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INTRODUCIÓN e CONTEXTUALIZACIÓN  

Cambre é un concello da provincia da Coruña. Está situado ao noroeste de 

Galicia a 12 km en dirección sureste da capital da provincia. Está composto 

por 12 parroquias.  

O concello sitúase na área metropolitana da Coruña, a uns10 minutos do 

aeroporto da cidade da Coruña, no veciño municipio de Culleredo, e a 15 do 

porto da mesma cidade. Así mesmo, o Camiño inglés, cuxo recorrido abarca 

desde o norte da provincia a Santiago de Compostela, atravesa o municipio.  

Aínda sendo un municipio relativamente pouco extenso, posúe dúas zonas 

ben diferenciadas: por un lado, as parroquias más próximas á cidade, 

principalmente a do Temple e a propia parroquia de Cambre que foron 

adquirindo un aspecto urbano durante as tres últimas décadas. Por outro, nas 

parroquias situadas ao sur a paisaxe continúa sendo rural.  

Existen moitas vivendas de tipo residencial e urbanizacións, e algunhas das 

industrias da zona coruñesa están instaladas dentro do seu termo municipal, 

o que o converte nun concello próspero. Cara o sur do mesmo predominan 

as explotacións agrícolas e gandeiras, destacando as de kiwis e as granxas de 

visóns. 

ETIMOLOXÍA 

Segundo o Diccionario etimológico de pueblos y apellidos de España,3 

escrito por Julián Aydillo San Martín, o nome de Cambre derivaría de 

Cambra, que viría a indicar que neste territorio existían varios muíños de río. 

Esta obra, a su vez, se remite a la obra de Pascual Madoz, Diccionario 

geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar. 

Zonas de Interés 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cambre#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_geogr%C3%A1fico-estad%C3%ADstico-hist%C3%B3rico_de_Espa%C3%B1a_y_sus_posesiones_de_Ultramar
https://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_geogr%C3%A1fico-estad%C3%ADstico-hist%C3%B3rico_de_Espa%C3%B1a_y_sus_posesiones_de_Ultramar
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Igrexa de Santa María de Cambre (s. XIII). 

 A Vila romana, convertida actualmente nun pequeno museo 

arqueolóxico. 

 A Igrexa de Santa María, monumento histórico-nacional del século XII-

XIII. 

 Un tramo do Camiño Inglés (Camiño de Santiago). 

 Paisaxes que se estenden entre Cecebre e Bribes, cuxas 

tupidas fragas inspiraron ao escritor e periodista coruñés Wenceslao 

Fernández Flórez a escribir a famosa novela El bosque animado (1943),  

que inspirou tamén a película de animación de título homónimo en 2001. 

 Casa Museo do escritor Wenceslao Fernández Flórez, coñecida 

como Villa Florentina, situada en San Salvador de Cecebre, Apeadeiro 

nº14, que funciona como centro de documentación da vida e obra do 

escritor 

 O embalse de Cecebre (pantano), construído en 1975 na confluencia 

del río Mero e río Barcés. 

 Ponte medieval de O Burgo, que une Cambre co municipio 

de Culleredo sobre a Ría do Burgo. Construído polos cabaleiros 

templarios entre os séculos XIII e XIV para que os peregrinos do Camiño 

Inglés a Santiago gozaran de seguridade na súa viaxe e á vez para 

beneficiarse do cobro de impostos aos mercadores que o atravesasen. 

 Pazo de Cela, de estilo barroco, na parroquia de San Xulián de Cela. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Villa_romana_de_Cambre
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_Santa_Mar%C3%ADa_(Cambre)
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XII
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Cecebre
https://es.wikipedia.org/wiki/Bribes
https://es.wikipedia.org/wiki/Bre%C3%B1al
https://es.wikipedia.org/wiki/Wenceslao_Fern%C3%A1ndez_Fl%C3%B3rez
https://es.wikipedia.org/wiki/Wenceslao_Fern%C3%A1ndez_Fl%C3%B3rez
https://es.wikipedia.org/wiki/El_bosque_animado
https://es.wikipedia.org/wiki/1943
https://es.wikipedia.org/wiki/2001
https://es.wikipedia.org/wiki/Embalse_de_Abegondo-Cecebre
https://es.wikipedia.org/wiki/1975
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Mero
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Barc%C3%A9s&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_El_Burgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Culleredo
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADa_del_Burgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pazo_de_Cela
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Juli%C3%A1n_de_Cela
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iglesia_de_Santa_Mar%C3%ADa_de_Cambre_2006.jpg
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Contribución ás competencias clave. Concreción dos estándares de 

aprendizaxe avaliables da materia que forman parte dos perfís                      

Dentro das competencias clave que o alumnado deberá acadar ao remate do 

Bacharelato, a materia de Grego favorece principalmente: 

CL A competencia en comunicación lingüística  ) xa que achega destrezas  

comunicativas e capacidade de comprensión crítica.  

Para a adquisición desta competencia, o alumnado deberá aprender un 

vocabulario dunhas 200 palabras gregas e dos helenismos correspondentes, 

co que se favorece a ampliación e comprensión do vocabulario científico, 

tecnolóxico e culto. Ademais deberá traducir frases do grego ao galego e 

tradución inversa, do galego ao grego para o cal necesita levar a cabo unha 

reflexión sobre as estruturas morfosintácticas das dúas linguas, unha 

comparación de feitos lingüísticos entre o grego e a lingua vehicular e a 

buscade equivalencias para expresar na lingua propia as mensaxes dos textos 

gregos. 

- Coñecemento elemental da lingua latina, que propicia un coñecemento 

máis rigoroso da lingua propia. 

- Adquisición de vocabulario novo gracias á aprendizaxe de sufixos e 

prefixos gregos e latinos, e de latinismos. 

- Capacidade para expresar e argumentar a opinión propia nos debates na 

aula. 

- Comprensión de textos clásicos a partir do coñecemento do contexto no 

que foron escritos. 

