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PROGRAMACIÓN GREGO I 

 
MEMBROS DO DEPARTAMENTO  E HORAS IMPARTIDAS 
 

O Departamento  de Grego está formado por un único membro, María Josefa Franco 

Medeiros, que polo tanto exerce as funcións de xefa de Departamento. As horas 

semanais impartidas son as seguintes: 

 

Grego I: 4 horas. 
Grego II: 4 horas 

Cultura Clásica de 4º: 3 horas 

Latín 4º: 3 horas 

Lectura de 4º: 1 hora 

 

 

OBXECTIVOS XERAIS DO CURSO 
 

O obxectivo desta materia é dar ao alumno un coñecemento básico da lingua e da 

cultura grega  

antiga, dende onde poida amplia-los seus estudios, se decide continuar coa materia en 2º 
de bacharelato. Preténdese, ademais, con esta materia, contribuír á formación da 

personalidade do alumno: a comprensión da civilización humana, das nosas orixes e o 

recoñecemento da identidade da nosa cultura.  

 

 

 
OBXECTIVOS ESPECÍFICOS  
 

1. Coñecer e utilizar os aspectos morfolóxicos, sintácticos e léxicos básicos da lingua 

grega iniciándose na interpretación e traducción de textos axeitados ao curso e ao 

programa.  

 

2. Reflexionar sobre os elementos básicos das linguas, relacionando a lingua grega coas 

nosas.  
 

3. Analizar textos diversos, traducidos, adaptados ou orixinais, a través dunha lectura 

comprensiva, distinguindo os xéneros literarios, as súas características e a súa 

evolución.  

 

4. Ordenar os conceptos lingüísticos propios do alumno, establecendo categorías, 

oposicións e relacións entre ámbitos lingüísticos diversos: reflexionar sobre os 

mecanismos morfosintácticos da propia lingua a partir da observación do grego antigo, 

establecer semellanzas e diferencias entre o grego e outras linguas coñecidas polo 

alumno, aplicar os coñecementos adquiridos.  

 
5 . Recoñecelos resultados do mundo de hoxe nas súas causas históricas. Esto lévanos a 

dar gran importancia á cronoloxía e a orde da historia. Máis alá da mera cronoloxía, a 

consideración histórica dos feitos serviralle ao alumno para comparar sociedades tan 

distintas como a de hoxe e as do limiar dos tempos. 
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6. Familiarizar ao alumno coa xeografía e civilización do mundo antigo en xeral e da 

Hélade en particular.  

 

7. Darlle ao alumno unha visión de conxunto sobre a historia do mundo antigo e a 

civilización humana en xeral.  

 

MATERIAL 

 
Non hai un libro de texto establecido polo tanto traballaremos con material elaborado 

polo profesor que se lle facilitará foctocopiado ao alumno. Utilizaremos tamén mapas, 

diccionarios, DVDs, diferentes páxinas web,etc. 

 

CONTIDOS (UNIDADES DIDÁCTICAS) TEMPORALIZADOS POR 

AVALIACIÓN 

 

 

PRIMEIRA AVALIACIÓN  
 
LINGUA GREGA, TEXTOS E LÉXICO: 

 

*Alfabeto grego. Nocións básicas de fonética, fonoloxía, e transcripción ó español. 

*Concepto de indoeuropeo e lingua flexiva. 

*Situación do grego dentro do contexto lingüístico occidental. 

*Presente de indicativo activo. 

*Concepto de xénero, número, caso e concordancia. 

*Nominativo, Vocativo, Acusativo, Xenitivo e Dativo singular e plural da primeira e 

segunda declinación 

*Imperativo e infinitivo . 

.*Visión global das formas dos adxectivos da primeira e segunda declinacións. 
*Formas dos adxectivos. 

*Formación dos adverbios. 

*As formas do artigo e o seu uso como indicador do caso. 

*Os pronomes demostrativos e persoais. 

*Futuro, Imperfecto e aoristo de indicativo activo. 

*Introducción e procedemento para a lectura e escritura correcta dos textos gregos. 

*          "          "            "           para a traducción de textos. 

*Técnicas de traducción. 

*Aplicación da gramática ós textos. 

*Interpretación e relación dos textos traducidos con situacións sociais ou xeográficas do 

mundo antigo: o traballo no campo, as mulleres na fonte, un viaxe a Atenas, etc. 

