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  OBXECTIVOS e CONTIDOS  
 

 OBXECTIVOS CONTIDOS  
1ª AVA 

1.  Coñecer e comprender os aspectos básicos da morfoloxía e a sintaxe gregas, de modo que o 
 alumnado poida traducir e interpretar textos gregos adecuados a este nivel do ensino. 

2.  Reflexionar sobre os elementos fundamentais que conforman as linguas, profundando no 
 coñecemento das súas   estruturas e mellorando o uso da súa propia por semellanza ou    
diferenza coa grega.  

3. Ordenar os seus propios conceptos lingüísticos, establecendo categorías xerárquicas,  oposicións 
e relacións entre ámbitos lingüísticos distintos. 

4.  Identificar e interpretar un número apropiado a este nivel de étimos gregos no vocabulario 
 do da súa lingua materna e outras linguas modernas estudadas. 

5.  Asimilar elementos culturais gregos mediante a interpretación de textos orixinais sinxelos e 
 a lectura doutros traducidos referentes aos valores, costumes e formas de vida dos  gregos. 

6.  Adquirir un léxico grego básico derivado dos textos traducidos, que lle proporcione a  soltura 
adecuada para enfrontarse á tradución dos textos seguintes e deducir o significado  doutras 
palabras gregas derivadas. 

7.  Interpretar e   analizar a   estrutura e contido dos diferentes textos presentados en tradución. 
8.  Valorar as achegas do mundo clásico como elemento integrador de diferentes correntes de 

 pensamento e actitudes que conforman o ámbito cultural europeo ao que o alumnado 
 pertence, desenvolvendo así o seu sentimento de pertenza ao mesmo. 

9.  Investigar no pasado histórico do mundo grego e recoñecer os aspectos do mundo 
 contemporáneo que se derivan daquel. 

10.  Buscar e investigar de forma crítica en documentos e fontes variadas de información, co fin 
 de desenvolver técnicas de traballo intelectual que lles permitan profundar de forma  individual 
no coñecemento da lingua e cultura estudadas. 

11.  Captar e asimilar os valores éticos, estéticos, literarios, políticos, etc., que informaban a 
 cultura grega, identificando nela as fontes de amplas parcelas do mundo contemporáneo. 

12.  Desenvolver o sentimento de pertenza á comunidade política, socioeconómica e cultural, 
 asimilando os ideais de liberdade, democracia, igualdade, mesura e respecto ao ser humano 
 que recibiron primeira formulación na cultura grega. 

13.  Adquirir as técnicas de traballo intelectual e os coñecementos científicos propios do grego 
 para iniciarse nos mecanismos da investigación científica. 

14.  Adquirir unha sensibilidade artística e literaria que o estudo da cultura grega en todas as 
 súas manifestacións proporciona necesariamente como berce intelectual de Occidente, á vez que 
é axuda inestimable para relacionar contidos de diversas áreas de coñecemento. 

 Grecia: o medio xeográfico. O período micénico. A formación do mundo grego. A época clásica 
 O helenismo 
 As orixes da lingua grega 
 Koiné, ou lingua común. 
 Do grego medieval ou bizantino ao grego moderno. 
 Importancia do grego como lingua de cultura. 
 A sociedade grega: a familia nuclear, a comunidade política e as vantaxes da cidade 
 Noticias sobre a historia do alfabeto. 
 alfabeto grego: algunhas observacións; ortografía, nome e pronuncia; fonemas gregos; espíritos e acentos, 

puntuación; outros signos de puntuación. 
 A sociedade grega: as mulleres da casa e da cidade; escravos 
 As regras de transliteración e transcrición; vogal; ditongos; espíritos; acentuación; consoantes. 
 Flexión e derivación; palabras flexionadas e non flexionadas; elementos da palabra. 
 A flexión nominal; casos; número; xénero. 
 A flexión verbal; a persoa; número; tempo; voz; modo; aspecto. 
 A sociedade grega: As formas políticas: monarquía, aristocracia e democracia;. 
 A declinación temática. Declinación dos temas en -o.  
 Artigo.  
 Presente de verbos temáticos. 
 A oración simple.  
 As funcións dos casos. 
 Festas e grandes xogos atléticos; festas civís; festivais panhelénicos. 
 A derivación nominal. Sufixos. 
 Etimoloxía de termos médicos. a raíz γραφ-. 
 Declinación de temas en -α.  
 Artigo e adxectivos.  
 imperfecto. 
 As funcións do xenitivo. 
 A relixión grega; politeísmo e mitoloxía; mitos e rituais. Os deuses máis vellos. Zeus e os Olímpicos; principais 

figuras. 
 A derivación nominal. Sufixos. Etimoloxía de termos zoolóxicos. a raíz λεγ- / λογ-. 