- Coñecemento de diferentes tipos de alfabeto. 

- Conciencia da lingua como entidade viva, que evoluciona e cambia ao 

longo  do tempo. 

- Respecto pola diversidade lingüística. 

CA  A competencia de aprender a aprender Iniciarse na aprendizaxe e ser 

capaz de continualo de maneira autónoma; poder desenvolverse ante as 
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incertezas; admitir diversidade de respostas posibles ante un mesmo 

problema e encontrar a motivación para buscalas. 

Interacción e comparación constante entre o pasado e o presente, exercicio 

moi valioso para a aprendizaxe. 

- Elaboración de sínteses propias das ideas expostas en diferentes 

presentacións (redaccións, liñas de tempo, argumentacións críticas; 

detección de errores…). 

- Desenvolvemento de capacidades como a comprensión, a atención, a 

concentración, a memoria. 

CS A competencia social e cidadá xa que achega coñecemento das 

institucións gregas e desenvolvemento dos valores críticos e de análise 

social. Convén que o alumnado se achegue ao pasado e reflexione sobre el e 

sobre as súas pegadas para favorecer a competencia de coñecementos e a 

interacción no mundo coa mirada posta no futuro. A evolución do mundo 

helénico na antigüidade constitúe un referente para a adaptabilidade a un 

contorno en constante cambio.  

Descrición: Vivir en sociedade, comprender a realidade social do mundo no 

que vivimos e exercer a cidadanía democrática. 

Convivir de maneira comprometida cos valores universalmente aceptados, 

os Dereitos humanos e os valores constitucionais.  

Adquirir unha cidadanía do mundo compatible coa identidade local. 

Reflexionar criticamente  sobre valores como a paz, a democracia, a 

escravitude e a liberdade , a lei e o dereito… 

Respectar as opinións dos demais nos debates na aula. 

Comparar as sociedades antigas coas actuais: a familia, a condición da 

muller, os grupos sociais… 

CC A competencia cultural y artística achega coñecementos sobre a cultura 

propia e allea;  aprecia, comprende e valora criticamente diferentes 

manifestacións culturais e artísticas.  utilízaas como fonte de pracer e 
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enriquecemento persoal e considéraas como parte do patrimonio cultural dos 

pobos. 

Finalidade 

Familiarizar á  xuventude cunha ampla variedade de manifestacións   

artísticas e culturais, axudándolle a comprender a función que as artes tiveron 

ou teñen na vida dos seres humanos.. 

CA A competencia en autonomía e iniciativa personal fomenta a conciencia 

histórica e a capacidade crítica para entender o mundo actual a partir do 

coñecemento do mundo clásico. Posibilita optar con criterio propio e levar 

adiante as iniciativas necesarias para desenvolver a opción escolida e facerse 

responsable. Defende uns valores que, asumidos por un mesmo, acompañen 

o proxecto de vida. 

CD A competencia dixital xa que incorpora o dominio das novas tecnoloxías, 

a seguridade na rede e a valoración crítica do seu impacto na sociedade. 

CL. Entender e contextualizar correctamente un texto. 

CL. Expresarse e escoitar nun debate. 

CL. Adquirir vocabulario culto. 

CL. Entender as bases da lingua grega en relación coa lingua propia. 

CD. Buscar información utilizando as TIC. 

CS. Explicar a estrutura social e política da antigüidade. 

CC. Relacionar a cultura e a arte grecorromanos coa nosa propia cultura. 

CC. Explicar os principais feitos da antigüidade. 

CC. Valorar e respectar o patrimonio arqueolóxico. 

CA. Aprender a aprender dun xeito autónomo e eficaz. 

CP. Formarse un criterio propio argumentalo  competenciais. 

 

 

 



8 
 

Concreción dos obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares 

de aprendizaxe e competencias clave. 

1. Relaciona aspectos da cultura clásica con fenómenos vixentes 

actualmente, no  campo da arte, a política ou o dereito;  tamén no ámbito da 

vida cotiá, o urbanismo, etc. (Competencias clave: CS, CC, CA) 

2. Valora criticamente a propia sociedade a partir do coñecemento das súas 

raíces e da evolución posterior. (CS, CA, CP) 

3. Recoñece motivos da mitoloxía clásica en numerosas obras de arte 

posteriores. (CC) 

4. Identifica o marco xeográfico e a evolución histórica de Grecia y Roma. 

(CS, CC) 

5. Sabe situar nun mapa accidentes xeográficos, rexións e cidades. (CS, 

CD, CA, CC) 

6. Recoñece os riscos esenciais da vida cotiá en la antigüidade: 

organización política e social, relixiosidade, arte, pensamento. (CS, CA) 

7. Coñece a mitoloxía clásica e entende a relixiosidade da antigüidade, 

identificando os deuses e as deusas máis relevantes. (CC) 

7. Recoñece motivos da mitoloxía clásica en obras de arte posteriores. (CC) 

8. Establece relacións entre os modelos clásicos e as creacións artísticas 

actuais. (CC) 

9. Identifica os monumentos clásicos máis importantes do noso 

patrimonio.(CS, CC, CA, CD) 

10. Relaciona aspectos da cultura clásica con fenómenos vixentes 

actualmente. (CS, CA, CP) 

11. Valora criticamente a propia sociedade a partir do coñecemento das 

súas raíces e da evolución posterior. (CS, CP) 
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Grao mínimo de consecución para superar a materia 

- Coñece e localiza nun mapa as familias lingüísticas indoeuropeas. 

- Comprende o concepto de enunciado dun substantivo. 

- Realiza a análise sintáctica e a tradución de oracións sinxelas gregas, 

que inclúen substantivos ata a 3ª declinación, temas en líquida e 

verbos en modo indicativo da voz activa. Emprega o vocabulario final 

do libro 

- Recoñece en imaxes de toda a Historia da Arte os momentos máis 

importantes da Odisea 

- Fai a análise e a tradución de oracións con pronomes relativos.  