*Concepto de etimoloxía e procedementos utilizados en etimoloxías: derivados e 
compostos a partir de palabras gregas. 

*Análise da formación de verbos compostos en grego. 

*Utilización do diccionario para resolver problemas etimolóxicos. 

*Proceso de formación dos verbos denominativos gregos. 

 

GRECIA E O SEU LEGADO: 

 

*Importancia e influencia do grego na cultura occidental e universal. 

*Orixes da escritura grega e influencia posterior xeral. 
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*Xeografía do mundo grego e mediterráneo antigo. 

*Comparación entre aspectos da vida cotiá grega no campo e a actual. 

*Asentamentos de pobos en Grecia.A escravitude en Grecia. 

*A terra e a súa producción. 

*Grecia en épocas anteriores a Platón. 

*As migracións no mundo antigo e moderno. 

*A democracia, sistema político ateniense. 
*Introducción ás clases sociais en Grecia. 

*A vida das mulleres na Grecia antiga. 

*Participación nos festivais. 

*A muller e a literatura. 

*A lírica grega.  

 

SEGUNDA  AVALIACIÓN  
 

LINGUA GREGA,TEXTOS E LÉXICO: 

 

*Concordancia de Suxeito e Verbo. 
*O artigo ó principio dunha frase. 

*Elisión. 

*Pronomes persoais. 

*Adxectivos posesivos. 

*Posición atributiva e predicativa. 

*A voz media. 

*Usos do dativo. 

*Uso das preposicións con acusativo, xenitivo e dativo. 

*Visión completa do concepto de declinación. 

*Sustantivos da terceira declinación. 

*Pronomes reflexivos. 
*Adxectivos posesivos de primeira e segunda persoas; substitucións do adxectivo de 

terceira persoa. 

*Pronome e adxectivo interrogativo e indefinido. 

*Participio de presente medio. 

*Voz media dos verbos contractos en "alfa". 

*Outros sustantivos da terceira declinación e o adxectivo. 

*Numerais cardinais e ordinais de 1-10, e declinación dos ordinais de "primeiro" ata 

"décimo". 

*Participios de presente da voz activa. 

*Principais usos do caso xenitivo. 

*Algúns usos do artigo. 

*Interpretación de textos traducidos mediante resumos, debates ou comentarios de texto. 
*Resumo e comentario de textos sobre mitoloxía grega, vida e obra de Homero, Atenas, 

a poesía, etc. 

*Compostos e derivados de: "auto, geo, fobia, mito, teo, onoma, ergo, polis, demo.. 

 

.GRECIA E O SEU LEGADO: 

 

*A vida no campo: caza e pastoreo. 

*Mitoloxía: o panteón olímpico. 

*Relacións entre deuses e homes. 
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*Tradición mítica: o labirinto, o Minotauro, Teseo e Ariadna. 

*Os mitos e a súa transmisión oral 

*Homero e a súa poesía oral: "Ilíada e Odisea". 

*Festas e celabracións con interpretacións orais. 

*Visión xeral da historia de Atenas desde a Idade de Bronce ata o Século de Pericles. 

*Reformas de Clístenes. 

*A historia como xénero literario. 
*A cidade de Atenas no tempo de Pericles. 

*A política de obras públicas na época clásica. 

*Odiseo e Circe 

 

 
TERCEIRA AVALIACIÓN. 

 

LINGUA GREGA, TEXTOS E LÉXICO: 

 

*Formas de máis sustantivos da terceira declinación.  

*Verbos contractos. 
*Exemplos de verbos impersoais. 

*Revisión de palabras usadas para introducir interrogacións. 

*Revisión das formas verbais. 

*Os tempos pasados do verbo. 

*O aspecto. 

*O aoristo temático. 

*O aumento. 

*Aoristo sigmático e as formas verbais de tempo pasado. 

*Participio de aoristo sigmático. 

*Aoristos sigmáticos irregulares de verbos moi usuais. 

*Aumento dos verbos compostos. 
*O pronome relativo e as oracións de relativo. 

*Substantivos e adxectivos da terceira declinación de tema en consoante.          

*Expresións de tempo. 

*Adxectivos comparativos, adverbios comparativos, construccións con adxectivos e 

adverbios comparativos . 