 OBXECTIVOS CONTIDOS 

 
2ª AVA 

 
1. Coñecer e comprender os aspectos básicos da morfoloxía e a sintaxe gregas, de modo que o 

 alumnado poida traducir e interpretar textos gregos adecuados a este nivel do ensino. 
2.  Reflexionar sobre os elementos fundamentais que conforman as linguas, profundando no 

 coñecemento das súas   estruturas e mellorando o uso da súa propia por semellanza ou    
diferenza coa grega.  

3. Ordenar os seus propios conceptos lingüísticos, establecendo categorías xerárquicas,  oposicións 
e relacións entre ámbitos lingüísticos distintos. 

4.  Identificar e interpretar un número apropiado a este nivel de étimos gregos no vocabulario 
 do da súa lingua materna e outras linguas modernas estudadas. 

5.  Asimilar elementos culturais gregos mediante a interpretación de textos orixinais sinxelos e 
 a lectura doutros traducidos referentes aos valores, costumes e formas de vida dos  gregos. 

6.  Adquirir un léxico grego básico derivado dos textos traducidos, que lle proporcione a  soltura 
adecuada para enfrontarse á tradución dos textos seguintes e deducir o significado  doutras 
palabras gregas derivadas. 

7.  Interpretar e   analizar a   estrutura e contido dos diferentes textos presentados en tradución. 
8.  Valorar as achegas do mundo clásico como elemento integrador de diferentes correntes de 

 pensamento e actitudes que conforman o ámbito cultural europeo ao que o alumnado 
 pertence, desenvolvendo así o seu sentimento de pertenza ao mesmo. 

9.  Investigar no pasado histórico do mundo grego e recoñecer os aspectos do mundo 
 contemporáneo que se derivan daquel. 

10.  Buscar e investigar de forma crítica en documentos e fontes variadas de información, co fin 
 de desenvolver técnicas de traballo intelectual que lles permitan profundar de forma  individual 
no coñecemento da lingua e cultura estudadas. 

11.  Captar e asimilar os valores éticos, estéticos, literarios, políticos, etc., que informaban a 
 cultura grega, identificando nela as fontes de amplas parcelas do mundo contemporáneo. 

12.  Desenvolver o sentimento de pertenza á comunidade política, socioeconómica e cultural, 
 asimilando os ideais de liberdade, democracia, igualdade, mesura e respecto ao ser humano 
 que recibiron primeira formulación na cultura grega. 

13.  Adquirir as técnicas de traballo intelectual e os coñecementos científicos propios do grego 
 para iniciarse nos mecanismos da investigación científica. 

14.  Adquirir unha sensibilidade artística e literaria que o estudo da cultura grega en todas as 
 súas manifestacións proporciona necesariamente como berce intelectual de Occidente, á vez que 
é axuda inestimable para relacionar contidos de diversas áreas de coñecemento. 

 

