.4.1. Identifica e describe os tipos de vivenda, o modo de alimentación, os 

hábitos de hixiene e a vestimenta en Grecia e Roma. 
 CD 

 CAA 

 CSC 

 CMCCT 

 CCL 

 CCB5.4.2. Identifica e describe formas de traballo e relaciónaas cos 

coñecementos científicos e técnicos da época, e explica a súa influencia no progreso 
da cultura occidental. 

 CAA 

 CMCCT 

 CSC 

 CCL 

 d  B5.5. Espectáculos 

públicos en Grecia e 
Roma. 

 B5.5. Identificar as principais formas de 

lecer da antigüidade. 
 CCB5.5.1. Describe as principais formas de lecer das sociedades grega e 

romana, analizando a súa finalidade, os grupos aos que van dirixidas e a súa función 
no desenvolvemento da identidade social. 

 CSIEE 

 CAA 

 CSC 

 CCL 

 ñ  B5.5. Os 

espectáculos públicos en 
Grecia e Roma. 

 B5.6. Relacionar e establecer semellanzas 

e diferenzas entre as manifestacións 
deportivas 

 CCB5.6.1. Explica a orixe e a natureza dos Xogos Olímpicos, comparándoos e 

destacando a súa importancia con respecto a outras 
 CD 

 CAA 
 

  da Grecia Clásica e as actuais. festividades deste tipo existentes na época, e comenta o seu mantemento no mundo 
moderno, establecendo semellanzas e diferenzas entre os valores culturais aos que 
se asocian en cada caso. 

 CSC 

 CCL 

 
Bloque 6. Lingua e literatura  

 e  B6.1. Historia da 

escritura. Signos e 
materiais. 

 B6.1. Coñecer a existencia de diversos 

tipos de escritura, distinguilos e comprender 
as súas funcións. 

 CCB6.1.1. Recoñece tipos de escritura, clasifícaos consonte súa natureza e a súa 

función, e describe os trazos que os distinguen. 
 CD 

 CCEC 

 CCL 

 e  B6.2. Orixe do 
alfabeto. O alfabeto 

grego e o alfabeto 
romano. 

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

actualidade. 

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

orixe. 

 CAA 

 CCEC 

 CCL 



 

 f  B6.2. Orixe do 

alfabeto. O alfabeto 
grego e o alfabeto 
romano. 

 B6.3. Recoñecer a presenza de elementos 

dos alfabetos grego e latino nos alfabetos 
actuais. 

 CCB6.3.1. Explica a influencia dos alfabetos grego e latino na formación dos 

alfabetos actuais, e sinala nestes últimos a presenza de determinados elementos 
tomados dos primeiros. 

 CD 

 CMCCT 

 CCEC 

 CCL 

 f 

 ñ 

 o 

 B6.3. As linguas do 

mundo. O indoeuropeo e 
as súas familias 
lingüísticas. 

 B6.4. Coñecer a orixe común das linguas 

indoeuropeas. 
 CCB6.4.1. Enumera e localiza nun mapa as principais ramas da familia das 

linguas indoeuropeas, sinalando os idiomas modernos que se derivan de cada unha 
e os aspectos lingüísticos que evidencian o seu parentesco. 

 CMCCT 

 CD 

 CSC 

 CCB6.4.2.Describe a evolución das linguas romances a partir do latín como un 

proceso histórico, explicando e ilustrando con exemplos os elementos que 
evidencian do xeito máis visible a súa orixe común e o parentesco existente entre 
elas. 

 CCL 

 CCEC 

 l 

 ñ 

 B6.4. As linguas 

romances. 
 B6.5. Identificar as linguas europeas 

romances e non romances, e localizalas nun 
mapa. 

 CCB6.5.1. Identifica as linguas que se falan en Europa e en España, 

diferenciando pola súa orixe as romances e as non romances, e delimita nun mapa 
as zonas onde se utilizan. 

 CSC 

 CD 

 

 o    
 CCL 

 CCA 

 h 

 ñ 

 o 

 B6.5. Composición e 

derivación culta de orixe 
grega e latina. 

 B6.6. Identificar a orixe grecolatina do 

léxico das linguas de España e doutras 
linguas modernas. 

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

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

 CCL 

 CCA 

 CCB6.6.2. Explica o significado de palabras a partir da súa descomposición e da 

análise etimolóxica das súas partes. 
 CCL 

 CCA 

 e 

 ñ 

 o 

 B6.6. Latinismos, 

palabras patrimoniais, 
cultismos e 
semicultismos. 

 B6.7. Distinguir e identificar latinismos, 

cultismos, semicultismos e termos 
patrimoniais. 

 CCB6.7.1. Identifica e diferencia con seguridade cultismos, semicultismos e 

termos patrimoniais, en relación co termo de orixe sen, necesidade de consultar 
dicionarios nin outras fontes de información. 

 CCA 

 CCL 

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

 CCL 



 

 f 

 l 

 ñ 

 o 

 B6.7. Principais 

regras de evolución 
fonética do latín ao 
galego e ao castelán. 

 B6.8. Facer evolucións desde o latín ao 

galego e ao castelán, tendo en conta os 
fenómenos fonéticos. 

 CCB6.8.1. Explica os procesos de evolución dalgúns termos desde o étimo 

latino ata os seus respectivos derivados nas linguas romances, describindo algúns 
dos fenómenos fonéticos producidos e ilustrándoos con outros exemplos. 

 CCL 

 CCA 

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

regras fonéticas de evolución. 
 CCA 

 CCL 

0. f  B6.8. Léxico 

grecolatino na linguaxe 
científica e técnica. 

 B6.9. Coñecer e utilizar con propiedade 

terminoloxía científico-técnica de orixe 
grecolatina. 

 CCB6.9.1. Explica a partir da súa etimoloxía termos de orixe grecolatina propios 

da linguaxe científico-técnica e sabe usalos con propiedade. 
 CCL 

 CCA 

 h 

 ñ 

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

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

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

 CCL 

 CCA 

 

1. o 
  primeiras.  