*Superlativos. 

 *Series de adverbios interrogativos e indefinidos e a súa correspondencia.          

*Formas de tres aoristos atemáticos irregulares.  

*Declinación ática. 

*Traducción de textos sobre: as aventuras de Odiseo, tema da medicina grega, 

navegación no mundo grego, comercio e viaxes, discursos fúnebres, guerras médicas e 

sobre diferentes costumbres doutras culturas.  
*Compostos e derivados de: "macro, piro, oftalmo, xeno, -gno, logo, orto, matemat-, 

poli, cosmo, aero, nauta, astro". 

 *Compostos con "alfa privativa". 

*Orixe grego dalgúns nomes propios casteláns: Teodoro, Felipe, Sofía, etc.          

*Vocabulario da guerra.   

 

GRECIA E O SEU LEGADO: 

 

 *Festas e festivais. 



5 

 

 *A medicina grega.  

*Razón e superstición na medicina: relación da medicina cos santuarios relixiosos.          

*Influencia e contactos de Grecia coa península Ibérica. 

 *Comercio e colonización no Mediterráneo: expansión do mundo grego. 

*As Guerras Médicas. 

*Ascensión política de Persia. 

 *Importancia do estudo da historia. A Historia como xénero literario en Grecia.  
* A Democracia. 

*Apoxeo de Atenas. 

*Ensaio sobre "Os Persas" de Esquilo. 

*A Traxedia grega: orixe, desenvolvemento e influencia posterior.          

 

CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES 
 

1.LINGUA GREGA: 

 

*Orixe e características. 

*O alfabeto grego. Ortografía e puntuación. Nocións básicas de fonética e fonoloxía. 
*Morfosintaxe nominal e pronominal. Nocións básicas. 

*As formas invariables. 

*A estructura da oración. Cadro xeral das oracións simples e compostas. 

 

2.INTERPRETACIÓN DE TEXTOS: 

 

*Lectura comprensiva de obras ou fragmentos traducidos. 

*Interpretación de textos gregos. Iniciación ó uso do diccionario e as técnicas de 

traducción. 

*Acercamento ó contido histórico, social e cultural dos textos interpretados. 

 
3. LÉXICO GREGO E A SÚA EVOLUCIÓN: 

 

*Aprendizaxe do vocabulario máis frecuente nos textos dos séculos V e IV a. de C. 

*Estudo das raíces gregas nas linguas indoeuropeas. 

 

 

 

4. GRECIA E O SEU LEGADO: 

 

*Aspectos máis significativos da xeografía e da historia de Grecia. A vida na “polis”. 

Política, sociedade e economía. Relixión e Mitoloxía. 

*Introducción ás diversas manifestacións culturais en Grecia. A súa proxección no 
mundo actual e no entorno cotiá.           

 
COMPETENCIAS:  
 

1.Dominio da lectura comprensiva.  

 

2. Relación de conceptos.  

 

3. Organización do traballo individual.  
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4. Dominio da escrita: ortografía, redacción e coherencia sintáctica e semántica.  

 

5. Coñecemento global das grandes etapas da civilización humana.  

 

6. Dominio do alfabeto grego.  

 

7. Dominio dun fondo básico de vocabulario grego antigo.  

 

8. Dominio da transcrición do grego ao galego ou castelán.  

 

9. Dominio do diccionario e da traducción do grego antigo no nivel de 1º de bacharelato.  

 

10. Coñecemento da mitoloxía grega.  

 

11. Coñecemento básico da historia e civilización da Hélade.  

 

12. Coñecemento do mundo mediterráneo e da cultura antiga.  

 

 
ACTITUDES (Breve informe das actitudes a ter en conta)  

 

- Capacidade de memorización de datos relevantes.  

- Capacidade de análise e de abstracción.  

- Dominio da traducción de textos  axeitados ao curso e á programación.  
- Capacidade de expresión oral e escrita.  

- Dominio: semántica, ortografía e coherencia sintáctica.  

- Honestidade do alumno no seu traballo.  

-Traballo na aula e na casa. 

 

METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

 
Posto que a materia se divide en catro bloques, en moitos casos interrelacionados, 

iremos abordando o tratamento de cada bloque. 