 A flexión atemática; temas en oclusiva; temas en -ντ-.  
 Preposicións.  
 presente e imperfecto: a voz media. 
 Funcións da voz media. 
 funcións dativo. 
 Os deuses máis vellos.  
 Hesíodo: Teogonia. 
 Composición.  
 Etimoloxía: o léxico da Botánica. 
 A flexión atemática; temas -ν; temas en líquida -λ e -ρ. 
 verbo εἰμί.  
 As formas nominais do verbo. 
 Preposicións: preposicións de acusativo e xenitivo; preposicións de acusativo, xenitivo e dativo. 
 A oración copulativa. 
 As funcións do infinitivo. 
 Heroes e deuses dos cultos non oficiais.  
 Composición.  
 Etimoloxía: Vocabulario técnico. O prefixo negativo ἀ- /ἀν-. 
 A flexión atemática; temas en -ς; temas en -ι e -υ, Temas en diptongo.  
 Desinencias da flexión atemática: recapitulación.  
 Flexión nominal: recapitulación. flexións irregulares. 
 Os modos verbais. 
 As función dos modos: imperativo; subxuntivo e optativo. 
 A explicación do mundo; mito; a aparición da filosofía. 
 Adverbios.  
 Etimoloxía: xeografía e astronomía. cidade 
 Os adxectivos de tres terminacións; adxectivos de dúas terminacións. 
 Tema de presente: recapitulación e sistematización; radicais presentes; presentes marcados. 
 Parataxe e hipotaxis. 
 As oracións substantivas. 
 Filosofía nos polis; sofistas; Sócrates; Platón, a vida e significado; ideas e obras de Platón. 
 Partículas.  
 Etimoloxía: Vocabulario eclesiástico. Derivados de λόγος.  
 Os graos de comparación do adxectivo; construción do comparativo e o superlativo. 
 Os presentes contractos. 
 Sintaxe do participio; función atributiva, participio circunstancial ou adverbial; participios predicativos. 
 Aristóteles; vida e obra; ideas e importancia de Aristóteles. 
 Os inicios da ciencia; interese no coñecemento da ciencia; a independización da ciencia. 
 campo léxico da idade e da familia. 
 Etimoloxía: Vocabulario musical.  
 pronome relativo.  
 Os presentes radicais atemáticos.  
 Sintaxe do relativo.  
 Oracións coordinadas. 
 Aristóteles; vida e de traballo; ideas e importancia de Aristóteles. 
 Os comezos da arte grega. 
 Campo léxico do corpo humano. 
 Etimoloxía: seres fabulosos. Compostos de φιλο-. 

 



 OBXECTIVOS CONTIDOS  
3ª AVA 

1. Coñecer e comprender os aspectos básicos da morfoloxía e a sintaxe gregas, de modo que o 
 alumnado poida traducir e interpretar textos gregos adecuados a este nivel do ensino. 

2. Reflexionar sobre os elementos fundamentais que conforman as linguas, profundando no 
 coñecemento das súas   estruturas e mellorando o uso da súa propia por semellanza ou    
diferenza coa grega.  

3. Ordenar os seus propios conceptos lingüísticos, establecendo categorías xerárquicas,  oposicións 
e relacións entre ámbitos lingüísticos distintos. 

4. Identificar e interpretar un número apropiado a este nivel de étimos gregos no vocabulario 
 do da súa lingua materna e outras linguas modernas estudadas. 

5. Asimilar elementos culturais gregos mediante a interpretación de textos orixinais sinxelos e 
 a lectura doutros traducidos referentes aos valores, costumes e formas de vida dos  gregos. 

6. Adquirir un léxico grego básico derivado dos textos traducidos, que lle proporcione a  soltura 
adecuada para enfrontarse á tradución dos textos seguintes e deducir o significado  doutras 
palabras gregas derivadas. 

7. Interpretar e   analizar a   estrutura e contido dos diferentes textos presentados en tradución. 
8. Valorar as achegas do mundo clásico como elemento integrador de diferentes correntes de 

 pensamento e actitudes que conforman o ámbito cultural europeo ao que o alumnado 
 pertence, desenvolvendo así o seu sentimento de pertenza ao mesmo. 

9. Investigar no pasado histórico do mundo grego e recoñecer os aspectos do mundo 
 contemporáneo que se derivan daquel. 

10. Buscar e investigar de forma crítica en documentos e fontes variadas de información, co fin 
 de desenvolver técnicas de traballo intelectual que lles permitan profundar de forma  individual 
no coñecemento da lingua e cultura estudadas. 

11. Captar e asimilar os valores éticos, estéticos, literarios, políticos, etc., que informaban a 
 cultura grega, identificando nela as fontes de amplas parcelas do mundo contemporáneo. 

12. Desenvolver o sentimento de pertenza á comunidade política, socioeconómica e cultural, 
 asimilando os ideais de liberdade, democracia, igualdade, mesura e respecto ao ser humano 
 que recibiron primeira formulación na cultura grega. 

13. Adquirir as técnicas de traballo intelectual e os coñecementos científicos propios do grego 
 para iniciarse nos mecanismos da investigación científica. 

14. Adquirir unha sensibilidade artística e literaria que o estudo da cultura grega en todas as 
 súas manifestacións proporciona necesariamente como berce intelectual de Occidente, á vez que 
é axuda inestimable para relacionar contidos de diversas áreas de coñecemento. 