1. l 1. B6.10. Xéneros 

literarios grecolatinos: 
autores e obras 
principais. 

 B6.11. Coñecer as principais 
características dos xéneros literarios 

grecolatinos e a súa influencia na literatura 
posterior. 

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

 CCEC 

 CCL 

 CCA 

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

principais. 

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

 CCB6.12.1. Nomea aos autores máis representativos da literatura grecolatina, 

encádraos no seu período histórico e cita as súas obras máis coñecidas. 
 CCEC 

 CCL 

 
Bloque 7. Pervivencia na actualidade  

 l 

 n 

 ñ 

 B.7.1. Civilización 

grecolatina nas artes e na 
organización social e 
política actual. 

 B7.1. Recoñecer a presenza da 

civilización clásica nas artes e na 
organización social e política. 

 CCB7.1.1. Sinala e describe algúns aspectos básicos da cultura e a civilización 

grecolatina que perviviron ata a actualidade, demostrando a súa vixencia nunha e 
noutra época mediante exemplos. 

 CCL 

 CAA 

 l 

 n 

 ñ 

 B7.2. Mitoloxía e 

temas lexendarios nas 
manifestacións artísticas 
actuais. 

 B7.2. Coñecer a pervivencia da mitoloxía 

e os temas lexendarios nas manifestacións 
artísticas actuais. 

 CCB7.2.1. Demostra a pervivencia da mitoloxía e os temas lexendarios 

mediante exemplos de manifestacións artísticas contemporáneas nas que están 
presentes estes motivos. 

 CAA 

 CCEC 



 

 l 

 ñ 

 B7.3. Historia de 

Grecia e Roma e a súa 
presenza no noso país. 

 B7.3. Identificar os aspectos máis 

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

 CCB7.3.1. Enumera e explica algúns exemplos concretos nos que se pon de 

manifesto a influencia que o mundo clásico tivo na historia e as tradicións do noso 
país. 

0. CCL 

1. CSC 

 

4.  CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE        

Criterios de avaliación Instrumentos  de avaliación Procedementos Grao mínimo Temporalización 

Bloque 1. Xeografía 

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

civilizacións grega e romana. 

Proxección de documentais breves 
Proxección de imaxes power point 

Control de libreta. 
Corrección grupal 
 

CCB1.1.1. Sinala sobre un mapa o 
marco xeográfico en que se sitúan en 

distintos períodos as civilizacións 
grega e romana, delimitando o seu 
ámbito de influencia, establecendo 
conexións con outras culturas 
próximas e situando con precisión 
puntos xeográficos, cidades ou restos 
arqueolóxicos coñecidos pola súa 
relevancia histórica. 

5 sesións 
2ª quincena de setembro e 1ª  semana 
de outubro. 
 
1ª avaliación 

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

Bloque 2. Historia 

B2.1. Identificar, describir e 

explicar o marco histórico en que 
se desenvolven as civilizacións 
grega e romana. 

Esquematización de contidos 
Definición e clasificación de 
vocabulario. 
Lectura e comentarios de textos 

Control de libreta. 
Corrección grupal 

CCB2.1.1. Sabe enmarcar 

determinados feitos históricos nas 
civilizacións grega e romana e no 
período histórico correspondente, 
póndoos en contexto e relacionándoos 
con outras circunstancias 

contemporáneas. 

CCB2.2.1. Distingue con precisión as 
etapas da historia de Grecia e Roma, 

nomeando e situando no tempo os 
principais fitos asociados a cada unha 
delas. 

CCB2.3.1. Explica a romanización de 

Hispania e Gallaecia, describindo as 
súas causas e delimitando as súas 
fases. 

10 sesións 
2ª-3ª-4ª -5ª semanas de outubro 
e 1ª de novembro. 
 
 
1ª avaliación 

B2.2. Coñecer as principais 
características de cada período da 

historia de Grecia e Roma, e saber 
situar nun eixe cronolóxico feitos 
históricos. 

B2.3. Coñecer as características 

fundamentais da romanización de 
Hispania e Gallaecia. 

Elaboración dun eixo cronolóxico Control de libreta 
Proba escrita de todo o visto ata o 
momento 



 

Bloque 3. Mitoloxía 

B3.1. Coñecer os principais deuses 

da mitoloxía grecolatina. 

Traballo coas TICs 
Exposición oral por parte do alumnado 

Rúbrica  de exposición oral CCB3.1.1. Pode nomear coa súa 

denominación grega e latina os 
principais deuses e heroes da 
mitoloxía grecolatina, sinalando os 
trazos que os caracterizan, os seus 
atributos e o seu ámbito de influencia, 
explicando a súa xenealoxía e 

establecendo as relacións entre os 
diferentes deuses. 

CCB3.2.1. Identifica dentro do 

imaxinario mítico deuses, semideuses 
e heroes, e explica os principais 
aspectos que os diferencian. 

CCB3.3.1. Enumera e explica as 

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

CCB3.3.1. Enumera e explica as 
principais características da relixión 
grega, póndoas en relación con outros 

aspectos básicos da cultura helénica e 
establecendo comparacións con 
manifestacións relixiosas propias 
doutras culturas. 

CCB3.4.1. Distingue a relixión oficial 

de Roma dos cultos privados, e 
explica os trazos que lles son propios. 

12 sesións 
 
2ª- 3ª- 4ª- 5ª semanas de novembro 
e 2ª- 3ª – 4ª de decembro 
 
Fin da 1ª avaliación 

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

Traballo coas TICs 
Exposición oral por parte do alumnado 

Rúbrica de exposición oral 

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

Debate e comentario oral Rúbrica exposición oral 

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

do culto privado. 