 

Secuenciación e temporalización das unidades didácticas. 

UNIDADE 1: A LINGUA GREGA 

Sesión 1  

Contido: O indoeuropeo 

Criterios de avaliación: Coñecer as principais familias lingüísticas ides e 

localizalas no mapa. 

Estándares de aprendizaxe:  

- Explica o concepto de ide e reflexiona sobre a gramática comparada. 

- Coñece e localiza nun mapa as familias de linguas ides. 

Competencias clave: CL, CD, CS 

Sesión 2 

Contidos: Orixe do alfabeto e breve historia da lingua grega. 

Criterios de avaliación: Coñecer a orixe e evolución do alfabeto grego e a 

historia da lingua grega. Enumerar os dialectos. Usar frases de saúdo en 

grego moderno. 

Estándares de aprendizaxe:  

- Explica a orixe e evolución do alfabeto grego a partir do fenicio. 
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-  -Distingue as etapas da lingua grega, desde o micénico ao grego 

moderno, e distingue o silabario micénico “Lineal B”.  

- Recoñece os principais dialectos do grego antigo e sitúaos nun mapa.  

- Utiliza frases sinxelas de presentación en grego moderno 

Competencias clave: CL, CS, CD 

Competencias clave: CL, CS, CD 

Sesións 3,  4 e 5 

Contido: O alfabeto 

Criterio de avaliación: Coñecer o nome, as grafías e signos ortográficos do 

grego. 

Estándares de aprendizaxe:  

- Recoñece as letras do alfabeto, na súa forma minúscula e maiúscula. 

-  Escribe e le con corrección caracteres gregos.  

- Identifica, escribe e pronuncia correctamente os acentos, espíritos e 

outros signos ortográficos do grego. 

Competencias clave: CL, CD 

Sesións 6 e 7 

Contido: Clasificación e transcrición dos fonemas 

Criterio de avaliación: Clasificar os fonemas da lingua grega e transcribir 

palabras do grego ao galego. 

Estándares de aprendizaxe:  

- Distingue e clasifica as consoantes e vogais polo punto e modo de 

articulación.  

- Transcribe ao galego e ao castelán correctamente os caracteres e 

signos gregos. 

Competencia clave: CCL 

SISTEMA NOMINAL E VERBAL I 

Sesións  8 e 9 

Contido: Valor e uso dos casos (I) 
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Criterios de avaliación: Comprender o concepto de lingua flexiva e coñecer 

o nome e as funcións básicas dos casos. 

Estándares de aprendizaxe:  

- Comprende o concepto de flexión nominal e distingue as palabras 

flexivas das non flexivas.  

- Nomea os cinco casos da lingua grega e identifica as súas funcións 

sintácticas básicas.  

- Constrúe frases en diversas linguas nas que se usen esas funcións 

sintácticas básicas. 

Competencias clave: CL, CA 

Sesión 10 

Contido: O artigo 

Criterios de avaliación: Coñecer a natureza do artigo ὁ, ἡ, τό, e reproducilo  

por escrito e oralmente. 

Estándares de aprendizaxe:  

- Comprende a natureza e os uso do artigo.  

- Reproduce o artigo oralmente e por escrito como medio de facilitar a 

aprendizaxe posterior das declinacións.  

- Resolve sinxelos exercicios co artigo. 

Competencias clave: CL, CA 

Sesións 11 e 12 

Contidos: Os temas en –α (1ª declinación).  Vocabulario. 

Criterios de avaliación: Coñecer os enunciados e a declinación dos temas en  

-α e o seu vocabulario básico. Procurar derivados. Analizar e traducir frases 

sinxelas. 

Estándares de aprendizaxe:  

- Comprende os diferentes temas femininos e masculinos da 1.ª 

declinación.  

- Comprende o concepto de enunciado dun substantivo.  
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- Fai a análise morfolóxica de palabras desta declinación.  

- Usa con soltura o vocabulario básico desta declinación e transcribe 

palabras como medio de facilitar a procura dos helenismos máis 

comúns derivados do mesmo.  

- Fai a análise sintáctica e a tradución ao galego e / ou ao castelán de 

frases sinxelas gregas con este vocabulario.  

Competencias clave: CL, CA 

Sesión 13 e 14  

Contidos: Os temas en  –ο (2ª declinación).  Vocabulario 

Criterios de avaliación: Coñecer os enunciados e a declinación dos temas en 

-o e o seu vocabulario básico. Procurar derivados. Analizar e traducir frases 

sinxelas. 

Estándares de aprendizaxe:  

- Comprende os diferentes temas animados e inanimados da 2ª 

declinación. 

-  Comprende o concepto de animado e a importancia dos determinantes 

para distinguir un masculino dun feminino da 2ª.  

- Comprende o concepto de neutro e a súa diferenciación dos 

masculinos nos casos “rectos”.  

- Fai a análise morfolóxica de palabras desta declinación. 

- Usa con soltura o vocabulario básico desta declinación e transcribe 

palabras como medio de facilitar a procura dos helenismos máis 

comúns derivados do mesmo.  

- Fai a análise sintáctica e a tradución ao galego de frases sinxelas 

gregas con este vocabulario. 

Competencias clave: CL, CA 

Sesión 15 

Contidos: Introdución á flexión verbal grega. O modo indicativo activo 

de λύω e εἰμί. Vocabulario. 
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Criterios de avaliación: Comprender o concepto de conxugación e recoñecer 

as diferentes persoas, separando os compoñentes dos tempos de indicativo 

activo dun verbo regular. Recoñecer o presente e imperfecto do verbo εἰμί. 

Utilizar o vocabulario básico de verbos de máxima frecuencia e relacionalo  

con substantivos vistos, confeccionando fichas de familias léxicas cos 

helenismos correspondentes. Analizar e traducir frases sinxelas. 

