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ASPECTOS COMÚNS DO DEPARTAMENTO

1. DATOS DO DEPARTAMENTO

PROFESORA MATERIAS CURSOS GRUPOS

María José Dios CULTURA CLÁSICA 3º ESO 1(3horas)

 
LATÍN

4º ESO 1(3 horas)

2º BAC 1(4 horas)

GREGO 2º BAC 1(4 horas)

2. LEXISLACIÓN DE REFERENCIA

 Orde 28/8/1995 (BOE 20-9),  pola que se regula o procedemento para garantir o dereito do
alumnado de ESO e Bacharelato a que o seu rendemento sexa avaliado conforme a criterios
obxectivos.

  L.O.E. 2/2006, de 3 de maio,   modificada pola  Lei Orgánica 8/2013, de 9 de
decembro, para a Mellora da Calidade Educativa (BOE 10/12/2013).

 RD 1105/2014,  de 26 de decembro,  polo  que se  establece o  currículo  básico  da ESO e  do
bacharelato.

 Orden ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, do Ministerio de Educación, sobre competencias.

 Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da ESO e do bacharelato na
Comunidade Autónoma de Galicia.

 Orde do 15 de xullo de 2015 polo que se establece a relación de materias de libre configuración
autonómica de elección para os centros docentes nas etapas da ESO e bacharelato.

 Orde 25 de xaneiro 2022 (DOG 11-2-2022).

3. ASPECTOS XERAIS
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3.1 CONTEXTUALIZACIÓN DA PROGRAMACIÓN

O I.E.S. David Buján naceu no curso escolar 1990-91 co obxectivo de facilitar o acceso 
ao ensino secundario. O instituto dá servicios educativos ao alumnado do concello de 
Cambre e, excepcionalmente, a núcleos de poboación de outros concellos limítrofes: 
Carral, Culleredo, Oleiros ou Mabegondo.

Nun principio foi nomeado simplemente como I.B. de Cambre e permaneceu sen nome 
propio ata o curso académico 1999-2000, no que pasou a denominarse "David Buján".

O centro ofrece ensinanzas de:

o E.S.O. (Educación Secundaria Obrigatoria), 1º, 2º, 3º, 4º

o Bacharelato, 1º, 2º

Conta con medios e instalacions adecuadas para un ensino de calidade.

3.2 REFERENCIA ÁS DIRECTRICES XERAIS FIXADAS NO PEC

 Aconfesionalidade

 Valores  democráticos,  moi  especialmente  os  da  tolerancia,  participación,
solidariedade e resolución pacífica e dialogada dos conflitos (Educación para a Paz e
a Igualdade) .

 Educación para a Saúde.

 Máximo respecto ao establecido na normativa  e no Proxecto lingüístico de centro
sobre a impartición de materias en galego.

 Combinacións moi abertas de itinerarios formativos.

 Atención  á  diversidade  como  vía  de  non  discriminación  e  de   igualdade  de
oportunidades.  Cando  se  dean  circunstancias  no  alumnado  que  requiran  unha
atención  especial  o  Centro  ofrecerá  aos  alumnos  grupos  de  diversificación,
agrupamentos específicos, reforzos educativos e adaptacións curriculares.

 Fomento da creatividade procurando a conduta espontánea na que se estimule a
curiosidade do alumno, o interese por descubrir, preguntar...

 Fomento do espírito crítico.

 Fomento  da  lectura  mediante  un  horario  de  biblioteca  que  abrangue  o  horario
escolar e servizo de préstamo para alumnos, profesores e pais.
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 Fomento da participación nas actividades complementarias e  extraescolares

3.3 REFERENCIA Á INCORPORACIÓN DAS PROPOSTAS DA MEMORIA DO CURSO 
ANTERIOR

 A Programación Didáctica adáptase as indicacións da LOMCE, pero no que respecta
a 2º de BAC quedamos á espera das instrucións precisas da CIUG, e efectuaremos as
modificacións ou melloras que proveñan da Inspección, ou ben establezamos a nivel
departamento,  ou  xurdan  na  posta  en  común  dos  diferentes  traballos  de  todos  os
Departamentos Didácticos.
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ASPECTOS ESPECÍFICOS DA MATERIA DE LATÍN 4º ESO

4.OBXECTIVOS

4.1 OBXECTIVOS DA ETAPA

A  educación  secundaria  obrigatoria  contribuirá  a  desenvolver  nos  alumnos  e  nas
alumnas as capacidades que lles permitan:

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no
respecto ás demais persoas,  practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade
entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e
a  igualdade  de  trato  e  de  oportunidades  entre  mulleres  e  homes,  como  valores
comúns  dunha  sociedade  plural,  e  prepararse  para  o  exercicio  da  cidadanía
democrática.

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina,  estudo e traballo individual  e  en
equipo,  como  condición  necesaria  para  unha  realización  eficaz  das  tarefas  da
aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades
entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera
outra  condición  ou  circunstancia  persoal  ou  social.  Rexeitar  os  estereotipos  que
supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de
violencia contra a muller.

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade
e   nas  súas  relacións  coas  demais  persoas,  así  como  rexeitar  a  violencia,  os
prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente
os conflitos.

e)  Desenvolver  destrezas  básicas  na  utilización  das  fontes  de  información,  para
adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no
campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en
materias,  así  como coñecer e aplicar  os  métodos para identificar os problemas en
diversos campos  do coñecemento e da experiencia.

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o

sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar,

tomar decisións e asumir responsabilidades.

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e

na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura
e no estudo da literatura.

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.
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l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e

das  outras  persoas,  así  como o patrimonio artístico e cultural.  Coñecer mulleres  e
homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras
culturas do mundo.

m)  Coñecer  e  aceptar  o  funcionamento  do  propio  corpo  e  o  das  outras  persoas,
respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar
a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e
social.

n) Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade.
Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado
dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.

ñ) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas,

utilizando diversos medios de expresión e representación.

o) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e

artístico de Galicia,  participar  na súa conservación e na súa mellora,  e  respectar  a
diversidade  lingüística  e  cultural  como  dereito  dos  pobos  e  das  persoas,
desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.

p)  Coñecer  e  valorar  a  importancia  do  uso  da  lingua  galega  como  elemento
fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación
interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a
comunicación  con  outras  linguas,  en  especial  coas  pertencentes  á  comunidade
lusófona.

4.2 OBXECTIVOS DA MATERIA 

1. Localizar  no mapa as  linguas  de España clasificándoas  e identificando a súa
orixe.

  2. Traducir étimos latinos transparentes. 
  3. Analizar os distintos formantes das palabras. 
  4. Profundar no significado dos latinismos máis usados.
  5. Coñecer e utilizar distintos sistemas de escritura e alfabetos.
  6. Expresarse  correctamente  en  latín  respectando  as  normas  básicas  de

pronuncia.
  7. Clasificar tipos de palabras.
  8. Facer uso da declinación.
  9. Conxugar verbos correctamente.
10. Traducir textos sinxelos.
11. Analizar as funcións das palabras na oración.
12. Profundar no coñecemento dos casos latinos.
13. Discriminar entre oracións simples e compostas clasificándoas correctamente.
14. Analizar as construcións de infinitivo e participio de perfecto concertado.
15. Realizar eixos cronolóxicos para coñecer os períodos de Roma.
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16. Coñecer  os  feitos  históricos,  a  organización  política  e  social,  a  composición
familiar e roles dos seus membros e os deuses, mitos e heroes latinos de Roma.

17. Profundar na análise morfolóxica e sintáctica.
18. Realizar comentarios de textos clásicos fomentando a comprensión.
19. Analizar  o  léxico  latino  transparente  e  recoñecer  os  elementos  latinos  que

permanecen na nosa lingua.

5. AS COMPETENCIAS CLAVE

5.1 CONTRIBUCIÓN DA MATERIA Á ADQUISICIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE

Na  materia  de  Latín  incidiremos  no  adestramento  de  todas  as  competencias  de  maneira
sistemática facendo fincapé nos descritores máis afíns á materia.

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía

A contribución da materia de Latín a esta competencia céntrase especialmente en desenvolver
aspectos esenciais da formación do alumnado, como son:

- Interactuar coa contorna natural de maneira respectuosa.
- Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá.
- Manexar  os  coñecementos  sobre  ciencia  e  tecnoloxía  para  solucionar  problemas,

comprender o que ocorre ao noso ao redor e responder preguntas.
- Coñecer  e  utilizar  os  elementos  matemáticos  básicos:  operacións,  magnitudes,

porcentaxes,  proporcións,  formas  xeométricas,  criterios  de  medición  e  codificación
numérica, etc.

- Comprender e interpretar a información presentada en formato gráfico.
- Organizar a información utilizando procedementos matemáticos.
- Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá.

Comunicación lingüística

A  competencia  en  comunicación  lingüística  debemos  vinculala  coa  práctica  social  da
comunicación,  sexa  oral  ou  escrita.  Ao  desenvolvemento  da  mesma,  a  materia  de  Latín
contribúe de forma especial e significativa desde moitos e diferentes contidos e actividades, de
modo  que  os  alumnos  e  as  alumnas  que  cursaron  a  materia  adquiren  unha  especial
preparación para afrontar con éxito situacións de comunicación oral ou escrita, todo iso desde
unha  mellora  evidente  da  comprensión  formal  do  acto  comunicativo  nas  súas  diferentes
modalidades e dunha especial preparación para a motivación e creación de distintos tipos de
mensaxes. 

Por tanto, destacamos os descritores seguintes:

- Comprender o sentido dos textos escritos e orais. 
- Manter unha actitude favorable cara á lectura.
- Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia. 

9



- Utilizar o vocabulario adecuado, as estruturas lingüísticas e as normas ortográficas e
gramaticales para elaborar textos escritos e orais. 

- Respectar  as  normas  de  comunicación  en  calquera  contexto:  quenda  de  palabra,
escoita atenta ao interlocutor.

- Manexar  elementos  de  comunicación  non  verbal,  ou  en  diferentes  rexistros,  nas
diversas situacións comunicativas.

- Entender o contexto sociocultural da lingua, así como a súa historia para un mellor uso
da mesma.

- Utilizar  os  coñecementos  sobre  a  lingua  para  buscar  información  e  ler  textos  en
calquera situación. 

- Producir textos escritos de diversa complexidade para o seu uso en situacións cotiás ou
en materias diversas.

Competencia dixital 

Na materia de Latín, a contribución á competencia dixital é inherente á aprendizaxe da mesma,
por canto o emprego das tecnoloxías dixitais convértese nun instrumento imprescindible no
proceso de ensino-aprendizaxe da materia. Todo iso coa premisa da súa utilización creativa e
crítica. 

Para iso, nesta área, traballaremos os seguintes descritores da competencia:

- Empregar distintas fontes para a procura de información.
- Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións

diversas.
- Comprender as mensaxes que veñen dos medios de comunicación.
- Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 
- Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías.

Conciencia e expresións culturais

O coñecemento  e  achegamento  á  sociedade,  á  cultura,  á  literatura,  ao  pensamento  e  ás
manifestacións artísticas da Roma antiga contribúe de maneira especial ao desenvolvemento
desta competencia.

Polo que nesta área, traballaremos os seguintes descriptores: 

- Mostrar  respecto  cara  ao  patrimonio  cultural  mundial  nas  súas  distintas  vertentes
(artístico-literaria, etnográfica, científico-técnica), e cara ás persoas que contribuíron
ao seu desenvolvemento.

- Valorar a interculturalidad como unha fonte de riqueza persoal e cultural. 
- Apreciar  os valores  culturais  do patrimonio natural  e  da  evolución do pensamento

científico.
- Apreciar a beleza das expresións artísticas e as manifestacións de creatividade e gusto

pola estética no ámbito cotián.

Competencias sociais e cívicas
O  traballo  e  o  coñecemento  da  propia  evolución  da  sociedade  romana  supoñen  unha
contribución excelente ao desenvolvemento das competencias sociais e cívicas, máxime nunha
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sociedade como a actual, tan dinámica e complexa. E iso é así dada a diversidade de situacións
e relacións que o estudo da sociedade e a historia de Roma ofrece ao alumnado. Desta forma,
ese estudo e coñecemento contribuirá ao desenvolvemento desta competencia do seguinte
modo:

Para iso adestraremos os seguintes descriptores: 

- Coñecer as actividades humanas, adquirir unha idea da realidade histórica a partir de
distintas  fontes,  e  identificar  as  implicacións  que  ten  vivir  nun  Estado  social  e
democrático de dereito referendado por unha constitución.

- Desenvolver  a  capacidade  de  diálogo  cos  demais  en  situacións  de  convivencia  e
traballo e para a resolución de conflitos.

- Mostrar  dispoñibilidade  para  a  participación  activa  en  ámbitos  de  participación
establecidos.

- Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas.
- Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

Habemos de ter en conta que esta competencia implica basicamente a capacidade que ten o
alumnado para  transformar  as  súas  ideas  en  actos.  Ao  desenvolvemento  do  proceso  que
implica esa transformación contribúe a materia de Latín mediante: 

- Optimizar recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias. 
- Ser constante no traballo, superando as dificultades.
- Xestionar o traballo do grupo coordinando tarefas e tempos.
- Contaxiar  entusiasmo  pola  tarefa  e  ter  confianza  nas  posibilidades  de  alcanzar

obxectivos.
- Priorizar a consecución de obxectivos grupales sobre os intereses persoais.
- Configurar unha visión de futuro realista e ambiciosa.
- Atopar posibilidades na contorna que outros non aprecian.
- Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 
- Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo.

Aprender a aprender

A materia de Latín debe contribuír de forma especial ao desenvolvemento desta competencia,
potenciando nos  alumnos  e  as  alumnas  a  capacidade  de  iniciar,  organizar  e  manterse  na
aprendizaxe; e iso conséguese motivando ao alumnado na curiosidade pola materia, de modo
que el mesmo senta protagonista da súa aprendizaxe.
Traballaremos os seguintes descritores de maneira prioritaria:

- Identificar  potencialidades  persoais  como  aprendiz:  estilos  de  aprendizaxe,
intelixencias múltiples, funcións executivas

- Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe.
- Planificar  os  recursos  necesarios  e os  pasos  que se  han de realizar  no proceso de

aprendizaxe.
- Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos

resultados intermedios.
- Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe.
- Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe
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5.2 RELACIÓN DOS ESTÁNDARES INTEGRANTES DO PERFIL COMPETENCIAL