Traballo en grupo e elaboración dun 
power point ou similar 

Rúbrica exposición oral 
Proba escrita 

Bloque 4. Arte 

B4.1. Coñecer as características 
fundamentais da arte clásica e 
relacionar manifestacións 

artísticas actuais cos seus modelos 
clásicos. 

 

Elaboración dun cadro psinóptico. 
Definición e clasificación de 
vocabulario específico 
Actividades relacionando a arte clásica 
con movementos posteriores 

Control de libreta 
 
Corrección en grupo 

CCB4.1.1. Recoñece os trazos básicos 
da arte clásica nas manifestacións 

artísticas antigas e actuais. 

12 sesións 
 
Mes de xaneiro e primeira quincena de 
febreiro 
 

2ª avaliación 

B4.2. Identificar as características 
Elaboración de fichas dos edificios da Control de libreta CCB4.2.1. Recoñece as 



 

máis salientables da arquitectura 
grecorromana en relación cos 
edificios máis singulares. 

Acrópole características esenciais das 
arquitecturas grega e romana, 
identificando en imaxes a orde 
arquitectónica á que pertencen 
distintos monumentos, para razoar a 
súa resposta. 

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

Actividades relacionadas coas obras 
de Polícleto, Mirón, Praxíteles, Fidias, 
Scopas. 
Análisis dos retratos romanos 

Entrega de exercicios 
Control de libreta 

CCB4.3.1. Recoñece esculturas gregas 
e romanas en imaxes, encádraas nun 
período histórico e identifica nelas 
motivos mitolóxicos, históricos ou 

culturais. 

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

Análise dos principais edificios 
romanos clasificados pola súa función. 
Exposición oral por parte do alumnado 

Entrega de exercicios 
Rúbrica de exposición oral 

CCB4.4.1. Describe as 
características, os principais elementos 
e a función das grandes obras públicas 

romanas, explicando e ilustrando con 
exemplos a súa importancia para o 
desenvolvemento do Imperio e a súa 
influencia en modelos urbanísticos 
posteriores. 

B4.5. Coñecer e saber localizar os 

principais monumentos clásicos 
do patrimonio español e europeo. 

 Rúbrica de exposición oral 
Exame de todo o visto ata este 
momento 

CCB4.5.1. Localiza nun mapa os 

principais monumentos clásicos do 
patrimonio español e europeo, 
identificando a partir de elementos 
concretos o seu estilo e súa cronoloxía 
aproximada. 

Bloque 5. Sociedade e vida cotiá 

B5.1. Coñecer as características 

das principais formas de 
organización política presentes no 
mundo clásico, e establecer 
semellanzas e diferenzas entre 
elas. 

Traballo coas TICs Corrección oral 
Entrega de exercicios 

CCB5.1.1. Nomea os principais 

sistemas políticos da antigüidade 
clásica e describe, dentro de cada un, a 
forma de distribución e o exercicio do 
poder, as institucións, o papel que 
estas desempeñan e os mecanismos de 

participación política. 

11 sesións 
2ª quincena de febreiro e todo o mes 
de marzo 
 
Fin da segunda avaliación. 

B5.2. Coñecer as características e 
a evolución das clases sociais en 
Grecia e Roma. 

Elaboración dun cadro psinóptico  
Control de libreta 

CCB5.2.1. Describe a organización 
das sociedades grega e romana, 
explicando as características das 

clases sociais e os papeis asignados a 
cada unha, relacionando estes aspectos 
cos valores cívicos da época e 
comparándoos cos actuais. 



 

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

Búsqueda de información en recursos 
TICs 

Control da libreta 
Entrega de actividades 

CCB5.3.1. Identifica e explica os 
papeis que desempeña dentro da 
familia cada un dos seus membros, 
identificando e explicando a través 

deles estereotipos culturais e 
comparándoos cos actuais. 

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

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

Lectura e comentarios de texto 
Traballo co calendario romano 

Control de libreta CCB5.4.1. Identifica e describe os 
tipos de vivenda, o modo de 

alimentación, os hábitos de hixiene e a 
vestimenta en Grecia e Roma. 

CCB5.5.1. Describe as principais 

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

B5.6. Relacionar e establecer 

semellanzas e diferenzas entre as 
manifestacións deportivas da 
Grecia Clásica e as actuai 

Debate entre o alumnado  

Rúbrica exposición oral 
Proba escrita de todo o visto ata o 
momento 

CCB5.6.1. Explica a orixe e a 

natureza dos Xogos Olímpicos, 
comparándoos e destacando a súa 
importancia con respecto a outras 
festividades deste tipo existentes na 
época, e comenta o seu mantemento 

no mundo moderno,establecendo 
semellanzas e diferenzas entre os 
valores culturais aos que se asocian en 
cada caso. 

Bloque 6. Lingua e literatura 

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

funcións. 

Resumo e esquematización 
Lectura e comentario de textos 

Entrega de exercicios CCB6.1.1. Recoñece tipos de 
escritura, clasifícaos consonte súa 

natureza e a súa función, e describe os 
trazos que os distinguen. 

17 sesións 
Meses de abril, maio e xuño 
 
 
3ª avaliación 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

B6.3. Recoñecer a presenza de 

elementos dos alfabetos grego e 
latino nos alfabetos actuais. 

Debate entre os alumnos.  
Traballo en grupo 

Exposición oralmente 
Rúbrica 
 

CCB6.3.1. Explica a influencia dos 

alfabetos grego e latino na formación 
dos alfabetos actuais, e sinala nestes 



 

últimos a presenza de determinados 
elementos tomados dos primeiros. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Meses de abril, maio e xuño 
 
3ª avaliación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

B6.4. Coñecer a orixe común das 

linguas indoeuropeas. 

Debate entre os alumnos.  
Traballo en grupo 

Entrega de exercicios CCB6.4.1. Enumera e localiza nun 

mapa as principais ramas da familia 
das linguas indoeuropeas, sinalando os 
idiomas modernos que se derivan de 
cada unha e os aspectos lingüísticos 
que evidencian o seu parentesco. 

