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5.3.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

1º de bacharelato 

 Grego I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

 Bloque 1. Lingua grega  

 d 

 g 

 h 

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

 GR1B1.1.1. Localiza nun mapa o marco 
xeográfico en que ten lugar o nacemento da 
lingua grega e a súa expansión. 

 CD 

 CSC 

 a 

 g 

 h 

 B1.2. Familias lingüísticas. O indoeuropeo.  B1.2. Explicar a orixe da lingua grega a partir do 
indoeuropeo e coñecer os principais grupos 
lingüísticos que compoñen a familia das linguas 
indoeuropeas. 

 GR1B1.2.1. Explica a orixe da lingua grega e a 
relación coas outras linguas da familia 
indoeuropea. 

 CAA 

 CCEC 

 GR1B1.2.2. Enumera e localiza nun mapa as 
principais ramas da familia das linguas 
indoeuropeas. 

 CD 

 CCL 

 a 

 g 

 h 

 B1.2. Familias lingüísticas. O indoeuropeo.  B1.3. Entender o concepto de familia lingüística 
e de indoeuropeo. 

 GR1B1.3.1. Explica o concepto de familia 
lingüística. 

 CCL 

 GR1B1.3.2. Define o concepto de indoeuropeo e 
explica o proceso de creación do termo. 

 CCL 

 a 

 g 

 h 

 B1.2. Familias lingüísticas. O indoeuropeo.  B1.4. Identificar o indoeuropeo como a lingua nai 
da maioría das linguas faladas en Europa hoxe 
en día. 

 GR1B1.4.1. Establece a filiación das linguas de 
Europa delimitando nun mapa a zona de orixe e 
zonas de expansión. 

 CD 

 CCL 

 d 

 h 

 n 

 B1.3. Historia da lingua grega: desde o micénico 
ata o grego moderno. 

 B1.5.Coñecer as etapas da historia da lingua 
grega. 

 GR1B1.5.1. Coñece as etapas da evolución da 
lingua grega, desde o micénico ata o grego 
moderno. 

 CCL 

 d 

 h 

 n 

 B1.3. Historia da lingua grega: desde o micénico 
ata o grego moderno. 

 B1.6. Identificar exemplos de escritura micénica 
e alfabética. 

 GR1B1.6.1. Identifica a escritura Lineal B como 
un silabario, e a evolución dos caracteres do 
alfabeto. 

 CCL 

 d  B1.3. Historia da lingua grega: desde o micénico  B1.7. Recoñecer a evolución da lingua grega ata  GR1B1.7.1. Coñece a pronuncia da lingua grega  CCL 
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 Grego I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

 h 

 n 

ata o grego moderno. chegar ao momento actual. moderna e utiliza algunhas palabras e 
expresións básicas. 

 a 

 h 

 B1.4. Variedades dialectais.  B1.8. Recoñecer a división dialectal da lingua 
grega e identificar a súa expansión xeográfica. 

 GR1B1.8.1. Sitúa nun mapa as diversas 
variedades dialectais da lingua grega. 

 CCL 

 CSC 

 Bloque 2. Sistema de lingua grega: elementos básicos  

 a 

 d 

 g 

 h 

 B2.1. Orixes da escritura. Sistemas de escritura.  B2.1. Coñecer diferentes sistemas de escritura e 
distinguilos do alfabeto. 

 GR1B2.1.1. Recoñece diferentes tipos de 
escritura segundo a súa orixe e tipoloxía e 
describindo os trazos que distinguen a uns 
doutros. 

 CCL 

 a 

 d 

 g 

 h 

 B2.2. Orixes e evolución do alfabeto grego.  B2.2. Coñecer a orixe do alfabeto grego, a súa 
influencia e a súa relación con outros sistemas 
de escritura usados na actualidade. 

 GR1B2.2.1. Explica a orixe do alfabeto grego e 
describe a evolución dos seus signos a partir da 
adaptación dos signos do alfabeto fenicio. 

 CCL 

 GR1B2.2.2. Explica a orixe e a evolución dos 
sistemas de escritura de diferentes linguas, 
partindo do alfabeto grego, e sinala as 
adaptacións que se producen en cada unha 
delas. 

 CCL 

 a 

 d 

 e 

 B2.3. Caracteres do alfabeto grego.  B2.3. Coñecer os caracteres do alfabeto grego 
na súa forma minúscula e maiúscula, escribilos e 
lelos coa pronuncia correcta. 

 GR1B2.3.1. Identifica e nomea correctamente os 
caracteres que forman o alfabeto grego, na súa 
forma minúscula e maiúscula, e escríbeos e leos 
correctamente. 

 CCL 

 d 

 e 

 f 

 B2.4. Clasificación dos fonemas: pronuncia.  B2.4. Recoñecer o cadro clasificatorio dos 
fonemas da lingua grega xunto coa súa 
pronuncia. 

 GR1B2.4.1. Sitúa todos os fonemas da lingua 
grega no cadro clasificatorio dos fonemas e sabe 
describilos desde o punto e o modo de 
articulación. 

 CCL 

 d 

 e 

 f 

 B2.5. Transcrición de termos dos caracteres 
gregos. 

 B2.5. Coñecer e aplicar as normas de 
transcrición para transcribir termos gregos ao 
abecedario galego e castelán. 

 GR1B2.5.1. Coñece as normas de transcrición e 
aplícaas con corrección na transcrición de 
termos gregos ao galego e ao castelán. 

 CCL 

 d 

 e 

 B2.6. Signos diacríticos e de puntuación.  B2.6. Coñecer os acentos, espíritos e demais 
signos diacríticos e de puntuación, o seu valor e 

 GR1B2.6.1. Coñece o valor e colocación dos 
acentos, espíritos e demais signos diacríticos e 

 CCL 
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 Grego I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

 f a súa colocación. de puntuación. 

 Bloque 3. Morfoloxía  

 d 

 e 

 f 

 i 

 B3.1. O grego, lingua flexiva. Tipos de palabras: 
variables e invariables. 

 B3.1. Coñecer o concepto de flexión lingüística.  GR1B3.1.1. Distingue unha lingua flexiva doutra 
non flexiva. 

 CCL 

 d 

 e 

 f 

 i 

 B3.1. O grego, lingua flexiva. Tipos de palabras: 
variables e invariables. 

 B3.2. Distinguir e clasificar as categorías de 
palabras a partir do seu enunciado. 

 GR1B3.2.1. Distingue palabras variables e 
invariables, explica as características que 
permiten identificalas e define criterios para 
clasificalas. 

 CCL 

 d 

 e 

 f 

 B3.2. Formantes das palabras.  B3.3. Coñecer, identificar e distinguir os 
formantes das palabras. 

 GR1B3.3.1. Identifica e distingue en palabras 
propostas os seus formantes, sinalando e 
diferenciando lexemas e afixos, e buscando 
exemplos doutros termos nos que estean 
presentes. 

 CCL 

 CAA 

 d 

 e 

 f 

 B3.3. Concepto de declinación: declinacións 
gregas. Enunciado e paradigmas. 

 B3.4. Comprender o concepto de 
declinación/flexión. 

 GR1B3.4.1. Enuncia correctamente diversos 
tipos de palabras en grego, distinguíndoos a 
partir do seu enunciado e clasificándoos 
segundo a súa categoría e declinación. 

 CCL 

 d 

 e 

 f 

 B3.4. Flexión nominal e pronominal.  B3.5. Coñecer as declinacións, encadrar as 
palabras dentro da súa declinación, declinalas 
correctamente, e analizar e traducir formas 
nominais e pronominais. 

 GR1B3.5.1. Declina palabras e sintagmas en 
concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra o paradigma de flexión 
correspondente. 

 CCL 

 GR1B3.5.2. Analiza desde o punto de vista 
morfolóxico substantivos, adxectivos, 
determinantes e sintagmas de concordancia, e 
tradúceos correctamente ao galego e/ou ao 
castelán. 

 CCL 

 d 

 e 

 B3.5. Sistema verbal grego. Verbos temáticos e 
atemáticos. 

 B3.6. Conxugar correctamente as formas verbais 
estudadas, analizalas morfoloxicamente e 

 GR1B3.6.1. Declina e/ou conxuga correctamente 
palabras propostas segundo a súa categoría, e 
explica e ilustra con exemplos as características 

 CCL 
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 Grego I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

 f traducilas. que diferencian os conceptos de conxugación e 
declinación. 

 GR1B3.6.2. Clasifica verbos segundo o seu 
tema, e describe os trazos polos que se 
recoñecen os modelos de flexión verbal. 

 CCL 

 GR1B3.6.3. Explica o uso dos temas verbais 
gregos e identifica correctamente as formas 
derivadas de cada un deles. 

 CCL 

 GR1B3.6.4. Conxuga os tempos verbais en voz 
activa e medio pasiva, aplicando correctamente 
os paradigmas correspondentes. 

 CCL 

 GR1B3.6.5. Analiza morfoloxicamente e traduce 
ao galego e/ou ao castelán diferentes formas 
verbais gregas, e compara o seu uso en ambas 
as linguas. 

 CCL 

 GR1B3.6.6. Cambia de voz as formas verbais 
identificando e manexando con seguridade os 
formantes que expresan este accidente verbal. 

 CCL 

 d 

 e 

 f 

 B3.6. Formas verbais persoais e non persoais.  B3.7. Diferenciar entre formas persoais e non 
persoais do verbo e recoñecer as categorías 
gramaticais presentes en cada unha delas. 

 GR1B3.7.1. Distingue formas persoais e non 
persoais dos verbos, explica os trazos que 
permiten identificalas e define criterios para as 
clasificar. 

 CCL 

 Bloque 4. Sintaxe  

 d 

 e 

 f 

 h 

 i 

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

 GR1B4.1.1. Analiza morfolóxica e 
sintacticamente frases e textos sinxelos 
identificando correctamente as categorías 
gramaticais ás que pertencen as diferentes 
palabras e explicando as funcións que realizan 
no contexto. 

 CCL 

 d 

 e 

 B4.1. Casos gregos.  B4.2. Coñecer e identificar os nomes dos casos 
gregos e as súas funcións na oración, e saber 

 GR1B4.2.1. Enumera correctamente os nomes 
dos casos que existen na flexión nominal grega, 

 CCL 
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 Grego I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

 f 

 h 

 i 

traducir adecuadamente os casos á lingua 
materna. 

explica as súas funcións dentro da oración e 
ilustra con exemplos a forma adecuada de 
traducilos. 

 e 

 f 

 B4.2. Concordancia.  B4.3. Coñecer o concepto de concordancia tanto 
nominal (caso, xénero e número) como verbal 
(número e persoa). 

 GR1B4.3.1. Coñece e aplica a concordancia 
entre nomes e determinantes nominais, así como 
entre verbos e suxeitos. 

 CCL 

 e 

 f 

 B4.3. Elementos da oración.  B4.4. Recoñecer os elementos da oración: 
suxeito, predicado, atributo, complementos, etc. 

 GR1B4.4.1. Analiza correctamente casos e 
funcións para poder recoñecer cada elemento da 
oración. 

 CCL 

 e 

 f 

 B4.4. Oración simple: oracións atributivas e 
predicativas. 

 B4.5. Recoñecer e clasificar os tipos de oración 
simple. 

 GR1B4.5.1. Compara e clasifica diferentes tipos 
de oracións simples, e identifica e explica en 
cada caso as súas características. 

 CCL 

 e 

 f 

 B4.5. Oracións compostas.  B4.6. Distinguir as oracións simples das 
compostas. 