Estándares de aprendizaxe:  

- Conxuga o presente, futuro, imperfecto, aoristo, perfecto e 

pluscuamperfecto de indicativo activo dun verbo como λύω e o 

presente e imperfecto de εἰμί.  

- Fai a análise morfolóxica dunha forma verbal nestes tempos, modo e 

voz, separando os seus compoñentes.  

- Usa con soltura o vocabulario básico dos principais verbos temáticos, 

relacionándoo con substantivos xa vistos, e deduce os helenismos 

máis comúns derivados do mesmo.  

- Coñece e distingue nas frases os usos semánticos de εἰμί. 

- Fai a análise sintáctica e a tradución ao galego e ao castelán de frases 

sinxelas gregas con este vocabulario.  

- Fai a análise sintáctica e a tradución ao grego de frases sinxelas 

galegas con este vocabulario. 

Competencias clave: CL, CA 

Sesión 16 e 17 

Contidos: O adxectivo: 1.ªclase. Vocabulario. 

Criterios de avaliación: Comprender o concepto de adxectivo de 3 e 2 

terminacións da 1ª “clase”, coñecer os seus diferentes enunciados e 

vocabulario básico. Procurar derivados. Analizar e traducir frases sinxelas. 

Confeccionar fichas coas familias léxicas e os helenismos vistos. 

Estándares de aprendizaxe:  
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- Comprende o concepto de adxectivo da 1ª clase e distingue o 

enunciado e a declinación dun adxectivo de 3 terminacións dun de 2 

terminacións. 

-  Declina sintagmas compostos por artigo + adxectivo + substantivo.  

- Usa con soltura o vocabulario básico dos principais adxectivos da 1ª 

clase e transcribe palabras como medio e de facilitar a procura dos 

helenismos máis comúns derivados do mesmo.  

- Constrúe con este vocabulario básico familias léxicas gregas 

relacionándoo con substantivos e verbos xa vistos  

- Fai a análise sintáctica e a tradución ao galego de frases sinxelas 

gregas con este vocabulario, así como tradución inversa 

Competencias clave: CL, CA, CD 

Sesións 18 e 19 

Contidos: Os demostrativos 

Criterios de avaliación: Recoñecer os demostrativos ὅδε, οὗτος e ἐκεῖνος en  

sintagmas e frases sinxelas. 

Estándares de aprendizaxe:  

- Recoñece diversas formas dos demostrativos en sinxelos sintagmas 

nominais.  

- Fai a análise sintáctica e traduce directa ou inversamente frases 

sinxelas con demostrativos. 

Competencias clave: CL, CA 

Sesión 20 

Contidos: As preposicións I 

Criterios de avaliación: Comprender o concepto de sintagma con preposición 

e identificar os C.C. de lugar e o uso das preposicións nos verbos compostos. 

Deducir helenismos 

Estándares de aprendizaxe:  

- Comprende o concepto de sintagma preposicional.  
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- Identifica  sintagmas coas preposicións ἐν, ἐκ, ἀπό, εἰς, πρός, ἀνά, 

κατά  e deduce helenismos.  

- Comprende o concepto de verbo composto e deduce o seu significado 

a partir do verbo simple + a preposición.  

- Fai a análise sintáctica e traduce directa ou inversamente frases 

sinxelas con sintagmas preposicionais e verbos compostos. 

Competencias clave: CL, CA 

UNIDADE 2: A CIVILIZACIÓN GREGA 

Sesión 21 

Contidos: O amor. Eros 

Criterios de avaliación: Recoñecer en textos e imaxes información e 

vocabulario sobre o mundo cotián e mitolóxico relativo ao tema do amor. 

Elaborar unha presentación e exposición oral sobre o tema. 

Estándares de aprendizaxe:  

- Le e comenta textos traducidos de autores clásicos alusivos ao tema 

do amor no mundo cotián e mitolóxico.  

- Observa e interpreta imaxes artísticas gregas.  

- Identifica as pegadas da cultura grega en textos e obras de arte de todos 

os tempos e elabora un traballo para expoñer na aula. 

Competencias clave: CC, CD, CS 

Sesións 22 e 23 

Contidos: O mar. Posidón. Creta e a cultura minoica. 

Criterios de avaliación: Recoñecer en textos e imaxes información e 

vocabulario sobre o mundo cotián e mitolóxico relativo ao tema do mar e a 

cultura minoica, e identificar as pegadas na cultura occidental. Elaborar unha 

presentación e exposición oral sobre o tema. 

Estándares de aprendizaxe: 

-  Le e comenta textos traducidos de autores clásicos alusivos ao tema 

do mar no mundo cotián e mitolóxico.  
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- Observa e interpreta imaxes artísticas gregas sobre  o mar e a 

civilización cretense.  

- Identifica as pegadas da cultura grega en textos e obras de arte de todos 

os tempos e elabora un traballo para expoñer na aula 

Competencias clave: CD, CS, CC 

Sesión 24 

Contidos: A morte. Hades. Micenas e a cultura micénica 

Criterios de avaliación: Recoñecer en textos e imaxes información e 

vocabulario sobre o mundo cotián e mitolóxico relativo ao tema da morte e 

a cultura micénica, e identificar as pegadas na cultura occidental. 

Elaborar unha presentación exposición oral sobre o tema. 

Estándares de aprendizaxe:  

- Le e comenta textos traducidos de autores clásicos alusivos ao tema 

da morte no mundo cotián e mitolóxico.  

- Observa e interpreta imaxes artísticas gregas sobre a morte e a 

civilización micénica.  

- Identifica as pegadas da cultura grega en textos e obras de arte de todos 

os tempos e elabora un traballo para expoñer na aula. 

Competencias clave: CD, CS, CC 

UNIDADE 3: SISTEMA NOMINAL E VERBAL II 

Sesión 25 e 26 

Contido: Os pronomes persoais. 

Criterios de avaliación: Recoñecer formas de pronomes persoais en frases 

sinxelas, analizalas morfoloxicamente e traducilas. 