 

 Os pronomes demostrativos; os correlativos, o pronome αὐτός.  
 Presentes atemáticos marcados; sufixos nasais; presentes reduplicados con alternancia  vocálica larga/breve. 
 Oracións subordinadas adverbiais; Oracións comparativos; consecutivas; oracións temporais; causais. 
 A arte clásica; arquitectura; escultura; pintura; cerámica. 
 Campo léxico do corpo humano. 
 Etimoloxía: o deporte. 
 Os pronomes interrogativos.  
 Os pronomes indefinidos. 
 aoristo; aoristos marcados -σα; aoristos radicais temáticos. 
 Oracións interrogativas; directa; indirecta; doble interrogativa. 
 A arte helenística; o colosalismo: a súa manifestación na arquitectura; a escultura. 
 Etimoloxía: termos gramaticais; termos políticos. 
 Os pronomes persoais; pronomes reflexivos. 
 Posesivos. 
 O futuro; futuros correspondentes para presentes contractos; futuros correspondentes aos presentes en 

oclusiva; futuros contractos. 
 As oracións subordinadas adverbiais; oracións finais;  condicionais; concesivas. 
 As conquistas de Alexandre Magno; o dominio de Grecia; conquista de Asia Menor; Alexandre, rei dun gran 

imperio. 
 O campo léxico da alma, ψυχή: Os sentidos. 
 Etimoloxía: léxico da política.  
 Numerais: cardinal e ordinal. 
 O tema de perfecto; introdución; a reduplicación; tipos de perfecto. 
 Recapitulación das oracións subordinadas; oracións sustantivas; oracións adxectivas; oracións circunstanciais 

ou adverbiais. 
 Imperio á morte de Alexandre Magno. 
 Campo léxico da alma. 
 Etimoloxía: números cardinais e ordinais; derivados de ὕδωρ. 
 Características xerais do verbo grego: recapitulación e sistematización; o aumento; a reduplicación; verbos 

polirrizos. 
 Verbos con outros recursos de diferenciación; alternancia vocálica; presentes con sufixo. 
 A frase nominal; usos sintácticos dalgunhas expresións nominais impersoaisl. 
 A personalidade histórica de Alexandre Magno. 
 Alexandría; unha gran cidade; un importante centro cultural. 
 A helenización; unha linguaxe común: a koiné; una mesma educación: Paideia; o estoicismo e a fraternidade 

universal. 
 Campo léxico dos sentimentos da alma. 
 Etimoloxía: cambios semánticos. 

 



  CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e MÍNIMOS ESIXIBLES  
 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e MÍNIMOS ESIXIBLES 

1ª AVA 

B1-1. Coñecer e localizar en mapas o marco xeográfico da lingua grega. 
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.  
 
B2-1. Coñecer diferentes sistemas de escritura e distinguilos do alfabeto.  
B2-2. Coñecer a orixe do alfabeto grego, a súa influencia e relación con outros 
alfabetos usados na actualidade.  
B2-3. Coñecer os carácteres do alfabeto grego, escribilos e lelos coa pronunciación 
correcta. 
B2-4. Coñecer e aplicar as normas de transcrición para transcribir termos gregos á 
lingua propia. 
 
B3-1. Coñecer, identificar e distinguir os distintos formantes das palabras. 
B3-2. Distinguir e clasificar distintos tipos de palabras a partir do seu enunciado. 
B3-4. Coñecer as declinacións, encadrar as palabras dentro da a súa declinación e 
declinalas correctamente. 
B3-5. Conxugar correctamente as formas verbais estudadas. 
B4-1. Coñecer e analizar as funcións das palabras na oración. 
B4-2. Coñecer e identificar os nomes dos casos gregos, as funcións que realizar na 
oración, saber traducir os casos á lingua materna de forma adecuada. 
B5-1. Coñecer os feitos históricos dos períodos da historia de Grecia, encadralos na 
súa período correspondente e realizar eixes cronolóxicos. 
B5-2. Coñecer e comparar as principais formas de organización política e social da 
antiga Grecia.  
B5-3. Coñecer a composición da familia e os roles asignados aos seus membros. 
B5-4. Identificar as principais formas de traballo e de lecer existentes na antigüidade. 
B5-5. Coñecer os principais deuses da mitoloxía.  
B5-6. Coñecer os deuses, mitos e heroes gregos e establecer semellanzas e 
diferenzas entre os mitos e heroes antigos e os actuais. 
B5-7. Coñecer e comparar as características da relixiosidade e relixión grega coas 
actuais.  

