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OBXECTIVOS e CONTIDOS

OBXECTIVOS CONTIDOS*

1ª A
V

A

• Identificar o que entendemos por “clásico”, distinguíndoo doutras acepcións do
                vocábulo, que tamén deben ser coñecidas polo alumno.

• Entender o que a cultura grecolatina significou para a civilización occidental.
• Situar cronolóxica e espacialmente as dúas grandes civilizacións clásicas.
• Comprender a relación de parentesco entre as diversas linguas que existían no 

pasado e as actuais.
• Comprobar como castelán e galego son só latín evolucionado.
• Recoñecer o que significa “mito” e “mitoloxía” e as peculiares características da 

mitoloxía grecorromana.
• Identificar deuses, semideuses e heroes.
• Enumerar as principais características da relixión grega.
• Explicar os fundamentos da relixión romana.

• O concepto de clásico.
• As linguas romances.
• Marco xeográfico das civilizacións grega e romana.
• Marco histórco da civilización grega: das civilizacións minoica e micénica ao mundo 

helenístico.
• Marco histórco da civilización romana: Monarquía, República e Imperio.
• O Panteón grecorromano
• Mitos grecolatinos.
• Os heroes.
• Relixión grega
• Relixión Romana: culto publico e privado

OBXECTIVOS CONTIDOS

2ª A
V

A

• Observar a pervivencia de Grecia e Roma en restos arqueolóxicos en Galicia e 
España, así como na toponimia peninsular.

• Comprobar  como  os  valores  que  nos  transmiten  gregos  e  romanos  seguen
vixentes na nosa civilización.

• Identificar en imaxes a orde arquitectónica á que pertencen distintos monumentos

• Recoñecer as esculturas gregas e romanas máis destacadas.

• Describir  as características   principais e a función das grandes obras públicas
romanas.

• Describir a organización das sociedades grega e romanas.

• Describir as principais formas de lecer en Grecia e en Roma e describir a súa
finalidade.

• Fundamentos da arte clásica

• Arquitectura en Grecia e Roma: etapas, estilos e temáticas.

• Enxenería romanas: obras públicas e urbanismo. Vías romanas.

• Herdanza clásica no patrimonio artístico.

• Organización política en Grecia e Roma.

• Sociedade en Grecia e Roma: clases sociais.

• A familia en Grecia e Roma.

• Vida cotiá en Grecia e Roma: vivenda, hixiene, alimentación, vestimenta e traballo.

• Espectáculos públicos en Grecia e Roma.



OBXECTIVOS CONTIDOS

3ª A
V

A

• Nomear e describir os trazos principais dos alfabetos maís utilizados no mundo
occidental.

• Enumerar as principais ramas das familias das linguas indoeuropeas.

• Identificar e utilizar palabras cultas, semicultas e patrimoniais recoñecendo a súa
orixe.

• Identificar raíces latinas nas linguas galega e castelá.

• Coñecer e valorar a diversidade lingüística do Estado Español e doutros pobos 
como un feito cultural enriquecedor.

• Describir as principais características dos xéneros literarios grecolatinos.

• Describir algúns aspectos básicos da cultura e civilización grega e romana.

.
• Historia da escritura: signos e materiais
• Orixe do alfabeto. O alfabeto grego e romano
• as linguas do mundo. O indoeuropeo e as súas familias lingüísticas.
• As linguas romances.

• Latinismos, palabras cultas e patrimoniais.
• Léxico greco-latino na linguaxe científica e técnica.
• Presencia das linguas clásicas nas linguas modernas.
• Xéneros literarios grecolatinos: autores e obras principais
• Civilización grecolatina nas artes e na organización social e política actual.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e MÍNIMOS ESIXIBLES

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE MÍNIMOS ESIXIBLES

1ª A
V

A

• Localizar nun mapa fitos xeográficos e enclaves 
concretos relevantes para o coñecemento das 
civilizacións grega e romana.

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

• Coñecer as características fundamentais da 
romanización de Hispania e Gallaecia.

• Coñecer os principais deuses da mitoloxía grecolatina.
• Coñecer os mitos e os heroes grecolatinos, e establecer

semellanzas e diferenzas entre os mitos e os heroes 
antigos e os actuais.