Estándares de aprendizaxe: Recoñece diversas formas dos pronomes 

persoais e analízaas morfoloxicamente. Fai a análise sintáctica,  

traduce directa ou inversamente frases sinxelas con eles e deduce 

helenismos. 

Competencias clave: CCL, CSC, CD 
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Sesións 27 e 28 

Contidos: Valor e uso dos casos (II): o dobre acusativo.  

Criterios de avaliación: Comprender o concepto de dobre acusativo e 

recoñecer os verbos que necesitan dous acusativos para expresar o seu 

significado. 

Estándares de aprendizaxe:  

- Recoñece a función de dobre acusativo, e distingue os verbos máis 

frecuentes que rexen dous acusativos (persoa e cousa) dos que rexen 

un CD e un predicativo, e reflexiona coas diferencias sintácticas deses 

verbos noutras linguas.  

- Constrúe frases en diversas linguas nas que se usen eses verbos.  

- Fai a análise sintáctica e traduce directa ou inversamente frases 

sinxelas con dobre acusativo. 

Competencias clave: CL, CS, CD 

Sesión 29 

Contidos: Valor e uso dos casos (III): a posesión e o dativo posesivo.  

Criterios de avaliación: Comprender como se expresa a posesión en grego. 

Estándares de aprendizaxe:  

- Recoñece a expresión da posesión cos pronomes persoais en xenitivo 

e dativo.  

- Distingue a posesión do dativo posesivo que indica a persoa que ten 

algo á súa disposición 

Competencias clave: CL, CS, CD 

Sesión 30 

Contidos: As preposicións (II): ἐπί, ὑπέρ, ὑπό, παρά, περί 

Criterios de avaliación: Identificar nas frases C.C. e verbos compostos con 

estas preposicións. Deducir helenismos 

Estándares de aprendizaxe: 
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-  Identifica os sintagmas coas preposicións ἐπί, ὑπέρ, ὑπό, παρά, περί 

e deduce helenismos.  

- Deduce o significado dos verbos compostos con estas preposicións.  

- Fai a análise sintáctica e traduce directa ou inversamente frases 

sinxelas con estes sintagmas e verbos compostos. 

Competencias clave: CL, CS, CD 

Sesión 31 

Contido: O infinitivo (I) 

Criterios de avaliación: Recoñecer o infinitivo presente activo de λύω e εἰμί. 

Traducir frases con infinitivo nominal. 

Estándares de aprendizaxe: 

-  Recoñece o sufixo -ειν de formación do infinitivo presente activo dos 

verbos temáticos e o infinitivo activo de εἰμί.  

- Comprende o concepto de oración de infinitivo nominal e relaciónao 

co latín, o galego e o inglés.  

- Fai a análise sintáctica e traduce directa e inversamente frases con 

infinitivo nominal.  

- Comeza a traducir textos sinxelos curtos. 

Competencias clave: CL, CS, CD 

Sesións 32,  33 e 34 

Contidos:  A 3ª declinación.  Os temas en oclusiva. Vocabulario 

Criterios de avaliación: Recoñecer as desinencias da 3ª declinación nos 

temas en consoante oclusiva e o seu vocabulario básico. Procurar derivados. 

Analizar e traducir frases sinxelas. 

Estándares de aprendizaxe:  

- Recoñece diferentes enunciados desta declinación. 

- Declina temas en oclusiva e fai a análise morfolóxica de palabras en 

labial, gutural e dental.  
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- Usa o vocabulario básico destes temas e procura os helenismos máis 

comúns.  

- Fai a análise sintáctica e a tradución directa e inversa de frases sinxelas 

con este vocabulario. 

Competencias clave: CL, CS, CD 

Sesión 35 

Contidos: Os posesivos e os relativos. As oracións subordinadas de relativo. 

Criterios de avaliación: Recoñecer todas as formas de expresar a posesión e  

identificar os relativos nas frases. Traducir frases subordinadas de relativo. 

Estándares de aprendizaxe:  

- Distingue todas as formas de expresar a posesión en diferentes 

sintagmas. 

- Comprende o concepto de oración subordinada adxectiva, e aplícao as 

oracións de relativo.  

- Comprende o concepto de antecedente do relativo e a súa 

concordancia. 

- Fai a análise sintáctica e a tradución directa e inversa de frases ou 

textos con posesivos e relativos 

Competencias clave: CL, CS, CD 

Sesión 36, 37 e 38 

Contidos: A voz media e a pasiva: concepto e desinencias. Sintaxe da pasiva 

Criterios de avaliación:  Recoñecer formas verbais en voz media e pasiva e  

distinguir os seus usos sintácticos. Vocabulario verbal. 

Estándares de aprendizaxe:  

- Fai a análise morfolóxica dunha forma verbal en calquera tempo e voz 

do modo indicativo, e separa os seus compoñentes. 

- Comprende o concepto básico de voz media e identifícao no 

dicionario. 
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- Comprende o concepto de verbo depoñentes usa o vocabulario dos 

principais verbos medios, deducindo os helenismos.  

- Recoñece a voz pasiva e o axente, e relaciónao coas linguas coñecidas. 

- Analiza sintacticamente e traduce directa ou inversamente oracións 

con verbos nestas voces.  

Competencias clave: CL, CS, CD 

UNIDADE 4: A CIVILIZACIÓN GREGA 

Sesións 39 e 40 

Contidos: A muller. Afrodita. Troia e a guerra de Troia. 

Criterios de avaliación: Recoñecer en textos e imaxes información e 

vocabulario sobre o mundo cotián e mitolóxico relacionado co tema da 

muller e a guerra de Troia. Ler textos de poesía épica grega: cantos VIII - 

XII  d’A Odisea. Realizar unha lectura escenificada. 

Estándares de aprendizaxe:  

- Le e comenta textos traducidos de autores clásicos alusivos ao tema da 

muller no mundo cotián e mitolóxico e da guerra de Troia. 