CCL LAB.1.5.1.  Identifica  e  diferencia  palabras  patrimoniais,  cultismos  e
semicultismos, en relación co termo de orixe.
LAB.1.6.1.  Realiza  evolucións  de  termos  latinos  ao  galego  e  ao  castelán
aplicando as regras fonéticas de evolución.
LAB2.3.1.  Le  en  voz  alta  textos  latinos  de  certa  extensión  coa  pronuncia
correcta.
LAB3.1.1. Descompón palabras nos seus formantes, sinalando e diferenciando
lexemas e morfemas, e servíndose destes para identificar desinencias e explicar
o concepto de flexión e paradigma.
LAB3.2.1.  Distingue  palabras  variables  e  invariables,  explica  os  trazos  que
permiten identificalas e define criterios para clasificalas.
LAB3.3.1. Define o concepto de declinación e conxugación.
LAB3.4.1. Enuncia correctamente substantivos, adxectivos e pronomes en latín,
distíngueos a partir do seu enunciado e clasifícaos segundo a súa categoría e a
súa declinación.
LAB3.4.2.  Declina  palabras  e  sintagmas  en  concordancia,  aplicando
correctamente para cada palabra o paradigma de flexión correspondente.
LAB3.5.1. Identifica as conxugacións verbais latinas e clasifica os verbos segundo
a súa conxugación a partir do seu enunciado.
LAB3.5.2. Coñece e identifica as formas que compoñen o enunciado dos verbos
de paradigmas regulares e recoñece a partir destas os modelos de conxugación.
LAB3.6.1. Identifica correctamente as principais formas derivadas de cada tema
verbal latino: en voz activa o modo indicativo, tanto do tema de presente como
do tema de perfecto; en pasiva, o presente, o pretérito imperfecto, o futuro
imperfecto e o pretérito perfecto de indicativo.
LAB3.6.2. Cambia de voz as formas dos tempos verbais do presente, pretérito
imperfecto, futuro imperfecto e pretérito perfecto de indicativo.
LAB3.6.3. Identifica formas non persoais do verbo, como o infinitivo de presente
activo e o participio de perfecto.
LAB3.6.4.  Traduce correctamente  ao  galego e  ao castelán diferentes  formas
verbais latinas.
LAB4.2.1. Enumera correctamente os nomes dos casos que existen na flexión
nominal e pronominal latina, e explica as principais funcións que realizan dentro
da oración.
LAB4.2.2. Traduce correctamente á súa lingua os casos latinos presentes nos
textos e redacta en lingua latina pequenas frases, onde practica o seu uso.
LAB4.3.1. Recoñece nos textos as regras e a concordancia latina, e redacta en
lingua latina pequenas frases, onde practica o seu uso.
LAB4.4.1.  Compara e clasifica  tipos de oracións  simples,  e  identifica as  súas
características.
LAB4.5.1. Compara e clasifica tipos de oracións compostas, e diferénciaas das
oracións simples.
LAB4.6.1.  Recoñece,  dentro  de  frases  e  textos  sinxelos,  as  construcións  de
infinitivo  e  participio  máis  transparentes,  e  analízaas  e  tradúceas
correctamente.
LAB5.1.4. Describe algúns dos principais fitos históricos da civilización latina, e
explica a grandes liñas as circunstancias en que teñen lugar e as súas principais
consecuencias.
LAB5.2.1. Describe os trazos esenciais que caracterizan as sucesivas formas de
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organización do sistema político romano.
LAB5.2.2.  Describe  a  organización  da  sociedade  romana  e  explica  as
características das clases sociais e os papeis asignados a cada unha delas, en
comparación cos actuais.
LAB5.3.1. Identifica e explica os papeis que desempeña dentro da familia cada
un dos seus membros,  e  analiza  a  través  deles  os  estereotipos culturais  da
época en comparación cos actuais.
LAB5.4.1.  Identifica  os  principais  deuses,  semideuses  e  heroes  da  mitoloxía
grecolatina, sinala os trazos que os caracterizan e establece relacións entre os
deuses máis importantes.
LAB5.6.1.  Distingue e describe o modo de vida en Roma no ámbito privado,
analizando os tipos de vivenda, alimentación, vestimenta e coidado persoal e
contrástaos cos da actualidade.
LAB5.7.1.  Describe  as  características  dos  tipos  de  espectáculos  públicos
celebrados no teatro, no circo e no anfiteatro, valora o seu mantemento no
mundo  actual  e  sitúa  nun  mapa  os  teatros,  os  circos  e  os  anfiteatros
conservados máis importantes.
LAB6.1.1. Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e sintáctica de frases de
dificultade graduada e  textos  adaptados,  para  efectuar  correctamente a  súa
tradución ou retroversión.
LAB6.2.1. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma
global, relacionando estruturas latinas con outras equivalentes nas linguas que
coñece.
LAB6.3.1.  Utiliza  correctamente  os  manuais  e  o  dicionario,  analizando  a
información que proporcionan, para traducir pequenos textos.
LAB6.4.1. Realiza comentarios sobre determinados aspectos culturais presentes
nos  textos  seleccionados,  aplicando  para  iso  os  coñecementos  adquiridos
previamente nesta ou noutras materias.
LAB6.4.2.  Elabora  mapas  conceptuais  e  estruturais  dos  textos  propostos,
localizando o tema principal e distinguindo as súas partes.
LAB6.5.1. Redacta frases sinxelas ou pequenos textos en latín sobre un tema
proposto.
LAB6.6.1.  Mantén  un  sinxelo  diálogo  en  latín  sobre  a  base  dun  tema
previamente acordado.
LAB7.1.1. Deduce o significado de termos latinos non estudados, partindo do
contexto ou de palabras da lingua propia. 
LAB7.2.1. Identifica e explica os principais prefixos e sufixos, analizando o seu
mantemento na propia lingua.
LAB7.3.1. Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común da lingua propia e
explica a partir desta o seu significado.
LAB7.4.1. Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual e
sabe empregalas  no seu contexto axeitado,  cando se expresa  na súa propia
lingua.

CMCCT LAB1.1.1. Sinala sobre un mapa o marco xeográfico no que se sitúa en distintos
períodos  a  civilización  romana,  delimitando  o  seu  ámbito  de  influencia  e
situando  con  precisión  puntos  xeográficos,  cidades  ou  restos  arqueolóxicos
coñecidos pola súa relevancia histórica.
LAB.1.2.1. Define o indoeuropeo e recoñece as linguas indoeuropeas e as súas
familias, delimitando nun mapa a zona de orixe e as zonas de expansión.
LAB3.1.1. Descompón palabras nos seus formantes, sinalando e diferenciando
lexemas e morfemas, e servíndose destes para identificar desinencias e explicar
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o concepto de flexión e paradigma.
LAB4.1.1.  Analiza  morfolóxica  e  sintacticamente  frases  e  textos  adaptados,
identificando correctamente as categorías gramaticais presentes nas palabras
con flexión e explicando as funcións na oración.
LAB4.4.1.  Compara e clasifica  tipos de oracións  simples,  e  identifica as  súas
características.
LAB4.5.1. Compara e clasifica tipos de oracións compostas, e diferénciaas das
oracións simples.
LAB5.1.3.  Pode  elaborar  eixes  cronolóxicos  nos  que  se  representan  fitos
históricos salientables, consultando diferentes fontes de información.
LAB5.7.1.  Describe  as  características  dos  tipos  de  espectáculos  públicos
celebrados no teatro, no circo e no anfiteatro, valora o seu mantemento no
mundo  actual  e  sitúa  nun  mapa  os  teatros,  os  circos  e  os  anfiteatros
conservados máis importantes.
LAB6.4.2.  Elabora  mapas  conceptuais  e  estruturais  dos  textos  propostos,
localizando o tema principal e distinguindo as súas partes.
LAB7.2.1. Identifica e explica os principais prefixos e sufixos, analizando o seu
mantemento na propia lingua.

CCEC LAB1.1.1. Sinala sobre un mapa o marco xeográfico no que se sitúa en distintos
períodos  a  civilización  romana,  delimitando  o  seu  ámbito  de  influencia  e
situando  con  precisión  puntos  xeográficos,  cidades  ou  restos  arqueolóxicos
coñecidos pola súa relevancia histórica.
LAB2.1.1. Recoñece diferentes tipos de escritura e clasifícaos consonte a súa
natureza e a súa función.
LAB5.1.2.  Sabe enmarcar determinados feitos históricos no período histórico
correspondente.
LAB5.1.4. Describe algúns dos principais fitos históricos da civilización latina, e
explica a grandes liñas as circunstancias en que teñen lugar e as súas principais
consecuencias.
LAB5.2.2.  Describe  a  organización  da  sociedade  romana  e  explica  as
características das clases sociais e os papeis asignados a cada unha delas, en
comparación cos actuais.
LAB5.3.1. Identifica e explica os papeis que desempeña dentro da familia cada
un dos seus membros,  e  analiza  a  través  deles  os  estereotipos culturais  da
época en comparación cos actuais.
LAB5.4.1.  Identifica  os  principais  deuses,  semideuses  e  heroes  da  mitoloxía
grecolatina, sinala os trazos que os caracterizan e establece relacións entre os
deuses máis importantes.
LAB5.5.1. Recoñece e ilustra con exemplos o mantemento do mítico e da figura
do heroe na nosa cultura, e sinala as semellanzas e as principais diferenzas que
se observan entre ambos os tratamentos.
LAB5.6.1.  Distingue e describe o modo de vida en Roma no ámbito privado,
analizando os tipos de vivenda, alimentación, vestimenta e coidado persoal e
contrástaos cos da actualidade.
LAB5.7.1.  Describe  as  características  dos  tipos  de  espectáculos  públicos
celebrados no teatro, no circo e no anfiteatro, valora o seu mantemento no
mundo  actual  e  sitúa  nun  mapa  os  teatros,  os  circos  e  os  anfiteatros
conservados máis importantes.
LAB6.4.1. Realiza comentarios sobre determinados aspectos culturais presentes
nos  textos  seleccionados,  aplicando  para  iso  os  coñecementos  adquiridos
previamente nesta ou noutras materias.
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LAB7.4.1. Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual e
sabe empregalas  no seu contexto axeitado,  cando se expresa  na súa propia
lingua.

CD LAB1.1.1. Sinala sobre un mapa o marco xeográfico no que se sitúa en distintos
períodos  a  civilización  romana,  delimitando  o  seu  ámbito  de  influencia  e
situando  con  precisión  puntos  xeográficos,  cidades  ou  restos  arqueolóxicos
coñecidos pola súa relevancia histórica.
LAB.1.2.1. Define o indoeuropeo e recoñece as linguas indoeuropeas e as súas
familias, delimitando nun mapa a zona de orixe e as zonas de expansión.
LAB.1.3.1.  Identifica  as  linguas  que  se  falan  actualmente  en  Europa,
diferenciando pola súa orixe entre indoeuropeas e non indoeuropeas, clasifica
as  primeiras  en  familias  lingüísticas  e  delimita  nun  mapa  as  zonas  onde  se
utilizan.
LAB1.4.1. Identifica as linguas que se falan en España, diferenciando pola súa
orixe as romances e as non romances, e delimita nun mapa as zonas onde se
utilizan.
LAB2.1.1. Recoñece diferentes tipos de escritura e clasifícaos consonte a súa
natureza e a súa función.
LAB2.2.1.  Explica  a  orixe  do  alfabeto  de  diferentes  linguas  partindo  do
abecedario  latino,  sinala  as  principais  adaptacións que se  producen en cada
unha delas,  recoñece os tipos de alfabetos usados actualmente en Europa e
relaciona cada un coas linguas que os empregan.
LAB3.4.1. Enuncia correctamente substantivos, adxectivos e pronomes en latín,
distíngueos a partir do seu enunciado e clasifícaos segundo a súa categoría e a
súa declinación.
LAB3.6.2. Cambia de voz as formas dos tempos verbais do presente, pretérito
imperfecto, futuro imperfecto e pretérito perfecto de indicativo.
LAB5.1.1.  Distingue  as  etapas  da  historia  de  Roma e  explica  os  seus  trazos
esenciais e as circunstancias que interveñen no paso de unhas a outras.
LAB5.1.3.  Pode  elaborar  eixes  cronolóxicos  nos  que  se  representan  fitos
históricos salientables, consultando diferentes fontes de información.
LAB5.4.1.  Identifica  os  principais  deuses,  semideuses  e  heroes  da  mitoloxía
grecolatina, sinala os trazos que os caracterizan e establece relacións entre os
deuses máis importantes.
LAB5.5.1. Recoñece e ilustra con exemplos o mantemento do mítico e da figura
do heroe na nosa cultura, e sinala as semellanzas e as principais diferenzas que
se observan entre ambos os tratamentos.
LAB5.6.1.  Distingue e describe o modo de vida en Roma no ámbito privado,
analizando os tipos de vivenda, alimentación, vestimenta e coidado persoal e
contrástaos cos da actualidade.
LAB6.4.2.  Elabora  mapas  conceptuais  e  estruturais  dos  textos  propostos,
localizando o tema principal e distinguindo as súas partes.
LAB7.1.2. Identifica e explica as palabras transparentes e de maior frecuencia.
LAB7.4.1. Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual e
sabe empregalas  no seu contexto axeitado,  cando se expresa  na súa propia
lingua.

CSC LAB1.1.1. Sinala sobre un mapa o marco xeográfico no que se sitúa en distintos
períodos  a  civilización  romana,  delimitando  o  seu  ámbito  de  influencia  e
situando  con  precisión  puntos  xeográficos,  cidades  ou  restos  arqueolóxicos
coñecidos pola súa relevancia histórica.
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LAB.1.3.1.  Identifica  as  linguas  que  se  falan  actualmente  en  Europa,
diferenciando pola súa orixe entre indoeuropeas e non indoeuropeas, clasifica
as  primeiras  en  familias  lingüísticas  e  delimita  nun  mapa  as  zonas  onde  se
utilizan.
LAB1.4.1. Identifica as linguas que se falan en España, diferenciando pola súa
orixe as romances e as non romances, e delimita nun mapa as zonas onde se
utilizan.
LAB5.1.1.  Distingue  as  etapas  da  historia  de  Roma e  explica  os  seus  trazos
esenciais e as circunstancias que interveñen no paso de unhas a outras.
LAB5.1.2.  Sabe enmarcar determinados feitos históricos no período histórico
correspondente.
LAB5.1.4. Describe algúns dos principais fitos históricos da civilización latina, e
explica a grandes liñas as circunstancias en que teñen lugar e as súas principais
consecuencias.
LAB5.2.1. Describe os trazos esenciais que caracterizan as sucesivas formas de
organización do sistema político romano.
LAB5.2.2.  Describe  a  organización  da  sociedade  romana  e  explica  as
características das clases sociais e os papeis asignados a cada unha delas, en
comparación cos actuais.
LAB5.3.1. Identifica e explica os papeis que desempeña dentro da familia cada
un dos seus membros,  e  analiza  a  través  deles  os  estereotipos culturais  da
época en comparación cos actuais.
LAB5.6.1.  Distingue e describe o modo de vida en Roma no ámbito privado,
analizando os tipos de vivenda, alimentación, vestimenta e coidado persoal e
contrástaos cos da actualidade.
LAB5.7.1.  Describe  as  características  dos  tipos  de  espectáculos  públicos
celebrados no teatro, no circo e no anfiteatro, valora o seu mantemento no
mundo  actual  e  sitúa  nun  mapa  os  teatros,  os  circos  e  os  anfiteatros
conservados máis importantes.
LAB7.4.1. Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual e
sabe empregalas  no seu contexto axeitado,  cando se expresa  na súa propia
lingua.

CAA LAB1.1.1. Sinala sobre un mapa o marco xeográfico no que se sitúa en distintos
períodos  a  civilización  romana,  delimitando  o  seu  ámbito  de  influencia  e
situando  con  precisión  puntos  xeográficos,  cidades  ou  restos  arqueolóxicos
coñecidos pola súa relevancia histórica.
LAB.1.2.1. Define o indoeuropeo e recoñece as linguas indoeuropeas e as súas
familias, delimitando nun mapa a zona de orixe e as zonas de expansión.
LAB.1.3.1.  Identifica  as  linguas  que  se  falan  actualmente  en  Europa,
diferenciando pola súa orixe entre indoeuropeas e non indoeuropeas, clasifica
as  primeiras  en  familias  lingüísticas  e  delimita  nun  mapa  as  zonas  onde  se
utilizan.
LAB1.4.1. Identifica as linguas que se falan en España, diferenciando pola súa
orixe as romances e as non romances, e delimita nun mapa as zonas onde se
utilizan.
LAB.1.5.1.  Identifica  e  diferencia  palabras  patrimoniais,  cultismos  e
semicultismos, en relación co termo de orixe.
LAB.1.6.1.  Realiza  evolucións  de  termos  latinos  ao  galego  e  ao  castelán
aplicando as regras fonéticas de evolución.
LAB2.2.1.  Explica  a  orixe  do  alfabeto  de  diferentes  linguas  partindo  do
abecedario  latino,  sinala  as  principais  adaptacións que se  producen en cada
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unha delas,  recoñece os tipos de alfabetos usados actualmente en Europa e
relaciona cada un coas linguas que os empregan.
LAB3.2.1.  Distingue  palabras  variables  e  invariables,  explica  os  trazos  que
permiten identificalas e define criterios para clasificalas.
LAB3.3.1. Define o concepto de declinación e conxugación.
LAB3.4.2.  Declina  palabras  e  sintagmas  en  concordancia,  aplicando
correctamente para cada palabra o paradigma de flexión correspondente.
LAB3.5.1. Identifica as conxugacións verbais latinas e clasifica os verbos segundo
a súa conxugación a partir do seu enunciado.
LAB3.5.2. Coñece e identifica as formas que compoñen o enunciado dos verbos
de paradigmas regulares e recoñece a partir destas os modelos de conxugación.
LAB3.6.1. Identifica correctamente as principais formas derivadas de cada tema
verbal latino: en voz activa o modo indicativo, tanto do tema de presente como
do tema de perfecto; en pasiva, o presente, o pretérito imperfecto, o futuro
imperfecto e o pretérito perfecto de indicativo.
LAB3.6.3. Identifica formas non persoais do verbo, como o infinitivo de presente
activo e o participio de perfecto.
LAB4.2.1. Enumera correctamente os nomes dos casos que existen na flexión
nominal e pronominal latina, e explica as principais funcións que realizan dentro
da oración.
LAB4.5.1. Compara e clasifica tipos de oracións compostas, e diferénciaas das
oracións simples.
LAB5.1.2.  Sabe enmarcar determinados feitos históricos no período histórico
correspondente.
LAB5.1.3.  Pode  elaborar  eixes  cronolóxicos  nos  que  se  representan  fitos
históricos salientables, consultando diferentes fontes de información.
LAB5.5.1. Recoñece e ilustra con exemplos o mantemento do mítico e da figura
do heroe na nosa cultura, e sinala as semellanzas e as principais diferenzas que
se observan entre ambos os tratamentos.
LAB5.6.1.  Distingue e describe o modo de vida en Roma no ámbito privado,
analizando os tipos de vivenda, alimentación, vestimenta e coidado persoal e
contrástaos cos da actualidade.
LAB6.1.1. Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e sintáctica de frases de
dificultade graduada e  textos  adaptados,  para  efectuar  correctamente a  súa
tradución ou retroversión.
LAB6.2.1. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma
global, relacionando estruturas latinas con outras equivalentes nas linguas que
coñece.
LAB6.3.1.  Utiliza  correctamente  os  manuais  e  o  dicionario,  analizando  a
información que proporcionan, para traducir pequenos textos.
LAB7.1.1. Deduce o significado de termos latinos non estudados, partindo do
contexto ou de palabras da lingua propia. 
LAB7.1.2. Identifica e explica as palabras transparentes e de maior frecuencia.