 GR1B4.6.1. Compara e clasifica diferentes tipos 
de oracións compostas, diferénciaas con 
precisión das oracións simples e explica en cada 
caso as súas características. 

 CCL 

 e 

 f 

 B4.6. Construcións de infinitivo.  B4.7. Coñecer as funcións das formas de 
infinitivo nas oracións. 

 GR1B4.7.1. Identifica as funcións das formas de 
infinitivo dentro da oración, comparando 
exemplos do seu uso. 

 CCL 

 e 

 f 

 B4.6. Construcións de infinitivo.  B4.8. Identificar as construcións de infinitivo 
concertado e non concertado. 

 GR1B4.8.1. Recoñece, analiza e traduce 
correctamente as construcións de infinitivo 
concertado e non concertado, relacionándoas 
con construcións análogas noutras linguas que 
coñece. 

 CCL 

 e 

 f 

 B4.7. Construcións de participio.  B4.9. Coñecer as funcións das formas de 
participio nas oracións. 

 GR1B4.9.1. Identifica as funcións das formas de 
participio dentro da oración, comparando 
exemplos do seu uso. 

 CCL 

 e 

 f 

 B4.7. Construcións de participio.  B4.10. Identificar as construcións de participio 
concertado e non concertado. 

 GR1B4.10.1. Recoñece, analiza e traduce 
correctamente as construcións de participio 
concertado e non concertado, relacionándoas 
con construcións análogas noutras linguas que 
coñece. 

 CCL 
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 Grego I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

 d 

 e 

 f 

 g 

 i 

 B4.8. Análise e tradución de frases e textos.  B4.11. Coñecer, comprender e utilizar os 
elementos morfolóxicos da lingua grega, e 
iniciarse na interpretación e na tradución de 
textos de dificultade progresiva. 

 GR1B4.11.1. Identifica e relaciona elementos 
morfolóxicos da lingua grega para realizar a 
análise e a tradución de textos sinxelos. 

 CCL 

 d 

 e 

 f 

 g 

 i 

 B4.8. Análise e tradución de frases e textos.  B4.12. Identificar e relacionar elementos 
sintácticos da lingua grega que permitan a 
análise e a tradución de textos sinxelos. 

 GR1B4.12.1. 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/ou en castelán. 

 CCL 

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

 g 

 h 

 B5.1. Períodos da historia de Grecia.  B5.1. Coñecer os feitos históricos dos períodos 
da historia de Grecia, encadralos no seu período 
correspondente e realizar eixes cronolóxicos. 

 GR1B5.1.1. Describe o marco histórico no que 
xorde e se desenvolve a civilización grega, 
sinalando distintos períodos dentro del e 
identificando en cada un as conexións máis 
importantes con outras civilizacións. 

 CD 

 CSC 

 CCEC 

 GR1B5.1.2. Pode elaborar eixes cronolóxicos 
nos que se representan fitos históricos 
relevantes, consultando ou non fontes de 
información. 

 CD 

 CMCCT 

 GR1B5.1.3. Distingue as etapas da historia de 
Grecia, explicando os seus trazos esenciais e as 
circunstancias que interveñen no paso de unhas 
a outras. 

 CCEC 

 GR1B5.1.4. Sabe enmarcar determinados feitos 
históricos na civilización e no período histórico 
correspondente, póndoos en contexto e 
relacionándoos con outras circunstancias 
contemporáneas. 

 CCEC 

 a 

 b 

 B5.2. Organización política e social de Grecia.  B5.2. Coñecer e comparar as principais formas 
de organización política e social da antiga 

 GR1B5.2.1. Describe os principais sistemas 
políticos da antiga Grecia e compáraos entre 
eles, establecendo semellanzas e diferenzas, e 

 CSC 
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 Grego I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

 h 

 m 

Grecia. cos actuais. 

 GR1B5.2.2. Describe a organización da 
sociedade grega, explica as características das 
clases sociais e os papeis asignados a cada 
unha, relaciona estes aspectos cos valores 
cívicos da época e compáraos cos actuais. 

 CSC 

 c 

 h 

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

 GR1B5.3.1. Identifica e explica os papeis que 
desempeña dentro da familia cada un dos seus 
membros, analizando a través deles estereotipos 
culturais da época e comparándoos cos actuais. 

 CSC 

 c 

 h 

 l 

 B5.4. Traballo e lecer: oficios, ciencia e técnica. 
Festas e espectáculos. 

 B5.4. Identificar as principais formas de traballo 
e de lecer da antigüidade. 

 GR1B5.4.1. Identifica e describe formas de 
traballo e relaciónaas cos coñecementos 
científicos e técnicos da época, explicando a súa 
influencia no progreso da cultura occidental. 

 CMCCT 

 CSC 

 CSIEE 

 GR1B5.4.2. Describe as principais formas de 
lecer da sociedade grega e analiza a súa 
finalidade, os grupos aos que van dirixidas e a 
súa función no desenvolvemento da identidade 
social. 

 CSC 

 c 

 h 

 ñ 

 B5.5. Mitoloxía e relixión.  B5.5. Coñecer os principais deuses da mitoloxía.  GR1B5.5.1. Pode nomear coa súa denominación 
grega e latina os principais deuses e heroes da 
mitoloxía grecolatina, e sinalar os trazos que os 
caracterizan, os seus atributos e o seu ámbito de 
influencia. 

 CCL 

 CCEC 

 c 

 h 

 ñ 

 B5.5. Mitoloxía e relixión.  B5.6. Coñecer os deuses, os mitos e os heroes 
gregos, e establecer semellanzas e diferenzas 
entre os mitos e os heroes antigos e os actuais. 

 GR1B5.6.1. Identifica dentro do imaxinario mítico 
deuses, semideuses e heroes, e explica os 
principais aspectos que os diferencian. 

 CCEC 

 GR1B5.6.2. 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 
semellanzas e as principais diferenzas entre 
ambos os tratamentos, asociándoas a outras 

 CCEC 
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 Grego I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

características culturais propias de cada época. 

 GR1B5.6.3. Recoñece referencias mitolóxicas 
directas ou indirectas en diferentes 
manifestacións artísticas, e describe, a través do 
uso que se fai destas, os aspectos básicos que 
en cada caso se asocian á tradición grecolatina. 

 CCEC 

 c 

 h 

 ñ 

 B5.5. Mitoloxía e relixión.  B5.7. Coñecer e comparar as características da 
relixiosidade e relixión grega coas actuais. 

 GR1B5.7.1. 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. 

 CCEC 

 c 

 h 

 ñ 

 B5.5. Mitoloxía e relixión.  B5.8. Relacionar e establecer semellanzas e 
diferenzas entre as manifestacións deportivas da 
Grecia clásica e as actuais. 

 GR1B5.8.1. Describe e analiza os aspectos 
relixiosos e culturais que sustentan os certames 
deportivos da antiga Grecia e a presenza ou 
ausencia destes nos seus correlatos actuais. 

 CCEC 

 Bloque 6. Textos  

 e 

 f 

 g 

 i 

 B6.1. Iniciación ás técnicas de tradución.  B6.1. Coñecer e aplicar os coñecementos 
fonolóxicos, morfolóxicos, sintácticos e léxicos 
da lingua grega para a interpretación e a 
tradución coherente de frases ou textos de 
dificultade progresiva. 

 GR1B6.1.1. Utiliza adecuadamente a análise 
morfolóxica e sintáctica de textos de dificultade 
graduada para efectuar correctamente a súa 
tradución. 

 CCL 

 e 

 f 

 g 

 i 

 B6.1. Iniciación ás técnicas de tradución.  B6.2. Utilizar con corrección manuais e 
dicionarios, e recoñecer e analizar toda a 
información que proporcionan. 

 GR1B6.2.1. Utiliza correctamente o dicionario 
para localizar o significado de palabras que 
entrañen dificultade, identificando entre varias 
acepcións o sentido máis axeitado para a 
tradución do texto. 

 CCL 

 GR1B6.2.2. Utiliza mecanismos de inferencia 
para comprender textos de forma global. 

 CAA 

 CCL 

 e 

 f 

 B6.2. Iniciación ás técnicas de retroversión e 
comentario de textos. 

 B6.3. Coñecer e aplicar os coñecementos 
adquiridos para a retroversión de frases ou 
textos de dificultade progresiva. 

 GR1B6.3.1. Traduce do grego ao galego e/ou ao 
castelán frases e textos sinxelos. 

 CCL 
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 Grego I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

 g 

 i 

 e 

 f 

 g 

 i 

 B6.2. Iniciación ás técnicas de retroversión e 
comentario de textos. 

 B6.4. Comentar desde o punto de vista 
lingüístico e literario os textos propostos. 

 GR1B6.4.1. Utiliza os coñecementos adquiridos 
para facer comentarios dos textos. 

 CAA 

 CCL 

 e 

 f 

 B6.3. Análise morfolóxica e sintáctica. 
Comparación de estruturas gregas coas da 
lingua propia. 

 B6.5. Comparar as estruturas gregas coas da 
lingua propia, e establecer semellanzas e 
diferenzas. 

 GR1B6.5.1. Compara estruturas gregas coas da 
lingua propia, e establece semellanzas e 
diferenzas. 

 CCL 

 d 

 e 

 g 

 B6.4. Lectura comprensiva de textos traducidos.  B6.6. Realizar, a través dunha lectura 
comprensiva, análise e comentario do contido e 
da estrutura de textos gregos orixinais, 
adaptados ou traducidos. 

 GR1B6.6.1. Elabora mapas conceptuais e 
estruturais dos textos propostos, localizando o 
tema principal e distinguindo as súas partes. 

 CCL 

 CCEC 

 d 

 e 

 g 

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

 B6.7. Realizar pequenos coloquios en grego con 
frases sinxelas e de dificultade progresiva. 

 GR1B6.7.1. Mantén un sinxelo diálogo en grego 
sobre a base dun tema previamente acordado. 

 CCL 

 d 

 g 

 B6.6. Produción de textos propios breves en 
lingua grega. 

 B6.8. Redactar pequenos textos en lingua grega 
de produción propia. 

 GR1B6.8.1. Redacta frases sinxelas ou 
pequenos textos en grego sobre un tema 
proposto. 

 CCL 

 Bloque 7. Léxico  

 e 

 f 

 B7.1. Vocabulario básico grego: léxico de uso 
frecuente e principais prefixos e sufixos. 

 B7.1. Coñecer, identificar e traducir o léxico 
grego: as palabras de maior frecuencia e os 
principais prefixos e sufixos. 

 GR1B7.1.1. Deduce o significado de palabras 
gregas non estudadas a partir de palabras da 
súa propia lingua ou do contexto. 

 CCL 

 GR1B7.1.2. Identifica e explica as palabras de 
maior frecuencia e os principais prefixos e 
sufixos, e tradúceos á propia lingua. 

 CCL 

 GR1B7.1.3. Identifica e distingue en palabras 
propostas os seus formantes, sinala e diferencia 
lexemas e afixos, e procura exemplos doutros 
termos nos que estean presentes.  

 CCL 
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 Grego I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

 e 

 f 

 B7.2. Descomposición de palabras nos seus 
formantes. 

 B7.2. Descompor unha palabra nos seus 
formantes, e coñecer o seu significado en grego 
para aumentar o caudal léxico e o coñecemento 
da lingua propia. 

 GR1B7.2.1. Descompón os formantes das 
palabras e recoñece o significado dos elementos 
de orixe grega. 

 CCL 

 e 

 f 

 B7.3. Helenismos máis frecuentes do 
vocabulario común e do léxico especializado, e o 
seu mantemento: termos patrimoniais, cultismos 
e neoloxismos. 