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

Proxección de mapas de coropletas 
coa información relativa á orixe das 
linguas 

 
Exame do visto ata este momento 

CCB6.5.1. Identifica as linguas que se 
falan en Europa e en España, 
diferenciando pola súa orixe as 
romances e as non romances 

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

Proxección de mapas de coropletas 
coa información relativa á orixe das 
linguas 

Corrección grupal 
Control de libreta 

CCB6.6.1. Recoñece e explica o 
significado dalgúns dos helenismos e 
latinismos máis frecuentes utilizados 
no léxico das linguas faladas en 
España e doutras linguas modernas, e 

explica o seu significado a partir do 
termo de orixe. 

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

patrimoniais. 

Traballo en grupo sobre actividades 
propostas pola profesora 

Corrección grupal de actividades 
relacionadas 
 

CCB6.7.1. Identifica e diferencia con 
seguridade cultismos, semicultismos e 

termos patrimoniais, en relación co 
termo de orixe sen, necesidade de 
consultar dicionarios nin outras fontes 
de información. 

B6.8. Facer evolucións desde o 

latín ao galego e ao castelán, 
tendo en conta os fenómenos 
fonéticos. 

Actividades para traballar en grupo Control de libreta. 
Exposición oral.  
Rúbrica 

CCB6.8.1. Explica os procesos de 

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

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

B6.10. Constatar o influxo das 

linguas clásicas en linguas non 
derivadas delas. 

Definición e clasificación de 
vocabulario. 
Elaboración de cadros psinópticos 

Control da libreta 
Entrega de exercicios 
Rúbrica escrita 
Exame do visto ata o momento 

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



 

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

Lectura da obra que os alumnos irán 
ver representar no ciclo de Prosopón 
teatro (Ourense) 
Esto farase ó comezo desta avaliación 

Rúbrica de exposición oral 
CCB6.10.1. Demostra o influxo do 
latín e o grego sobre as linguas 
modernas servíndose de exemplos 
para ilustrar o mantemento nestas de 
elementos léxicos morfolóxicos e 

sintácticos herdados das primeiras. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fin da 3ª avaliación 

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

Definición e clasificación de 
vocabulario. 
Elaboración de cadros psinópticos 

Debate 
Exposición oral. 
Rúbrica 

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

Bloque 7. Pervivencia na actualidade 

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

organización social e política. 

2. Traballo en grupo con recursos 

TICs 
Exposición oral 

Rúbrica de exposición oral CCB7.1.1. Sinala e describe algúns 
aspectos básicos da cultura e a 
civilización grecolatina que 

perviviron ata a actualidade, 
demostrando a súa vixencia nunha e 
noutra época mediante exemplos. 

Estes criterios de avaliación 
traballaranse ó longo de todo o 

curso 

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

actuais. 

3. Traballo en grupo con recursos 

TICs 
Exposición oral 

Rúbrica de exposición oral CCB7.2.1. Demostra a pervivencia da 
mitoloxía e os temas lexendarios 
mediante exemplos de manifestacións 
artísticas contemporáneas nas que 

están presentes estes motivos. 

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

Traballo en grupo con recursos TICs 
Exposición oral 

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

B7.4. Realizar traballos de 

investigación sobre a pervivencia 
da civilización clásica na 
contorna, as tecnoloxías da 
información e a comunicación. 

Visita ó xacemento de Adro Vello que 

se atopa nas proximidades do instituto 
Visita ás manifestacións artísticas 
romanas de Ourense 

Rúbrica de expresión escrita 
B7.4.1. Utiliza as tecnoloxías da 

información e a comunicación para 
recabar información e realizar 
traballos de investigación acerca da 
pervivencia da civilización clásica na 
nosa cultura. 
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5. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA 

 Os principios pedagóxicos que se estiman para o desenvolvemento dos procesos de ensinanza 

gardan relación cos propios desta etapa educativa da educación básica e cos derivados da 

adquisición de competencias. Deste xeito, teranse en conta as seguintes consideracións, coa 

perspectiva das características de etapa. 

a) Facilitar o acceso de todo o alumnado á educación común, coas medidas necesarias de atención a 

diversidade. 

b) Atender ós diferentes ritmos de aprendizaxe do alumnado. 

c) Favorecer a capacidade de aprender por sí mesmos e promover o traballo en equipo. 

d) Procurar a adquisición e o desenvolvemento das competencias básicas.adecuando o seu logro 

progresivo ás características do alumnado, do curso e da materia. 

e) Predisponer e reforzar o hábito de lectura con textos seleccionados para tal fin.  

f) Desenvolver a comprensión lectora e a expresión oral e escrita. 

g) Incidir, asimesmo, na comunicación audiovisual e no uso das tecnoloxías da información e a 

comunicación. 

h) Desprazar os procesos de ensinanza referidos á transmisión de informacións e coñecementos 

polos de adquisición de capacidades e competencias. Neste senso primar o coñecemento aplicado, o 

saber práctico frente á aprendizaxe memorística. 

i) Utilizar as ideas e coñecementos previos dos alumnos como soporte para novos esquemas mentais 

que reformulen o desenvolvan os disponibles. 

 

6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

   A materia de Cultura Clásica de 3º ESO non conta cun libro especifico e se lle entregará o 

material fotocopiable ao alumnado polo profesor, así coma os demais recursos empregados. 

Fomentarase a lectura de libros da biblioteca e o uso dos recursos TICS dispoñibles no centro. 

Algunhas das obras das que se propoñen como lectura son: 

Los doce trabajos de Hércules, adaptación de James Riordan.  

Naves negras ante Troya. La historia de la Ilíada, adaptación de Rosemary Sutcliff.  

Las Aventuras de Ulises. La historia de la Odisea, de Rosemary Sutcliff.  

Metamorfosis de Ovidio, adaptación de Agustín Sánchez Aguilar. 