CSIEE LAB5.1.1.  Distingue  as  etapas  da  historia  de  Roma e  explica  os  seus  trazos
esenciais e as circunstancias que interveñen no paso de unhas a outras.
LAB5.2.1. Describe os trazos esenciais que caracterizan as sucesivas formas de
organización do sistema político romano.
LAB5.2.2.  Describe  a  organización  da  sociedade  romana  e  explica  as
características das clases sociais e os papeis asignados a cada unha delas, en
comparación cos actuais.
LAB5.6.1.  Distingue e describe o modo de vida en Roma no ámbito privado,
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analizando os tipos de vivenda, alimentación, vestimenta e coidado persoal e
contrástaos cos da actualidade.
LAB5.7.1.  Describe  as  características  dos  tipos  de  espectáculos  públicos
celebrados no teatro, no circo e no anfiteatro, valora o seu mantemento no
mundo  actual  e  sitúa  nun  mapa  os  teatros,  os  circos  e  os  anfiteatros
conservados máis importantes.

6. CONTIDOS SECUENCIADOS E TEMPORALIZADOS

1ª AVALIACIÓN
UD 1: ARACNE (10 sesións)

 Morfoloxía do sustantivo.
 1ª declinación.
 Presente do verbo sum
 Morfoloxía do verbo
 Presente de indicativo.
 O indoeuropeo.
 Léxico patrimonial e culto.
 A fundación de Roma
 A Monarquía.
 Os primeiros anos de vida.
 As termas.
 As deusas

UD 2: IFIGENIA (10 sesións)

 Segunda declinación.
 As preposicións
 Os sistemas de escritura
 O latín lingua con historia.
 Os prefixos latinos.
 A República
 A Educación
 Os aqueductos.
 Os deuses.

UD 3: ORFEO (10 sesións)

 Os adxectivos da 1ª clase.
 A concordancia do adxectivo.
 Imperfecto de indicativo activo.
 A orden das palabras na oración.
 Os complementos de lugar (I).
 O latín vulgar.
 Os radicais latinos (I).
 As Maxistraturas e institucións da 

República.
 A alimentación.
 Os teatros.
 A casa de Micenas.

.

2ª AVALIACIÓN
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UD 4: ZEUS Y EUROPA (10 sesións)

 A 3ª declinación (I).
 As conxuncións de coordinación.
 A aposición.
 As linguas románicas na actualidade (I).
 Os radicais latinos (2).
 O fin da República
 O vestido.
 Os anfiteatros.
 Perseo.

UD 5: PROMETEO (10 sesións)

 A 3ª declinación (II).
 O futuro imperfecto.
 O Dativo posesivo.
 As linguas románicas na 

actualidade (II).
 Os sufixos de orixe latino.
 O Alto Imperio.
 Os gladiadores.
 Os circos.
 A casa de Tebas.

UD 6: TRIPTÓLEMO (8 sesións)

 Os adxectivos da 2ª clase.
 As oracións de infinitivo.
 O verbo possum.
 Os complementos de lugar (II).
 Os primeiros textos en castelán.
 Os latinismos (I).
 O Baixo Imperio.
 O exército.
 Os mausoleos.
 As aventuras de Ulises.

.

3ª AVALIACIÓN
UD 7: LEDA Y EL CISNE (8 sesións)

 A 4ª declinación.
 A 5ª declinación.
 O pretérito perfecto de indicativo.
 O Adverbio.

UD 8: HÉRCULES (8 sesións)

 Os demostrativos.
 O participio.
 O imperativo en presente e 

futuro.

19



 Os complementos de tempo.
 A evolución das vogais (I).
 Os latinismos (II).
 As clases sociais.
 A muller e a vida familiar.
 Os arcos de triunfo.
 Jasón e os argonautas.

 Os complementos de causa, 
compañía, modo e 
instrumento.

 A evolución das vogais (II).
 Os campos semánticos (I). 

Os tópicos literarios.
 Os romanos en Hispania.
 As carreteras.
 As vilas.
 Os deuses primixenios e os 

primeiros homes.

UD 9: HERO Y LEANDRO (8 sesións)
 Os pronomes persoais, os posesivos, o 

anafórico e os pronomes de identidade.
 A voz pasiva.
 O pronome relativo.
 O predicativo.
 A evolución das consoantes.
 Os campos semánticos (II). 
 A ciencia e a técnica.
 A relixión romana.
 O dereito romano.
 Os templos.
 Teseo.

7. METODOLOXÍA

7.1 METODOLOXÍA ESPECÍFICA DA MATERIA

Na exposición dos contidos e organización dos coñecementos na materia de Latín terase en
conta a súa relación coa súa propia lingua, a vida cotiá e o mundo que coñece o alumno,
para que tome conciencia de que o mundo clásico segue tendo vixencia. Por iso, a realidade
actual e a lingua que fala o alumnado (e outras actuais que coñeza) tomarase, sempre que
sexa  posíbel,  como  punto  de  partida  ou  referente  necesario  no  traballo  dos  contidos  e
actividades conducentes á adquisición das competencias.
     En todos os temas darase especial relevancia ao aspecto léxico e á presenza dos textos de
autores clásicos –ou de especialistas modernos na materia- como fontes de información de
primeira man para o alumno.     Preténdese que o alumno sexa protagonista da súa propia
aprendizaxe. Por iso programaremos un tipo de ensino activo, que lle dote dos instrumentos
necesarios para ser capaz de extraer e utilizar  de modo conveniente a información e ata
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poder  corrixir  posíbeis  carencias  nos  terreos  da  expresión  oral  e  escrita,   dado  o  forte
carácter instrumental e auxiliar que ten esta materia. 
Desde esta perspectiva, parécenos fundamental complementar o traballo individual co de
grupo.  Coas  actividades  individuais  (lectura  de  textos  sinxelos  en  latín,  tradución,
retroversión, exercicios gramaticais, de fonética, de composición e derivación, de estudo do
léxico das distintas áreas, etc) preténdese normalmente comprobar o  grao de asimilación
duns contidos determinados ou o dominio da posta en práctica dunha/as determinada/as
competencias. Coas actividades de grupo perséguese que os alumnos dominen a complexa
dinámica de grupos, na que se fai un reparto equitativo das tarefas, baixo a responsabilidade
e coordinación dun portavoz e na que cada un dos seus membros debe ser consciente da
importancia  da  súa achega,  sen a que o grupo non funciona.  A  este  tipo de actividades
pertencen a confección de mapas, a resolución de cuestións derivadas dos contidos culturais
vistos,  pero nas que hai  que manexar  gran cantidade de información, ou a de pequenos
traballos de investigación sobre algún punto concreto.
     Para axudar a que o alumno adquira conciencia de en que consiste iso do legado clásico,
cando o tema o permita, realizaranse actividades conducentes a que o alumno profunde no
legado antigo que se conserva na nosa Comunidade Autónoma, actividades que xeralmente
serán de grupo.
Ademais  este  ano   continuaremos  traballando  cos  recursos  dixitais  para  contribuír  á
formación do alumnado: o traballo en internet, no blog de aula, creado para a colaboración
de docente e alumnos, e que suporá para eles, como para os alumnos  que xa se iniciaron  os
cursos pasados, unha nova forma de aprender, colaborando entre todos e manexando as
novas ferramentas, para que os rapaces avancen seguros neste novo mundo da información
dixital. 

7.2 MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

O traballo na materia de Latín desenvolverase utilizando os seguintes materiais e recursos:

1) Libro do alumno: Latín 4º ESO, Editorial Casals. 
2)  Outros  recursos  bibliográficos.  Utilizaranse  recursos  bibliográficos  procedentes  da
Biblioteca  do  instituto,  do  departamento  de  Latín,  e  da  biblioteca  de  aula,  onde
trasladamos  suficiente  material  bibliográfico  para  que  en  calquera  momento  da  clase
poidamos facer calquera clase de búsqueda de información. Os libros de mitoloxía e de
temática clásica en xeral, novelas e relatos xuvenís ambientados na Antigüidade Clásica,
adaptacións de obras clásicas, etc. 
4)  Materiais  de  reprografía. Refírese  a  exercicios,  apuntes,  ou  calquera  outro  tipo de
material elaborado ou seleccionado pola profesora, fotocopiado nas instalacións do centro
e entregado aos alumnos.
5)  Medios  informáticos.  Na  aula  onde  se  imparten  as  clases  hai  un  ordenador  con
conexión á rede, proxector  e  pizarra dixital que nos permiten acceder a todo tipo de
recursos audiovisuais acordes cos contidos das unidades didácticas.
6)  Medios  audiovisuais.  Ademáis  do  ordenador,  proxector  e  pizarra  dixital  da  aula,  o
departamento dispón de vídeos educativos e películas relacionados coa materia.
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8. A AVALIACIÓN 

A nota de cada avaliación será calculada a partires das notas acadadas nos instrumentos
de avaliación indicados infra,  co peso, expresado en porcentaxe, sobre a nota final.  Non é
necesario acadar unha nota mínima en calquera deles para calcular a media.

Para  determinar  a  cualificación   dunha  avaliación farase  o  redondeo ao  enteiro  máis
próximo.

 A cualificación final dos alumnos calcularase coa  media ponderada das notas acadadas en
cada unha das 3 avaliacións que se realizan ao longo do curso na seguinte proporción: 

20% - 1ª avaliación / 30% - 2ª avaliación / 50% - 3ª avaliación

O maior peso da 3ª ven dado porque, loxicamente, no estudo dunha materia con forte
contido linguístico, os contidos vanse acumulando,  e segundo avanza o curso a dificultade
crece.
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8.1 CONCRECIÓN DOS CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Criterios cualif. Procedementos e instrumentos de cualificación Elementos transversais

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Grao
mín.

consec.

Peso
cualif

.

Probas Análise das
producións

Observación

CL EOE CA TIC EM
P

EC P
V

E
VProba

escrit
a

Prob
a oral

Cadern
o

Clase

Trab
. ind.

Trab.
grup

o
Diario clase

Bloque 1: O latín, orixe das linguas romances

f
ñ
o

B1.1. Marco xeográfico da 
lingua.

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

LAB1.1.1. Sinala sobre un mapa o marco 
xeográfico no que se sitúa en distintos 
períodos a civilización romana, delimitando o 
seu ámbito de influencia e situando con 
precisión puntos xeográficos, cidades ou 
restos arqueolóxicos coñecidos pola súa 
relevancia histórica.

CMCCT
 CCEC
 CAA
 CD
 CSC

60% 20% 20% 60% 20% X X X

e
ñ
o

B1.2. O indoeuropeo. Linguas 
indoeuropeas e familias 
lingüísticas.

B1.2. Identificar o indoeuropeo como a lingua nai 
da maioría das linguas faladas en Europa 
actualmente.

LAB.1.2.1. Define o indoeuropeo e recoñece 
as linguas indoeuropeas e as súas familias, 
delimitando nun mapa a zona de orixe e as 
zonas de expansión.

CD
 CAA

 CMCCT
40% 20% 80% 20% X X X

l
ñ
o

B1.2. O indoeuropeo. Linguas 
indoeuropeas e familias 
lingüísticas.

B1.3. Agrupar as linguas indoeuropeas en familias 
lingüísticas e localizalas nun mapa.

LAB.1.3.1. Identifica as linguas que se falan 
actualmente en Europa, diferenciando pola 
súa orixe entre indoeuropeas e non 
indoeuropeas, clasifica as primeiras en 
familias lingüísticas e delimita nun mapa as 
zonas onde se utilizan.

CSC
 CAA
 CD

90% 30% 100% X X X

l
ñ
o

B1.3. Linguas de España: linguas 
romances e non romances.

B1.4. Coñecer as orixes das linguas faladas en 
España, clasificalas e localizalas nun mapa.

LAB1.4.1. Identifica as linguas que se falan en 
España, diferenciando pola súa orixe as 
romances e as non romances, e delimita nun 
mapa as zonas onde se utilizan.

CSC
 CAA
 CD

90% 30% 80% 20% X X

f
ñ
o

B1.4. Palabras patrimoniais, 
cultismos e semicultismos.

B1.5. Distinguir e identificar palabras 
patrimoniais, cultismos e semicultismos.

LAB.1.5.1. Identifica e diferencia palabras 
patrimoniais, cultismos e semicultismos, en 
relación co termo de orixe.

CCL
CCA

90% 30% 80% 20% X X

b
ñ
o

B1.5. Nocións básicas de 
evolución fonética, morfolóxica 
e semántica do latín ao galego e 
ao castelán.

B1.6. Coñecer e aplicar as regras fundamentais da
evolución fonética do latín ao galego e ao 
castelán, partindo dos étimos latinos.

LAB.1.6.1. Realiza evolucións de termos 
latinos ao galego e ao castelán aplicando as 
regras fonéticas de evolución.

CCL
CCA

70% 30% 80% 10% 10% X

Bloque 2. Sistema da lingua latina: elementos básicos

e
B2.1. Orixes da escritura. 
Sistemas de escritura.

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

LAB2.1.1. Recoñece diferentes tipos de 
escritura e clasifícaos consonte a súa natureza
e a súa función.

CD
 CCEC

70% 30% 100% X X X

e B2.2. Orixes do alfabeto latino.
B2.2. Coñecer a orixe do alfabeto nas linguas 
modernas e identificar os tipos de alfabeto 
empregados hoxe en día en Europa.

LAB2.2.1. Explica a orixe do alfabeto de 
diferentes linguas partindo do abecedario 
latino, sinala as principais adaptacións que se 
producen en cada unha delas, recoñece os 
tipos de alfabetos usados actualmente en 
Europa e relaciona cada un coas linguas que 
os empregan.

CAA
CD

50% 30% 90% 10% X X X

23



Criterios cualif. Procedementos e instrumentos de cualificación Elementos transversais

Obxectivo
s Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mín.

consec.

Peso
cualif

.

Probas
Análise das
producións Observación

CL EOE CA TIC
EM
P EC

P
V

E
VProba

escrit
a

Prob
a oral

Cadern
o

Clase

Trab
. ind.

Trab.
grup

o
Diario clase

h B2.3. Pronuncia do latín.
B2.3. Coñecer e aplicar con corrección as normas 
básicas de pronuncia en latín.

LAB2.3.1. Le en voz alta textos latinos de certa
extensión coa pronuncia correcta.

CCL 90% 80% 90% 10% X X

Bloque 3. Morfoloxía

b B3.1. Formantes das palabras.
B3.1. Identificar e distinguir os formantes das 
palabras.