Observa e interpreta imaxes artísticas gregas sobre a muller, a deusa Afrodita 

e a guerra de Troia.  

- Identifica as pegadas da cultura grega en textos e obras de arte de todos os 

tempos e realiza unha lectura escenificada de cinco cantos de A Odisea.  

Competencias clave: CD, CS, CC 

Sesión 41 

Contidos: O deporte. Hermes. Olimpia e os Xogos Olímpicos 

Criterios de avaliación: Recoñecer en textos e imaxes información e 

vocabulario sobre o mundo cotián e mitolóxico relacionado co tema do 

deporte e os Xogos Olímpicos. Elaborar unha presentación e exposición oral 

sobre o tema. 

Estándares de aprendizaxe:  
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- Le e comenta textos traducidos de autores clásicos alusivos ao tema 

do deporte no mundo cotián e mitolóxico.  

- Observa interpreta imaxes artísticas gregas sobre o deporte, o deus 

Hermes e os Xogos Olímpicos. 

- Identifica as pegadas da cultura grega en textos e obras de arte de todos 

os tempos e elabora un traballo para expoñer o tema na aula. 

Competencias clave: CD, CS, CC 

UNIDADE 5: SISTEMA NOMINAL E VERBAL III 

Sesións 42, 43 e 44 

Contidos:  A 3ª declinación.  Os temas en soante e  -ντ. Vocabulario 

Criterios de avaliación: Recoñecer as desinencias da 3ª declinación nos  

temas en consoante soante e en -ντ e o vocabulario básico. Procurar 

derivados. 

Analizar e traducir frases e textos sinxelos. Confeccionar fichas coas familias 

léxicas e os helenismos vistos. 

Estándares de aprendizaxe:  

- Comprende o concepto de alternancia vocálica en lexemas e sufixos, 

así como o de alargamento compensatorio, e distingue os nominativos 

alongados dos sigmáticos.  

- Fai a análise morfolóxica de palabras en líquida, nasal e - ντ.  

- Usa o vocabulario básico destes temas e procura os helenismos máis 

comúns.  

- Fai a análise sintáctica e a tradución directa e inversa de frases sinxelas 

con este vocabulario. 

Competencias clave: CL, CA, CD, CS 

Sesión 45 

Contidos: Os indefinidos, interrogativos e numerais. As oracións 

interrogativas. Vocabulario 

Criterios de avaliación: Identificar os determinantes, pronomes indefinidos,  
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interrogativos e numerais en frases e textos. 

Estándares de aprendizaxe:  

- Distingue o indefinido τις do interrogativo τίς. 

- Recoñece os numerais cardinais do 1 ao 20 e o sufixo de formación 

dos ordinais.  

- Declina o 1 -2 - 3  e 4. 

-  Coñece o uso das letras como cifras.  

- Usa o vocabulario básico destes pronomes e procura os helenismos 

máis comúns. 

- Fai a análise sintáctica e a tradución directa e inversa de frases sinxelas 

con este vocabulario. 

Competencias clave: CL, CA, CD, CS 

Sesión 46 

Contido: Valor e uso dos casos (IV):  O xenitivo partitivo 

Criterio de avaliación: Identificar un xenitivo partitivo dun C.N. en frases e  

textos. 

Estándar de aprendizaxe:  

- Distingue do CN do xenitivo cando indica un todo do que se menciona 

unha parte (o chamado xenitivo partitivo) 

Competencias clave: CL, CA, CD, CS 

Sesións 47 e 48 

Contidos: O infinitivo (II). As oracións subordinadas substantivas de 

infinitivo con suxeito propio en acusativo. 

Criterios de avaliación: Recoñecer o infinitivo presente medio e pasivo dun  

verbo temático. Traducir frases e textos con infinitivos con suxeito  propio 

en acusativo. 

Estándares de aprendizaxe:  

- Recoñece o sufixo -σθαι de formación do infinitivo presente medio 

dos verbos temáticos.  
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- Comprende o concepto de oración subordinada substantiva de 

infinitivo  e de infinitivo nominal , e relaciónao co latín, galego e 

inglés.  

- Fai a análise sintáctica e traduce directa e inversamente frases e 

textos con infinitivo con suxeito propio en acusativo. 

Competencias clave: CL, CA, CD, CS 

Sesión 49 

Contidos: As preposicións III: σύν, πρό, μετά e διά 

Criterios de avaliación: Identificar nas frases C.C. e verbos compostos con 

estas preposicións. Deducir helenismos 

Estándares de aprendizaxe: 

-  Identifica os sintagmas coas preposicións σύν, πρό, μετά e διά, e 

deduce helenismos.  

- Deduce o significado dos verbos compostos con estas preposicións. 

Diferencia o complemento de compañía do complemento de 

instrumento. 

- Fai a análise sintáctica e traduce directa ou inversamente frases e 

textos sinxelos con estes sintagmas e verbos compostos. 

Competencias clave: CL, CA, CD, CS 

Sesión 51 

Contidos: Os adxectivos de tema en nasal e -ντ e os adxectivos irregulares. 

Vocabulario 

Criterios de avaliación: Recoñecer os adxectivos de 3 e 2 terminacións en 

nasal e o adxectivo πᾶς, πᾶσα, πᾶν. Identificar os adxectivos μέγας e πολύς. 

Estándares de aprendizaxe:  

- Recoñece os adxectivos de 3 e 2 terminacións de tema en nasal e as 

formas de πᾶς, πᾶσα, πᾶν.  

- Identifica as diversas formas dos adxectivos μέγας e πολύς.  
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- Fai a análise sintáctica e traduce directa ou inversamente frases e 

textos sinxelos con estes adxectivos. 

Competencias clave: CL, CA, CD, CS 

Sesións 52 e 53 

Contidos: Os graos do adxectivo: comparativos e superlativos. 

Criterios de avaliación: Recoñecer os adxectivos nos seus graos positivo,  

comparativo e superlativo. 