 

1.A lingua grega: 

 
:Partimos dos textos gregos como elemento fundamental para a comprensión dos 

coñecementos lingüísticos correspondentes: morfosintaxe nominal e pronominal; 

morfoloxía verbal, con unha visión xeral de todos os modos e tempos, insistindo nos 

tempos máis frecuentes en grego (presente, imperfecto e aoristo) e nos modos máis 

usuais (indicativo, participio e infinitivo ). Dentro da estructura oracional, ofrecerase 

unha visión xeral ampla das oracións simples e compostas; os textos traballanse de 

forma progresiva, incluindo ó principio as oracións simples e coordinadas, e nas 

unidades finais, as subordinadas. 

 

2.A interpretación dos textos: 

 
Ó principio preséntanse oracións sinxelas e textos adaptados en grego ático do século V 

a. de C., con estructuras similares ás dos autores gregos. Logo vanse desenvolvendo 

estructuras lingüísticas de dificultade progresiva.Os textos inclúen sempre adaptacións 

de autores clásicos, polo tanto o seu contido ofrece gran relevancia para a parte de 

cultura. A medida que se avanza faremos cada vez máis textos orixinais. A final de 



7 

 

curso, o alumnado poderá acercarse a calquera texto orixinal escrito en grego ático, con 

unha capacidade de lectura, de comprensión e de traducción bastante altas. 

 
3.O léxico grego e a súa evolución: 

 

É imprescindible prestarlle importancia ó léxico da lingua grega, que debe asimilarse 

seguindo sempre criterios de utilidade e de frecuencia de aparición dos termos; de forma 
que o vocabulario grego memorizado sexa o máis productivo posible. O léxico e as 

etimoloxías abórdanse mediante exercicios etimolóxicos de vocabulario grego que se 

mantivo posteriormente en castelán. Isto representa unha enorme axuda para mellorar a 

comprensión e expresión da propia lingua. Outra sección interesante é a de formación 

de palabras, na que se abordan aqueles procesos que son produtivos en grego e que en 

certo modo pasaron ó castelán. 

 
4.Grecia e o seu legado: 

 

Estes aspectos desenvolveranse de tres maneiras: en primeiro lugar, con textos orixinais 

traducidos ó galego ou castelán, nos que se intenta responder ós aspectos que se 
recalcan no Real Decreto: xeografía, historia, política, vida pública, vida privada, 

literatura, arte, relixión, mitoloxía. Sempre está presente a influencia destas 

manifestacións no mundo posterior.En segundo lugar, os propios textos gregos, de 

dificultade graduada, farán referencia constante a aspectos da vida cotiá, a política, a 

xeografía, a situación da muller, a escravitude, a mitoloxía e outros aspectos indicados 

anteriormente. Así tódolos textos gregos poden utilizarse para reforzar o contido 

cultural dos textos traducidos e viceversa, o contido dos textos traducidos axudará á 

comprensión dos textos orixinais. Algunhas preguntas sinxelas de comprensión 

axudarán a determinar o esquema do texto, que logo se pode estudar frase por frase. 

Debemos animar ó alumnado a estudar o vocabulario e a responder oralmente ás 

preguntas das actividades. Tendo en conta que a forma natural de aprender unha lingua 
é mediante os seus sons, a combinación dos sentidos da vista e do oído pode facilitar 

enormemente o proceso de aprendizaxe.  “Historias, mitos e lendas”, que se propoñen, 

non para presentar novo vocabulario ou gramática, senón como actividades de 

comprensión. Un dos obxectivos destas lecturas do grego consiste en acostumar ó 

alumnado a ler grego para comprender directamente as ideas expresadas; non queremos 

que os alumnos e alumnas conciban o grego como algo que hai que traducir. 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  

 

 
 Realizaranse dúas probas escritas por Avaliación que computarán da seguinte forma: 

Primeira proba 40% e segunda proba 60% . 

Tódalas probas escritas que se realicen ó longo do curso constarán de: 

*Frases ou textos para a traducción ( puntuación máxima 6-7 puntos ). 

*Exercicios sobre aspectos morfosintácticos sacados do texto ( puntuación máxima 2-3 

puntos ). 

*Nas probas escritas das diferentes avaliacións e nos exames de setembro os alumnos 
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examinaranse tamén dos temas de cultura e civilización abordados ao longo do curso   

 ( puntuación máxima 1 punto). 