LAB3.1.1. Descompón palabras nos seus 
formantes, sinalando e diferenciando lexemas
e morfemas, e servíndose destes para 
identificar desinencias e explicar o concepto 
de flexión e paradigma.

CMCCT
CCL

90% 30% 100% X X X

e
B3.2. Tipos de palabras: 
variables e invariables.

B3.2. Distinguir e clasificar tipos de palabras.
LAB3.2.1. Distingue palabras variables e 
invariables, explica os trazos que permiten 
identificalas e define criterios para clasificalas.

CAA
CCL

  90% 30% 80% 10% 10% X X X

e
b

B3.3. Concepto de declinación e 
conxugación.

B3.3. Comprender o concepto de declinación e 
conxugación.

LAB3.3.1. Define o concepto de declinación e 
conxugación.

CAA
CCL

  90% 20% 80% 20% X X

b
e

B3.4. Flexión nominal e 
pronominal: substantivos, 
adxectivos e pronomes.

B3.4. Coñecer as declinacións, encadrar as 
palabras dentro da súa categoría e declinación, 
enuncialas e declinalas correctamente.

LAB3.4.1. Enuncia correctamente 
substantivos, adxectivos e pronomes en latín, 
distíngueos a partir do seu enunciado e 
clasifícaos segundo a súa categoría e a súa 
declinación.

CD
CCL

  90% 30% 70% 10% 20% X X

LAB3.4.2. Declina palabras e sintagmas en 
concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra o paradigma de flexión 
correspondente.

CCL
CCA

  90% 30% 70% 10% 20% X X X

b
e

B3.5. Flexión verbal.
B3.5. Coñecer as conxugacións, encadrar os 
verbos dentro da súa conxugación, enuncialos e 
conxugalos correctamente.

LAB3.5.1. Identifica as conxugacións verbais 
latinas e clasifica os verbos segundo a súa 
conxugación a partir do seu enunciado.

CAA
CCL

  90% 30% 70% 10% 20% X X

LAB3.5.2. Coñece e identifica as formas que 
compoñen o enunciado dos verbos de 
paradigmas regulares e recoñece a partir 
destas os modelos de conxugación.

CCL
CCA

  90% 30% 70% 10% 20% X X X

e
b
h
ñ
o

B3.5. Flexión verbal.

B3.6. Recoñecer as formas dos tempos verbais 
formados a partir do tema de presente e 
perfecto, tanto en voz activa como en voz pasiva, 
así como as formas non persoais do verbo: 
infinitivo de presente activo e participio de 
perfecto.

LAB3.6.1. Identifica correctamente as 
principais formas derivadas de cada tema 
verbal latino: en voz activa o modo indicativo, 
tanto do tema de presente como do tema de 
perfecto; en pasiva, o presente, o pretérito 
imperfecto, o futuro imperfecto e o pretérito 
perfecto de indicativo.

CAA
CCL

  90% 30% 70% 10% 10% 10% X X X

LAB3.6.2. Cambia de voz as formas dos 
tempos verbais do presente, pretérito 
imperfecto, futuro imperfecto e pretérito 
perfecto de indicativo.

CD
CCL

 50% 10% 50% 10% 20% 20% X X X

LAB3.6.3. Identifica formas non persoais do 
verbo, como o infinitivo de presente activo e o
participio de perfecto.

CAA
CCL

 50% 20% 80% 20% X X X

LAB3.6.4. Traduce correctamente ao galego e 
ao castelán diferentes formas verbais latinas.

CCL 80% 40% 20% 70% 10% X X X
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Criterios cualif. Procedementos e instrumentos de cualificación Elementos transversais

Obxectivo
s Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mín.

consec.

Peso
cualif

.

Probas
Análise das
producións Observación

CL EOE CA TIC
EM
P EC

P
V

E
VProba

escrit
a

Prob
a oral

Cadern
o

Clase

Trab
. ind.

Trab.
grup

o
Diario clase

Bloque 4: Sintaxe

f
B4.1. Elementos da oración.

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

LAB4.1.1. Analiza morfolóxica e 
sintacticamente frases e textos adaptados, 
identificando correctamente as categorías 
gramaticais presentes nas palabras con flexión
e explicando as funcións na oración.

CMCCT 70% 20% 80% 20% X X X

h B4.2. Casos latinos.

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

LAB4.2.1. Enumera correctamente os nomes 
dos casos que existen na flexión nominal e 
pronominal latina, e explica as principais 
funcións que realizan dentro da oración.

CAA
CCL

90% 30% 80% 20% X X

LAB4.2.2. Traduce correctamente á súa lingua 
os casos latinos presentes nos textos e 
redacta en lingua latina pequenas frases, onde
practica o seu uso.

CCL 50% 30% 60% 20% 20% X X X

e B4.3. Concordancia.
B4.3. Recoñecer as regras de concordancia na 
lingua latina e a súa correspondencia no galego e 
no castelán.

LAB4.3.1. Recoñece nos textos as regras e a 
concordancia latina, e redacta en lingua latina 
pequenas frases, onde practica o seu uso.

CCL 50% 30% 100% X X

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

B4.4. Recoñecer e clasificar os tipos de oración 
simple.

LAB4.4.1. Compara e clasifica tipos de 
oracións simples, e identifica as súas 
características.

CMCCT
CCA
CCL

 90% 20% 80% 10% 10% X X X

e
B4.5. Oración composta: 
oracións coordinadas.

B4.5. Distinguir as oracións simples das 
compostas.

LAB4.5.1. Compara e clasifica tipos de 
oracións compostas, e diferénciaas das 
oracións simples.

CMCCT
CCA
CCL

50% 10% 60% 20% 20% X X

h
B4.6. Construcións de infinitivo 
e de participio máis 
transparentes.

B4.6. Identificar, distinguir e traducir 
correctamente as construcións de infinitivo e 
participio máis transparentes.

LAB4.6.1. Recoñece, dentro de frases e textos 
sinxelos, as construcións de infinitivo e 
participio máis transparentes, e analízaas e 
tradúceas correctamente.

CCL 10% 10% 100% X X

Bloque 5: Roma: historia, cultura e civilización

a
f
e
ñ

B5.1. Períodos da historia de 
Roma.

B5.1. Coñecer os feitos históricos das etapas da 
historia de Roma, encadralos no seu período 
correspondente e realizar eixes cronolóxicos.

LAB5.1.1. Distingue as etapas da historia de 
Roma e explica os seus trazos esenciais e as 
circunstancias que interveñen no paso de 
unhas a outras.

CSC
CSIEE

CD
90% 20% 40% 30% 30% X X X X X

LAB5.1.2. Sabe enmarcar determinados feitos 
históricos no período histórico 
correspondente.

CAA
CCE

CCSC
80% 30% 100% X X

LAB5.1.3. Pode elaborar eixes cronolóxicos 
nos que se representan fitos históricos 
salientables, consultando diferentes fontes de
información.

CD
CCA

CMCT
50% 20% 50% 25% 25% X X X

LAB5.1.4. Describe algúns dos principais fitos 
históricos da civilización latina, e explica a 
grandes liñas as circunstancias en que teñen 
lugar e as súas principais consecuencias.

CSC
CCEC
CCL

30% 20% 10% 50% 40% X X X
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Criterios cualif. Procedementos e instrumentos de cualificación Elementos transversais

Obxectivo
s Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mín.

consec.

Peso
cualif

.

Probas
Análise das
producións Observación

CL EOE CA TIC
EM
P EC

P
V

E
VProba

escrit
a

Prob
a oral

Cadern
o

Clase

Trab
. ind.

Trab.
grup

o
Diario clase

a
ñ

B5.2. Organización política e 
social de Roma.

B5.2. Coñecer os trazos fundamentais da 
organización política e social de Roma.

LAB5.2.1. Describe os trazos esenciais que 
caracterizan as sucesivas formas de 
organización do sistema político romano.

CSIEE
CSC
CCL

60% 20% 10% 50% 40% X X X

LAB5.2.2. Describe a organización da 
sociedade romana e explica as características 
das clases sociais e os papeis asignados a cada
unha delas, en comparación cos actuais.

CSIEE
CCEC
CSC
CCL

50% 30% 10% 50% 40% X X

c
ñ

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

LAB5.3.1. Identifica e explica os papeis que 
desempeña dentro da familia cada un dos 
seus membros, e analiza a través deles os 
estereotipos culturais da época en 
comparación cos actuais.

CSC
CCEC
CCL

50% 30% 50% 50% X X X X X

l
n
ñ

B5.4. Mitoloxía e relixión.

B5.4. Coñecer os principais deuses, semideuses e 
heroes da mitoloxía grecolatina.

LAB5.4.1. Identifica os principais deuses, 
semideuses e heroes da mitoloxía grecolatina,
sinala os trazos que os caracterizan e 
establece relacións entre os deuses máis 
importantes.

CCEC
CCL
CD

60% 30% 50% 50% X X X X

B5.5. Coñecer os deuses, mitos e heroes latinos, e
establecer semellanzas e diferenzas entre os 
mitos e os heroes antigos e os actuais.

LAB5.5.1. Recoñece e ilustra con exemplos o 
mantemento do mítico e da figura do heroe 
na nosa 
cultura, e sinala as semellanzas e as principais 
diferenzas que se observan entre ambos os 
tratamentos.

CAA
CCEC

CD
40% 30% 100% X X X X X

m
B5.5. Vida cotiá: vivenda, 
alimentación e indumentaria.

B5.6 Recoñecer os tipos de vivenda empregados 
en Roma, as características principais da 
alimentación romana, os elementos da 
indumentaria e as normas de hixiene persoal, 
peiteados e cosméticos.

LAB5.61. Distingue e describe o modo de vida 
en Roma no ámbito privado, analizando os 
tipos de vivenda, alimentación, vestimenta e 
coidado persoal e contrástaos cos da 
actualidade.

CD
CCEC
CSC
CCL

CSIEE
CAA

70% 20% 40% 40% 20% x x x x

d
e
ñ

B5.6. Espectáculos públicos: 
teatro, circo e anfiteatro.

B5.7. Coñecer os espectáculos públicos realizados 
no teatro, no circo e no anfiteatro, e a súa 
relación co mundo actual.

LAB5.7.1. Describe as características dos tipos 
de espectáculos públicos celebrados no 
teatro, no circo e no anfiteatro, valora o seu 
mantemento no mundo actual e sitúa nun 
mapa os teatros, os circos e os anfiteatros 
conservados máis importantes.

CSC
CSIEE
CCL

CMCCT
CCEC

40% 20% 50% 50% x x x x

Bloque 6: Textos

h
B6.1. Análise morfolóxica e 
sintáctica.

B6.1. Aplicar coñecementos básicos de morfoloxía
e sintaxe para iniciarse na interpretación, na 
tradución e na retroversión de frases de 
dificultade progresiva e textos adaptados.

LAB6.1.1. Utiliza adecuadamente a análise 
morfolóxica e sintáctica de frases de 
dificultade graduada e textos adaptados, para 
efectuar correctamente a súa tradución ou 
retroversión.

CCL
CCA

80% 40% 80% 20% x x x
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Criterios cualif. Procedementos e instrumentos de cualificación Elementos transversais

Obxectivo
s Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Grao
mín.

consec.

Peso
cualif

.

Probas
Análise das
producións Observación

CL EOE CA TIC
EM
P EC

P
V

E
VProba

escrit
a

Prob
a oral

Cadern
o

Clase

Trab
. ind.

Trab.
grup

o
Diario clase

d
o

B6.2. Comparación das 
estruturas latinas coas das 
linguas propias.

B6.2. Comparar as estruturas latinas coas das 
linguas propias.

LAB6.2.1. Utiliza mecanismos de inferencia 
para comprender textos de forma global, 
relacionando estruturas latinas con outras 
equivalentes nas linguas que coñece.

CCL
CCA

50% 20% 60% 20% 20% x x x

h
B6.3. Iniciación ás técnicas de 
tradución.

B6.3. Utilizar correctamente os manuais de 
gramática e o dicionario, recoñecendo e 
analizando toda a información que proporcionan.

LAB6.3.1. Utiliza correctamente os manuais e 
o dicionario, analizando a información que 
proporcionan, para traducir pequenos textos.

CCL
CCA

20% 20% 100% x x x x

l
f

B6.4. Lectura comprensiva de 
textos latinos orixinais, 
adaptados ou traducidos.

B6.4. Realizar a través dunha lectura comprensiva
a análise e o comentario do contido e a estrutura 
de textos latinos traducidos.

LAB6.4.1. Realiza comentarios sobre 
determinados aspectos culturais presentes 
nos textos seleccionados, aplicando para iso 
os coñecementos adquiridos previamente 
nesta ou noutras materias.

CCEC
CCL

50% 30% 100% x x X X

LAB6.4.2. Elabora mapas conceptuais e 
estruturais dos textos propostos, localizando 
o tema principal e distinguindo as súas partes.

CMCCT
CD
CCL

40% 20% 100% x X X

b
g

B6.5. Produción de pequenos 
textos propios en lingua latina.

B6.5. Redactar en lingua latina pequenos textos 
de produción propia.

LAB6.5.1. Redacta frases sinxelas ou pequenos
textos en latín sobre un tema proposto.

CCL 30% 20% 100% X

B6.6. Realizar pequenos coloquios en latín con 
frases sinxelas e de dificultade progresiva.

LAB6.6.1. Mantén un sinxelo diálogo en latín 
sobre a base dun tema previamente 
acordado.

CCL 10% 10% 100% X X

Bloque 7: Léxico

h
ñ
o

B7.1. Vocabulario básico latino: 
léxico transparente; palabras de 
maior frecuencia.

B7.1. Coñecer, identificar e traducir o léxico latino
transparente e as palabras de maior frecuencia.

LAB7.1.1. Deduce o significado de termos 
latinos non estudados, partindo do contexto 
ou de palabras da lingua propia.

CAA 
CCL

90% 30% 70% 10% 10% 10% X X X X X

LAB7.1.2. Identifica e explica as palabras 
transparentes e de maior frecuencia.

CD
 CCA

90% 30% 80% 20%

b
ñ
o

B7.2. Composición e derivación 
culta: lexemas, prefixos e 
sufixos.

B7.2. Distinguir e coñecer o significado dos 
principais prefixos e sufixos que interveñen na 
composición e na derivación culta.

LAB7.2.1. Identifica e explica os principais 
prefixos e sufixos, analizando o seu 
mantemento na propia lingua.

CMCCT
 CCL

90% 30% 80% 10% 10% X X X

B7.3. Recoñecer os elementos léxicos latinos que 
permanecen nas linguas do alumnado.

LAB7.3.1. Identifica a etimoloxía de palabras 
de léxico común da lingua propia e explica a 
partir desta o seu significado.

CCL 80% 20% 60% 20% 10% 10%

l
ñ
o

B7.3. Locucións latinas de uso 
actual.

B7.4. Coñecer o significado das principais 
locucións latinas de uso actual e saber 
empregalas nun contexto axeitado.

LAB7.4.1. Coñece o significado das principais 
locucións latinas de uso actual e sabe 
empregalas no seu contexto axeitado, cando 
se expresa na súa propia lingua.

CD
CSC

CCEC
CCL

70% 30% 20% 40% 40% X X X
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8.2 PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE CUALIFICACIÓN

     Para avaliar correctamente o proceso de ensinanza-aprendizaxe hai que ter en conta os
resultados da avaliación en diferentes momentos do curso.
a) avaliación inicial. Ao comezo do curso e mediante a realización dun test de coñecementos
previos a profesora debe valorar os coñecementos que o alumno xa posúe da materia.
b) avaliación continua o formativa. Avaliaranse en cada sesión as capacidades acadadas polos
alumnos:  formas  de  traballar,  métodos,  adicación,  interese,  consecución  dos  obxectivos
didácticos...
c) avaliación sumativa. Ao final do proceso recolleremos os resultados acadados, mediante os
instrumentos de avaliación previstos.

 Todos os alumnos, aínda que exista moita  diversidade, deben ter a posibilidade de
progresar na consecución de obxectivos e o desenvolvemento de competencias, e,
por conseguinte, de ascender. Tan pronto como se detecten dificultades de progreso
nos alumnos se adoptarán as medidas que garantan a adquisición das aprendizaxes
imprescindibles para continuar o proceso educativo.