Contémplase a proxección da película Ágora de Alejandro Amenábar 
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7. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 

ALUMNADO  

2. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

 Procedementos  

 

Instrumentos  

 

Observación OB  Caderno do profesor.  

Analise de produción do alumno PA Caderno de clase 

Realización de traballos individuais ou en grupo 

Expresions orais EO Caderno do profesor 

Probas específicas PE Probas escritas de diferentes tipos 

                                                                                                                                  

3. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN  

 OB Observación sistemática do alumno: traballo e participación do alumno nas tarefas de 

clase.  

 PA Análise da produción dos alumnos: Expresión nun caderno de clase das actividades 

realizadas e correxidas polo alumno. Intervencións orais na clase, especialmente aquelas que 

requiran unha preparación previa . Elaboración de resumos, monografías,informes...  

 EO Expresións orais: valoración da súa creatividade e investigación persoal. Valoración do 

seu grado de interese pola materia, da súa participación positiva nas postas en común.  

 PE Probas específicas, orais ou escritas. Controis escritos que abarcarán unha parte limitada 

da materia e exames que abarcarán unha ou varias unidades didácticas.   

4. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  

 Avaliación inicial dos coñecementos previos que servirá de referencia para ver a evolución e 

progreso dos alumnos/as.  

 Caderno do profesor no que se rexistrarán o traballo do alumnado na clase e a súa 

participación nas actividades orais e escritas.  

 O caderno do alumno/a que amosa o seu método de traballo, a orde e a presentación 

correcta, a realización e corrección dos exercicios e as técnicas de traballo desenvolvidas.  

 Traballos feitos individualmente ou en grupo e lecturas relacionadas coa materia.  



 2

3 

 Utilización axeitada do material de traballo propio: libro de texto, caderno, dicionarios, 

mapas murais… en relación ós contidos mínimos fixados para a materia.  

 Realización de probas escritas dos diferentes tipos de contidos traballados previamente na 

aula, podendo ser este de preguntas curtas, de respostas directas, de tipo test, de preguntas 

teóricas a desenvolver, etc... que serán fixados dependendo do desenvolvemento da materia. 

Probas orais. 

 Traballo coas TICs para obter información, traballo cooperativo, exposicións orais.  

 

5. PROBAS ESCRITAS (ATA 5 PUNTOS) 

 Realizarase unha proba escrita por trimestre que representará o 50% da nota do trimestre. Haberá 

unha proba de recuperación escrita por trimestre a realizar ao comezo do trimestre inmediatamente 

posterior que se calificará con apto ou non apto. En setembro o alumno fará unha proba da 

totalidade da materia (máximo de 10 puntos). 

6. OUTROS ASPECTOS (ATA 5 PUNTOS) 

 1 punto: no que se valoren os exercicios feitos na clase ou na casa, a presentación da 

libreta e os traballos obrigatorios que o alumnado entregue. Tamén se valorarán os 

traballos voluntarios que entregue o alumnado sobre unha lectura voluntaria dunha obra 

proposta. Poderán entregar un traballo voluntario por trimestre. 

 1,5 puntos de exposicións que o alumnado deberá presentar na clase diante dos seus 

compañeiros. 

 2,5 puntos das lecturas que deberán facer ó longo do curso. No primeiro trimestre: Os 

mitos gregos, editorial Vicens Vives; no segundo a obra que logo verán representada en 

Ourense no ciclo de Prosopón Teatro; e no terceiro Os traballos de Hércules da editorial 

Vicens Vives. 

 Os modelos de rúbricas que se empregarçan son as seguintes: 

 



 

 RÚBRICA PARA AVALIAR  COMENTARIOS DE TEXTO, DE OBRAS DE ARTE, E DE GRÁFICAS DE  CULTURA CLÁSICA 

 

 MOI BEN 
2 

BEN 
1,5 

REGULAR 
0,75 

MAL 
0,25 

RELACIÓN 

COMPETENCIAS 
PESO 

CLASIFICACIÓN 

   

  20% 

Autor Cítao, da aspectos da súa vida e 

relaciónao co texto 

Cítao e da aspectos da 

súa vida 

Só o cita Confúndese  

 
CAA 
 

CD 
 

CSC 

 

 
5% 
 

10% 
 

5% 

Resumo Explica con precisión o argumento 

do texto 

Encontra o argumento  

do texto 

Non precisa ben o 

argumento 

Non o fai ou 

confúndese 

Natureza do 

texto 

Explícao con precisión Fai referencia a ella pero 

non a explica 

Esbózaa Non fai mención 

ANÁLISE      30% 

Idea principal Encontra a idea e relaciónaa coas 

secundarias 

Econtra a idea Presenta unha idea 

secundaria como a 

principal 

Erra totalmente na 

idea principal 

 

 

 

 

 

 
 

 

CAA 
 

CCL 
 

CD 
 

CMCCT 
 

CSC 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

10% 
 

5% 
 

5% 
 

5% 
 

5% 

Idea Secundaria Acerta todas as ideas secundarias e 

relaciónaa coa principal 

Cita algunhas idea 

secundaria 

Cita unha idea secundaria Non cita ningunha ou 

erra totalmente. 