Consideramos interesante o feito de que o alumnado se familiarice co Mundo Clásico a 
través de obras orixinais  gregas ( en traducción) , ou ben acercándonos a el a través de 

novelas históricas e así tamén fomentar e potenciar o hábito de lectura con textos 

atractivos. Estas obras aínda están por determinar, pero case que con toda seguridade 

serán as seguintes: 

 

—Grego I: Naves negras ante Troya, unha adaptación da Ilíada (1ª Av.).As viaxes de 

Odiseo, unha adaptación da Odisea (2ª Av.).Un libro de mitos diferentes .(3ª Av.) 

 

. O aproveitamento desta información consideramos que hai que avaliala. Así que 

propoñemos avaliar a lectura, ben a través dun test, un exame cunha serie de preguntas. 

Valorarase da seguinte maneira:  Se o resultado é maior de 8.5 puntos, sumarase un 

punto á nota de gramática, texto e cultura. Se o resultado é de entre 7 e 8.5 súmase 0.75 

puntos. Se o resultado é entre 6 e 7 engádese 0.5 puntos. Se é entre 5 e 6 súmase 
0.25 puntos e se é entre  3.5 e 5 puntos non se alterará a nota das probas de texto e 

cultura. Se o resultado é de menos de 3.5 puntos restarase un punto a dita nota. En 
ningún caso se aprobará a materia coa nota do libro. Partimos sempre do 5. 

Así mesmo o alumno contará con notas, resultado de chamadas en clase, traballos 

voluntarios ou obrigatorios, etc. Todas estas notas influirán positiva ou negativamente 

na nota da avaliación. 

A avaliación é continua por tratarse dunha lingua de aprendizaxe progresivo. En 

ningún caso a superación dunha determinada materia supón a eliminación da mesma na 

seguinte proba. Segundo este criterio non se efectuarán repescas das avaliacións. Posto 

que é avaliación continua , o traballo tamén terá que ser continuo . Polo tanto ,  para 
penalizar a quen non o realice e ao mesmo tempo evitar a picaresca que se pode dar con 

este sistema , traballando a final de curso para aprobar a terceira avaliación e así a 

materia, teremos en conta o traballo diario . A maneira de controlar será descontando 

0.05 da nota da avaliación cada día que os traballos veñan sen realizar e non sexa por 

unha causa xustificada .      

          

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN (Grego I) 
 

 
A finalidade da inclusión do Latín e o Grego no Bacharelato é que o alumnado mediante 

a adquisición dunha certa competencia lingüística destas linguas poida acceder á 

comprensión de textos que lle permitan, ao reflexionar sobre a súa forma e contido, 

unha maior comprensión de linguas e modos culturais de actualidade. 

 

O logro deste obxectivo global redunda na adquisición e consolidación do pensamento 
lóxico—formal que esta etapa da educación se propón acadar para o alumnado que a 

cursa. 
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Para avaliar estes e outros obxectivos, indícanse os seguintes criterios de avaliación: 

 

1-Identificar en textos  gregos sinxelos, orixinais ou elaborados, os elementos básicos 

da morfoloxía regular (nominal e verbal) e da sintaxe da frase (casos, oracións simples 

e compostas...) comparando e apreciando variantes e coincidencias coas estruturas 

gramaticais do castelán o galego e outras linguas coñecidas. 
Este criterio trata de comprobar se o alumno adquirríu uns coñecementos lingüísticos 

básicos das linguas grega e latina nos seus aspectos morfolóxicos e sintácticos. 

 
2- Resumir, oralmente ou por escrito, o contido esencial de textos breves  gregos, 

orixinais ou elaborados, preferentemente narrativos e distinguir aspectos históricos ou 

culturais que se desprendan deles. 

Con este criterio pretendemos avaliar a capacidade de comprender o contido esencial 

dun texto e delimitar as súas partes máis importantes. 

 

3- Traducir á lingua materna coa maior fidelidade posible (tradución literal) textos 

breves gregos. 
Este criterio trata de comprobar o recoñecemento por parte do alumno das diversas 

estruturas morfosintácticas dunha lingua flexiva mediante a elaboración dun texto na 

súa lingua materna que reproduza con fidelidade o texto orixinario. 