B7-2. 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. 

B1-1.1. Localiza nun mapa o marco xeográfico no que ten lugar o nacemento da lingua grega e a súa expansión.   
B1-2.1. Explica e sitúa cronoloxicamente a orixe do concepto de indoeuropeo, explicando a grandes liñas o proceso que dá lugar á 

creación do termo. 
B1-2.2. Enumera e localiza nun mapa as principais ramas da familia das linguas indoeuropeas. 
B1.3.1. Explica o concepto de familia lingüística. 
B2-1.1. Recoñece, diferentes tipos de escritura, clasificándoos conforme á súa natureza e a súa función, e describindo os trazos que 

distinguen a uns doutros. 
B2-2.1. Explica a orixe do alfabeto grego describindo a evolución dos seus signos a partir da adaptación do alfabeto fenicio. 
B2-2.2. Explica a orixe do alfabeto de diferentes linguas partindo do alfabeto grego, explicando a súa evolución e sinalando as 

adaptacións que se producen en cada unha delas. 
B2-3.1. Identifica e nomea correctamente os carácteres que forman o alfabeto grego, escribíndoos e léndoos correctamente. 
B2-4.1. Coñece as normas de transcrición e aplícaas con corrección na transcrición de termos gregos na lingua propia.  
B3-3.1. Identifica e distingue en palabras propostas as súas formantes, sinalando e diferenciando lexemas e afixos e buscando exemplos 

doutros termos nos que estean presentes.  
B3-2.1. Distingue palabras variables e invariables explicando os trazos que permiten identificalas e definindo criterios para clasificalas. 
B3-4.1. Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra o paradigma de flexión 

correspondente. 
B3-5.1. Clasifica verbos segundo o seu tema describindo os trazos polos que se recoñecen os distintos modelos de flexión verbal. 
B3-5.2. Explica o uso dos temas verbais gregos identificando correctamente as formas derivadas de cada un deles. 
B4-1.1. 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. 
B4-2.1. Declina e/ou conxuga de forma correcta palabras propostas segundo a súa categoría, explicando e ilustrando con exemplos as 

características que diferencian os conceptos de conxugación e declinación.  
B4-2.2. Enumera correctamente os nomes dos casos que existen na flexión nominal grega, explicando as funcións que realizan dentro da 

oración e ilustrando con exemplos a forma adecuada de traducilos. 
B5-1. Coñecer os feitos históricos dos períodos da historia de Grecia, encadralos na súa período correspondente e realizar eixes 

cronolóxicos. 
B5-1.1. Describe o marco histórico no que xorde e desenvólvese a civilización grega sinalando distintos períodos dentro do mesmo e 

identificando en para cada un deles as conexións máis importantes que presentan con outras civilizacións.  
B5-1.3. Distingue as diferentes etapas da historia de Grecia, explicando os seus trazos esenciais e as circunstancias que interveñen en o 

paso dunhas a outras.  
B5-2. Coñecer e comparar as principais formas de organización política e social da antiga Grecia.  
B5-2.2. Describe a organización da sociedade grega, explicando as características das distintas clases sociais e os papeis asignados a cada 

unha delas, relacionando estes aspectos cos valores cívicos existentes na época e comparándoos cos actuais.  
B5-3.1. Identifica e explica os diferentes papeis que desempeñan dentro da familia cada un dos seus membros analizando a través deles 

estereotipos culturais da época e comparándoos cos actuais. 
B5-4.2. Describe as principais formas de lecer da sociedade grega analizando a súa finalidade, os grupos aos que van dirixidas e a súa 

función no desenvolvemento da identidade social. 
B5-5.1. Pode nomear co seu denominación grega e latina os principais deuses e heroes da mitoloxía grecolatina, sinalando os trazos que 

os caracterizan, os seus atributos e o seu ámbito de influencia. 
B5-6.1. Identifica dentro do imaxinario mítico a deuses, semideuses e heroes, explicando os principais aspectos que diferencian a uns 

doutros. 
B5-6.3. Recoñece referencias mitolóxicas directas ou indirectas nas diferentes manifestacións artísticas, describindo, a través do uso que 

se fai das mesmas, os aspectos básicos que en cada caso asócianse á tradición grecolatina.  
B5-7. Coñecer e comparar as características da relixiosidade e relixión grega coas actuais.  
B5-7.1. Enumera e explica as principais características da relixión grega, poñéndoas en relación con outros aspectos básicos da cultura 

helénica e establecendo comparacións con manifestacións relixiosas propias doutras culturas.  
B7-2.1. Identifica e explica as palabras de maior frecuencia e os principais prefixos e sufixos, traducíndoos á propia lingua. 