Estrutura Divide acertadamenteo texto en 

partes e explica o porqué desa 

división 

Divide acertadamenteo 

texto en partes 

Divide o texto pero non é 

correcto nin explica o 

porque da división 

Non o fai 

Contexto histórico Explica con precisión os feitos do 

período en cuestión e reaciónaa coa 

idea principal 

Fai referencia os 

principais feitos pero 

non profundiza 

Cita algún acontecemento 

pero non o relaciona coa 

idea principal do texto 

Erra o contexto ou o 

omite 

Causas  Identifícaas correctamente e as 

relaciona co contexto 

Identifica algunhas e as 

relaciona co contexto 

Cita unha pero non as 

relaciona co contexto 

Erra ou non as cita 



 

 MOI BEN 
2 

BEN 
1,5 

REGULAR 
0,75 

MAL 
0,25 

RELACIÓN 

COMPETENCIAS 
PESO 

Consecuencias Identifícaas correctamente e as 

relaciona coa idea principal do texto 

Identifica algunhas e as 

relaciona coa idea 

principal do texto 

Cita unha pero non as 

relaciona coa idea principal 

do texto 

Erra ou non as cita 

COMENTARIO 

CRÍTICO 

     25% 

Xuízo crítico Relaciona as ideas do texto con 

outros temas ou coa actualidade 

Relaciona as ideas pero 

fáltalle mellorar a 

organización das 

mesmas 

Toma as ideas de xeito 

literal 

Non o fai ou erra no 

xuízo 

CCEC 
 

CAA 
 

CCL 
 

CMCCT 
 

CSC 

5% 
 

5% 
 

5% 
 

5% 
 

5% 

ASPECTOS 

FORMAIS 

     25% 

Presentación Moi traballada e innovadora Cuidada e orixinal Presentación correcta pero 

pouco orixinal 

Descuidada  
CCEC 
 

CCL 
 

CSC 
 

 
10% 
 

10% 
 

5% 
 

 

 

 

 

 

Sintaxe Todas as frases están ben redactadas Algunha frase non 

aclara a comprensión do 

texto 

Hai erros de concordancia, 

mala construción, formas 

verbais non apropiadas 

As frases non teñen 

sentido 

Coherencia interna As ideas están perfectamente 

expostas e ben relacionadas entre elas 

As ideas presentan algún 

erro de relación entre 

ellas e faltan conectores 

As ideas están 

desordeadas. 

O texto está 

desordeado e cae en 

contradiccións que fan 

perder o sentido do 

texto 



 

 MOI BEN 
2 

BEN 
1,5 

REGULAR 
0,75 

MAL 
0,25 

RELACIÓN 

COMPETENCIAS 
PESO 

Ortografía Sen faltas Non pon tiles Faltas que se repiten, b e v, 

haches, x e s... 

Totalmente 

descuidada 

 RÚBRICA PARA AVALIAR TRABALLOS EN GRUPO E EXPOSICIÓNS ORAIS 

 

 MOI BEN 
2 

BEN 
1,5 

REGULAR 
0,75 

MAL 
0,25 

RELACIÓN 

COMPETENCIAS 
PESO 

Expresión escrita  

 

O texto é claro e está ben 

estruturado. Emprega a lingua con 

propiedade e sen cometer erros 

ortográficos ou gramaticais 

importantes. 

O texto é claro. Ten 

poucos erros gramaticais 

ou ortográficos. 

O texto é difícil de 

entender, ten erros 

gramaticais e ortográficos 

graves 

 

Non ten 

información 
escrita 

 

CCL 
 

20% 

Uso das TICs  Fixeron un produto orixinal que 

recolle todos os apartados 

propostos para o traballo (título, 

estrutura, texto, imaxes...) 

O produto é correcto, 

pero faltan algúns 

elementos (título, 

imaxes...); o deseño non 

ten orixinalidade 

O produto non recolle a 

maioría dos elementos 

principais. Non se citan as 

fontes. Non ten unidade 

nos aspectos formais. 

 

Improvisado ou 
non presentado 

 

CD 
 

15% 

Traballo en grupo  Todos os membros do grupo 

realizaron a súa parte 

correspondente e entregaron o 

traballo en tempo e forma.  

Todos os membros do 

grupo realizaron a súa 

parte, entregaron o 

traballo en prazo pero 

con formatos e calidades 

moi distintas.   

O traballo está incompleto 

e non se respectaron os 

prazos de entrega nin os 

formatos.   

 
Non fixo nada 

ou foi unha 

rémora para o 

grupo 

 
CCEC 

 
15% 

 

CMCCT 
 

10% 

Búsqueda de 

información e 

explicación da 

mesma 

Analizan e avalían as fontes. 

Proporcionan argumentos 

elaborados para explicar feitos 

históricos empregando as fontes 

primarias dende un punto de vista 

Unicamente comparan e 

avalían as fontes 

primarias, sen elaborar 

argumentos propios para 

explicar os feitos 

Tan só amosan 

información básica sobre 

as fontes primarias, sen 

analizalas ou valoralas. 

 

Non a fan ou 

realizan 

afirmacións 

evidentes 

 

CSC 
 

20% 



 

 MOI BEN 
2 

BEN 
1,5 

REGULAR 
0,75 

MAL 
0,25 

RELACIÓN 

COMPETENCIAS 
PESO 

crítico. históricos a partir das 

mesmas. 

Presentación 

individual 

El/ela fala a un ritmo e cun 

volume axeitados para expoñer un 

discurso coherente e ben trabado. 

Mantén o contacto visual mentres 

se apoia nas súas notas pero sen 

lelas.  

El/ela fala a unha 

velocidade ou volume 

superior ou inferior ao 

necesario, pero 

empregando un discurso 

aceptablemente 

elaborado e mantendo 

contacto visual, aínda 

que recorre 

frecuentemente ás súa 

notas. 

El/ela fala a un ritmo e 

volume axeitados, pero 

presenta un discurso pobre. 

Apoiase excesivamente nas 

súas notas. 

 

Non a presentan 

ou fano de xeito 

inadecuado 

 

CAA 
 

 

 

20% 
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8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO  E 

PRÁCTICA DOCENTE 

Os indicadores de logro que nos parecen máis significativos para avaliar son:  

 DIVERSIDADE 

 Indicadores de logro da atención á diversidade. 1 2 3 4 

1 Segundo as características de cada alumno e alumna esixense  

diferentes resultados. 

    

2 Por norma, fanse explicacións xerais.     

3 Ofréces a cada un de forma individual a explicación que 

precisa. 