4- Recoñecer no léxico das linguas romances faladas en España, principalmente o 

galego e o castelán, palabras de orixe grega e analizar a súa evolución fonética, 

morfolóxica e semántica. 

Comprobaremos con este criterio se o alumno ten conciencia de que as linguas que fala 

e escribe son froito dunha evolución a partires fundamentalmente do Latín, pero tamén 

chea de helenismos. 

 
5- Comparar texto gregos sinxelos coa súa traducción, identificando as estruturas 

gramaticais das linguas latina e grega. 

Este criterio é útil para comprobar a capacidade de identificar estruturas morfolóxicas, 

sintácticas e léxicas en textos  gregos, e establecer similitudes e diferencias coas  nosas 

linguas ou outras linguas romances. 

 

6-.Producir frases sinxelas escritas en grego mediante retroversión. 

Este criterio pretende constatar a consolidación de nocións lingüísticas como a 

correspondencia entre caso e función, ou a concordancia, básicas para a interpretación e 

traducción dun texto latino e que se fixan coa práctica da traducción inversa. 

7- Identificar os aspectos máis importantes da historia do pobos romano e grego e da 

súa presenza na Península Ibérica, principalmente en Galicia e recoñecer as pegadas da 

cultura clásica en diversos aspectos da civilización actual. 

 

Este criterio pretende comprobar o coñecemento dos pasados grego e romano, 

especialmente centrados na Península Ibérica 

 

8- Realizar, coa axuda do profesor algún traballo temático elemental de investigación 

sobre a pegada da romanización e do mundo grego no entorno próximo ao alumno, 

recurrindo á indagación directa : restos arqueolóxicos (muralla de Lugo, campamento de 
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Bande, escavacións de Chaves) á publicidade (marcas de produtos de consumo con 

nomes mitolóxicos, por exemplo o limpador Ajas, os coches Pegaso..etc. 

 

Comprobaremos que o alumno distingue no seu entorno os elementos do mundo clásico 

e a súa capacidadae creativa na planificación, busca, recopilación e sistematización da 

información 

 

 

INSTRUMENTOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 
 

 

 Realizaranse dúas probas escritas por Avaliación que computarán da seguinte forma: 

Primeira proba 40% e segunda proba 60% . 
Consideramos interesante o feito de que o alumnado se familiarice co Mundo Clásico a 

través da lectura de obras orixinais latinas e gregas ( en traducción) , ou ben 

acercándonos a el a través de novelas históricas e así tamén fomentar e potenciar o 

hábito de lectura con textos atractivos. Estas obras aínda están por determinar, pero será 
con toda seguridade na terceira avaliación un libro de algún dos seguintes autores: 

Steven Saylor, Lindsay Davis, Mary Renault ou Robert Graves. Na primeira e segunda 

avaliacións lerán "Naves negras ante Troia" e "As viaxes de Odiseo", adaptacións da 

"Ilíada" e "Odisea" respectivamente. O aproveitamento desta información consideramos 

que hai que avaliala. Así propoñemos o seguinte criterio:No momento da avaliación da 

lectura, ben a través dun test, para constatar o feito da lectura, un comentario de texto, 

para extraer os coñecementos adquiridos, ou ben un comentario literario, se se tratase de 

obras orixinais da Literatura Grega, valorarase da seguinte maneira:  Se o resultado é 

maior de 8.5 puntos, sumarase un punto á nota de gramática, texto e cultura. Se o 

resultado é de entre 7 e 8.5 súmase 0.75 puntos. Se o resultado é entre 6 e 7 engádese 

0.5 puntos. Se é entre 5 e 6 súmase 0.25 puntos e se é entre  3.5 e 5 puntos non se 
alterará a nota das probas de texto e cultura. Se o resultado é de menos de 3.5 puntos 

restarase un punto a dita nota. En ningún caso se aprobará a materia coa nota do libro. 

Partimos sempre do 5. 

Así mesmo o alumno contará con notas, resultado de chamadas en clase, traballos 

voluntarios ou obrigatorios, etc. Todas estas notas influirán positiva ou negativamente 

na nota da avaliación. 

Tódalas probas escritas que se realicen ó longo do curso constarán de: 

*Frases ou textos para a traducción ( puntuación máxima 6-7 puntos ). 

*Exercicios sobre aspectos morfosintácticos sacados do texto ( puntuación máxima 2-3 
puntos. 