• Coñecer e comparar as características da relixiosidade 
e da relixión grega e romana coas actuais.

• 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.

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

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

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

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

 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.

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

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



2ª A
V

A

• Coñecer as características fundamentais da arte clásica
e relacionar manifestacións artísticas actuais cos seus 
modelos clásicos.

•  Identificar as características máis salientables da 
arquitectura  eda escultura grecorromana en relación 
cos edificios máis singulares.

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

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

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

• Relacionar e establecer semellanzas e diferenzas entre 
as manifestacións deportivas da Grecia Clásica e as 
actuais.

• Recoñece os trazos básicos da arte clásica nas 
manifestacións artísticas antigas e actuais.

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

• Describe as características, os principais elementos e a
función das grandes obras públicas romanas, 
explicando e ilustrando con exemplos a súa 
importancia para o desenvolvemento do Imperio e a 
súa influencia en modelos urbanísticos posteriores.

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

• Identifica e explica os papeis que desempeña dentro da
familia cada un dos seus membros, identificando e 
explicando a través deles estereotipos culturais e 
comparándoos cos actuais.

• Explica a orixe e a natureza dos Xogos Olímpicos, 
comparándoos e destacando a súa importancia con 
respecto a outras festividades deste tipo existentes na 
época, e comenta o seu mantemento no mundo 
moderno.

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

 Describe as características, os principais elementos e 
a función das grandes obras públicas romanas, 
explicando e ilustrando con exemplos a súa 
importancia para o desenvolvemento do Imperio e a 
súa influencia en modelos urbanísticos posteriores.

 Explica a orixe e a natureza dos Xogos Olímpicos, 
comparándoos e destacando a súa importancia con 
respecto a outras festividades deste tipo existentes na 
época, e comenta o seu mantemento no mundo 
moderno.

3ª A
V

A

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

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

• Coñecer a orixe común das linguas indoeuropeas.
• Identificar as linguas europeas romances e non 

romances, e localizalas nun mapa.
• Distinguir e identificar latinismos, cultismos, 

semicultismos e termos patrimoniais.
• Coñecer as principais características dos xéneros 

literarios grecolatinos e a súa influencia na literatura 
posterior.

•  Recoñece tipos de escritura, clasifícaos consonte súa 
natureza e a súa función, e describe os trazos que os 
distinguen.

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

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

• 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.

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

  Recoñece tipos de escritura, clasifícaos consonte súa 
natureza e a súa función, e describe os trazos que os 
distinguen.

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

 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.

CRITERIOS XERAIS DE AVALIACIÓN

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN



Actitude* 10%

Conceptos e procedementos
70% Probas obxectivas escritas

20% Traballos / Expresión escrita

*Ainda que a valoración da actitude do alumno ten una compoñente subxectiva alta, imos tratar de medila dun xeito o máis obxectivo posible. Neste apartado, e en base ás notas tomadas polo profesor/a da materia, este valorará, como mínimo, o
traballo na casa e na aula coa observación sistemática do realizado polos alumnos na aula e no traballo que o profesor indica que debe facerse na casa (tamén se pode valorar, a criterio do profesor, a orde e pulcritude do caderno da materia e calquera
outro ítem capaz de ser valorado dun xeito minimamente obxectivo). O/A profesor/a da materia informará ós seus alumnos o comezar o curso.

PROCEDEMENTO DA AVALIACIÓN

A avaliación non dependerá dun só instrumento de avaliación, senón de varios procedementos que permitirán avaliar o proceso de ensinanzaaprendizaxe:
realizaranse dúas probas escritas cada avaliación e serán puntuadas de cero a dez. Farase media entre elas e suporán o 70% da nota da avaliación; o traballo de clase e o traballo individual 
suporán un 20% e a actitude un 10%.
O traballo de clase e de casa serán valorados positiva e negativamente. Poden subir o baixar a nota da avaliación 1 punto. Con dez positivos súbese 1 punto, con dez negativos baixase 1 
punto na avaliación. A actitude e o comportamento serán valorados positivamente. Para superar a materia haberá que acadar un 5.

No mes de xuño os alumnos que non teñan superada a materia realizarán un examen final, no cal terán que acadar un 5 para superar a materia.


	Casilla1: Yes
	Casilla2: Yes


