
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 
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. 

 
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. 

 
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, 
poñéndoos en contexto e relacionándoos con outras circunstancias 
contemporáneas. 

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

 
 CCB2.2.1. Distingue con precisión as etapas da historia de Grecia e   
Roma, nomeando e situando no tempo os principais fitos asociados a 
cada unha delas. 
 
CCB2.2.2. Explica o proceso de transición que se produce entre as 
etapas da historia de Grecia e Roma, describindo as circunstancias 
que interveñen no paso de unhas a outras.  
 
CCB2.2.3. Elabora eixes cronolóxicos en que se representen fitos 
históricos salientables, consultando ou non fontes de información.  

 
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 
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con outras civilizacións. 

 
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. 
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. 

 
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. 

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

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

 
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. 

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

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. 

 
B6.6. 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.  
CCB6.6.2. Explica o significado de palabras a partir da súa 
descomposición e da análise etimolóxica das súas partes. 

 
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.  
CCB6.7.2. Coñece o significado das principais locucións latinas de uso 
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 da 
civilización grecolatina que perviviron ata a actualidade, demostrando a 
súa vixencia nunha e noutra época mediante exemplos. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: A avaliación farase tendo en conta o avaliado nas 
dúas avaliacións anteriores e o resultado do traballo feito polo 
alumnado de xeito telemático dende o inicio do confinamento. 

Instrumentos: O traballo realizado e presentado por Classroom 
organizado en dous bloques: tarefas de repaso e ampliación para o 
alumnado coas avaliacións anteriores superadas e tarefas de 
recuperación para o alumnado con unha ou dúas avaliacións 
suspensas. 

Cualificación final 

a) Alumnado coa 1ª e 2ª avaliación superada: a cualificación final do 
curso será o resultado da media ponderada entre a 1ª e a 2ª 
avaliación. O valor dos traballos e actividades realizadas tralo decreto 
do 17 de abril de 2020, contará ata un punto como máximo. 
Unha vez se fai a media ponderada da 1ª + 2ª avaliación, sumarase a 
parte proporcional do punto (como máximo) da 3ª avaliación. 

      b) Alumnado coas dúas avaliacións suspensas:  a nota do traballo 
realizado neste 3º trimestre na que so se farán tarefas sobre os 
mínimos esixibles vistos ata o 13 de marzo. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

      Se a houber, sobre os contidos mínimos recollidos nesta adaptación, 
independentemente de se o alumno/a tivese sido promocionado xa 
en xuño. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación:  Avaliaranse as competencias imprescindibles 
que se refiren á expresión coherente dunha mensaxe escrita; a 
interpretación correcta de acontecementos históricos relevantes no 
tempo e no espazo, así como a localización de fitos xeográficos 
relevantes. 
 

Criterios de cualificación: No caso do alumnado que até o momento 
xa realizou probas e que nelas obtiveron cualificación positiva, a nota 
manteráselle para a sesión da avaliación ordinaria. Os que non 
superaran as probas parciais con anterioridade á interrupción das 
clases presenciais, e/ou non entregaran as tarefas propostas para 
recuperar a materia, propoñeránselles a realización de traballos ou 
actividades que permitan unha avaliación obxectiva, tendo en conta 
a dificultade de poder realizar por medios telemáticos probas de 
nivel. 
A entrega das tarefas requiridas é obrigatorio para aprobar a materia 
pendente. 
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Procedementos e instrumentos de avaliación: entrega e resolución 
de actividades a través de Classroom.  

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Para o alumnado que superara a 1ª e a 2ª avaliación, 
desenvólvense actividades de repaso, reforzo e ampliación da 
materia dada ata a suspensión das clases. 
No caso do alumnado que non superara a 1ª e a 2ª avaliación, 
formuláronse actividades de recuperación 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A metodoloxía empregada baséase na plataforma dixital 
Classroom para a entrega de traballos e a explicación das 
actividades coas súas correspondentes indicacións, así como as 
videoconferencias para resolver posibles dúbidas ao alumnado e 
para  o seu seguimento en xeral. 

Materiais e recursos 

Na aula de Classroom cólgase o material de apoio e as diferentes 
tarefas, que se fan e se entregan na mesma plataforma. Todos 
os avisos e notificacións se trasladan tamén de xeito automático 
ao correo electrónico de profesor e alumnado. O material de 
apoio é sobre todo audiovisual, de creación propia (clases 
gravadas) ou tirado da rede. 
Ademais hai unha hora semanal de  videoconferencia. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
A través de Classroom. 

Publicidade  A través de Classroom e da web do centro. 