 B7.3. Recoñecer os helenismos máis frecuentes 
do vocabulario común e remontalos aos étimos 
gregos orixinais. 

 GR1B7.3.1. Identifica os helenismos máis 
frecuentes do vocabulario común e explica o seu 
significado remitíndose aos étimos gregos 
orixinais. 

 CCL 

 e 

 f 

 B7.4. Identificación de lexemas, sufixos e 
prefixos helénicos usados na lingua propia. 

 B7.4. Identificar e coñecer os elementos léxicos 
e os procedementos de formación do léxico 
grego (derivación e composición) para entender 
mellor os procedementos de formación de 
palabras nas linguas actuais. 

 GR1B7.3.2. Identifica a etimoloxía e coñece o 
significado das palabras de léxico común da 
lingua propia. 

 CCL 

 e 

 f 

 B7.5. Familias etimolóxicas e semánticas.  B7.5. Relacionar palabras da mesma familia 
etimolóxica ou semántica. 

 GR1B7.5.1. Relaciona distintas palabras da 
mesma familia etimolóxica ou semántica. 

 CCL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

5.4.- CONCRECIÓN DOS MÍNIMOS EXIXIBLES RELACIONADOS COS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN E OS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE.  

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. clave Mínimos esixibles  

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

GR1B1.1.1. Localiza nun mapa o marco xeográfico en que 
ten lugar o nacemento da lingua grega e a súa expansión. 

CD,CSC Situar correctamente nun mapa as principais 
áreas dialectais do grego.. 

B1.2. Explicar a orixe da lingua grega a partir do 
indoeuropeo e coñecer os principais grupos lingüísticos que 
compoñen a familia das linguas indoeuropeas. 

GR1B1.2.1. Explica a orixe da lingua grega e a relación coas 
outras linguas da familia indoeuropea. 
GR1B1.2.2. Enumera e localiza nun mapa as principais 
ramas da familia das linguas indoeuropeas. 

CAA,CCE
C 

Enumerar as principais pólas indoeuropeas.  

Recoñecer raíces indoueropeas. 

B1.3. Entender o concepto de familia lingüística e de 
indoeuropeo. 

GR1B1.3.1. Explica o concepto de familia lingüística. 
GR1B1.3.2. Define o concepto de indoeuropeo e explica o 
proceso de creación do termo. 

CCL Definir indoeuropeo. 

B1.4. Identificar o indoeuropeo como a lingua nai da maioría 
das linguas faladas en Europa hoxe en día. 

GR1B1.4.1. Establece a filiación das linguas de Europa 
delimitando nun mapa a zona de orixe e zonas de 
expansión. 

CD,CCL Marcar nun mapa mudo as actuais linguas 
europeas de procedencia indoeuropea 

B1.5.Coñecer as etapas da historia da lingua grega. GR1B1.5.1. Coñece as etapas da evolución da lingua grega, 
desde o micénico ata o grego moderno. 

CCL Diferenciar distintos dialectos e estratos do 
grego. 

B1.6. Identificar exemplos de escritura micénica e 
alfabética. 

GR1B1.6.1. Identifica a escritura Lineal B como un silabario, 
e a evolución dos caracteres do alfabeto. 

CCL Recoñecer o silabario Lineal B. 

B1.7. Recoñecer a evolución da lingua grega ata chegar ao 
momento actual. 

GR1B1.7.1. Coñece a pronuncia da lingua grega moderna e 
utiliza algunhas palabras e expresións básicas. 

CCL Recoñecer as diferenzas de pronuncia entre o 
grego clásico e o moderno. 

B1.8. Recoñecer a división dialectal da lingua grega e 
identificar a súa expansión xeográfica. 

GR1B1.8.1. Sitúa nun mapa as diversas variedades 
dialectais da lingua grega. 

CCL,CSC Saber situar o ámbito do xónico-ático. 

B2.1. Coñecer diferentes sistemas de escritura e 
distinguilos do alfabeto. 

GR1B2.1.1. Recoñece diferentes tipos de escritura segundo 
a súa orixe e tipoloxía e describindo os trazos que distinguen 
a uns doutros. 

CCL Diferenciar distintos tipos de escrita. 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. clave Mínimos esixibles  

B2.2. Coñecer a orixe do alfabeto grego, a súa influencia e 
a súa relación con outros sistemas de escritura usados na 
actualidade. 

GR1B2.2.1. Explica a orixe do alfabeto grego e describe a 
evolución dos seus signos a partir da adaptación dos signos 
do alfabeto fenicio. 
GR1B2.2.2. Explica a orixe e a evolución dos sistemas de 
escritura de diferentes linguas, partindo do alfabeto grego, e 
sinala as adaptacións que se producen en cada unha delas. 

CCL Recoñecer e saber ler os signos gregos. 

B2.3. Coñecer os caracteres do alfabeto grego na súa 
forma minúscula e maiúscula, escribilos e lelos coa 
pronuncia correcta. 

GR1B2.3.1. Identifica e nomea correctamente os caracteres 
que forman o alfabeto grego, na súa forma minúscula e 
maiúscula, e escríbeos e leos correctamente. 

CCL Distinguir perfectamente os caracteres gregos e 
saber lelos. 

B2.4. Recoñecer o cadro clasificatorio dos fonemas da 
lingua grega xunto coa súa pronuncia. 

GR1B2.4.1. Sitúa todos os fonemas da lingua grega no 
cadro clasificatorio dos fonemas e sabe describilos desde o 
punto e o modo de articulación. 

CCL Entender o lugar que ocupan os fonemas gregos 
nun cadro clasificatorio. 

B2.5. Coñecer e aplicar as normas de transcrición para 
transcribir termos gregos ao abecedario galego e castelán. 

GR1B2.5.1. Coñece as normas de transcrición e aplícaas 
con corrección na transcrición de termos gregos ao galego e 
ao castelán. 

CCL Saber transcribir termos gregos. 

B2.6. Coñecer os acentos, espíritos e demais signos 
diacríticos e de puntuación, o seu valor e a súa colocación. 

GR1B2.6.1. Coñece o valor e colocación dos acentos, 
espíritos e demais signos diacríticos e de puntuación. 

CCL Distinguir e saber executar os signos gráficos.  

B3.1. Coñecer o concepto de flexión lingüística. GR1B3.1.1. Distingue unha lingua flexiva doutra non flexiva. CCL Entender o concepto de flexión. 

B3.2. Distinguir e clasificar as categorías de palabras a 
partir do seu enunciado. 

GR1B3.2.1. Distingue palabras variables e invariables, 
explica as características que permiten identificalas e define 
criterios para clasificalas. 

CCL Diferenciar palabras variables de invariables. 

B3.3. Coñecer, identificar e distinguir os formantes das 
palabras. 

GR1B3.3.1. Identifica e distingue en palabras propostas os 
seus formantes, sinalando e diferenciando lexemas e afixos, 
e buscando exemplos doutros termos nos que estean 
presentes. 

CCL,CAA Saber segmentar palabras nos seus elementos 
constitutivos. 

B3.4. Comprender o concepto de declinación/flexión. GR1B3.4.1. Enuncia correctamente diversos tipos de 
palabras en grego, distinguíndoos a partir do seu enunciado 
e clasificándoos segundo a súa categoría e declinación. 

CCL Entender a función que cumpre un enunciado.   
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. clave Mínimos esixibles  

B3.5. Coñecer as declinacións, encadrar as palabras dentro 
da súa declinación, declinalas correctamente, e analizar e 
traducir formas nominais e pronominais. 

GR1B3.5.1. Declina palabras e sintagmas en concordancia, 
aplicando correctamente para cada palabra o paradigma de 
flexión correspondente. 
GR1B3.5.2. Analiza desde o punto de vista morfolóxico 
substantivos, adxectivos, determinantes e sintagmas de 
concordancia, e tradúceos correctamente ao galego e/ou ao 
castelán. 

CCL Saber declinar concordancias. 

Saber analizar morfoloxicamente. 

B3.6. Conxugar correctamente as formas verbais 
estudadas, analizalas morfoloxicamente e traducilas. 

GR1B3.6.1. Declina e/ou conxuga correctamente palabras 
propostas segundo a súa categoría, e explica e ilustra con 
exemplos as características que diferencian os conceptos de 
conxugación e declinación. 
GR1B3.6.2. Clasifica verbos segundo o seu tema, e describe 
os trazos polos que se recoñecen os modelos de flexión 
verbal. 
GR1B3.6.3. Explica o uso dos temas verbais gregos e 
identifica correctamente as formas derivadas de cada un 
deles. 
GR1B3.6.4. Conxuga os tempos verbais en voz activa e 
medio pasiva, aplicando correctamente os paradigmas 
correspondentes. 
GR1B3.6.5. Analiza morfoloxicamente e traduce ao galego 
e/ou ao castelán diferentes formas verbais gregas, e 
compara o seu uso en ambas as linguas. 
GR1B3.6.6. Cambia de voz as formas verbais identificando e 
manexando con seguridade os formantes que expresan este 
accidente verbal. 

CCL Saber declinar e conxugar. 

Identificar os distintos temas temporais do verbo 
grego. 

Diferenciar activa de media e media de pasiva. 

Saber analizar morfoloxicamente as formas 
verbais gregas. 

Saber cambiar de voz.  

B3.7. Diferenciar entre formas persoais e non persoais do 
verbo e recoñecer as categorías gramaticais presentes en 
cada unha delas. 

GR1B3.7.1. Distingue formas persoais e non persoais dos 
verbos, explica os trazos que permiten identificalas e define 
criterios para as clasificar. 

CCL Identificar finais propios de infinitivo e participio. 

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

GR1B4.1.1. Analiza morfolóxica e sintacticamente frases e 
textos sinxelos identificando correctamente as categorías 
gramaticais ás que pertencen as diferentes palabras e 
explicando as funcións que realizan no contexto. 

CCL Saber analizar sintacticamente textos sinxelos. 

B4.2. Coñecer e identificar os nomes dos casos gregos e as 
súas funcións na oración, e saber traducir adecuadamente 
os casos á lingua materna. 

GR1B4.2.1. Enumera correctamente os nomes dos casos 
que existen na flexión nominal grega, explica as súas 
funcións dentro da oración e ilustra con exemplos a forma 
adecuada de traducilos. 

CCL Recoñecer os casos e saber as funcións coas 
que se corresponden. 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. clave Mínimos esixibles  

B4.3. Coñecer o concepto de concordancia tanto nominal 
(caso, xénero e número) como verbal (número e persoa). 

GR1B4.3.1. Coñece e aplica a concordancia entre nomes e 
determinantes nominais, así como entre verbos e suxeitos. 

CCL Identificar as normas básicas de calquera 
concordancia. 

B4.4. Recoñecer os elementos da oración: suxeito, 
predicado, atributo, complementos, etc. 

GR1B4.4.1. Analiza correctamente casos e funcións para 
poder recoñecer cada elemento da oración. 

CCL Saber que función desempeña cada caso nunha 
oración. 

B4.5. Recoñecer e clasificar os tipos de oración simple. GR1B4.5.1. Compara e clasifica diferentes tipos de oracións 
simples, e identifica e explica en cada caso as súas 
características. 

CCL Recoñecer frase transitiva, intransitiva e 
copulativa. 

B4.6. Distinguir as oracións simples das compostas. GR1B4.6.1. Compara e clasifica diferentes tipos de oracións 
compostas, diferénciaas con precisión das oracións simples 
e explica en cada caso as súas características. 

CCL Recoñecer as oracións compostas. Diferenciar 
unhas doutras.  

B4.7. Coñecer as funcións das formas de infinitivo nas 
oracións. 