 



 
 

2ª AVAL. 

 B3-2. Distinguir e clasificar distintos tipos de palabras a partir do seu enunciado. 
B3-4. Coñecer as declinacións, encadrar as palabras dentro da a súa declinación e 
declinalas correctamente. 
B3-5. Conxugar correctamente as formas verbais estudadas. 
 
B4-1. Coñecer e analizar as funcións das palabras na oración. 
B4-2. Coñecer e identificar os nomes dos casos gregos, as funcións que realizar na 
oración, saber traducir os casos á lingua materna de forma adecuada. 
B4-5. Coñecer as funcións das formas de infinitivo nas oracións. 
B4-7. Identificar e relacionar elementos sintácticos da lingua grega que permitan a 
análise e tradución de textos sinxelos. 
 
B5-4. Identificar as principais formas de traballo e de lecer existentes na 
antigüidade. 
B5-6. Coñecer os deuses, mitos e heroes gregos e establecer semellanzas e 
diferenzas entre os mitos e heroes antigos e os actuais.  
B5-5. Coñecer os principais deuses da mitoloxía.  
B5-7. Coñecer e comparar as características da relixiosidade e relixión grega coas 
actuais. 
  
B7-2. 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. 
  
 

B3-2.1. Distingue palabras variables e invariables explicando os trazos que permiten identificalas e definindo criterios para clasificalas. 
B3-4.1. Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra o paradigma de flexión 
correspondente. 
B3-5.2. Explica o uso dos temas verbais gregos identificando correctamente as formas derivadas de cada un deles. 
B3-5.3. Conxuga os tempos verbais en voz activa e medio-pasiva aplicando correctamente os paradigmas correspondentes. 
B4-1.1. 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. 
B4-2.1. Declina e/ou conxuga de forma correcta palabras propostas segundo a súa categoría, explicando e ilustrando con exemplos as 
características que diferencian os conceptos de conxugación e declinación.  
B4-2.2. Enumera correctamente os nomes dos casos que existen na flexión nominal grega, explicando as funcións que realizan dentro 
da oración e ilustrando con exemplos a forma adecuada de traducilos. 
B4-5.1. Identifica as funcións que realizan as formas de infinitivo dentro da oración comparando distintos exemplos do seu uso. 
B4-7.1. Identifica na análise de frases e textos de dificultade graduada elementos sintácticos propios da lingua grega relacionándoos 
para traducilos cos seus equivalentes en castelán. 
B5-4.1. Identifica e describe formas de traballo e relaciónaas cos coñecementos científicos e técnicos da época explicando a súa 
influencia no progreso da cultura occidental. 
B5-6.1. Identifica dentro do imaxinario mítico a deuses, semideuses e heroes, explicando os principais aspectos que diferencian a uns 
doutros. 
B5-6.3. Recoñece referencias mitolóxicas directas ou indirectas nas diferentes manifestacións artísticas, describindo, a través do uso 
que se fai das mesmas, os aspectos básicos que en cada caso asócianse á tradición grecolatina. 
B5-5.1. Pode nomear co seu denominación grega e latina os principais deuses e heroes da mitoloxía grecolatina, sinalando os trazos que 
os caracterizan, os seus atributos e o seu ámbito de influencia. 
B5-7.1. Enumera e explica as principais características da relixión grega, poñéndoas en relación con outros aspectos básicos da cultura 
helénica e establecendo comparacións con manifestacións relixiosas propias doutras culturas. 
B7-2.1. Identifica e explica as palabras de maior frecuencia e os principais prefixos e sufixos, traducíndoos á propia lingua. 



3ª AVA 

 B3-2. Distinguir e clasificar distintos tipos de palabras a partir do seu enunciado. 
B3-4. Coñecer as declinacións, encadrar as palabras dentro da a súa declinación e 
declinalas correctamente. 
B3-5. Conxugar correctamente as formas verbais estudadas. 
 