Estándares de aprendizaxe:  

- Comprende o concepto de graos do adxectivo así como o concepto de 

2º termo.  

- Identifica os dous sufixos de formación do comparativo de 

superioridade e os do superlativo, e as formas máis comúns de 

expresar o 2º termo.  

- Usa as formas máis frecuentes de comparativos e superlativos 

irregulares e relaciónaas co latín, galego e inglés.  

- Fai a análise sintáctica e traduce directa ou inversamente frases e 

textos sinxelos cos graos do adxectivo. 

Competencias clave: CL, CA, CD, CS 

Sesións 54, 55 e 56 

Contidos: Introdución ao participio: o participio substantivado e concertado. 

Vocabulario. 

Criterios de avaliación: Recoñecer o participio presente de λύω e εἰμί 

Traducir frases e textos de participio substantivado e concertado. 

Estándares de aprendizaxe:  

- Comprende o concepto de adxectivo verbal.  

- Distingue o uso nominal e verbal do participio.  

- Fai a análise sintáctica e traduce directa ou inversamente frases e 

textos sinxelos con participios. 

Competencias clave: CL, CA, CD, CS 
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Sesión 57 

Contidos: O aumento e os seus tipos. O aumento nos verbos compostos. 

Criterios de avaliación: Identificar o aumento en lexemas verbais que 

comezan  

por consoante ou por vogal. 

Estándares de aprendizaxe:  

- Comprende o concepto deste recurso nos tempos pasados do 

indicativo. 

- Distingue o aumento silábico do temporal.  

- Comprende a formación do aumento nos verbos compostos e os 

cambios que se producen ao incorporar este recurso.  

- Fai a análise morfolóxica de formas verbais con aumento separando 

os seus compoñentes. 

Competencias clave: CL, CA, CD, CS 

UNIDADE 6: A CIVILIZACIÓN GREGA 

Sesión 58 

Contidos: A relixión. Apolo e o oráculo de Delfos. Lesbos e a poesía lírica. 

Criterios de avaliación: Recoñecer en textos e imaxes información e 

vocabularios obre o mundo cotián e mitolóxico relacionado co tema da 

relixión e o oráculo de Delfos. Ler textos de poesía lírica grega. Memorizar 

poemas e expoñelos na aula. 

Estándares de aprendizaxe:  

- Le e comenta textos traducidos alusivos ao tema da relixión e o 

oráculo de Delfos no mundo cotián e mitolóxico, así como unha 

selección de poemas líricos.  

- Observa e interpreta imaxes artísticas gregas sobre a relixión, o deus 

Apolo e o oráculo de Delfos. Identifica as pegadas da cultura grega en 

textos e obras de arte de todos os tempos e recita algún poema lírico 

traducido ao galego. 
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Competencias clave: CD, CS, CC 

Sesión 59 

Contidos: A guerra e a sociedade espartana. O deus Ares. 

Criterios de avaliación: Recoñecer en textos e imaxes o mundo cotián e  

mitolóxico relacionado co tema da guerra e a sociedade espartana. Elaborar  

unha presentación e exposición oral sobre o tema. 

Estándares de aprendizaxe:  

- Le e comenta textos traducidos alusivos ao tema da guerra e a 

sociedade espartana no mundo cotián e mitolóxico.  

- Observa e interpreta imaxes artísticas gregas sobre a guerra, o deus 

Ares e a sociedade espartana.  

- Identifica as pegadas da cultura grega e expón un traballo na aula. 

Competencias clave: CD, CS, CC 

 

Concrecións metodolóxicas 

Ao estar matriculadas / os só seis alumnas / os na clase, as respostas  ás 

preguntas do traballo diario na aula, efectuadas por min serán a 

metodoloxía de uso habitual. 

Se por algunha razón a alumna / o queda bloqueada / o no momento de 

responder ou non se centra no preguntado ou simplemente nese momento 

non recorda a resposta axeitada pode ser axudado polo resto do alumnado 

que estea no seu redor. 

Materiais metodolóxicos 

Empregarase a diario o libro de Grego I – II da ed. Baía, observando todas 

as explicacións todos exercicios propostos no libro. 

 Na páxina dixital do profesorado existen unha serie de exercicios que 

tamén poden servir de axuda para traballar na aula. 
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Na parte morfosintáctica do libro só vin ata o momento que o alumnado 

precisase das miñas explicación a maiores no que son a voz medio – pasiva 

e a voz pasiva nos verbos gregos. 

 

AVALIACIÓN 

Criterios sobre a avaliación: 

O alumnado que supere os niveis establecidos nos estándares de aprendizaxe 

da avaliación por unidades obterán unha nota positiva na cualificación 

ordinaria do curso, dando por suposto que esta nota pode ser aumentada se 

os niveis son maiores aos mínimos. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

A miña observación  do traballo realizado a diario na clase polo alumnado, 

dado que só son seis en total, constituirá o mellor instrumento posible. 

Criterios de cualificación 

Cada trimestre serán avaliados de polo menos dúas probas: unha lingüística 

morfosintáctica, unha segunda dos chamados helenismos: vocabulario culto 

científico e técnico de transparente procedencia grega e outra de contidos 

históricos e ou culturais.  

Cada parte será cualificada da seguinte maneira:  

a) parte gramatical: 60% da nota 

b) helenismos: 10 % da nota 

c) contidos culturais: 30 % da nota 

 Na avaliación final ordinaria os contidos históricos farán “media” entre eles 

e suporán un 30% da nota total global. Os contidos etimolóxicos das 1ª, 2ª e 

3ª avaliacións tamén farán media e suporán un 10% da nota total global. 

Así pois, a nota lingüística da 3ª avaliación constituiría o 60% da nota 

final na avaliación ordinaria de xuño. 
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EXERCICIOS DE RECUPERACIÓN 

Con todo, poderase acadar unha avaliación final positiva se o alumnado 

afectado asiste a un exame de “recuperación” no que será avaliado de 

contidos dos tres bloques de unidades de “Historia e mito” e de contidos 

lingüísticos dun nivel de dificultade semellante ao esixido na avaliación 

ordinaria. 