GR1B4.7.1. Identifica as funcións das formas de infinitivo 
dentro da oración, comparando exemplos do seu uso. 

CCL Diferenciar unha substantiva de infinitivo con 
función de suxeito doutra con función CD. 

B4.8. Identificar as construcións de infinitivo concertado e 
non concertado. 

GR1B4.8.1. Recoñece, analiza e traduce correctamente as 
construcións de infinitivo concertado e non concertado, 
relacionándoas con construcións análogas noutras linguas 
que coñece. 

CCL Diferenciar entre substantivas de infinitivo 
concertadas e non concertadas. 

B4.9. Coñecer as funcións das formas de participio nas 
oracións. 

GR1B4.9.1. Identifica as funcións das formas de participio 
dentro da oración, comparando exemplos do seu uso. 

CCL Recoñecer as estruturas de participio. 

B4.10. Identificar as construcións de participio concertado e 
non concertado. 

GR1B4.10.1. Recoñece, analiza e traduce correctamente as 
construcións de participio concertado e non concertado, 
relacionándoas con construcións análogas noutras linguas 
que coñece. 

CCL Distinguir un participio concertado dun absoluto. 

B4.11. Coñecer, comprender e utilizar os elementos 
morfolóxicos da lingua grega, e iniciarse na interpretación e 
na tradución de textos de dificultade progresiva. 

GR1B4.11.1. Identifica e relaciona elementos morfolóxicos 
da lingua grega para realizar a análise e a tradución de 
textos sinxelos. 

CCL Saber relacionar morfoloxía con sintaxe para a 
tradución de textos simples.  

B4.12. Identificar e relacionar elementos sintácticos da 
lingua grega que permitan a análise e a tradución de textos 
sinxelos. 

GR1B4.12.1. Identifica na análise de frases e textos de 
dificultade graduada elementos sintácticos propios da lingua 
grega, relacionándoos para traducilos cos seus equivalentes 

CCL Identificar elementos de sintaxe grega que non 
de dan en galego. 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. clave Mínimos esixibles  

en galego e/ou en castelán. 

B5.1. Coñecer os feitos históricos dos períodos da historia 
de Grecia, encadralos no seu período correspondente e 
realizar eixes cronolóxicos. 

GR1B5.1.1. Describe o marco histórico no que xorde e se 
desenvolve a civilización grega, sinalando distintos períodos 
dentro del mesmo e identificando en cada un as conexións 
máis importantes con outras civilizacións. 
GR1B5.1.2. Pode elaborar eixes cronolóxicos nos que se 
representan fitos históricos relevantes, consultando ou non 
fontes de información. 
GR1B5.1.3. Distingue as etapas da historia de Grecia, 
explicando os seus trazos esenciais e as circunstancias que 
interveñen no paso de unhas a outras. 
GR1B5.1.4. Sabe enmarcar determinados feitos históricos 
na civilización e no período histórico correspondente, 
póndoos en contexto e relacionándoos con outras 
circunstancias contemporáneas. 

CD,CSC,C
CCEC,CM
CCT 

Saber elaborar un cronograma cos principais 
períodos da historia grega. 

B5.2. Coñecer e comparar as principais formas de 
organización política e social da antiga Grecia. 

GR1B5.2.1. Describe os principais sistemas políticos da 
antiga Grecia e compáranse entre eles, establecendo 
semellanzas e diferenzas, e cos actuais. 
GR1B5.2.2. Describe a organización da sociedade grega, 
explica as características das clases sociais e os papeis 
asignados a cada unha, relaciona estes aspectos cos 
valores cívicos da época e compáraos cos actuais. 

CSC Saber recoñecer os principais modelos políticos 
da Grecia antiga. 

Enumerar as principais institucións políticas de 
Atenas e Esparta.  

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

GR1B5.3.1. Identifica e explica os papeis que desempeña 
dentro da familia cada un dos seus membros, analizando a 
través deles estereotipos culturais da época e 
comparándoos cos actuais. 

CSC Explicar os grandes trazos da familia en Grecia.  

B5.4. Identificar as principais formas de traballo e de lecer 
da antigüidade. 

GR1B5.4.1. Identifica e describe formas de traballo e 
relaciónaas cos coñecementos científicos e técnicos da 
época, explicando a súa influencia no progreso da cultura 
occidental. 
GR1B5.4.2. Describe as principais formas de lecer da 
sociedade grega e analiza a súa finalidade, os grupos aos 
que van dirixidas e a súa función no desenvolvemento da 
identidade social. 

CMCCT,C
SC,CSIEE 

Identificar as principais novidades científicas no 
ámbito grego. 

Recoñecer as principais formas de lecer na 
sociedade grega. 

B5.5. Coñecer os principais deuses da mitoloxía. GR1B5.5.1. Pode nomear coa súa denominación grega e 
latina os principais deuses e heroes da mitoloxía grecolatina, 

CCL,CCE Recoñecer os principais deuses e heroes da 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. clave Mínimos esixibles  

e sinalar os trazos que os caracterizan, os seus atributos e o 
seu ámbito de influencia. 

C mitoloxía grega. 

B5.6. Coñecer os deuses, os mitos e os heroes gregos, e 
establecer semellanzas e diferenzas entre os mitos e os 
heroes antigos e os actuais. 

GR1B5.6.1. Identifica dentro do imaxinario mítico deuses, 
semideuses e heroes, e explica os principais aspectos que 
os diferencian. 
GR1B5.6.2. 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 semellanzas e as principais diferenzas entre ambos os 
tratamentos, asociándoas a outras características culturais 
propias de cada época. 
GR1B5.6.3. Recoñece referencias mitolóxicas directas ou 
indirectas en diferentes manifestacións artísticas, e describe, 
a través do uso que se fai destas, os aspectos básicos que 
en cada caso se asocian á tradición grecolatina. 

CCEC Diferenciar entre deuses, semideuses e heroes. 

Saber apreciar o mantemento da figura do heroe 
na nosa cultura. 

B5.7. Coñecer e comparar as características da 
relixiosidade e relixión grega coas actuais. 

GR1B5.7.1. 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. 

CCEC Saber enumerar as principais características da 
relixión grega. 

B5.8. Relacionar e establecer semellanzas e diferenzas 
entre as manifestacións deportivas da Grecia clásica e as 
actuais. 

GR1B5.8.1. Describe e analiza os aspectos relixiosos e 
culturais que sustentan os certames deportivos da antiga 
Grecia e a presenza ou ausencia destes nos seus correlatos 
actuais. 

CCEC Saber detectar rastros relixiosos na celebración 
dos Xogos Olímpicos. 

B6.1. Coñecer e aplicar os coñecementos fonolóxicos, 
morfolóxicos, sintácticos e léxicos da lingua grega para a 
interpretación e a tradución coherente de frases ou textos 
de dificultade progresiva. 

GR1B6.1.1. Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e 
sintáctica de textos de dificultade graduada para efectuar 
correctamente a súa tradución. 

CCL Saber relacionar morfoloxía con sintaxe para a 
tradución de textos simples.  

B6.2. Utilizar con corrección manuais e dicionarios, e 
recoñecer e analizar toda a información que proporcionan. 

GR1B6.2.1. Utiliza correctamente o dicionario para localizar 
o significado de palabras que entrañen dificultade, 
identificando entre varias acepcións o sentido máis axeitado 
para a tradución do texto. 
GR1B6.2.2. Utiliza mecanismos de inferencia para 
comprender textos de forma global. 

CCL,CAA Aprender a empregar os rudimentos do 
dicionario.  
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. clave Mínimos esixibles  

B6.3. Coñecer e aplicar os coñecementos adquiridos para a 
retroversión de frases ou textos de dificultade progresiva. 

GR1B6.3.1. Traduce do grego ao galego e/ou ao castelán 
frases e textos sinxelos. 

CCL Saber traducir frases e textos sinxelos. 

B6.4. Comentar desde o punto de vista lingüístico e literario 
os textos propostos. 

GR1B6.4.1. Utiliza os coñecementos adquiridos para facer 
comentarios dos textos. 

CAA,CCL Saber comentar textos previamente traducidos. 

B6.5. Comparar as estruturas gregas coas da lingua propia, 
e establecer semellanzas e diferenzas. 

GR1B6.5.1. Compara estruturas gregas coas da lingua 
propia, e establece semellanzas e diferenzas. 

CCL Analizar a proximidade sintáctica entre linguas. 

B6.6. Realizar, a través dunha lectura comprensiva, análise 
e comentario do contido e da estrutura de textos gregos 
orixinais, adaptados ou traducidos. 

GR1B6.6.1. Elabora mapas conceptuais e estruturais dos 
textos propostos, localizando o tema principal e distinguindo 
as súas partes. 

CCL,CCE
C 

Saber identificar as partes constitutivas dun texto 
traducido. 

B6.7. Realizar pequenos coloquios en grego con frases 
sinxelas e de dificultade progresiva. 

GR1B6.7.1. Mantén un sinxelo diálogo en grego sobre a 
base dun tema previamente acordado. 

CCL  Non se traballa o grego falado. 

B6.8. Redactar pequenos textos en lingua grega de 
produción propia. 

GR1B6.8.1. Redacta frases sinxelas ou pequenos textos en 
grego sobre un tema proposto. 

CCL Saber facer exercicios de retroversión.  

B7.1. Coñecer, identificar e traducir o léxico grego: as 
palabras de maior frecuencia e os principais prefixos e 
sufixos. 

GR1B7.1.1. Deduce o significado de palabras gregas non 
estudadas a partir de palabras da súa propia lingua ou do 
contexto. 
GR1B7.1.2. Identifica e explica as palabras de maior 
frecuencia e os principais prefixos e sufixos, e tradúceos á 
propia lingua. 
GR1B7.1.3. Identifica e distingue en palabras propostas os 
seus formantes, sinala e diferencia lexemas e afixos, e 
procura exemplos doutros termos nos que estean presentes. 

CCL Controlar os sistemas para deducir helenismos 
partindo dos étimos gregos. 

Saber identificar con que étimo se corresponden 
palabras galegas. 

B7.2. Descompor unha palabra nos seus formantes, e 
coñecer o seu significado en grego para aumentar o caudal 
léxico e o coñecemento da lingua propia. 

GR1B7.2.1. Descompón os formantes das palabras e 
recoñece o significado dos elementos de orixe grega. 

CCL Saber identificar os formantes das palabras nas 
que haxa elementos de procedencia grega.  

B7.3. Recoñecer os helenismos máis frecuentes do 
vocabulario común e remontalos aos étimos gregos 
orixinais. 

GR1B7.3.1. Identifica os helenismos máis frecuentes do 
vocabulario común e explica o seu significado remitíndose 
aos étimos gregos orixinais. 

CCL Controlar os helenismos máis frecuentes. 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. clave Mínimos esixibles  

B7.4. Identificar e coñecer os elementos léxicos e os 
procedementos de formación do léxico grego (derivación e 
composición) para entender mellor os procedementos de 
formación de palabras nas linguas actuais. 

GR1B7.3.2. Identifica a etimoloxía e coñece o significado 
das palabras de léxico común da lingua propia. 

CCL Coñecer o significado dos helenismos máis 
frecuentes.  

B7.5. Relacionar palabras da mesma familia etimolóxica ou 
semántica. 

GR1B7.5.1. Relaciona distintas palabras da mesma familia 
etimolóxica ou semántica. 

CCL Identificar familias léxicas e campos 
semánticos.  
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5.8.- PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN. 
 

 

 A avaliación levarase a cabo tendo en conta os diferentes elementos que constitúen o currículo, é dicir, competencias clave, 
obxectivos, contidos e os criterios de avaliación. 