B4-1. Coñecer e analizar as funcións das palabras na oración. 
B4-2. Coñecer e identificar os nomes dos casos gregos, as funcións que realizar na 
oración, saber traducir os casos á lingua materna de forma adecuada. 
B4-5. Coñecer as funcións das formas de infinitivo nas oracións. 
B4-7. Identificar e relacionar elementos sintácticos da lingua grega que permitan a 
análise e tradución de textos sinxelos. 
 
B5-1. Coñecer os feitos históricos dos períodos da historia de Grecia, encadralos na 
súa período correspondente e realizar eixes cronolóxicos.  
B5-5. Coñecer os principais deuses da mitoloxía.  
B5-6. Coñecer os deuses, mitos e heroes gregos e establecer semellanzas e diferenzas 
entre os mitos e heroes antigos e os actuais.  
B5-7. Coñecer e comparar as características da relixiosidade e relixión grega coas 
actuais. 
  
B7-2. 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. 
  
 

B3-2.1. Distingue palabras variables e invariables explicando os trazos que permiten identificalas e definindo criterios para clasificalas. 
B3-4.1. Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra o paradigma de flexión correspondente. 
B3-5.2. Explica o uso dos temas verbais gregos identificando correctamente as formas derivadas de cada un deles. 
B3-5.3. Conxuga os tempos verbais en voz activa e medio-pasiva aplicando correctamente os paradigmas correspondentes. 
B4-1.1. 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. 
B4-2.1. Declina e/ou conxuga de forma correcta palabras propostas segundo a súa categoría, explicando e ilustrando con exemplos as 
características que diferencian os conceptos de conxugación e declinación.  
B4-2.2. Enumera correctamente os nomes dos casos que existen na flexión nominal grega, explicando as funcións que realizan dentro da 
oración e ilustrando con exemplos a forma adecuada de traducilos. 
B4-5.1. Identifica as funcións que realizan as formas de infinitivo dentro da oración comparando distintos exemplos do seu uso. 
B4-7.1. Identifica na análise de frases e textos de dificultade graduada elementos sintácticos propios da lingua grega relacionándoos para 
traducilos cos seus equivalentes en castelán. 
B5-1. Coñecer os feitos históricos dos períodos da historia de Grecia, encadralos na súa período correspondente e realizar eixes 
cronolóxicos. 
B5-6.1. Identifica dentro do imaxinario mítico a deuses, semideuses e heroes, explicando os principais aspectos que diferencian a uns 
doutros. 
B5-6.3. Recoñece referencias mitolóxicas directas ou indirectas nas diferentes manifestacións artísticas, describindo, a través do uso que se 
fai das mesmas, os aspectos básicos que en cada caso asócianse á tradición grecolatina. 
B5-5.1. Pode nomear co seu denominación grega e latina os principais deuses e heroes da mitoloxía grecolatina, sinalando os trazos que os 
caracterizan, os seus atributos e o seu ámbito de influencia. 
B5-7.1. Enumera e explica as principais características da relixión grega, poñéndoas en relación con outros aspectos básicos da cultura 
helénica e establecendo comparacións con manifestacións relixiosas propias doutras culturas. 
B7-2.1. Identifica e explica as palabras de maior frecuencia e os principais prefixos e sufixos, traducíndoos á propia lingua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

  CRITERIOS XERAIS DE AVALIACIÓN  
 

Instrumentos de avaliación Ponderación 

Probas escritas (exames) 
Probas virtuais alternativas en caso 
de docencia non presencial 

75 % 

Rúbrica de producións 20% 
Rúbrica de Observación. Cadro de 
observación e rexistro de incidencias 
da actitude do alumno na aula 
(caderno da profesora) 
En caso de docencia virtual, 
rexistrarase de igual modo a 
asistencia e participación nas clases 
virtuais. 

5% 

 
 
 
 
  PROCEDEMENTO DA AVALIACIÓN  

A avaliación do proceso de aprendizaxe dos alumnos e alumnas levarase a cabo por medio dos seguintes instrumentos: 
Traballo diario 

Labor fundamental do profesorado é a observación e o control do traballo diario do alumno mediante: 
-preguntas frecuentes na aula. 
-seguimento do caderno do alumno. 
-control de asistencia e puntualidade. 
-observación do grao de participación na clase. 
-valoración da actitude. 
Deste xeito a profesora observará as dificultades, os avances ou os erros máis frecuentes do alumnado e poderá atendelos axeitadamente. 