 Debe existir un equilibrio nos aspectos a avaliar: grao de asimilación do aprendido,
(busca  de  información,  traballo  en  grupo,  lectura  comprensiva,  confección  de
esquemas  e  mapas,  expresión  oral  e  escrita,...)  e  interese,  participación,  esforzo,
puntualidade  e  asistencia  a  clase,  motivación  polas  actividades  -realización  de
tarefas propostas, entrega de traballos encomendados nos prazos establecidos, orde
e  limpeza,  etc.  -,  correcta  relación  coa  profesora  e  os  compañeiros  -respecto,
tolerancia  e  diálogo-  a  iso  débese  engadir  a  avaliación  da  adquisición  das
competencias básicas ás que contribúen cada unha das unidades . 

   Para levar á práctica o proceso de avaliación dos nosos alumnos utilizaremos normalmente
as  actividades individuais  e de grupo contidas no libro  do alumno.   Dado que a  maioría
destas  deberán  realizarse  en  clase,  resultará  fácil  comprobar  que  alumnos  son  os  que
traballan e cales non.

   Nas  actividades  individuais,  para  comprobar  que  foron  convenientemente  feitas  e
corrixidas, pedirase ao alumno o caderno de clase, polo cal se lle dará unha cualificación. A
través da aula virtual o alumnado poderá entregar as tarefas individuais programadas para
cada avaliación.

   Nas actividades de grupo, será necesaria a exposición do traballo en clase, facendo que
cada membro do grupo explique unha parte. Neste tipo de traballos valorarase non só o seu
rigor  ao  tratar  o  tema,  senón tamén a  orixinalidade  e  presentación.    Na  valoración  do
proceso  de  aprendizaxe  de  cada  alumno  teremos  en  conta,  ademais,  a  corrección  na
expresión oral e escrita, o número de faltas de ortografía que comete, etc.

   Terase moi en conta o  grao de participación de cada alumno en clase, pois iso será boa
proba  da  súa  motivación,  á  vez  que  potenciamos  un  aspecto  que  é  esencial  na  súa
formación.

A idea é que o alumnado vaia adquirindo os coñecementos pouco a pouco pero de maneira
segura, afianzando o aprendido na clase co seu traballo persoal. 



a) Para a avaliación inicial

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS
Proba escrita Cuestionario con preguntas de carácter xeral para valorar os 

coñecementos lingüísticos e sobre o mundo romano. 

b) Para as avaliacións ordinarias 

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS

ANÁLISE DAS PRODUCIÓNS CONTROL E VALORACIÓN DE:
Actividades individuais :

 Participación activa no blog de clase  con traballos sobre
temas suxeridos pola profesora ou elixidos polos propios
alumnos,  sempre  que  sexan  de  temática  clásica,  ou,
preferentemente, sobre algún aspecto do mundo actual no
que  se  poida  apreciar  a  herdanza  clásica(alomenos  un
traballo  por  avaliación).  (Valorarase  a  corrección
lingüística, o rigor na exposición dos contidos, o manexo de
fontes variadas, e moi especialmente que non se limiten a
copiar ou adaptar lixeiramente a información que poidan
atopar na rede sobre o tema do traballo).

 Caderno de clase : Valoraranse cuestións como: expresión
escrita,  elaboración de conclusións e resumos, corrección
persoal  das  actividades  realizadas,  método  de  traballo,
limpeza e orde, etc.

 Traballo na aula
         Control da realización das actividades no    caderno e as
que se fagan na aula TIC. 
Actividades en grupo 
 (Valorarase a participación, a expresión, o interese, o contido,
etc, de cada un dos compoñentes individualmente).

OBSERVACIÓN Recollerase  información  no  diario  de  clase  sobre  cada  alumno
atendendo  aos  seguintes  indicadores:  iniciativa  e  interese  no
traballo diario, asistencia e puntualidade, respecto ás normas, á
profesora  e  aos  compañeiros,  aceptación  do traballo  en  grupo;
intervencións na clase, tenacidade e perseverancia, etc.

PROBAS ESCRITAS Faranse 2 probas por avaliación.
Cada exame constará de preguntas curtas sobre os contidos non
lingüísticos,  un texto sinxelo para traducir  e exercicios similares
aos feitos na clase para os contidos lingüísticos.
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Durante  todo  o  curso  faranse  frecuentes  probas  orais  para
comprobar o nivel de adquisición dos obxectivos .

PROBAS ORAIS

c)  Para a avaliación extraordinaria 

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS
Proba escrita  Exame  con  preguntas  curtas  sobre  os  contidos  non

lingüísticos,  un  texto  sinxelo  para  traducir  e  exercicios
similares aos feitos na clase para os contidos lingüísticos.

 

8.3 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

INSTRUMENTOS PONDERACIÓN
Traballo individual /grupo 10%
Caderno 5%
Observación 5%
Probas 80%

8.4. PROGRAMA DE RECUPERACION E REFORZO 

 Das materias pendentes de cursos anteriores

Non hai Latín en cursos anteriores.

  Das materia do propio curso

Non se farán recuperacións das primeiras probas de cada avaliación, dado o carácter
de avaliación continua da materia. En casos excepcionais, atendendo ao interese do
alumnado, segundo o criterio da profesora, poderase repetir a proba.
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Unha proba non superada

Unha proba non realizada



Se a ausencia é xustificada documentalmente, a profesora concertará co alumno outra
data para a realización da proba. De non ser así, levará como cualificación nesa proba
un 0.

Seguiremos o procedemento indicado supra.

A cualificación final obterase aplicando a seguinte fórmula:

1ª av. x 20% + 2ª av. x 30% + 3ª av. x 50%

Se o alumno non supera con cualificación positiva a materia cos procedementos xa sinalados,
deberá  presentarse  a  un  exame  final  no  que  se  recollan  os  contidos  correspondentes  ós
estándares de aprendizaxe máis relevantes

A avaliación final en caso de  perda do dereito á avaliación continua

O alumnado que estea nesa situación deberá facer unha proba final, consistente nun exame
das  mesmas  características  que  o  da  3ª  avaliación  no  que  se  recollan  os  contidos
correspondentes ás aprendizaxes mínimas sinaladas como tales nesta programación.  Neste
caso, para a avaliación tan só se terá en conta a cualificación obtida nese exame.

8.5 MEDIDAS A ADOPTAR TRAS A  AVALIACIÓN INICIAL

Os  primeiros  día  de  clase  levarase  a  cabo  unha  avaliación  inicial  dos  alumnos.  Esta
consistirá nunha proba escrita con preguntas sobre morfoloxía e sintaxe.

A avaliación inicial facilítanos non só coñecemento do grupo como conxunto, senón que tamén
nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuais dos nosos estudantes; a
partir dela poderemos: 

- Identificar  os  alumnos  ou  ás  alumnas  que  necesitan  un  maior  seguimento  ou
personalización de estratexias no seu proceso de aprendizaxe. (Débese ter en conta a aquel
alumnado  con  necesidades  educativas,  con  altas  capacidades  e  con  necesidades  non
diagnosticadas,  pero que requiran atención específica  por estar en risco,  pola súa historia
familiar, etc.).
- Saber as medidas organizativas a adoptar.  (Planificación de reforzos, localización de
espazos, xestión de tempos grupales para favorecer a intervención individual).
- Establecer  conclusións  sobre as medidas curriculares a adoptar,  así  como sobre os
recursos que se van a empregar.
- Analizar o modelo de seguimento que se vai a utilizar con cada un deles.
- Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van a avaliar os progresos
destes estudantes.
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9. INDICADORES DE LOGRO DO PROCESO DE ENSINO E A  PRÁCTICA 
DOCENTE

Ao final de cada trimestre avaliaremos o proceso cunha táboa como a seguinte:

Avaliación do proceso de ensino e da práctica docente

Indicadores Bo /Boa Axeitado/a Mellorable Malo/a

Adecuación de obxectivos e  contidos
ás  características  e  necesidades  do
alumnado

Adecuación dos criterios de avaliación ás
características  e  necesidades  do
alumnado

Grao de consecución das aprendizaxes
acadadas polo alumnado

    Medidas  ordinarias  de  atención á
diversidade dentro da aula

Programación didáctica e o seu
desenvolvemento
Organización da aula para desenvolver as
programacións

Aproveitamento de recursos  dispoñibles
no  centro e  no contorno para
desenvolver as programacións

Procedementos  de  avaliación do
alumnado

Coordinación do profesorado de  cada
curso

Coordinación do profesorado de  cada
curso cos dos cursos anteriores.
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10. MEDIDAS DE ATENCION Á 
DIVERSIDADE 

Polo  que  respecta  ao  departamento  de  LATÍN,  a  súa  actuación  en  relación  as
medidas de atención a diversidade se concretan en:

a) elaborar  programacións  didácticas  que  contemplen as  medidas  previstas  na
lexislación vixente.

b)  adaptar os materiais empregados.
c)  realizar adaptacións do currículo se fose necesario.

O tratamento á diversidade debe producirse desde o momento no que o profesor
ou profesora detecta os distintos niveis de coñecementos e aptitudes dos alumnos e
alumnas. 
     Na formulación da nosa programación tivemos moi en conta as carencias de todo
tipo,  sobre  todo  as  que  teñen  que  ver  coa  capacidade  para  a  comprensión  e
expresión oral e escrita, falta de hábitos de traballo e estudo, etc., que presentan
moitos alumnos do 2º ciclo da ESO. Conscientes do carácter instrumental que o Latín
posúe, previmos distintos tipos de actuacións para atender á diversidade de niveis e
actitudes que os  nosos  alumnos  presentan.  Nesta  liña  establecemos  os  seguintes
puntos:
1. Elección dun libro de texto atractivo visualmente, que presenta ademais un
importante  aparello  visual  (fotografías,  debuxos,  etc.),  que  serven  de  apoio  e
clarificación aos contidos. A forza informativa do visual servirá aos alumnos con máis
problemas de aprendizaxe para facerse unha boa idea de conxunto do que se estuda
na unidade.

2. Preparación de dous tipos de actividades: individuais e de grupo. As primeiras
procederán dos contidos vistos pouco antes e nelas os alumnos con máis problemas
de aprendizaxe non atoparán excesivas dificultades para realizalas. Nas segundas, a
profesora controlará directamente a formación dos grupos, de forma que os integren
alumnos  de  distinto  nivel.  Trátase  de  que  o  alumno  con  máis  facilidade  de
aprendizaxe  actúe  como  portavoz  e  animador  do  grupo  e  axude  aos  seus
compañeiros  con  máis  problemas.  É  preciso  asegurarse  de  que  todos  funcionen
adecuadamente, facer un seguimento personalizado alumno por alumno, grupo por
grupo, de maneira que a participación de todos os seus membros sexa efectiva. Por
iso, as actividades realizaranse na súa maior parte na clase, asignando a cada alumno
unha determinada parte da mesma. Deste xeito, conseguiremos tamén habituar ao
alumno a traballar en grupo, algo imprescindíbel na súa formación.

3. A adaptación dos materiais, que se concreta en:
a. Deseñar e/ou empregar materiais  de reforzo ou ampliación, o que permitirá

atender á diversidade en función dos obxectivos que fixemos.
b. Seleccionar materiais curriculares complementarios que axuden a alcanzar os

obxectivos fixados buscando a atención as diferenzas individuais dos alumnos.
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c) Traducións,  de  textos  orixinais  e/ou  elaborados,  con  diversos   graos  de
dificultade e, algúns deles, co apoio de ilustracións e notas explicativas.

d) Actividades de reflexión e relación entre aspectos aparentemente distintos.

f)     Actividades de ampliación para aqueles alumnos que teñan unha capacidade
maior  que  a  media  da  clase,  de  xeito  que  poidan  sentirse  motivados  en  todo
momento.
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4. OBXECTIVOS

4.1 OBXECTIVOS DA ETAPA

O  bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan:

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia
cívica  responsable,  inspirada  polos  valores  da  Constitución  española  e  do  Estatuto  de
autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade
na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade.

 b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os
conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar
e  valorar  criticamente  as  desigualdades  e  discriminacións  existentes  e,  en  particular,  a
violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por
calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con
discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz
aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá.

 f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación.
h)  Coñecer  e  valorar  criticamente  as  realidades  do  mundo  contemporáneo,  os  seus
antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario
no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social.

 i)  Acceder  aos  coñecementos  científicos  e  tecnolóxicos  fundamentais,  e  dominar  as
habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l)  Comprender  os  elementos  e  os  procedementos  fundamentais  da  investigación  e  dos
métodos  científicos.  Coñecer  e  valorar  de  forma  crítica  a  contribución  da  ciencia  e  da
tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto
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cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao
territorio galego. 

m) Afianzar  o  espírito  emprendedor con actitudes de creatividade,  flexibilidade,  iniciativa,
traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.

 n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de
formación e enriquecemento cultural. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e
impulsar condutas e hábitos saudables.

 o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.

4.2 OBXECTIVOS DA MATERIA

1.  Identificar os principais aspectos e realizacións culturais de Roma, con especial atención á
literatura e recoñecer os elementos desa herdanza latina que permanecen no mundo e na
cultura actual e consideralos como unha das claves para a interpretación deste.
2.   Valorar  as  achegas  do  legado  cultural  de  Roma,  especialmente  da  literatura,  como
elemento integrador de diferentes correntes de pensamento e actitudes (éticas, estéticas) que
conforman o ámbito cultural europeo ao que o alumnado pertence.
3.  Desenvolver o sentimento de pertenza á unidade cultural que é Europa, en cuxa base está o
mundo  latino,  con  actitudes  de  tolerancia  e  respecto  cara  aos  seus  distintos  pobos  e  os
doutras zonas do mundo.
4.   Buscar  información  sobre  aspectos  relevantes  da  civilización  romana,  indagando  en
documentos e en fontes variadas, con aplicación das novas tecnoloxías, analizalos criticamente
e constatar a súa presenza ao longo da historia.
5.   Identificar  os  principais  cambios  na  evolución  do  léxico  latino ás  linguas  romances de
España,  contribuíndo así  a  un mellor  coñecemento e  aprecio  desas  linguas por  parte  dos
alumnos e as alumnas.
6.  Identificar a orixe latina do acervo léxico das linguas romances faladas polo alumnado, así
como os principais procedementos de composición e derivación do latín e a súa permanencia
nas linguas romances.
7.   Recoñecer  o  papel  integrador  do  latín  en  distintas  áreas  da  ciencia,  filosofía,  historia,
literatura, arte, arquitectura e en xeral na cultura e historia de Occidente.
8.  Coñecer e utilizar os aspectos fonéticos, morfolóxicos, sintácticos e léxicos da lingua latina,
aplicándoos correctamente na interpretación e tradución de textos orixinais latinos.
9.   Analizar  e  interpretar  textos  diversos,  traducidos  e  orixinais,  mediante  unha  lectura
comprensiva, distinguindo os xéneros literarios, as súas características esenciais e evolución, e
analizando a estrutura lingüística, o pensamento e a ideoloxía que neles se reflicte,  cunha
actitude crítica ante o mundo latino e o mundo actual.

5. AS COMPETENCIAS CLAVE

 

     5.1 CONTRIBUCIÓN DA MATERIA  Á CONSECUCIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE
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Na aprendizaxe por competencias, a materia de Latín desempeña un papel esencial
xunto ás demais materias que cursa o alumno. Por outra banda, é evidente que a materia de
Latín contribuirá en maior medida ao desenvolvemento de determinadas competencias, polo
que é preciso sinalar en que aspectos contribúe a materia a ese desenvolvemento en cada
unha. Referiremos pois esta contribución:

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

A competencia en comunicación lingüística debemos vinculala coa práctica social da
comunicación,  sexa  oral  ou  escrita.  Ao  desenvolvemento  da  mesma,  a  materia  de  Latín
contribúe de forma especial e significativa desde moitos e diferentes contidos e actividades, de
modo  que  os  alumnos  que  cursaron  a  materia  adquiren  unha  especial  preparación  para
afrontar con éxito situacións de comunicación oral ou escrita, todo iso desde unha mellora
evidente da comprensión formal  do acto comunicativo nas  súas  diferentes  modalidades e
dunha especial preparación para a motivación e creación de distintos tipos de mensaxes. A
nosa materia achega ao desenvolvemento desta competencia, entre outras contribucións:

 Acceso a textos literarios traducidos como fonte de aprendizaxe e goce.
 Comprensión do compoñente lingüístico da propia lingua e de linguas estranxeiras.
 Comprensión  e  expresión  correcta  de  textos  diversos  que  permiten  unha  mellor

interacción social.
 Contextualización do acto comunicativo nas súas diferentes modalidades.
 Desenvolvemento de distintos rexistros lingüísticos e a súa correcta aplicación.
 Desenvolvemento da capacidade crítica ante a mensaxe e o seu contido.
 Facilidade para a aprendizaxe de linguas estranxeiras e a comunicación oral e escrita

nas   mesmas. 
 Fomento da capacidade creativa lingüística.
 Melloría na comprensión e a emisión de mensaxes orais e escritas.
 Melloría  na  motivación  da  aprendizaxe  a  partir  da  melloría  na  comprensión  e

expresión lingüística.
 Preparación para un mellor acceso a diferentes culturas e, en consecuencia, a unha

mellor comprensión da diversidade cultural do mundo actual.
 Preparación  para  un  mellor  acceso  ao  coñecemento  mediante  a  lectura  de  textos

orixinais.

COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA 

A  contribución  da  materia  de  Latín  a  esta  competencia  céntrase  en  especial  en
desenvolver aspectos esenciais da formación dos alumnos, como son:

 Desenvolvemento  da  capacidade  crítica  e  análise  razoada  de  problemas  e
situacións.

 Capacidade de aplicar o razoamento matemático e as súas ferramentas para
describir e interpretar fenómenos, feitos e situacións en distintos contextos.

 Desenvolvemento  de  destrezas  para  a  emisión  de  xuízos  razoables  e
argumentados fundados nos datos que se manexan.

 Fomento  de  valores  relacionados  co  rigor  argumental,  a  veracidade  e
responsabilidade dos xuízos e as conclusións emitidos.

 Desenvolvemento  de  aspectos  de  cuantificación  de  obxectos,  relacións  e
situacións.

 Análise de espazo e forma mediante a interpretación de patróns, elaboración e
lectura de mapas, interpretación de obxectos, etc.

 Interpretación de relacións temporais de obxectos e circunstancias.
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 Desenvolvemento do pensamento científico mediante a aplicación de métodos
propios da disciplina.

 Promoción da investigación científica e achegamento aos métodos que lle son
propios.

 Elaboración  de  xuízos  críticos  sobre  o  desenvolvemento  científico  e
tecnolóxico ao longo da historia.

 Fomento de destrezas no uso das tecnoloxías.
 Capacidade  de  transmisión  adecuada  dos  coñecementos  mediante  o  uso

correcto da linguaxe propia da materia.

COMPETENCIA DIXITAL 

Na materia de Latín, a contribución á competencia dixital é inherente á aprendizaxe da
mesma,  por  canto  o  emprego  das  tecnoloxías  dixitais  convértese  nun  instrumento
imprescindible no proceso de ensino-aprendizaxe da materia.  Todo iso coa premisa da súa
utilización  creativa  e  crítica.  Desta  forma,  a  utilización  das  tecnoloxías  dixitais  na  materia
tradúcese nunha contribución clara ao desenvolvemento desta competencia:

 Coñecemento e emprego das principais aplicacións informáticas relacionadas
co acceso á información, a súa elaboración e emprego para a comunicación,
así como a creación de contidos.

 Fomento do traballo colaborativo.
 Procura de información mediante motores de procura.
 Análise e interpretación crítica da información obtida mediante as tecnoloxías

dixitais.
 Capacidade de transformación da información obtida de fontes dixitais e o seu

almacenamento en formatos correctos.
 Creación de contidos en distintos formatos (imaxe, texto, audio, etc.).
 Acceso e contribución ao coñecemento de dominio (wiki).
 Presentación de contidos en formatos dixitais e correcta elección da aplicación

máis adecuada en función do contido e o receptor da mensaxe.

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER

A  materia  de  Latín  debe  contribuír  de  forma  especial  ao  desenvolvemento  desta
competencia,  potenciando  nos  alumnos  a  capacidade  de  iniciar,  organizar  e  manterse  na
aprendizaxe; e iso conséguese motivando ao alumno na curiosidade pola materia, de modo
que el mesmo se sinta protagonista da súa aprendizaxe:

 Motivación por aprender.
 Organización e xestión da propia aprendizaxe.
 Coñecemento e autonomía no propio proceso de aprendizaxe.
 Xestión  de  tarefas:  estratexias  de  planificación,  elaboración,  supervisión  e

resultados.
 Capacidade de aprendizaxe en grupo.

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS 

O traballo e o coñecemento da propia evolución da sociedade romana supón unha
contribución excelente ao desenvolvemento das competencias sociais e cívicas, máxime nunha
sociedade como a actual, tan dinámica e complexa. E iso é así dada a diversidade de situacións
e relacións que o estudo da sociedade e a historia de Roma ofrece ao alumno. Desta forma,
ese estudo e coñecemento contribuirá ao desenvolvemento desta competencia do seguinte
modo:

 Capacidade para interpretar situacións e fenómenos sociais.
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 Desenvolvemento de actitudes de respecto nas relacións sociais desde o coñecemento
da súa diversidade histórica.

 Análise de situacións para a resolución de conflitos.
 Afianzamento de valores democráticos e de participación na sociedade.
 Contribución á mellora das institucións desde o coñecemento da súa historia.
 Conciencia de participación na sociedade actual desde o coñecemento da historia da

organización do traballo e das relacións laborais.
 Desenvolvemento de actitudes pola igualdade e a non discriminación entre homes e

mulleres  e  entre  diferentes  grupos  étnicos  ou  culturais,  desde  o  estudo  da  súa
evolución histórica.

 Comprensión da realidade socioeconómica e  de identidade cultural  das  sociedades
actuais desde unha perspectiva histórica e cultural.

 Aprendizaxe  crítica  de  conceptos  como  cidadanía,  Estado,  democracia,  xustiza  e
igualdade.

 Respecto reflexivo e crítico ante as diferenzas existentes entre diferentes sistemas de
valores.

SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR

Debemos ter en conta que esta competencia implica basicamente a capacidade que
ten o alumno para transformar as súas ideas en actos. Ao desenvolvemento do proceso que
implica esa transformación contribúe a materia de Latín mediante:

 Capacidade para pensar de forma creativa.
 Recoñecemento de actitudes emprendedoras en personaxes históricos.
 Fortalezas e debilidades de diferentes feitos históricos estudados (xestión de

recursos, funcionamento de grupos humanos, valores, etc.).
 Capacidade de análise, planificación, organización e xestión de tarefas.
 Comunicación e presentación de proxectos.
 Capacidade de traballo individual e en grupo.
 Capacidade de autoavaliación.
 Desenvolvemento do criterio propio e autonomía na xestión da aprendizaxe

para alcanzar os obxectivos planificados polo alumno.

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS 

O coñecemento e achegamento á sociedade, á cultura, á literatura, ao pensamento e ás
manifestacións  artísticas  da  Roma  antiga  contribúen  de  maneira  especial  ao
desenvolvemento desta competencia:

 Coñecemento do legado cultural e artístico da Roma antiga.
 Aprecio e valoración crítica das diferentes manifestacións culturais e artísticas.
 Análise do legado cultural e artístico da Roma antiga como elemento fundamental da

cultura   europea.
 Contribución á capacidade de comprensión e expresión artística do alumno.
 Desenvolvemento do interese polas manifestacións culturais e artísticas.
 Coñecemento  de  autores,  obras,  xéneros  e  estilos  das  diversas  manifestacións

artísticas romanas e o seu influxo nas manifestacións culturais e artísticas ao longo da
historia ata a cultura e a arte contemporáneo.

 Desenvolvemento de valores relativos á conservación do patrimonio e aprecio pola
herdanza cultural e artística.

5.2 RELACIÓN DE ESTÁNDARES INTEGRANTES DO PERFIL COMPETENCIAL
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CCL  LA2B1.1.1. Recoñece e distingue a partir do étimo latino termos patrimoniais,
semicultismos  e  cultismos,  e  explica  as  evolucións  que  se  producen  nun  e
noutro caso.

 LA2B1.2.1.  Realiza  evolucións  de  termos  latinos  ao  galego  e  ao  castelán,
aplicando as regras fonéticas de evolución, e recoñece palabras da súa lingua
que  sufriron  procesos  de  evolución  semántica,  valorando  a  relación  co
significado orixinal do étimo latino.

 LA2B1.2.2.  Explica  o  proceso  de  evolución  de  termos  latinos  ás  linguas
romances,  sinalando  cambios  fonéticos  comúns  a  distintas  linguas  dunha
mesma familia, e ilustralo con exemplos.

 LA2B2.1.1.  Nomea  e  describe  as  categorías,  e  sinala  os  trazos  que  as
distinguen.

 LA2B2.2.1.  Identifica  e  distingue  en  palabras  propostas  os  seus  formantes,
diferenciando lexemas e morfemas,  e procurando exemplos noutros termos
nos que estean presentes.

 LA2B2.3.1.  Analiza  morfoloxicamente  palabras  presentes  nun  texto  latino,
identifica correctamente os seus formantes e sinala o seu enunciado. 

 LA2B2.4.1. Identifica con seguridade e axudándose do dicionario calquera tipo
de formas nominais  e pronominais,  declínaas e sinala o seu equivalente en
galego e en castelán.

 LA2B2.4.2. Aplica os seus coñecementos da morfoloxía nominal e pronominal
latina para realizar traducións e retroversións, axudándose do dicionario.

 LA2B2.5.1. Identifica con seguridade e axudándose co dicionario calquera tipo
de  formas  verbais,  conxúgaas  e  sinala  o  seu  equivalente  en  galego  e  en
castelán

 LA2B2.5.2.  Aplica  os  seus  coñecementos  da  morfoloxía  verbal  latina  para
realizar traducións e retroversións, axudándose do dicionario.

 LA2B3.1.1. Utiliza axeitadamente a análise da sintaxe nominal  e  pronominal
dun texto para efectuar correctamente a súa tradución. 

 LA2B3.2.1. Recoñece, distingue e clasifica os tipos de oracións e as construcións
sintácticas latinas, e relaciónaas con construcións análogas existentes noutras
linguas que coñeza.

 LA2B3.3.1.  Identifica  na  análise  de  frases  e  textos  de  dificultade  graduada
elementos sintácticos propios da lingua latina, e relaciónaos para traducilos cos
seus equivalentes en galego e en castelán.

 LA2B3.4.1.  Define  e  comprende  os  conceptos  de  oración  composta,
coordinación e subordinación, sinala exemplos nos textos e recoñece os tipos
de oracións compostas,  tanto coordinadas como subordinadas,  así  como os
nexos que as caracterizan.

 LA2B3.5.1.  Identifica  formas  non  persoais  do  verbo  en  frases  e  textos,
tradúceas correctamente e explica as súas funcións.

 LA2B4.2.1. Describe as características esenciais dos xéneros literarios latinos, e
identifica e sinala a súa presenza en textos propostos.

 LA2B6.4.1. Recoñece e explica o significado dos helenismos e dos latinismos
máis frecuentes utilizados no léxico das linguas faladas en España, e explica o
seu significado a partir do termo de orixe.

 LA2B4.4.1.  Realiza  comentarios  de  textos  latinos  e  sitúaos  no  tempo,
explicando a  súa  estrutura,  se  a  extensión da pasaxe  o permite,  e  as  súas
características esenciais, e identifica o xénero ao que pertencen. 
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 LA2B4.5.1. Analiza o diferente uso que se fixo dos textos latinos, explorando o
mantemento dos xéneros e os temas da literatura latina mediante exemplos da
literatura contemporánea.

 LA2B4.5.2. Recoñece a través de motivos, temas ou personaxes a influencia da
tradición grecolatina en textos de autores/as contemporáneos/as,  e sérvese
deles  para  comprender  e  explicar  o  mantemento dos xéneros  e  dos  temas
procedentes da cultura grecolatina, describindo os seus aspectos esenciais e os
tratamentos que reciben.

 LA2B5.1.1. Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e sintáctica de textos
latinos para efectuar correctamente a súa tradución.

 LA2B5.2.1.  Utiliza  con  seguridade  e  autonomía  o  dicionario,  analizando  e
valorando  correctamente  a  información  gramatical  que  proporciona,  e
identifica en cada caso o termo máis acaído na lingua propia, en función do
contexto e do estilo empregado polo autor, para unha correcta tradución do
texto.

 LA2B5.3.1.  Aplica  os  coñecementos  adquiridos  para  realizar  comentarios
lingüísticos, históricos e literarios de textos.

 LA2B5.4.1. Identifica o contexto social, cultural e histórico dos textos propostos
partindo  de  referencias  tomadas  dos  propios  textos  e  asociándoas  con
coñecementos adquiridos previamente.

 LA2B5.5.1.  Recoñece  e  explica  a  partir  de elementos formais  o  xénero  e  o
propósito do texto.

 LA2B6.1.1. Identifica e explica termos do léxico literario, científico e filosófico, e
tradúceos correctamente ao galego e ao castelán. 

 LA2B6.2.1. Deduce o significado de palabras e expresións latinas non estudadas
a partir do contexto, ou de palabras ou expresións da súa lingua ou doutras
linguas que coñeza.

 LA2B6.2.2. Identifica a etimoloxía e coñece o significado de palabras de léxico
común e especializado do galego e do castelán.

 LA2B6.3.1.  Comprende,  explica  e  emprega  na  lingua  propia  e  no  contexto
axeitado locucións e expresións latinas que se mantiveron na linguaxe literaria,
xurídica, filosófica, técnica, relixiosa, médica e científica.

 LA2B4.3.2. Nomea autores representativos da literatura latina, encádraos no
seu contexto cultural, e cita e explica as súas obras máis coñecidas.

C.A.A.  LA2B1.1.1. Recoñece e distingue a partir do étimo latino termos patrimoniais,
semicultismos  e  cultismos,  e  explica  as  evolucións  que  se  producen  nun  e
noutro caso.

 LA2B1.2.2.  Explica  o  proceso  de  evolución  de  termos  latinos  ás  linguas
romances,  sinalando  cambios  fonéticos  comúns  a  distintas  linguas  dunha
mesma familia, e ilustralo con exemplos.

 LA2B2.1.1.  Nomea  e  describe  as  categorías,  e  sinala  os  trazos  que  as
distinguen.

 LA2B2.4.1. Identifica con seguridade e axudándose do dicionario calquera tipo
de formas nominais  e pronominais,  declínaas e sinala o seu equivalente en
galego e en castelán.

 LA2B2.4.2. Aplica os seus coñecementos da morfoloxía nominal e pronominal
latina para realizar traducións e retroversións, axudándose do dicionario.

 LA2B2.5.1. Identifica con seguridade e axudándose co dicionario calquera tipo
de  formas  verbais,  conxúgaas  e  sinala  o  seu  equivalente  en  galego  e  en
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castelán
 LA2B2.5.2.  Aplica  os  seus  coñecementos  da  morfoloxía  verbal  latina  para

realizar traducións e retroversións, axudándose do dicionario.
 LA2B3.1.1. Utiliza axeitadamente a análise da sintaxe nominal  e  pronominal

dun texto para efectuar correctamente a súa tradución. 
 LA2B3.2.1. Recoñece, distingue e clasifica os tipos de oracións e as construcións

sintácticas latinas, e relaciónaas con construcións análogas existentes noutras
linguas que coñeza.

 LA2B3.3.1.  Identifica  na  análise  de  frases  e  textos  de  dificultade  graduada
elementos sintácticos propios da lingua latina, e relaciónaos para traducilos cos
seus equivalentes en galego e en castelán.

 LA2B3.4.1.  Define  e  comprende  os  conceptos  de  oración  composta,
coordinación e subordinación, sinala exemplos nos textos e recoñece os tipos
de oracións compostas,  tanto coordinadas como subordinadas,  así  como os
nexos que as caracterizan.

 LA2B3.5.1.  Identifica  formas  non  persoais  do  verbo  en  frases  e  textos,
tradúceas correctamente e explica as súas funcións.

 LA2B4.2.1. Describe as características esenciais dos xéneros literarios latinos, e
identifica e sinala a súa presenza en textos propostos.