 
 5.8.1.- AVALIACIÓN INICIAL 

 

Nos primeiros días do curso escolar en setembro realizarase unha proba específica prognóstica para avaliar o grao de dominio dos 
contidos lingüísticos e culturais mínimos que se consideran importantes para construír sobre eles as novas aprendizaxes propias da 
materia. Propoñeránselles: 

 Unha serie de frases en galego, moi simples, para que as analicen. Trátase de que saiban distinguir na oración simple o 
modelo transitivo, intransitivo e copulativo. 

 Un mapa no que deben ubicar Grecia, Magna Grecia e Asia Menor. 

 Unha serie de elementos de composición grega para que identifiquen o seu significado. 

  

O Grego I é unha materia que parte ex nihilo, por tanto esta proba non terá repercusión algunha na cualificación da materia, pero 
permitiranos actuar desde o primeiro momento sobre as eivas detectadas.  
Como primeira medida, ao alumnado que non superase esa proba, entregaráselle un sistema de fichas para que traballe na 
distinción de diferentes modelos oracionais. 
Os erros que se producisen no traballo sobre situación xeográfica ou sobre os significados dos helenismos corrixiranse na altura 
en que se traten eses temas no curso.  
 

 5.8.2.- AVALIACIÓN ORDINARIA 
 

Ao longo do curso realizaranse tres sesións de avaliación, unha por cada trimestre. A última destas avaliacións coincidirá coa avaliación 
final ordinaria do mes de xuño. 

. 

 5.8.3.- AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 
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Coa lexislación vixente está previsto un exame extraordinario de setembro para o alumnado que non acade cualificación positiva na 

convocatoria de xuño. Na data que acorde o centro realizarase un exame escrito, sendo necesario obter unha nota mínima de 4,5 para 
superalo. O alumnado que nesta convocatoria siga sen acadar cualificación positiva e promocione decurso, levará a materia pendente 

  

 
 

 5.8.4.- ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE. 
Consultar punto 5.10 Programa de recuperación. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 

5.9.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 
 

SISTEMA DE CUALIFICACIÓN E PONDERACIÓN 
 

 Avaliación de contidos: Establecemos un 90% da nota para o conxunto de contidos e un 10% para as actitudes. 

 A avaliación realizarase conforme vaia cumprindo fases da materia, de tal xeito que poidamos contar cun mínimo de dúas 
referencias antes de chegar á xunta de avaliación. 

 Fixaremos as datas de exames con tempo, concedéndolles sempre aos alumnos un ou máis días para me apresentar as súas dúbidas. 

 Tentarei que os exames teñan unha composición clara, coa dificultade expresada progresivamente, contando con que, nalgunhas 
ocasións, haberá posibilidades de elección. 

 Polo xeral, todos os exercicios constarán dun apartado morfolóxico e de helenismos e outro de sintaxe e tradución, a valorar cada un 
deles con 10 puntos, sendo condición indispensábel para considerar o exame aprobado que o estea nas súas dúas partes. A todos os efectos 
só se considerará aprobado aquel exame que supere nas dúas partes o 4,5. En todos os exames aparecerá nidiamente expresada a valoración 
en puntos de cada apartado, de xeito que o alumnado coñeza de antemán a puntuación máxima que podería obter en cada pregunta. Conforme 
se vaian tratando temas de cultura, institucións ou literatura, as preguntas sobre os mesmos incorporaranse no apartado de morfoloxía e 
helenismos, tratando así de significar que o verdadeiro obxectivo do curso é conseguir que o alumnado adquira destrezas na tradución 

 Como desexamos, por outra parte, aplicar coherentemente o concepto de avaliación continua, o primeiro exame só aportará o 35% da 
nota da avaliación, reservándose o 65% restante para o segundo exercicio, necesariamente máis complexo. A aqueles alumnos que ao final da 
avaliación lles falte menos dun 5% para acadar o 4,5, realizaráselles unha proba extraordinaria coas mesmas características que o segundo 
exame da avaliación. 

 

 

 

 

 

 

Sistema de cualificación das actitudes, valores e normas (10% da nota): 

· Fai as actividades con limpeza e orde nos traballos ou caderno de clase .. 0,4% 

· Interese pola materia: participa con regularidade e/ou fai preguntas........... 0,4% 

· Ten espírito crítico nas súas valoracións e o fai dun xeito construtivo........ 0,2% 
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  CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 
Consideraremos que un alumno está en disposición de promocionar, isto é, de aprobar a materia de Grego I, cando: 

 

 Teña aprobadas as tres avaliacións ordinarias. 
 Teña aprobada a segunda e a terceira, malia suspender a primeira. 
 Teña aprobada a terceira, malia supender a primeira e a segunda. Neste último suposto enténdese que durante a última 

avaliación deu mostras abondas de dominar a materia obxecto de avaliación nos anteriorees trimestres. 
 Nos dous anteriores supostos dáse por descontado que o alumnado que suspendese algunha das dúas primeiras avaliacións 

fíxoo porque se detectaron eivas no seu progreso e se adoptaron medidas (entrega de fichas específicas, realización de 
traballos, controis sistemáticos…) que acaben garantindo a adquisición das competencias imprescindibles. 

 Supere a proba final extraordinaria de xuño na súa totalidade. Deberá obter un 4,5 en cada un dos seus apartados. 
 Supere a proba final extraordinaria de setembro na súa totalidade. Deberá obter un 4,5 en cada un dos seus apartados. 

 

 

5.10.- PROGRAMA DE RECUPERACIÓN  
             

O alumnado co Grego suspenso someterase a un programa de recuperación en función de se a materia se vai suspendendo durante o curso ou 
se a mantén pendente do curso anterior. 

 

1. MATERIA DURANTE O CURSO 

A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado será continua, e polo tanto a superación dunha avaliación implicará a recuperación da 
anterior, en caso de estar suspensa. Para isto, en cada avaliación tentarase que existan probas escritas que recollan contidos da avaliación 
anterior, de maneira que se poida valorar a progresión do alumnado na materia e, se se seguen a detectar eivas no seu progreso, 
adoptaranse medidas (entrega de fichas específicas, realización de traballos, controis sistemáticos…) que acaben garantindo a adquisición 
das competencias imprescindibles. 

 

2. MATERIA PENDENTE DO CURSO ANTERIOR OU ALUMNADO QUE CAMBIOU DE MODALIDADE EN 2º BACH. 

 

 Non hai alumn@s nesta situación. 
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                        Segundo de Bacharelato 

 

Horas semanais: catro 

 

Número de alumn@s: cinco 
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6.3.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

 

6.4.- CONCRECIÓN DOS MÍNIMOS EXIXIBLES RELACIONADOS COS CRITERIOS DE AVALIACIÓN E OS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE.  

 

6.8.- PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN. 

  

6.8.1.- AVALIACIÓN INICIAL. 

6.8.2.- AVALIACIÓN ORDINARIA. 

6.8.3.- AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA. 

 6.8.4.- ALUMNADO CON MATERIAS PENDENTES (PROGRAMAS ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS). 

 

6.9.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

 

6.10.- PROGRAMA DE RECUPERACIÓN. 
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6.3.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

2º de bacharelato 

 Grego II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

 Bloque 1. Lingua grega  

 e 

 f 

 h 

 B1.1. Dialectos antigos, dialectos literarios e 
koiné.  

 B1.1. Coñecer as orixes dos dialectos antigos e 
literarios, clasificalos e localizalos nun mapa. 

 GR2B1.1.1. Delimita ámbitos de influencia dos 
distintos dialectos, situando con precisión 
puntos xeográficos, cidades ou restos 
arqueolóxicos coñecidos pola súa relevancia 
histórica. 

 CCL 

 CD 

 CCEC 

 d 

 f 

 B1.2. Do grego clásico ao grego moderno.  B1.2. Comprender a relación directa entre o 
grego clásico e o moderno, e sinalar algúns 
trazos básicos que permiten percibir este 
proceso de evolución. 

 GR2B1.2.1. Compara termos do grego clásico 
e os seus equivalentes en grego moderno, 
constatando as semellanzas e as diferenzas 
que existen entre uns e outros e analizando 
a través destas as características xerais que 
definen o proceso de evolución. 

 CCL 

 CAA 

 d 

 f 

 B1.2. Do grego clásico ao grego moderno.  B1.3. Recoñecer a evolución da lingua grega 
ata chegar ao momento actual nos aspectos 
fonéticos, morfosintáctico e léxico. 

 GR2B1.3.1. Coñece a pronuncia da lingua 
grega moderna e utiliza algunhas palabras e 
expresións básicas. 

 CCL 

 Bloque 2. Morfoloxía  

 d 

 e 

 f 

 B2.1. Revisión da flexión nominal e pronominal: 
formas menos usuais e irregulares. 

 B2.1. Identificar, analizar, traducir e efectuar a 
retroversión de calquera tipo de formas 
nominais e pronominais. 

 GR2B2.1.1. Recoñece con seguridade e 
axudándose co dicionario calquera tipo de 
formas nominais e pronominais, declínaas e 
sinala o seu equivalente en galego e/ou en 
castelán. 

 CCL 

 d 

 e 

 f 

 B2.2. Revisión da flexión verbal: conxugación 
atemática. Modos verbais. 

 B2.2. Identificar, conxugar, traducir e efectuar a 
retroversión de calquera tipo de formas 
verbais. 

 GR2B2.2.1. Recoñece con seguridade e 
axudándose do dicionario calquera tipo de 
formas verbais, conxúgaas e sinala o seu 
equivalente en galego e/ou en castelán. 

 CCL 

 d 

 e 

 B2.3. Análise morfolóxica.  B2.3. Coñecer as categorías gramaticais.  GR2B2.2.1. Nomea e describe as categorías 
gramaticais, sinalando as características que 

 CCL 
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 Grego II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

 f as distinguen. 

 d 

 e 

 f 

 B2.3. Análise morfolóxica.  B2.4. Coñecer, identificar e distinguir os 
formantes das palabras. 

 GR2B2.4.1. Identifica e distingue en palabras 
propostas os seus formantes, sinalando e 
diferenciando lexemas e afixos, e procura 
exemplos doutros termos nos que estean 
presentes. 

 CCL 

 d 

 e 

 f 

 B2.3. Análise morfolóxica.  B2.5. Realizar a análise morfolóxica das 
palabras dun texto grego. 

 GR2B2.5.1. Sabe determinar a forma, a clase e 
a categoría gramatical das palabras dun 
texto, detectando correctamente coa axuda 
do dicionario os morfemas que conteñen 
información gramatical. 

 CCL 

 Bloque 3. Sintaxe  

 d 

 e 

 f 

 B3.1. Estudo pormenorizado da sintaxe 
nominal e pronominal. 

 B3.1. Recoñecer os valores dos casos e os 
usos sintácticos do sistema pronominal. 

 GR2B3.1.1. Recoñece os valores dos casos 
gregos e os usos dos pronomes en frases e 
textos propostos. 

 CCL 

 d 

 e 

 f 

 B3.1. Estudo pormenorizado da sintaxe 
nominal e pronominal. 

 B3.2. Recoñecer os usos das preposicións e 
dos complementos circunstanciais. 

 GR2B3.2.1. Recoñece os valores das 
preposicións e identifica os complementos 
circunstanciais. 

 CCL 

 d 

 e 

 f  

 B3.2. Usos modais.  B3.3. Coñecer e identificar os usos modais 
propios da lingua grega. 

 GR2B3.3.1. Coñece, identifica e traduce 
correctamente os usos modais propios da 
lingua grega. 