    

4 Tense en conta a diversidade á hora de facer a programación.     

5 Tanto nas actividades como nos exames, realizanse  uns 

exercicios máis sinxelos ou máis complicados que outros. 

    

7 Tense en conta a diversidade á hora de organizar a clase, dividir 

aos  alummnos e alumnas en grupos, etc. 

    

8 Os temas que tratanse teñen interese para os alumnos.     

9 Para coñecer as características da clase fanse  unha proba 

inicial. 

    

10 Ler os informes dos anos anteriores.     

                                                                                                                                                

 ACTIVIDADES NA AULA 

 Indicadores de logro das actividades na aula 1 2 3 4 

1 Os alumnos traballan da seguinte maneira nas clases     

De forma individual.     

Por parellas.     

En pequenos grupos.     

En grandes grupos.     
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 Pechados , dirixidos do libro, etc.      

Abertos, procedimentais, diversos, a través de proxectos.     

Facilitan o traballo cooperativo.     

3 A metodoloxía que se aplica.     

 Utilizanse ferramentas TIC.     

Proponse actividades para facilitar o traballo autónomo.     

 

 PROGRAMACIÓN                                                                                                                                  

   Indicadores de logro da programación  1 2 3 4 

1 Os profesores e profesoras que imparten clase no mesmo nivel 

teñen unha distribución coherente dos contidos nas súas 

programacións. 

    

2 Consultase a programación ó longo do curso escolar.     

3 Analizanse e marcanse dentro da programación as 

competencias claves e fundamentais da área. 

    

5 Á hora de realizar a programación tense en conta as 

posibilidades que me da o entorno. 

    

6 Dase a coñecer as programacións aos alumnos e alumnas: 

obxectivos. 

    

7 Faise as programacións pensando en traballar as competencias.     

8 Tense en conta o libro de texto á hora de facer a programación.     

9 Coincide a programación co que faise logo na clase.     

10 No caso de que veña un ou unha suplente, atopará suficiente 

información na programación 

de cada profesor. 

    

 

1. AVALIAICÓN 

 Indicadores de logro da avaliación 1 2 3 4 
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1 Ao inicio de cada unidade os alumnos teñen claro os 

obxectivos, as competencias, as actividades, cómo vamos a 

avaliar. 

    

2 Utilizanse diferentes tipos de probas:     

 -Exames escritos.     

 Exames orais.     

 Traballo individual.     

 Traballo en equipo.     

3 Terminada a unidade ou proxecto, avaliase a idoniedade dos 

recursos e das actividades empregadas no proceso de 

aprendizaxe. 

    

 De manera individual.     

 En grupo, no Departamento.     

 Cos alumnos.     

 

  4 

Entre avaliacións, programanse un ou varios plans de 

recuperación dependendo dos resultados obtidos polo 

alumnado 

    

 

9. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACION E 

AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES  

 

 O alumnado que non acade os mínimos exixibles terá que realizar unha proba ó comezo de 

seguinte trimestre dos contidos. 

 No curso 2018-2019 hai un alumno de 4º ESO que ten Cultura Clásica pendente de 3º ESO. 

Neste caso, o Departamento de Ciencias Sociais preparará tres dosieres de actividades para dito 

alumnado que deberán entregar un en cada avaliación e o terceiro antes da data do exame de 

pendentes que fixe Xefatura de Estudos. Así mesmo o profesor resolverá durante o recreo   as 

dúbidas que se plantexen. Os dosieres  representarán o 40% da nota da avaliación extraordinaria e o 

exame o 60% restante.       

10. DESEÑO DE AVALIACION INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS E COLECTIVAS 
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QUE SE  POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS RESULTADOS 

A avaliación inicial facilítanos non só coñecemento acerca do grupo como conxunto, senón que 

tamén nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuais dos nosos estudantes; a 

partir dela poderemos:                                                                                                                                                    

 • Identificar os alumnos ou as alumnas que necesitan un maior seguimento ou personalización de 

 estratexias no seu proceso de aprendizaxe. (Débese ter en conta aquel alumnado con necesidades 

 educativas, con altas capacidades e con necesidades non diagnosticadas, pero que requiran 

 atención específica por estar en risco, pola súa historia familiar, etc.). 

 • Saber as medidas organizativas a adoptar. (Planificación de reforzos, situación de espazos, 

 xestión  de tempos no grupo para favorecer a intervención individual).  

 • Establecer conclusións sobre as medidas curriculares a adoptar, así como sobre os recursos que 

 se  van empregar. 

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

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

 • Fixar o modo en que se vai compartir a información sobre cada alumno ou alumna co resto de 

 docentes que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co titor.   

 MODELO DE AVALIACIÓN INICIAL 

 O profesor presentaralle ó alumnado unhas breves preguntas, para coñecer o seu nivel de 

coñecemento: 

 1ª  Que entendes por Cultura Clásica? 

 2ª  Sitúa xeograficamente dita cultura.  

 3ª  Escribe o nome dos deuses  gregos e romanos que coñezas.  

 4ª  Saberías  decir o nome dalgun monumento grego ou romano? 

 5ª  Cales son as pervivencias da Cultura Clásica hoxe en día? 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 

 A LOMCE (artigo 17) recolle que lle corresponde á consellería con competencias en materia de 

educación regular as medidas de atención á diversidade, organizativas e curriculares, incluídas as 

medidas de atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, que permitan aos 

centros docentes, no exercicio da súa autonomía, unha organización flexible das ensinanzas.  

 Con respecto á atención á diversidade, a flexibilidade da programación didáctica para atender 

ás necesidades dos alumnos e alumnas obsérvase tanto nos contidos, como na metodoloxía e no 

sistema de avaliación e cualificación.                                                                                                                                                

 Contidos: Adaptaranse os contidos para asegurar o seguimento por parte de todo o alumnado 
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e o axuste aos diferentes ritmos e características de aprendizaxe.  