 LA2B5.1.1. Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e sintáctica de textos
latinos para efectuar correctamente a súa tradución.

 LA2B5.2.1.  Utiliza  con  seguridade  e  autonomía  o  dicionario,  analizando  e
valorando  correctamente  a  información  gramatical  que  proporciona,  e
identifica en cada caso o termo máis acaído na lingua propia, en función do
contexto e do estilo empregado polo autor, para unha correcta tradución do
texto.

 LA2B5.3.1.  Aplica  os  coñecementos  adquiridos  para  realizar  comentarios
lingüísticos, históricos e literarios de textos.

 LA2B6.2.1. Deduce o significado de palabras e expresións latinas non estudadas
a partir do contexto, ou de palabras ou expresións da súa lingua ou doutras
linguas que coñeza.

C.C.E.C.  LA2B6.4.1. Recoñece e explica o significado dos helenismos e dos latinismos
máis frecuentes utilizados no léxico das linguas faladas en España, e explica o
seu significado a partir do termo de orixe.

 LA2B6.3.1.  Comprende,  explica  e  emprega  na  lingua  propia  e  no  contexto
axeitado locucións e expresións latinas que se mantiveron na linguaxe literaria,
xurídica, filosófica, técnica, relixiosa, médica e científica.

 LA2B5.5.1.  Recoñece  e  explica  a  partir  de elementos formais  o  xénero  e  o
propósito do texto.

 LA2B5.4.1. Identifica o contexto social, cultural e histórico dos textos propostos
partindo  de  referencias  tomadas  dos  propios  textos  e  asociándoas  con
coñecementos adquiridos previamente.

 LA2B5.3.1.  Aplica  os  coñecementos  adquiridos  para  realizar  comentarios
lingüísticos, históricos e literarios de textos.

 LA2B4.4.1.  Realiza  comentarios  de  textos  latinos  e  sitúaos  no  tempo,
explicando a  súa  estrutura,  se  a  extensión da pasaxe  o permite,  e  as  súas
características esenciais, e identifica o xénero ao que pertencen. 

 LA2B4.3.1.  Realiza  eixes  cronolóxicos  e  sitúa  neles  autores,  obras  e  outros
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aspectos relacionados coa literatura latina.
 LA2B4.2.1. Describe as características esenciais dos xéneros literarios latinos, e

identifica e sinala a súa presenza en textos propostos.
 LA2B4.1.1. Nomea os aspectos máis salientables referentes á transmisión dos

textos clásicos ao longo do tempo.
 LA2B1.2.1.  Realiza  evolucións  de  termos  latinos  ao  galego  e  ao  castelán,

aplicando as regras fonéticas de evolución, e recoñece palabras da súa lingua
que  sufriron  procesos  de  evolución  semántica,  valorando  a  relación  co
significado orixinal do étimo latino.

 LA2B1.1.1. Recoñece e distingue a partir do étimo latino termos patrimoniais,
semicultismos  e  cultismos,  e  explica  as  evolucións  que  se  producen  nun  e
noutro caso.

C.M.C.C.T.  LA2B1.2.1.  Realiza  evolucións  de  termos  latinos  ao  galego  e  ao  castelán,
aplicando as regras fonéticas de evolución, e recoñece palabras da súa lingua
que  sufriron  procesos  de  evolución  semántica,  valorando  a  relación  co
significado orixinal do étimo latino.

 LA2B2.2.1.  Identifica  e  distingue  en  palabras  propostas  os  seus  formantes,
diferenciando lexemas e morfemas,  e procurando exemplos noutros termos
nos que estean presentes.

 LA2B2.3.1.  Analiza  morfoloxicamente  palabras  presentes  nun  texto  latino,
identifica correctamente os seus formantes e sinala o seu enunciado. 

 LA2B4.1.1. Nomea os aspectos máis salientables referentes á transmisión dos
textos clásicos ao longo do tempo.

 LA2B4.3.1.  Realiza  eixes  cronolóxicos  e  sitúa  neles  autores,  obras  e  outros
aspectos relacionados coa literatura latina.

 LA2B6.1.1. Identifica e explica termos do léxico literario, científico e filosófico, e
tradúceos correctamente ao galego e ao castelán. 

 LA2B6.3.1.  Comprende,  explica  e  emprega  na  lingua  propia  e  no  contexto
axeitado locucións e expresións latinas que se mantiveron na linguaxe literaria,
xurídica, filosófica, técnica, relixiosa, médica e científica.

C.D.  LA2B6.3.1.  Comprende,  explica  e  emprega  na  lingua  propia  e  no  contexto
axeitado locucións e expresións latinas que se mantiveron na linguaxe literaria,
xurídica, filosófica, técnica, relixiosa, médica e científica.

 LA2B6.2.2. Identifica a etimoloxía e coñece o significado de palabras de léxico
común e especializado do galego e do castelán.

 LA2B6.2.1. Deduce o significado de palabras e expresións latinas non estudadas
a partir do contexto, ou de palabras ou expresións da súa lingua ou doutras
linguas que coñeza.

 LA2B6.1.1. Identifica e explica termos do léxico literario, científico e filosófico, e
tradúceos correctamente ao galego e ao castelán. 

 LA2B5.2.1.  Utiliza  con  seguridade  e  autonomía  o  dicionario,  analizando  e
valorando  correctamente  a  información  gramatical  que  proporciona,  e
identifica en cada caso o termo máis acaído na lingua propia, en función do
contexto e do estilo empregado polo autor, para unha correcta tradución do
texto.

 LA2B4.5.2. Recoñece a través de motivos, temas ou personaxes a influencia da
tradición grecolatina en textos de autores/as contemporáneos/as,  e sérvese
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deles  para  comprender  e  explicar  o  mantemento dos xéneros  e  dos  temas
procedentes da cultura grecolatina, describindo os seus aspectos esenciais e os
tratamentos que reciben.

 LA2B4.5.1. Analiza o diferente uso que se fixo dos textos latinos, explorando o
mantemento dos xéneros e os temas da literatura latina mediante exemplos da
literatura contemporánea.

 LA2B4.3.2. Nomea autores representativos da literatura latina, encádraos no
seu contexto cultural, e cita e explica as súas obras máis coñecidas.

 LA2B2.5.2.  Aplica  os  seus  coñecementos  da  morfoloxía  verbal  latina  para
realizar traducións e retroversións, axudándose do dicionario.

 LA2B2.5.1. Identifica con seguridade e axudándose co dicionario calquera tipo
de  formas  verbais,  conxúgaas  e  sinala  o  seu  equivalente  en  galego  e  en
castelán

 LA2B2.4.1. Identifica con seguridade e axudándose do dicionario calquera tipo
de formas nominais  e pronominais,  declínaas e sinala o seu equivalente en
galego e en castelán.

 LA2B1.2.2.  Explica  o  proceso  de  evolución  de  termos  latinos  ás  linguas
romances,  sinalando  cambios  fonéticos  comúns  a  distintas  linguas  dunha
mesma familia, e ilustralo con exemplos.

C.S.C.  LA2B6.3.1.  Comprende,  explica  e  emprega  na  lingua  propia  e  no  contexto
axeitado locucións e expresións latinas que se mantiveron na linguaxe literaria,
xurídica, filosófica, técnica, relixiosa, médica e científica.

 LA2B5.4.1. Identifica o contexto social, cultural e histórico dos textos propostos
partindo  de  referencias  tomadas  dos  propios  textos  e  asociándoas  con
coñecementos adquiridos previamente.

 LA2B5.3.1.  Aplica  os  coñecementos  adquiridos  para  realizar  comentarios
lingüísticos, históricos e literarios de textos.

 LA2B4.5.2. Recoñece a través de motivos, temas ou personaxes a influencia da
tradición grecolatina en textos de autores/as contemporáneos/as,  e sérvese
deles  para  comprender  e  explicar  o  mantemento dos xéneros  e  dos  temas
procedentes da cultura grecolatina, describindo os seus aspectos esenciais e os
tratamentos que reciben.

 LA2B4.5.1. Analiza o diferente uso que se fixo dos textos latinos, explorando o
mantemento dos xéneros e os temas da literatura latina mediante exemplos da
literatura contemporánea.

 LA2B4.4.1.  Realiza  comentarios  de  textos  latinos  e  sitúaos  no  tempo,
explicando a  súa  estrutura,  se  a  extensión da pasaxe  o permite,  e  as  súas
características esenciais, e identifica o xénero ao que pertencen. 

6. SECUENCIACIÓN/ TEMPORALIZACIÓN DOS 
CONTIDOS

1ª AVALIACIÓN UNIDADE 1   (16 sesións)
Literatura 
Consideracións previas. A historia dos soportes da escritura. A historia da
conservación  dos  textos  antigos.  A  historia  da  transmisión  da  literatura
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latina. 
Evolución fonética e formación do léxico latino
Do latín ás linguas romances. Composición e derivación.
Léxico
O  significado  das  palabras:  campo  semántico  da  natureza.   O  uso  do
dicionario. Expresións e frases latinas.
Morfoloxía
O sistema das declinacións latinas.  Identificación da morfoloxía nominal
nas declinacións latinas, así como das súas particularidades de declinación,
xénero e número.
Sintaxe
 A conxunción subordinante cum.
Textos
Tradución de textos relacionados cos contidos da unidade.

UNIDADE 2  (16 sesións)
Literatura
 A poesía épica.
Evolución fonética e formación do léxico latino
 Do latín ás linguas romances: as vogais tónicas. Derivación: os substantivos
nominais e  verbais.
Léxico
O significado das palabras: campo semántico do ceo.
O uso do dicionario: o enunciado de substantivos, adxectivos e verbos.
Expresións e frases latinas.
Morfoloxía
O sistema das declinacións latinas. 
O adxectivo. Graos do adxectivo.
O sistema pronominal  latino.  Pronomes  interrogativos  e  indefinidos.  Os
numerais.
As preposicións impropias.
Sintaxe 
 As funcións dos casos.
 Valores de ut e ne.
Textos
Tradución de textos relacionados cos contidos das unidades vistas.
 
UNIDADE 3 (16 sesións)
Literatura
 O teatro en Roma. A comedia. Plauto
Evolución fonética e formación do léxico latino
 Do latín ás linguas romances: os ditongos. Derivación: os adxectivos.
Léxico
 O  significado  das  palabras:  campo  semántico  dos  edificios.  O  uso  do

dicionario:  a  definición  dunha  palabra.  50  locucións,  25  topónimos  e
prefixos e sufixos da lista enviada pola CIUG. 

Morfoloxía
 Identificación  da  morfoloxía  verbal  latina  dos  sistemas  de  presente  e
perfecto activo e pasivo. Conxugación de verbos regulares.
Recoñecemento  dos  procedementos  morfolóxicos  na  formación  dos
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distintos tipos de perfecto.
Identificación da formación do imperativo latino 
Os verbos depoñentes e semidepoñentes. Os verbos irregulares volo, nolo,
malo.
 
Textos
Tradución de textos relacionados cos contidos das unidades vistas. Textos
de Eutropio seleccionados pola CIUG.

2ª AVALIACIÓN UNIDADE 4 (16 sesións)

Literatura 
  A poesía lírica. Horacio
Evolución  fonética  e  formación  do  léxico  latino. Do  latín  ás  linguas

romances: as consoantes simples iniciais. as consoantes simples en sílaba
interior. Derivación: os adverbios de modo e  os verbos.

Léxico. O  significado  das  palabras:  campo  semántico  da  sociedade  o
exército  e  a  vida  privada.   O  uso  do  dicionario:  a  definición  dunha
palabra. 100 locucións e 50 topónimos da lista enviada pola CIUG..

Morfoloxía
 Os substantivos verbais: infinitivo, xerundio e supino.
 Os adxectivos verbais: participio e xerundivo. A conxugación perifrástica.
Sintaxe. 

Estudo das construción sintácticas coas formas estudadas na unidade.
Textos
Tradución de textos relacionados cos contidos das unidades vistas.

UNIDADE 5 (16 sesións)

Literatura
 A historiografía. 
Evolución fonética e formación do léxico latino
 Do  latín  ás  linguas  romances:  os  grupos  consonánticos  iniciais.  as

consoantes  simples  finais.  Composición:  os  cambios  fonéticos.  Os
prefixos inseparables.

Léxico
 O significado das  palabras:  campo semántico do corpo humano e  dos

sentimentos.  O  uso  do  dicionario:  a  definición  das  preposicións  e  de
compostos. Expresións e frases latinas.

Morfoloxía
Os verbos defectivos e impersoais.
Sintaxe
A oración composta. Coordinación e subordinación.   A oración subordinada

de infinitivo.
Textos
Tradución  de  textos  relacionados  cos  contidos  das  unidades.  Textos  de
Eutropio.
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3ª AVALIACIÓN UNIDADE 6 (16 sesións)
Literatura 
A  retórica  e  a  oratoria.  O  valor  da  oratoria  en  Roma.  A  oratoria

preciceroniana.  A  oratoria  ciceroniana.  A  oratoria  posciceroniana.  -
Tradición e permanencia da retórica e a oratoria.

Evolución fonética e formación do léxico latino
 Do  latín  ás  linguas  romances:  os  grupos  consonánticos  interiores.

Composición: os prefixos separables.
 Léxico
 O significado das palabras: campo semántico das ciencias naturais. O uso

do  dicionario:  análise  e  comentario  de  termos  e  os  seus  artigos.
Expresións e frases latinas

Morfoloxía
O relativo.  Identificación das formas e valores dos relativos
Sintaxe
A oración subordinada de relativo. Principais usos e valores
Textos
Tradución de textos relacionados cos contidos das unidades vistas.

UNIDADE 7 (16 sesións)
Evolución fonética e formación do léxico latino.
 Do  latín  ás  linguas  romances:  os  grupos  consonánticos  interiores.  os

grupos consonánticos interiores.. Os grupos consonánticos secundarios.
Derivación  e  composición:  Composición  mediante  adverbios
Recoñecemento dos principais procedementos de formación do léxico
latino mediante composición e derivación estudados ao longo do curso.
Composición: os prefixos separables.

 Léxico
O significado das palabras: campo semántico das ciencias exactas. Campo
semántico das ciencias sociais. Campo semántico da lingua e a literatura. O
uso do dicionario: análise e comentario de termos e os seus artigos. Lista
completa dos 75 topónimos e 150 locucións enviada pola CIUG .
Sintaxe
 As  oracións  interrogativas.  Recoñecemento  das  oracións  interrogativas

directas e indirectas, a súa sintaxe e principais usos e valores.
A  subordinación  mediante  conxunción.   Recoñecemento  das  oracións

subordinadas  mediante  conxunción,  a  súa  sintaxe  e  principais  usos  e
valores.

Textos
Tradución de textos relacionados cos contidos das unidades vistas. Textos
da selección de Eutropio.

7. METODOLOXÍA DIDÁCTICA
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7.1 METODOLOXÍA ESPECÍFICA DA MATERIA 

No segundo curso  de  Latín  supóñenselle  ao  alumnado uns  coñecementos  suficientes  de

gramática  para  enfrontarse  a  textos  máis  complexos  e  longos  que  no  curso  anterior.  As

clases pois, orientaranse principalmente á tradución sistemática e rigorosa de textos latinos

orixinais  e  será  a  partir  dos  propios  textos  que  se  irán  repasando  os  aspectos

morfosintácticos vistos durante o ano anterior. Eses mesmos textos proporcionarán o marco

axeitado para afondar nalgunhas cuestións vistas antes só de xeito superficial e para ampliar

coñecementos gramaticais. Centrarémonos na análise e tradución dos textos propostos pola

CIUG orientados á preparación da ABAU. 

• No estudio da morfoloxía prescindiremos de complicacións innecesarias, cinguíndonos na

maioría das veces ás estruturas regulares.

•  En  sintaxe,  repasaremos,  sempre  que  sexa  preciso,  as  estruturas  castelás,  partindo  da

estrutura latina e insistindo en todo aquilo que ofreza un uso diferente e cuxa equivalencia

non sexa facilmente deducible. Completarase o esquema das relacións sintácticas, con especial

interese na subordinación.

•  Respecto  ao  vocabulario  farase  uso  do  dicionario,  xa  que  se  abordarán  textos  sempre

orixinais. 