 CCL 

 d 

 e 

 f 

 B3.3. Tipos de oracións e construcións 
sintácticas. 

 B3.4. Recoñecer e clasificar as oracións e as 
construcións sintácticas. 

 GR2B3.4.1. Recoñece e clasifica oracións e 
construcións sintácticas. 

 CCL 

 d 

 e 

 f 

 B3.4. Oración composta. Formas de 
subordinación. 

 B3.5. Recoñecer os nexos subordinantes e os 
tipos de oracións subordinadas. 

 GR2B3.5.1. Recoñece, clasifica, analiza e 
traduce correctamente os nexos 
subordinantes. 

 CCL 

 d  B3.4. Oración composta. Formas de  B3.6. Coñecer as funcións das formas non  GR2B3.6.1. Identifica formas non persoais do 
verbo en frases e textos, tradúceas 

 CCL 
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 Grego II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

 e 

 f 

subordinación. persoais do verbo. correctamente e explica as súas funcións. 

 GR2B3.6.2. Coñece, analiza e traduce 
correctamente as construcións de participio, 
relacionándoas con construcións análogas 
noutras linguas que coñeza. 

 CCL 

 d 

 e 

 f 

 i 

 B3.5. Análise, tradución e interpretación de 
textos. 

 B3.7. Relacionar e aplicar coñecementos sobre 
elementos e construcións sintácticas da 
lingua grega en interpretación e tradución de 
textos de textos clásicos. 

 GR2B3.7.1. Recoñece, distingue e clasifica os 
tipos de oracións e as construcións 
sintácticas gregas, relacionándoas con 
construcións análogas noutras linguas que 
coñeza. 

 CCL 

 GR2B3.7.2. Identifica na análise de frases e 
textos de dificultade graduada elementos 
sintácticos propios da lingua grega, 
relacionándoos para traducilos cos seus 
equivalentes en galego e castelán. 

 CCL 

 Bloque 4. Literatura  

 d 

 e 

 h 

 i 

 n 

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

 B4.1. Coñecer as características dos xéneros 
literarios gregos, os seus autores e obras 
máis representativas, e as súas influencias 
na literatura posterior. 

 GR2B4.1.1. Describe as características 
esenciais dos xéneros literarios gregos, e 
identifica e sinala a súa presenza nos textos 
propostos. 

 CCL 

 CCEC 

 d 

 e 

 h 

 i 

 n 

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

 B4.2. Analizar, interpretar e situar no tempo 
textos mediante lectura comprensiva, 
distinguindo o xénero literario ao que 
pertencen, as súas características esenciais 
e a súa estrutura, se a extensión da pasaxe 
elixida o permite. 

 GR2B4.2.1. Realiza eixes cronolóxicos e sitúa 
neles autores, obras e outros aspectos 
relacionados coa literatura grega. 

 CMCCT 

 CCEC 

 GR2B4.2.2. Distingue o xénero literario ao que 
pertence un texto, as súas características e 
a súa estrutura. 

 CCL 

 d 

 e 

 h 

 i 

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

 B4.3. Coñecer os fitos esenciais da literatura 
grega como base da literatura e da cultura 
europea e occidental. 

 GR2B4.3.1. Explora a conservación dos 
xéneros e os temas literarios da tradición 
grega mediante exemplos da literatura 
contemporánea, e analiza o uso que se fixo 

 CCL 

 CCEC 
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 Grego II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

 n deles. 

 d   * i 

 e   * n 

 h 

 

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

 B4.4. Establecer relacións e paralelismos entre 
a literatura clásica e a posterior. 

 GR2B4.4.1. Pode establecer relacións e 
paralelismos entre a literatura grega e a 
posterior. 

 CCEC 

 d 

 e 

 h 

 i 

 n 

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

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

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

 CD 

 CCEC 

 Bloque 5. Textos  

 d 

 e 

 f 

 n 

 B5.1. Tradución e interpretación de textos 
gregos. 

 B5.1. Coñecer, identificar e relacionar os 
elementos morfolóxicos da lingua grega en 
interpretación e tradución de textos gregos. 

 GR2B5.1.1. Utiliza adecuadamente a análise 
morfolóxica e sintáctica de textos gregos 
para efectuar correctamente a súa tradución. 

 CCL 

 d 

 e 

 g 

 B5.2. Uso do dicionario.  B5.2. Utilizar o dicionario e procurar o termo 
máis apropiado na lingua propia para a 
tradución do texto. 

 GR2B5.2.1. Utiliza con seguridade e autonomía 
o dicionario para a tradución de textos, e 
identifica en cada caso o termo máis 
apropiado na lingua propia en función do 
contexto e do estilo empregado polo/a 
autor/a. 

 CCL 

 CD 

 d 

 e 

 f 

 B5.3. Comentario e análise filolóxica de textos 
de grego clásico orixinais, preferiblemente 
en prosa. 

 B5.3. Realizar a tradución, a interpretación e o 
comentario lingüístico, literario e histórico de 
textos de grego clásico. 

 GR2B5.3.1. Aplica os coñecementos adquiridos 
para realizar comentario lingüístico, literario 
e histórico de textos. 

 CCL 

 CCEC 

 a    * h 

 n    * e 

 d 

 

 B5.4. Coñecemento do contexto social, cultural 
e histórico dos textos traducidos. 

 B5.4. Coñecer o contexto social, cultural e 
histórico dos textos traducidos. 

 GR2B5.4.1. Identifica o contexto social, cultural 
e histórico dos textos propostos, partindo de 
referencias tomadas dos propios textos e 
asociándoas con coñecementos adquiridos 
previamente. 

 CSC 

 CCEC 

d  B5.5. Identificación das características formais  B5.5. Identificar as características formais dos  GR2B5.5.1. Recoñece e explica a partir de  CCL 
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 Grego II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

 n dos textos. textos. elementos formais o xénero e o propósito do 
texto. 

 Bloque 6. Léxico  

 d 

 e 

 f 

 B6.1. Helenismos máis frecuentes do léxico 
especializado e común. 

 B6.1. Recoñecer os helenismos máis 
frecuentes do vocabulario común e do léxico 
especializado, e remontalos aos étimos 
gregos orixinais. 

 GR2B6.1.1. Identifica os helenismos máis 
frecuentes do vocabulario común e do léxico 
especializado, e explica o seu significado a 
partir dos étimos gregos orixinais. 

 CCL 

 d 

 e 

 f 

 B6.1. Helenismos máis frecuentes do léxico 
especializado e común. 

 B6.2. Identificar a etimoloxía e coñecer o 
significado das palabras de orixe grega da 
lingua propia ou de outras, obxecto de 
estudo de léxico común e especializado. 

 GR2B6.2.1. Deduce e explica o significado de 
palabras da propia lingua ou de outras, 
obxecto de estudo, a partir dos étimos 
gregos dos que proceden. 

 CCL 

 d 

 e 

 f 

 n  

 B6.2. Ampliación de vocabulario básico grego: 
linguaxe literaria e filosófica. 

 B6.3. Coñecer, identificar e traducir o léxico 
grego. 

 GR2B6.3.1. Explica o significado de termos 
gregos mediante termos equivalentes en 
galego e en castelán. 

 CCL 

 GR2B6.3.2. Deduce o significado de palabras 
gregas non estudadas a partir do contexto 
ou de palabras da súa lingua ou doutras que 
coñeza. 

 CCL 

 d   * n 

 e 

 f 

 B6.2. Ampliación de vocabulario básico grego: 
linguaxe literaria e filosófica. 

 B6.4. Relacionar palabras da mesma familia 
etimolóxica ou semántica. 

 GR2B6.4.1. Comprende e explica a relación 
entre termos pertencentes á mesma familia 
etimolóxica ou semántica. 

 CCL 

 d 

 e 

 f 

 B6.3. Etimoloxía e orixe das palabras da propia 
lingua. 

 B6.5. Recoñecer a etimoloxía e evolución das 
palabras da propia lingua. 

 GR2B6.5.1. Recoñece e distingue cultismos, 
termos patrimoniais e neoloxismos a partir 
do étimo grego, e explica as evolucións que 
se producen nun caso e en outro. 

 CCL 

 d 

 e 

 f 

 B6.4. Descomposición de palabras nos seus 
formantes. 

 B6.6. Recoñecer e identificar os elementos 
léxicos e os procedementos de formación do 
léxico grego, a derivación e a composición, 
para entender mellor os procedementos de 
formación de palabras nas linguas actuais. 

 GR2B6.6.1. Descompón palabras tomadas 
tanto do grego antigo como da lingua propia 
nos seus formantes, e explica o seu 
significado. 

 CCL 

 GR2B6.6.2. Sabe descompor unha palabra nos 
seus formantes e coñecer o seu significado 

 CCL 
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 Grego II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

en grego, para aumentar o caudal léxico e o 
coñecemento da lingua propia. 
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6.4.- CONCRECIÓN DOS MÍNIMOS EXIXIBLES RELACIONADOS COS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN E OS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE.  

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. clave Mínimos esixibles  

 B1.1. Coñecer as orixes dos dialectos antigos e literarios, 
clasificalos e localizalos nun mapa. 

 GR2B1.1.1. Delimita ámbitos de influencia dos distintos 
dialectos, situando con precisión puntos xeográficos, 
cidades ou restos arqueolóxicos coñecidos pola súa 
relevancia histórica. 

 CCL 

 CD 

 CCEC 

Situar correctamente nun mapa mudo as 
principais áreas dialectais do grego.. 

 B1.2. Comprender a relación directa entre o grego clásico e o 
moderno, e sinalar algúns trazos básicos que permiten 
percibir este proceso de evolución. 

 GR2B1.2.1. Compara termos do grego clásico e os seus 
equivalentes en grego moderno, constatando as 
semellanzas e as diferenzas que existen entre uns e outros 
e analizando a través destas as características xerais que 
definen o proceso de evolución. 

 CCL 

 CAA 

Realización de exercicios comparando formas 
de grego clásico e moderno 

 B1.3. Recoñecer a evolución da lingua grega ata chegar ao 
momento actual nos aspectos fonéticos, morfosintáctico e 
léxico. 

 GR2B1.3.1. Coñece a pronuncia da lingua grega moderna e 
utiliza algunhas palabras e expresións básicas. 

 CCL Ler textos en grego moderno coa fonética 
clásica e a actual. 

 B2.1. Identificar, analizar, traducir e efectuar a retroversión de 
calquera tipo de formas nominais e pronominais. 

 GR2B2.1.1. Recoñece con seguridade e axudándose co 
dicionario calquera tipo de formas nominais e pronominais, 
declínaas e sinala o seu equivalente en galego e/ou en 
castelán. 

 CCL Declinar conxuntamente substantivos e 
adxectivos.  

 

 B2.2. Identificar, conxugar, traducir e efectuar a retroversión 
de calquera tipo de formas verbais. 

 GR2B2.2.1. Recoñece con seguridade e axudándose do 
dicionario calquera tipo de formas verbais, conxúgaas e 
sinala o seu equivalente en galego e/ou en castelán. 

 CCL Identificar formas verbais. 

 B2.3. Coñecer as categorías gramaticais.  GR2B2.2.1. Nomea e describe as categorías gramaticais, 
sinalando as características que as distinguen. 

 CCL Recoñecer as diferentes categorías gramaticais. 

 B2.4. Coñecer, identificar e distinguir os formantes das 
palabras. 

 GR2B2.4.1. Identifica e distingue en palabras propostas os 
seus formantes, sinalando e diferenciando lexemas e afixos, 
e procura exemplos doutros termos nos que estean 
presentes. 