 Metodoloxía didáctica: Proporanse actividades de aprendizaxe variadas que teña diferentes 

estilos, ritmos e capacidades de aprendizaxe; levaranse a cabo distintas formas de agrupamento do 

alumnado (individual, por parellas, en grupo) que fomente tanto a autonomía como o traballo 

cooperativo, e realizarase unha avaliación inicial e seguimento continuo da progresión do 

alumnado. 

 Avaliación: Levarase a cabo unha avaliación relativa que teña en conta a progresión de cada 

alumno e alumna e ofreceranse diferentes instrumentos de avaliación para asegurar a atención á 

diversidade (probas escritas e orais, traballos individuais e en grupos, participación na clase, uso de 

novas tecnoloxías, etc.).  

 Polo que respecta ao alumnado con necesidades de apoio educativo, o Departamento de 

Xeografía e Historia traballará en coordinación co Departamento de Orientación e cos outros 

profesores para identificar necesidades de apoio educativo e tomar as medidas oportunas. 

12. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

Con respecto á LOMCE, o decreto 86/2015 (artigo 4) recolle que a comprensión lectora, a 

expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da 

comunicación, o emprendemento, e a educación cívica e constitucional será traballada en todas as 

materias, sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das materias de cada etapa.  

 Tamén indica que a consellería correspondente porá os medios para se traballen a igualdade 

de xénero, igualdade de trato e non discriminación, prevención da violencia de xenero e da 

violencia contra persoas con discapacidade, prevención e resolución pacífica de conflitos liberdade, 

xustiza, pluralismo político, paz, democracia, dereitos históricos, estado do dereito, prevención do 

terrorismo, xenofobia e homofobia, competencia viaria, creatividade, autonomía, iniciativa, traballo 

en equipo, sentido crítico e autoconfianza. O Departamento participará, de manera activa, nas 

actividades xerais que organiza o centro: 

   Día das Letras Galegas. Do latín e grego ó galego. A analise do noso léxico. 

Valoración do patrimonio linguístico, cultural e arquitectónico procedente das civilizacións 

clásicas que podemos atopar en Galicia.  

Ademáis no curso 2019/2020 continuarase coas actuacións para dotar de material bibliográfico 

para o uso de alumnado en coordinación da biblioteca do centro. 

 Contribución ó Plan de fomento das TIC 

 Utilizando os recursos da aula (ordenador, conexión a Internet, canón) como medios habituais 

de explicación, algunha das aulas de informática do Instituto sempre que estean libres e que a 
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actividade o requira. Tamén os ordenadores da biblioteca do centro. Planificando actividades nas 

que o alumno/a teña que utilizar as TIC. 

 Coordinación interna: realizarase unha reunión mensual de carácter ordinario na que se 

tratarán todos os temas relevantes e os aspectos debatidos nas CCP. De ser necesario tratar algún 

tema entre as reunións mensuais ordinarias, convocaranse reunións extraordinarias. Á marxe destas 

reunións existirá unha coordinación cotiá entre os membros do departamento.  As reunións 

quedarán rexistradas no Libro de Actas do Departamento. 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

O Departamento de Ciencias Sociais propuxo unha actividade extraescolar para ser incluída no 

plan anual do centro. Consiste na asistencia ó Ciclo de Teatro Clásico que se celebra cada ano en 

Ourense a principios da terceira avaliación. Completarase a actividade coa visita ó casco vello da 

cidade. 

 Dado que é unha materia optativa, completarase co resto do alumnado de 4º da ESO de latín a 

esta viaxe cultural. 

14. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS      

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS 

 

 As reunións mensuais de departamento serviranos para analizar o desenvolvemento das 

actividades dos diferentes grupos, asÍ como o axeitado da programaciÓn e proporanse, no seu caso, 

as modificacións que se consideren oportunas.                                                                                                           

Os indicadores empregados para a avaliación da programación son os seguintes:  

                                                                                                                                                  

 1 2 3 4 

1 Adecuación do deseño das unidades didácticas a partir dos  

elementos do currículo. 

    

2 O desenvolvemento da programación respondeu á 

secuenciación e a temporalización previstas.  

    

3 Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para 

cada estándar.  

    

4 Adecuación do proceso correspondente na cualificación para  

cada estándar.  
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5 Adecuación dos instrumentos de avaliación fixados para 

cada estándar.  

    

6 Adecuación e coordinación na metodoloxía empregada en 

cada curso  

    

7 Asociación en cada curso dos elementos transversais a  

desenvolver. 

    

8 Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.      

9 Adecuación dos materiais didácticos utilizados.      

10 Adecuación do plan de avaliacion inicial deseñado 

, incluídas as consecuencias da proba. 

    

11 Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación 

continua: probas ,traballos 

    

11 Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación 

dun exame e dunha avaliación. 

    

12 Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final.      

13 Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación 

extraordinaria.  

    

14 Adecuación dos criterios establecidos para o seguime 

nto de materias pendentes. 

    

15 Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación desas 

materias pendentes.  

    

16 Adecuación das medidas específicas de atención ao 

alumnado con NEAE.  

    

17 Adecuación dos mecanismos de información ás familias.     

18 Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao 

longo do curso. 

    

 

 A memoria de fin de curso de xuño será o documento no que plasmemos as directrices para as 

modificacións que consideremos necesarias para variar a programación cara o vindeiro curso que se 

redactarán dacordo cos prazos previstos e quedaran ncorporadas na programacion do ano vindeiro. 
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 No caso da programación para 3ºESO, Cultura Clásica, se estudarán trimestralmente os 

resultados a nível de departamento (reflectidos na correspondente acta), adoptando medidas 

inmediatas na aula se fose necesario. Na memoria final de curso se recollerán com detalle as 

medidas adoptadas como resultado da revisión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

O Grove, setembro  de 2019 

 

 

 

  A Xefa do Departamento   

 

 

 

Iria Vaz Hervella                                                                                                                                

                                                                                            