 *.Nas probas escritas das diferentes avaliacións e nos exames de setembro os alumnos 

examinaranse tamén dos temas de cultura e civilización abordados ó longo do curso ( 

puntuación máxima 1 punto). 

A avaliación é continua por tratarse dunha lingua de aprendizaxe progresivo. En ningún 

caso a superación dunha determinada materia supón a eliminación da mesma na 

seguinte proba. Segundo este criterio non se efectuarán repescas das avaliacións.Posto 

que é avaliación continua , o traballo tamén terá que ser continuo . Polo tanto ,  para 

penalizar a quen non o realice e ó mesmo tempo evitar a picaresca que se pode dar con 

este sistema , traballando a final de curso para aprobar a terceira avaliación e así a 

asignatura , teremos en conta o traballo diario . A maneira de controlar será descontando 
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0.05 da nota da avaliación cada día que os traballos veñan sen realizar e non sexa por 

unha causa xustificada .                

 

 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN E REFORZO PARA ALUMNOS/AS  

 

COA MATERIA PENDENTE 

 

 
Posto que é unha materia de primeiro curso de Bacharelato non hai ningún alumno que 

a teña pendente do ano anterior, polo tanto non hai actividades deste tipo.    

        

 

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 

Sempre que o tema o requira, faremos uso do material que hai no centro: cañón, pizarra 
dixital, ordenadores, etc. Material bibliográfico: Usaremos os diccionarios para que se 

vaian familiarizando no seu uso para o vindeiro curso. Tamén hai na biblioteca varios 

exemplares de novelas que poden pedir en préstamo para as lecturas obrigatorias ou 

libros de consulta para realizar algún traballo. Material videográfico: No centro 

dispoñemos de algunha película ou diapositivas que se pasarán no momento 

oportuno.No caso de non existir no centro material  complementario para un 

determinado tema podemos acudir ó “Centro de Recursos” Esta materia impartese 

nunha aula dotada con ordenador e cañón polo tanto aproveitaremos esta oportunidade 

para pór en práctica a utilización das TIC que nos ofrecen novas e atractivas 

perspectivas no estudo da lingua e cultura gregas.  

 

EDUCACIÓN EN VALORES 
 

Faremos o posible por ir traballando ao longo do curso os diferentes temas transversais, 

dada a importancia dos mesmos, e tendo en conta que o legado clásico permítenos 

tratalos con relativa facilidade ou polo menos danos esa oportunidade a través dos 

textos ou dos temas de cultura. Iremos analizando os temas que podemos tratar : 

 

1.Educación moral e cívica: mediante cuestións referidas ó aspecto e a participación 

política e social no mundo antigo e na actualidade. 

 

2.Educación para a paz: tendo en conta aspectos de colonizacións e invasións antigas. 

 
3.Educación para a igualdade de oportunidades entre as persoas de distinto sexo, coa 

situación da muller  no mundo antigo. 

 

4.Educación ambiental, con atención ós lugares de culto e con actitude de respecto por 

algúns lugares sagrados; tamén ó examinar  algúns desastres ambientais das minas no 

mundo antigo. 
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5.Educación para a saúde e educación sexual, co coidado do corpo na antiga Grecia por 

medio do deporte; tamén, pola visión grega, sobre todo a espartana, acerca da muller, en 

canto á súa función como nai e na súa relación co marido. 

 

6.A educación do consumidor, polo tratamento da dieta como calidade de vida en textos 

de medicina antiga. 

 
Os temas transversais trátanse en actividades nalgún dos textos traducidos, con 

preguntas directamente propostas para resolver en pequeno grupo ou individualmente, e 

sobre todo por medio de debates.  

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES PREVISTAS 
 

 
Específicas para Grego non temos ningunha prevista, pero se ó longo do curso xurde 

algunha que poida ser posible a súa realización, así se fará se o consideramos positivo 

para a consecución de obxectivos. Faremos posiblemente unha viaxe a Lugo , ó Festival 
de Teatro Grecolatino no caso de que se celebre. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

 
Despois da exploración inicial de curso observamos que é un grupo bastante 

homoxéneo  e non atopamos ningún alumno con necesidades específicas, polo tanto non 

teremos que aplicar ningunha medida de atención á diversidade. 
   

 

 

 

 
 