 CCL Recoñecer os diferentes formantes das palabras 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. clave Mínimos esixibles  

 B2.5. Realizar a análise morfolóxica das palabras dun texto 
grego. 

 GR2B2.5.1. Sabe determinar a forma, a clase e a categoría 
gramatical das palabras dun texto, detectando 
correctamente coa axuda do dicionario os morfemas que 
conteñen información gramatical. 

 CCL Detectar a forma morfolóxica das palabras. 

 B3.1. Recoñecer os valores dos casos e os usos sintácticos 
do sistema pronominal. 

 GR2B3.1.1. Recoñece os valores dos casos gregos e os usos 
dos pronomes en frases e textos propostos. 

 CCL Diferenciar os valores dos casos en contextos 
concretos. 

 B3.2. Recoñecer os usos das preposicións e dos 
complementos circunstanciais. 

 GR2B3.2.1. Recoñece os valores das preposicións e identifica 
os complementos circunstanciais. 

 CCL Distinguir os diferentes usos preposicionais coa 
axuda do dicionario. 

 B3.3. Coñecer e identificar os usos modais propios da lingua 
grega. 

 GR2B3.3.1. Coñece, identifica e traduce correctamente os 
usos modais propios da lingua grega. 

 CCL Saber distinguir os distintos usos modais do 
grego. 

 B3.4. Recoñecer e clasificar as oracións e as construcións 
sintácticas. 

 GR2B3.4.1. Recoñece e clasifica oracións e construcións 
sintácticas. 

 CCL Entender o concepto de coordinación e 
subordinación. 

 B3.5. Recoñecer os nexos subordinantes e os tipos de 
oracións subordinadas. 

 GR2B3.5.1. Recoñece, clasifica, analiza e traduce 
correctamente os nexos subordinantes. 

 CCL Recoñecer, coa axuda do dicionario, os 
diferentes nexos subordinantes do grego e as 
formas verbais con que se constrúen. 

 B3.6. Coñecer as funcións das formas non persoais do verbo.  GR2B3.6.1. Identifica formas non persoais do verbo en frases 
e textos, tradúceas correctamente e explica as súas 
funcións. 

 GR2B3.6.2. Coñece, analiza e traduce correctamente as 
construcións de participio, relacionándoas con construcións 
análogas noutras linguas que coñeza. 

 

 CCL Traducir correctamente frases con infinitivo e 
participio.  

 B3.7. Relacionar e aplicar coñecementos sobre elementos e 
construcións sintácticas da lingua grega en interpretación e 
tradución de textos de textos clásicos. 

 GR2B3.7.1. Recoñece, distingue e clasifica os tipos de 
oracións e as construcións sintácticas gregas, 
relacionándoas con construcións análogas noutras linguas 
que coñeza. 

 CCL Raducir estruturas de infinitivo non concertadas 
e de participio absoluto. 

  GR2B3.7.2. Identifica na análise de frases e textos de 
dificultade graduada elementos sintácticos propios da lingua 

 CCL Traducir substantivas de participio e contrucións 
persoais de infinitivo. 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. clave Mínimos esixibles  

grega, relacionándoos para traducilos cos seus equivalentes 
en galego e castelán. 

 B4.1. Coñecer as características dos xéneros literarios gregos, 
os seus autores e obras máis representativas, e as súas 
influencias na literatura posterior. 

 GR2B4.1.1. Describe as características esenciais dos xéneros 
literarios gregos, e identifica e sinala a súa presenza nos 
textos propostos. 

 CCL 

 CCEC 

Distinguir textos polo xénero literario ao que 
pertencen:  

Controlar as características básicas das lecturas 
do curso: Ilíada, Líricos (Arquíloco, Safo, Alceo), 
Edipo rei e As asembleístas. 

 

 B4.2. Analizar, interpretar e situar no tempo textos mediante 
lectura comprensiva, distinguindo o xénero literario ao que 
pertencen, as súas características esenciais e a súa 
estrutura, se a extensión da pasaxe elixida o permite. 

 GR2B4.2.1. Realiza eixes cronolóxicos e sitúa neles autores, 
obras e outros aspectos relacionados coa literatura grega. 

 CMCCT 

 CCEC 

 GR2B4.2.2. Distingue o xénero literario ao que pertence un 
texto, as súas características e a súa estrutura. 

 CCL 

 B4.3. Coñecer os fitos esenciais da literatura grega como base 
da literatura e da cultura europea e occidental. 

 GR2B4.3.1. Explora a conservación dos xéneros e os temas 
literarios da tradición grega mediante exemplos da literatura 
contemporánea, e analiza o uso que se fixo deles. 

 CCL 

 CCEC 

Saber distinguir en textos actuais as pegadas 
dos xéneros clásicos. 

 B4.4. Establecer relacións e paralelismos entre a literatura 
clásica e a posterior. 

 GR2B4.4.1. Pode establecer relacións e paralelismos entre a 
literatura grega e a posterior. 

 CCEC Saber distinguir en textos actuais as pegadas 
dos xéneros clásicos. 

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

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

 CD 

 CCEC 

Relacionar autores con textos e época. 

 B5.1. Coñecer, identificar e relacionar os elementos 
morfolóxicos da lingua grega en interpretación e tradución 
de textos gregos. 

 GR2B5.1.1. Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e 
sintáctica de textos gregos para efectuar correctamente a 
súa tradución. 

 CCL Analizar morfolóxica e sintacticamente os textos 
a traducir. 

 B5.2. Utilizar o dicionario e procurar o termo máis apropiado 
na lingua propia para a tradución do texto. 

 GR2B5.2.1. Utiliza con seguridade e autonomía o dicionario 
para a tradución de textos, e identifica en cada caso o termo 
máis apropiado na lingua propia en función do contexto e do 
estilo empregado polo/a autor/a. 

 CCL 

 CD 

Ulizar racionalmente o dicionario. 

 B5.3. Realizar a tradución, a interpretación e o comentario 
lingüístico, literario e histórico de textos de grego clásico. 

 GR2B5.3.1. Aplica os coñecementos adquiridos para realizar 
comentario lingüístico, literario e histórico de textos. 

 CCL 

 CCEC 

Comentar textos nos planos lingüistico, literario e 
histórico. 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. clave Mínimos esixibles  

 B5.4. Coñecer o contexto social, cultural e histórico dos textos 
traducidos. 

 GR2B5.4.1. Identifica o contexto social, cultural e histórico dos 
textos propostos, partindo de referencias tomadas dos 
propios textos e asociándoas con coñecementos adquiridos 
previamente. 

 CSC 

 CCEC 

Recoñecer contexto no texto traducido. 

 B5.5. Identificar as características formais dos textos.  GR2B5.5.1. Recoñece e explica a partir de elementos formais 
o xénero e o propósito do texto. 

 CCL Recoñecer o xénero lierario a que pertence un 
texto. 

 B6.1. Recoñecer os helenismos máis frecuentes do 
vocabulario común e do léxico especializado, e remontalos 
aos étimos gregos orixinais. 

 GR2B6.1.1. Identifica os helenismos máis frecuentes do 
vocabulario común e do léxico especializado, e explica o 
seu significado a partir dos étimos gregos orixinais. 

 CCL Citar e explicar helenismos relacionados con 
étimos do texto. 

 B6.2. Identificar a etimoloxía e coñecer o significado das 
palabras de orixe grega da lingua propia ou de outras, 
obxecto de estudo de léxico común e especializado. 

 GR2B6.2.1. Deduce e explica o significado de palabras da 
propia lingua ou de outras, obxecto de estudo, a partir dos 
étimos gregos dos que proceden. 

 CCL Relacionar helenismos propostos con étimos do 
texto traducido. 

 B6.3. Coñecer, identificar e traducir o léxico grego.  GR2B6.3.1. Explica o significado de termos gregos mediante 
termos equivalentes en galego e en castelán. 

 CCL Deducir significados a partir de helenismos. 

 

 GR2B6.3.2. Deduce o significado de palabras gregas non 
estudadas a partir do contexto ou de palabras da súa lingua 
ou doutras que coñeza. 

 CCL 

 B6.4. Relacionar palabras da mesma familia etimolóxica ou 
semántica. 

 GR2B6.4.1. Comprende e explica a relación entre termos 
pertencentes á mesma familia etimolóxica ou semántica. 

 CCL Relacionar familias léxicas e campos 
semánticos.  

 B6.5. Recoñecer a etimoloxía e evolución das palabras da 
propia lingua. 

 GR2B6.5.1. Recoñece e distingue cultismos, termos 
patrimoniais e neoloxismos a partir do étimo grego, e explica 
as evolucións que se producen nun caso e en outro. 

 CCL Distiguir entre voces patrimoniais, cultismos e 
neoloxismos. 

 B6.4. Relacionar palabras da mesma familia etimolóxica ou 
semántica. 

 GR2B6.4.1. Comprende e explica a relación entre termos 
pertencentes á mesma familia etimolóxica ou semántica. 

 CCL Relacionar familias léxicas e campos 
semánticos.  

 B6.5. Recoñecer a etimoloxía e evolución das palabras da 
propia lingua. 

 GR2B6.5.1. Recoñece e distingue cultismos, termos 
patrimoniais e neoloxismos a partir do étimo grego, e explica 

 CCL Distiguir entre voces patrimoniais, cultismos e 
neoloxismos. 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. clave Mínimos esixibles  

as evolucións que se producen nun caso e en outro. 

 B6.6. Recoñecer e identificar os elementos léxicos e os 
procedementos de formación do léxico grego, a derivación 
e a composición, para entender mellor os procedementos 
de formación de palabras nas linguas actuais. 

 GR2B6.6.1. Descompón palabras tomadas tanto do grego 
antigo como da lingua propia nos seus formantes, e explica 
o seu significado. 

 CCL Segmentar palabras indicando que información 
aporta cada elemento constitutivo. 

 

 GR2B6.6.2. Sabe descompor unha palabra nos seus formantes 
e coñecer o seu significado en grego, para aumentar o 
caudal léxico e o coñecemento da lingua propia. 

 CCL 

 

Hai xa varios cursos, desde EPOS, a Asociación galega de profesores de Grego, elaborouse unha listaxe de normas que, ao recibir o visto 
e prace do coordinador/-a da materia, guían o noso traballo. Aínda que este acordo sexa tácito e dadas as especiais características dun 
curso no que, a estas alturas, aínda non sabemos se vai haber ou non reválida e que características pode ter esta, desde aquela nós 
presentamos textos que se ateñan a estas características: 

a.- Flexión nominal: 

1. A primeira e segunda declinacións completas, incluídas as formas contractas. Exceptúase a declinación ática que se procurará que non 
apareza ou, en todo caso, que apareza en nota. 

2. A terceira declinación completa. Terase en conta, non obstante, a especial dificultade que presentan os temas en -ej, -aj e ditongo 
(substantivos e adxectivos): evitaranse destas palabras as formas das que o caso non estea clarexado por unha forma de artigo ou de 
adxectivo; de non ser posible, poranse en nota. 

3. Os substantivos e adxectivos irregulares máis comúns poderán, tamén, ser obxecto de exame. 

4. Os comparativos e superlativos entran todos. Dado que as formas irregulares máis comúns aparecen no dicionario, non parece necesario 
explicalas en nota, agás casos especialmente chamativos sobre os que decidirá o examinador. En todo caso, anotaranse as formas 
heteróclitas. 

5. Non haberá restricións con respecto a numerais, determinantes e pronomes. Non obstante, trancribiranse e explicarán en nota as 
unidades gregas e os símbolos numéricos. 
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b.- Flexión verbal: 

 
1. Os verbos ei)mi¿, lu¿w e todos os que se conxugan coma eles e mais os contractos entran completos. Procurarase, en todo caso, evitar 
formas moi infrecuentes ou moi polivalentes que poderán ser obxecto de nota. 