Se aínda así, algunha alumna / o non chega a desenvolver as destrezas para 

acadar os contidos deste nivel, faríaselle unha 3ª proba, na avaliación 

extraordinaria, que consistiría na realización de exercicios e traducións 

corrixidos previamente nas clases: o que de sempre veu sendo chamado nos 

estudos de Filoloxía Clásica "relectio”. 

 

Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente  

As actas de cada quince días ou mensuais recollerán os estándares de 

aprendizaxe adquiridos polo discente e se se produciron en tempo ou tiveron 

que ser adaptadas dependendo de circunstancias nun principio non previstas 

na programación. 

 

Actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias 

pendentes 

Non existe alumnado con esta materia pendente en 1º BACH 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

  

O alumnado que, de ser o caso, non acade nalgún dos procesos de 

avaliación por unidades os niveis mínimos establecidos poderá realizar 

algunha recuperación por escrito se é que non lle dese a media para 

superar a avaliación extraordinaria de xuño 
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ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

Educación para a igualdade entre sexos 

- Recoñecer en textos clásicos e actuais situacións nas que se produza 

calquera tipo de discriminación por razón de sexo. 

- Reflexionar e opinar sobre as situacións observadas, aportando posibles 

solucións para evitar a discriminación. 

- Acadar o compromiso de evitar, en calquera situación comunicativa, 

formas, termos e expresións que denoten discriminación. 

- Rexeitamento ante calquera situación, da vida cotiá e de relación social, de 

discriminación por razón de sexo. 

Exemplos prácticos nos temas de “CLÁSICAS”: 

 Grecia: HOMERO, Ilíada: Helena vs. Andrómaca 

                                Odisea: Penélope vs. O resto das mulleres 

Grecia clásica: esposa, hetera, prostituta. Será de especial interese 

investigar o exemplo, na Venecia renacentista, da “cortesana” 

Verónica Franco, quen mutatis mutandis, pode reflectir 

perfectamente o papel da hetera na Grecia clásica. 

 Roma: a muller “anónima” vs. a “herdeira única” 

Educación moral e cívica 

- Acadar un compromiso persoal para a conservación do patrimonio artístico, 

lingüístico e cultural. 

Educación para a paz 

- Analizar e recoñecer nos textos gregos e latinos as aportacións de 

personaxes de calquera ámbito do mundo clásico no fomento da paz, as 

relacións entre os diversos pobos e a convivencia. 
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-Aplicar as normas que rexen o intercambio comunicativo, sabendo respectar 

e aceptar as aportacións dos demais. 

Educación ambiental 

- Recoñecer e identificar no entorno próximo restos arqueolóxicos que se 

relacionen co ámbito grecorromano. 

- Manter un compromiso e unha implicación persoal para lograr o 

mantemento e conservación de toda pegada do mundo clásico no entorno 

natural, sabendo apreciar os avances tecnolóxicos e o respecto das antigas 

civilizacións pola natureza. 

- Apreciar e valorar a diversidade lingüística e cultural de Galicia, España 

(Mérida)  e Europa como mostra da diversidade e riqueza cultuais. 

 

PROXECTO  LECTOR 

Grego I (1º BACH) 

- A traxedia que vai ser representada na Coruña no Teatro Colón / 

Rosalía de Castro no segundo trimestre, segundo día e hora que 

indique a SEEC Galicia. 

- Poemas de Safo de Lesbos e Arquíloco de Paros (obxecto tamén de 

estudo o curso seguinte) 

- A comedia As Nubes de Aristófanes 

 

PLAN TIC: 

Ademais da proxección da maioría das películas e busca das obras de arte 

(mitolóxicas ou non) citadas, proponse tamén a busca na Rede das máis 

importantes representacións teatrais das obras clásicas en España e as 

actrices que interpretaron os principais papeis das heroínas euripídeas:  

Margarita Xirgú,  Nuria Espert,...; a recreación das obras clásicas nas 
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representacións contemporáneas: p. ex.  Blanca Portillo como Medea en 

Mérida ou Ana Belén como Fedra en Madrid... 

 

ACCIÓNS PREVISTAS DE ACORDO CO PLAN DE 

CONVIVENCIA: 

Os departamentos de “Clásicas” participarán en todas as iniciativas que 

propoña a coordinadora  de convivencia quen será ademais a  profesora que 

imparta Cultura clásica este curso. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

PARA O ALUMNADO DE GREGO I 

Este curso levarase a cabo a seguinte actividade: 

1. Teatro Grecolatino: Asistir  ás representacións teatrais na Coruña (ben 

no  Teatro Colón, ben no Rosalía de Castro ) no segundo trimestre no día e 

horas que a SEEC Galicia dispoña   

2. Posible viaxe á cidade romana de Mérida , Emérita Augusta, co grupo de 

4º e / ou Latín I de 1º BACH  onde se atopan os principais restos 

arquitectónicos romanos (teatro, anfiteatro, circo e ponte) da península 

ibérica, así coma una gran cantidade de obxectos que se atopan no Museo 

de Arte romana sito nesta mesma cidade. 
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MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN 

DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN RELACIÓN COS 

RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA 

Esta programación será avaliada ao longo do curso nas sucesivas horas de  

Xefatura do departamento, que terán lugar unha vez á semana, segundo o 

horario presentado. Na memoria de final de curso serán recollidos e 

analizados os obxectivos que se puideron cumprir, introducindo as 

modificacións que algúns deles necesiten para a súa adecuación no curso que 

vén. Igualmente serán recollidos aqueles obxectivos que non foi posible 

levar a cabo, analizando as causas e introducindo as rectificacións necesarias 

nos casos en que sexa posible, ou eliminándoos. 

 