Probas específicas 
En cada avaliación haberá probas escritas (previamente concertadas ou sen aviso previo). As probas recollerán o exposto durante o período correspondente, sen que representen unha dificultade insuperable 

para o alumno que traballou a cotío. 
No que respecta ós exames de avaliación, faranse dous en cada trimestre, dos que o segundo contará dous terzos, pois dado o carácter de avaliación continua, en cada exame entra sempre a materia dada  

ata ese momento. 
Os exames constarán dun texto de entre unha e catro liñas ou de entre unha e catro oracións individuais, de dificultade progresiva segundo avance o curso, que se terán que analizar morfosintacticamente e 

traducir. Aparecerán, tamén, preguntas referidas a contidos morfolóxicos ou sintácticos explicados en clase. Finalmente, poderá haber preguntas referidas aos temas do bloque de legado, así como sobre cuestións de 
léxico. 

Ao longo do curso o alumnado deberá realizar, individualmente ou en pequeno grupo, un traballo en soporte dixital sobre algún dos temas de cultura que se estudarán, que deberán expoñer na clase, e que 
terá a súa cualificación ao final do curso. 

 
Produción e prácticas 

É importante que o alumno se achegue ao mundo clásico directamente, así como que controle os mecanismos para facer traballos de investigación, polo que deberá traballar tamén fóra das horas lectivas. 
Valorarase: 



-a puntualidade na data de entrega prevista. 
-a presentación do traballo. 
-a comprensión e síntese do tema motivo do traballo. 
-a elaboración persoal. 
-a exposición oral. 
-a comprensión lectora. 

 
a) Respecto á corrección e cualificación das probas, establécense os seguintes criterios: 

Cada falta leve penalizarase con 0,25 puntos; cada falta grave penalizarase con 0,5; consideraranse faltas graves: 
 non identificar correctamente a categoría morfolóxica dunha palabra; 
 non identificar correctamente o caso ou casos das palabras con flexión casual ou as categorías dunha forma verbal; 
 asignar a un caso unha función sintáctica que non lle corresponda; 
 A ortografía valorarase e computarase sempre en calquera documento escrito que se presente, de forma que se restará 0,1 puntos por cada falta de ortografía, puntuación ou expresión ata un máximo 

de 1 punto. 
b) A valoración do apartado B realizarase coa constatación de que teñan feitas e, no seu caso, corrixidas, as actividades diarias.  

 Nos traballos valorarase o esforzo, a presentación dos traballos igual que os contidos, do mesmo xeito que será importante a puntualidade á hora de entregar a tarefa encomendada. 
 Valorarase moi positivamente ese querer facer as cousas na aula. 
c) A valoración do apartado de observación realizarase do xeito seguinte: cada alumno disporá de 10 puntos iniciais por trimestre que se irán reducindo en función das faltas de: 
- Asistencia non xustificada e puntualidade, 
- atención e 
- comportamento. 
Diminución que se poderá compensar pola súa participación na clase, de tal xeito que o máximo de puntos ao final do trimestre non poderá ser superior a 10. 
En consecuencia co reflectido nos puntos anteriores, a cualificación de cada trimestre indicarase en cifras, podendo expresarse ata un decimal, e obterase así: 

Cualificación: Apdo A x 0,75+ Apdo B x0,2 + Apdo C x 0,05 

 A cualificación obtida en cada trimestre redondearase, de ser o caso, ao enteiro máis próximo. 
Dado que os contidos desta materia son acumulables, pois en cada trimestre avaliarase non só a materia nova senón a xa avaliada, o aprobado dunha avaliación suporá a recuperación dun eventual suspenso 

nunha anterior. 
Non aprobará o curso quen no exame final non acade polo menos o 40% dos puntos asignados á tradución e o 35% dos asignados á teoría gramatical. En todo caso a nota poderase matizar en función do traballo 

realizado polo alumno ao longo de todo o curso. Isto inclúe especialmente as colaboracións voluntarias nas ferramentas dixitais, que se valorarán moi positivamente á hora de matizar a cualificación final. 
A nota final do curso será a media ponderada das notas das 3 avaliacións (previas ao redondeo): 

(1ªAval x 1+ 2ª Aval x 2+ 3ªAval x 3) : 6 