2. Aínda que é obvio que os alumnos de 2º deben manexar con soltura o mecanismo da composición verbal, do aumento e da 
reduplicación, procurarase evitar formas demasiado complicadas, ou alteradas por procesos fonéticos que enmascaren a natureza do 
verbo. Se non é posible evitalas, explicaranse en nota. Evitarase a reduplicación ática. 

3. A experiencia di que os alumnos se manexan ben cos verbos consonánticos agás no tema de perfecto, polo que sería interesante evitar 
estes últimos ou explicalos en nota. 

4. Dos tempos chamados segundos ou fortes os alumnos deben coñecer e traballar con soltura cos aoristos radicais temáticos que non 
presenten irregularidades. O resto de formas e temas constitúe un proceloso mar onde naufragan nun 95% dos casos de forma estrepitosa. 

5. Os verbos en –mi parece evidente que non se poden excluir da programación, pero o certo é que a experiencia di que se explican tarde e 
deprisa e que se entenden mal e se estudian peor. Cremos que se deben incluir os presentes de indicativo en todas as voces e aquelas 
formas que pola súa similitude con formas doutros verbos que se teñan estudiado sexan facilmente recoñecibles polos estudantes. É 
evidente que unha forma de evitar problemas é reducir a presenza destes verbos ao mínimo. 

6. Verbos como oi)=da ou fhmi¿ poderán, menos nas súas formas máis habituais, ser obxecto de exame. 

7. Resulta imposíbel que os alumnos poidan asimilar ademais do anterior, da sintaxe, do vocabulario e da práctica da 
traducción, os verbos irregulares, os aoristos radicais atemáticos ou calquera outra forma verbal non especificada arriba; polo 
que se evitarán ou, cando menos, se explicarán polo miúdo en nota. 

c.- Sintaxe: 

 

1. As oracións simples, o réxime dos casos, o valor e uso das preposicións, a concordancia, a voz pasiva, o uso máis sinxelo de participios 
e infinitivos, as proposicións coordinadas e, en definitiva, toda a sintaxe máis elemental poderá ser obxecto de exame. 

2. As subordinadas de relativo de estrutura sinxela poderán aparecer. Evitaranse construcións con atracción do relativo. Se aparecesen, 
deberán ser explicadas en nota. 

3. O xenitivo absoluto poderá aparecer, pero procurarase que tal construción sexa evidente. Se non é así, advertirase en nota de que se 
trata. 

4. Os alumnos adoitan coñecer perfectamente o mecanismo do optativo oblicuo, pero a experiencia di que é raro que o identifiquen nun 
texto. Bastará, por tanto, con sinalárllelo. 
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5. Os períodos longos, a hipotaxe, participios e infinitivos encadeados, etc. son polo xeral o maior problema que atopa un alumno á hora de 
analizar un texto. Non só será curto o texto (a lonxitude que adoitan ter é ideal), senón que serán curtas, tamén as frases que o compoñan. 
Cunha ou, máximo, dúas formas verbais por liña é suficiente para comprobar o nivel do alumnado e facilítase enormemente o seu traballo 

6. Sinalarase o dativo posesivo. 

7. En canto á subordinación, limitarase a completivas moi sinxelas, proposicións de relativo(v. 2), participios, subordinadas de infinitivo 
breves e sinxelas. 

Pódese incluir algunha subordinada temporal faciliña e, quizais, algunha final. Evitaremos a subordinación máis complicada. 

8. Quedan excluídas as condicionais, se non teñen a estrutura máis elemental posíbel. Dado que nos razoamentos de Platón son 
especialmente frecuentes, deberá extremarse o coidado neste punto. É conveniente, tamén, restrinxir ao mínimo as interrogativas 
indirectas. 

d.- Vocabulario 

1. A revisión minuciosa por parte do examinador no dicionario do vocabulario que aparece no texto ten que ser prioritaria, e deberá intentar 
prever os erros de uso dos alumnos para tentar solventalos con notas. 

2. Os nomes propios deberán aparecer transcritos en nota cunha sucinta explicación (a pesar de que a transcrición é practicada en clase 
con tanta constancia como inutilidade). 

3. Porase nota nas palabras susceptibles de seren confundidas con homógrafos. 

e.- Preguntas: 

Cremos que as preguntas que se veñen propondo nos últimos anos están francamente ben: unha análise sintáctica, unha pregunta de 
contido histórico ou literario sobre os autores e obras propostos para o curso, unha pregunta sobre a pervivencia do vocabulario grego en 
galego e unha sobre as lecturas obrigatorias. 

Non obstante, propoñemos que o nivel de dificultade do vocabulario sexa máis uniforme: por exemplo, en xuño de 2004 preguntábase pola 
etimoloxía de “igrexa” que é moi doada, pero tamén por crematística. Seguro que todos os compañeiros de grego explicamos esta palabra, 
e seguro que ningún alumno a coñece. 

Nas preguntas sobre as lecturas obrigatorias sería conveniente prescindir de enunciados demasiado teóricos ou que exixan unha 
interpretación para a que os alumnos non adoitan estar preparados; do tipo Valores do heroe homérico, Espíritu da Ilíada e 

centrarse máis en contidos (non necesariamente argumentais). 

 

f.- Textos: 

Procurarase que os textos de Xenofonte pertenzan as obras históricas e cinxir os textos de Platón as dúas ou tres obras máis habituais en 
clase (Apoloxía, Critón e algunha outra). 
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6.8.- PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 
 

A avaliación levarase a cabo tendo en conta os diferentes elementos que constitúen o currículo, é dicir, competencias básicas, 
obxectivos, contidos e os criterios de avaliación. 

 
 6.8.1.- AVALIACIÓN INICIAL 

 

Nos primeiros días do curso escolar en setembro realizarase unha proba específica para avaliar o grao de dominio dos contidos 
lingüísticos e culturais que se traballaron en Grego I. Esta proba versará fundamentalmente sobre o corpus de morfoloxía nominal e verbal 
de Grego I. Evidentemente este control non terá validez académica ningunha, pero serviranos para detectar o mal que as vacacións de 
verán causaron no alumnado.  

En caso de que algún alumno ou alumna fracase nesta proba, realizarase un traballo específico de repaso do material examinado ao 
longo do primeiro mes de curso: fichas con concordancias (primeira, segunda e terceira declinacións) e exercicions de identificación 
morfolóxica verbal. Unha vez adquirido o nivel axeitado (se é preciso con clases vespertinas), aplicaremos o ritmo normal da 
programacación de Grego II. 

 

 6.8.2.- AVALIACIÓN ORDINARIA 
 

Ao longo do curso realizaranse tres sesións de avaliación, unha por cada trimestre. A última destas avaliacións coincidirá coa avaliación 
final ordinaria do mes de maio. 

. 

 6.8.3.- AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 
 

Coa lexislación vixente está previsto un exame extraordinario que este ano, por vez primeira neste nivel, terá lugar no mes de xuño para 
o alumnado que non acade cualificación positiva na convocatoria de xuño. Na data que acorde o centro realizarase un exame escrito, sendo 
necesario obter unha nota mínima de 4,5 para superalo. O alumnado que nesta convocatoria siga sen acadar cualificación positiva quedará 
loxicamente coa materia pendente. 

  
 

 6.8.4.- ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE. 
Consultar punto 6.10 Programa de recuperación. 
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6.9.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 
 
 SISTEMA DE CUALIFICACIÓN E PONDERACIÓN 

 

 Avaliación de Contidos: Establecemos un 90% da nota para o conxunto de Contidos conceptuais e procedementais e un 10% para 
os actitudinais. 

 A avaliación realizarase conforme vaia cumprindo fases da materia, de tal xeito que poidamos contar cun mínimo de dúas 
referencias antes de chegar á xunta de avaliación. 
 Na puntuación dos exercicios escritos (dous mínimo por avaliación) aplicaremos os mesmos criterios que se empregan até 
agora nas ABAU, sendo por tanto os dous ou tres  exames que se fagan en cada avaliación das mesmas características que os 
propostos pola Universidade. Non haberá máis cualificación dos contidos que a extraída deses exames. Por tanto para aprobar a 
materia de cada avaliación será condición sine qua non unha media de 4,5 entre os exames realizados. Dentro destes a 
cualificación aplicará os seguintes criterios de puntuación: 
 
  a.- Seis puntos serán aportados pola tradución do texto escollido, quer Platón, quer Xenofonte. 

 

  b.- Un punto obterase da contestación a unha de dúas preguntas de lectura: Ilíada, Líricos, Edipo e As nubes. Evidentemente só 
se poderá preguntar sobre as lecturas progresivamente traballadas en clase. Na primeira avaliación, Ilíada; na segunda, Líricos e Edipo rei; e na 
terceira, As nubes. 

 

  d.- Os outros tres puntos sairán de catro preguntas entre as que se contestarán só dúas: 

    

   1.- Análise morfolóxica dalgunha palabra do texto. 

 

2.- Análise sintáctica dun tramo do texto previamente traducido. 

 

3.- Léxico galego relacionado con vocablos gregos. 

 

   4.- Unha pregunta sobre o autor traducido. 
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Sistema de cualificación das actitudes, valores e normas (10% da nota): 

· Fai as actividades con limpeza e orde nos traballos ou caderno de clase .. 0,4% 

· Interese pola materia: participa con regularidade e/ou fai preguntas........... 0,4% 

· Ten espírito crítico nas súas valoracións e o fai dun xeito construtivo........ 0,2% 

 
  CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 
Consideraremos que un alumno está en disposición de promocionar, isto é, de aprobar a materia de Grego II, cando: 

 

 Teña aprobadas as tres avaliacións ordinarias. 
 Teña aprobada a segunda e a terceira, malia suspender a primeira. 
 Teña aprobada a terceira, malia supender a primeira e a segunda. Neste último suposto enténdese que durante a última 

avaliación deu mostras abondas de dominar a materia obxecto de avaliación nos anteriores trimestres. 
 Nos dous anteriores supostos dáse por descontado que o alumnado que suspendese algunha das dúas primeiras avaliacións 

fíxoo porque se detectaron eivas no seu progreso e se adoptaron medidas (entrega de fichas específicas, realización de 
traballos, controis sistemáticos…) que acaben garantindo a adquisición das competencias imprescindibles. 

 Supere a proba final extraordinaria de xuño na súa totalidade. Deberá obter un 4,5 no conxunto da mesma. 
 Supere a proba final extraordinaria de setembro na súa totalidade. Deberá obter un 4,5 no conxunto da mesma. 

 

 

6.10.- PROGRAMA DE RECUPERACIÓN  
             

O alumnado co Grego II suspenso someterase a un programa de recuperación en función de se a materia se vai suspendendo durante o curso 
ou se a mantén pendente do curso anterior. 

 

1. MATERIA DURANTE O CURSO 

A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado será continua, e polo tanto a superación dunha avaliación implicará a recuperación da 
anterior, en caso de estar suspensa. Para isto, en cada avaliación tentarase que existan probas escritas que recollan contidos da avaliación 
anterior, de maneira que se poida valorar a progresión do alumnado na materia e, se se seguen a detectar eivas no seu progreso, 
adoptaranse medidas (entrega de fichas específicas, realización de traballos, controis sistemáticos…) que acaben garantindo a adquisición 
das competencias imprescindibles. 
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Noia, a 1 de outubro de 2018 

 

 

 

 

Carlos Maquieira Rodríguez 

 

 

 

                         Xefe do departamento de Grego 