•  Tentaremos,  como en todas as  nosas  materias,  facer  clases  moi   participativas.  Faranse

comentarios ocasionais suxeridos polos textos nos que se revisarán os aspectos gramaticais

cos seus matices fonolóxicos, sintácticos, léxicos, estilísticos, e tamén os aspectos históricos e

culturais.

 Ademais,  utilizaranse  con  toda a  frecuencia  que  sexa  posible  as  ferramentas  dixitais  xa

citadas nesta programación para contribuír á formación do alumnado nas novas tecnoloxías. 

7.2 MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

O traballo na materia de Latín II desenvolverase utilizando os seguintes materiais e recursos:

1) Libro do alumno: non hai libro de texto obrigatorio, aínda que utilizarán os libros Latín I

e latín II da editorial Casals..

2)  Outros  recursos  bibliográficos.  Utilizaranse  recursos  bibliográficos  procedentes  da

Biblioteca  do  instituto,  do  departamento  de  Latín,  e  da  biblioteca  de  aula,  onde

trasladaremos suficiente material bibliográfico para que en calquera momento da clase

poidamos  facer  calquera  clase  de  busca  de  información.  Son  dicionarios,  libros  de

48



mitoloxía  e  de  temática  clásica  en  xeral,  novelas  e  relatos  xuvenís  ambientados  na

Antigüidade Clásica,  obras clásicas orixinais e adaptadas, etc. 

4) Materiais de reprografía. Exercicios, apuntes, textos de diversos autores ou calquera

outro tipo de material elaborado ou seleccionado pola profesora da materia, fotocopiado

nas instalacións do centro e entregado aos alumnos.

5) Medios informáticos.  Na aula virtual teñen a súa disposición os apuntes de literatura,

os textos das lecturas con guía de lectura, listaxes de locucións e topónimos e o material

para traballar  co léxico. Ademais, na aula onde se imparten as clases hai un ordenador con

conexión á rede e pizarra dixital para acceder aos contidos dos libros de texto dixitais da

editorial Casals.

6)  Medios  audiovisuais.  A  aula  de  clase  ten  instalado  un  proxector  conectado  ao

ordenador. Ademais o departamento dispón de vídeos educativos e películas relacionados

coa materia.
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8. A AVALIACIÓN
 

8.1   CONCRECIÓN DOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Crit.cualif. Procedem. e instrum.cualif. ELEMENTOS TRANSVERSAIS

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C.CL. Grao
mín.

conse

Peso
cualif.

PROBAS
ANÁLISE DAS
PRODUCIÓNS

OBSERVACIÓN
CL EOE CA TIC EMP EC PV EV

Escr. Oral Traballo Individual Diario clase
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B1.1.  Mantemento  de
elementos  lingüísticos
latinos  nas  linguas
modernas:  palabras
patrimoniais,  cultismos
e semicultismos.

B1.1.  Distinguir  e  identificar
palabras  patrimoniais,
cultismos e semicultismos.

LA2B1.1.1.  Recoñece e distingue a partir  do étimo latino termos
patrimoniais, semicultismos e cultismos, e explica as evolucións
que se producen nun e noutro caso.

CCL
CAA
CCEC

60% 10% 80% 20% X   X X

d
g
p

B1.2.  Evolución  fonética,
morfolóxica e semántica
do latín ao galego e ao
castelán.

B1.2.  Coñecer  e  aplicar  as
regras  da  evolución
fonética  e  recoñecer  os
procesos  de  evolución
semántica  do  latín  ao
galego  e  ao  castelán,
partindo dos étimos latinos.

LA2B1.2.1.  Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao
castelán, aplicando as regras fonéticas de evolución, e recoñece
palabras  da  súa  lingua  que  sufriron  procesos  de  evolución
semántica, valorando a relación co significado orixinal do étimo
latino.

CCL
CMCCT
CCL
CCEC

60% 10% 80% 20% X X X

LA2B1.2.2.  Explica o proceso de evolución de termos latinos ás
linguas  romances,  sinalando  cambios  fonéticos  comúns  a
distintas linguas dunha mesma familia, e ilustralo con exemplos.

CD
CCL
CAA

60% 10% 80% 20% X X X
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i B2.1. Morfoloxía nominal e
pronominal:  formas
menos  usuais  e
irregulares.

B2.1.  Coñecer  as  categorías
gramaticais.

LA2B2.1.1. Nomea e describe as categorías, e sinala os trazos que
as distinguen.

CAA
CCL

80% 20% 80% 20% X X

d B2.1. Morfoloxía nominal e
pronominal:  formas
menos  usuais  e
irregulares.

B2.2.  Coñecer,  identificar  e
distinguir  os formantes das
palabras.

LA2B2.2.1.  Identifica e distingue en palabras propostas os seus
formantes,  diferenciando  lexemas  e  morfemas,  e  procurando
exemplos noutros termos nos que estean presentes.

CMCCT
CCL

80% 20% 80% 20% X X

d B2.1. Morfoloxía nominal e
pronominal:  formas
menos  usuais  e
irregulares.

B2.3.  Realizar  a  análise
morfolóxica  das  palabras
dun  texto  latino  e
enuncialas.

LA2B2.3.1. Analiza morfoloxicamente palabras presentes nun texto
latino, identifica correctamente os seus formantes e sinala o seu
enunciado. 

CMCCT
CCL

90% 30% 80% 20% X X

l
d

B2.1. Morfoloxía nominal e
pronominal:  formas
menos  usuais  e
irregulares.

B2.4.  Identificar,  declinar  e
traducir  todas  as  formas
nominais e pronominais.

LA2B2.4.1. Identifica con seguridade e axudándose do dicionario
calquera tipo de formas nominais  e pronominais,  declínaas e
sinala o seu equivalente en galego e en castelán.

CD
CCL
CAA

90% 30% 80% 20% X X

LA2B2.4.2. Aplica os seus coñecementos da morfoloxía nominal e
pronominal  latina  para  realizar  traducións  e  retroversións,
axudándose do dicionario.

CCL
CAA

90% 40% 80% 20% X X X

l
d

B2.2.  Morfoloxía  verbal:
verbos  irregulares  e
defectivos.  Formas
nominais  do  verbo:
xerundio,  xerundivo  e
supino.  Conxugación
perifrástica.

B2.5.  Identificar,  conxugar,
traducir  e  efectuar  a
retroversión  de  todas  as
formas verbais.

LA2B2.5.1. Identifica con seguridade e axudándose co dicionario
calquera  tipo  de  formas  verbais,  conxúgaas  e  sinala  o  seu
equivalente en galego e en castelán

CD
CAA
CCL

90% 30% 80% 20% X X

LA2B2.5.2.  Aplica  os  seus  coñecementos  da  morfoloxía  verbal
latina para realizar traducións e retroversións, axudándose do
dicionario.

CCL
CAA
CD

90% 40% 80% 20% X X X
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Crit.cualif. Procedem. e instrum.cualif. ELEMENTOS TRANSVERSAIS

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C.CL. Grao
mín.

conse

Peso
cualif.

PROBAS
ANÁLISE DAS
PRODUCIÓNS

OBSERVACIÓN
CL EOE CA TIC EMP EC PV EV

Escr. Oral Traballo Individual Diario clase
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e B3.1.  Estudo  pormenorizado  da
sintaxe nominal e pronominal.

B3.1.  Coñecer  e aplicar  os
coñecementos da sintaxe
nominal  e  pronominal
para  a  tradución  de
textos latinos.

LA2B3.1.1.  Utiliza  axeitadamente  a  análise  da  sintaxe
nominal  e  pronominal  dun  texto  para  efectuar
correctamente a súa tradución. 

CCL
CAA

80% 30% 80% 20% X X X

e B3.2.  Tipos  de  oracións  e
construcións sintácticas.

B3.2. Recoñecer e clasificar
as  oracións  e  as
construcións  sintácticas
latinas. 

LA2B3.2.1.  Recoñece,  distingue  e  clasifica  os  tipos  de
oracións  e  as  construcións  sintácticas  latinas,  e
relaciónaas con construcións análogas existentes noutras
linguas que coñeza.

CCL
CAA

80% 20% 80% 20% X X

e
p

B3.2.  Tipos  de  oracións  e
construcións sintácticas.

B3.3.  Relacionar  e  aplicar
coñecementos  sobre
elementos e construcións
sintácticas  en
interpretación e tradución
de textos latinos.

LA2B3.3.1.  Identifica  na  análise  de  frases  e  textos  de
dificultade  graduada  elementos  sintácticos  propios  da
lingua  latina,  e  relaciónaos  para  traducilos  cos  seus
equivalentes en galego e en castelán.

CCL
CAA

80% 20% 80% 10% 10% X X

d B3.3.  Oración  composta:
coordinación e subordinación.

B3.4. Definir, comprender e
recoñecer  os  diferentes
tipos  de  oracións
compostas coordinadas e
subordinadas.

LA2B3.4.1.  Define  e  comprende  os  conceptos  de  oración
composta, coordinación e subordinación, sinala exemplos
nos textos e recoñece os tipos de oracións compostas,
tanto coordinadas como subordinadas, así como os nexos
que as caracterizan.

CAA
CCL

80% 20% 80% 20% X X

e B3.4.  Construcións  de  infinitivo,
participio, xerundio, xerundivo e
supino.

B3.5.  Coñecer  as  funcións
das formas non persoais
do  verbo:  infinitivo,
participio,  xerundio,
xerundivo e supino.

LA2B3.5.1. Identifica formas non persoais do verbo en frases
e  textos,  tradúceas  correctamente  e  explica  as  súas
funcións.

CCL
CAA

80% 20% 80% 10% 10% X X
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h B4.1.  Transmisión  literaria  e
xéneros literarios latinos:  épica,
historiografía,  lírica,  oratoria,
comedia e fábula.

B4.1.  Enumerar  os
principais  factores  da
transmisión  da  literatura
latina  ao  longo  dos
períodos  históricos,  e
describir  os  soportes  da
escritura  na  Antigüidade
e a súa evolución.

LA2B4.1.1. Nomea os aspectos máis salientables referentes
á transmisión dos textos clásicos ao longo do tempo.

CCEC
CMCCT
CCEC

50% 10% 100% X X

n B4.1.  Transmisión  literaria  e
xéneros literarios latinos:  épica,
historiografía,  lírica,  oratoria,
comedia e fábula.

B4.2.  Coñecer  as
características  dos
xéneros literarios latinos,
os seus autores, as obras
máis representativas e as
súas  influencias  na
literatura posterior.

LA2B4.2.1.  Describe  as  características  esenciais  dos
xéneros  literarios  latinos,  e  identifica  e  sinala  a  súa
presenza en textos propostos.

CAA
CCL
CCEC

70% 20% 80% 20% X X

i
g

B4.1.  Transmisión  literaria  e
xéneros literarios latinos:  épica,
historiografía,  lírica,  oratoria,
comedia e fábula.

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

LA2B4.3.1. Realiza eixes cronolóxicos e sitúa neles autores,
obras e outros aspectos relacionados coa literatura latina.

CMCCT
CCEC

50% 10% 100% X X X X

LA2B4.3.2.  Nomea  autores  representativos  da  literatura
latina, encádraos no seu contexto cultural, e cita e explica
as súas obras máis coñecidas.

CD
CCL

70% 30% 100% X X
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Crit.cualif. Procedem. e instrum.cualif. ELEMENTOS TRANSVERSAIS

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C.CL. Grao
mín.

conse

Peso
cualif.

PROBAS
ANÁLISE DAS
PRODUCIÓNS

OBSERVACIÓN
CL EOE CA TIC EMP EC PV EV

Escr. Oral Traballo Individual Diario clase

d B4.1.  Transmisión  literaria  e
xéneros literarios latinos:  épica,
historiografía,  lírica,  oratoria,
comedia e fábula.

B4.4. Analizar, interpretar e
situar  no  tempo  textos
mediante  lectura
comprensiva,
distinguindo  xénero,
época,  características  e
estrutura, se a extensión
da pasaxe o permite.

LA2B4.4.1.  Realiza comentarios de textos latinos e sitúaos
no tempo, explicando a súa estrutura, se a extensión da
pasaxe o permite, e as súas características esenciais, e
identifica o xénero ao que pertencen. 

CCL
CSC
CCEC

50% 20% 100% X X X X X X

n
h
p

B4.1.  Transmisión  literaria  e
xéneros literarios latinos:  épica,
historiografía,  lírica,  oratoria,
comedia e fábula.

B4.5. Establecer relacións e
paralelismos  entre  a
literatura  clásica  e  a
posterior.

LA2B4.5.1.  Analiza  o  diferente uso que se fixo dos textos
latinos, explorando o mantemento dos xéneros e os temas
da  literatura  latina  mediante  exemplos  da  literatura
contemporánea.

CSC
CD
CCL

50% 10% 100% X X X X X

LA2B4.5.2.  Recoñece  a  través  de  motivos,  temas  ou
personaxes a influencia da tradición grecolatina en textos
de autores/as contemporáneos/as,  e sérvese deles para
comprender e explicar o mantemento dos xéneros e dos
temas procedentes da cultura grecolatina, describindo os
seus aspectos esenciais e os tratamentos que reciben.

CSC
CD
CCL

50% 20% 100% X X X X X X

BL
O

Q
U

E 
5.

 T
EX

TO
S

e B5.1. Tradución e interpretación de
textos latinos.

B5.1. Realizar a tradución e
interpretación  de  textos
latinos orixinais.

LA2B5.1.1.  Utiliza  adecuadamente  a  análise  morfolóxica  e
sintáctica de textos latinos para efectuar correctamente a
súa tradución.

CCL
CAA

80% 40% 80% 10% 10% X X X

d B5.1. Tradución e interpretación de
textos latinos.

B5.2.  Utilizar  o  dicionario,
analizar  e  valorar
correctamente  a
información  gramatical
que  proporciona  e
procurar  o  termo  máis
acaído  na  lingua  propia
para a tradución do texto.

LA2B5.2.1. Utiliza con seguridade e autonomía o dicionario,
analizando  e  valorando  correctamente  a  información
gramatical  que proporciona,  e identifica en cada caso o
termo  máis  acaído  na  lingua  propia,  en  función  do
contexto  e  do  estilo  empregado  polo  autor,  para  unha
correcta tradución do texto.

CD
CAA
CCL

80% 30% 60% 40% X X X

b B5.2.  Comentario  e  análise
histórica, lingüística e literaria de
textos latinos orixinais.

B5.3.Realizar  comentarios
lingüísticos,  históricos  e
literarios  de  textos  de
autores latinos.

LA2B5.3.1. Aplica os coñecementos adquiridos para realizar
comentarios lingüísticos, históricos e literarios de textos.

CAA
CSC
CCEC
CCL

60% 20% 100% X X X X

a B5.3.  Coñecemento  do  contexto
social,  cultural  e  histórico  dos
textos traducidos.

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

LA2B5.4.1.  Identifica  o  contexto  social,  cultural  e  histórico
dos textos propostos partindo de referencias tomadas dos
propios  textos  e  asociándoas  con  coñecementos
adquiridos previamente.

CSC
CCEC
CCL

50% 20% 100% X X X X

h B5.4.  Identificación  das
características  formais  dos
textos.

B5.5.  Identificar  as
características  formais
dos textos.

LA2B5.5.1. Recoñece e explica a partir de elementos formais
o xénero e o propósito do texto.

CCL
CCEC

50% 20% 100% X X

BL
O

Q
U

E 
6.

LÉ
XI

C
O

e
p

B6.1.  Ampliación  de  vocabulario
básico  latino:  léxico  literario,
científico e filosófico.

B6.1.  Coñecer,  identificar e
traducir  termos  latinos
pertencentes  ao
vocabulario
especializado:  léxico
literario,  científico  e
filosófico.

LA2B6.1.1.  Identifica  e  explica  termos  do  léxico  literario,
científico e filosófico, e tradúceos correctamente ao galego
e ao castelán. 

CCL
CMCCT
CD

50% 20% 100% X X
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Crit.cualif. Procedem. e instrum.cualif. ELEMENTOS TRANSVERSAIS

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C.CL. Grao
mín.

conse

Peso
cualif.

PROBAS
ANÁLISE DAS
PRODUCIÓNS

OBSERVACIÓN
CL EOE CA TIC EMP EC PV EV

Escr. Oral Traballo Individual Diario clase

d
g
p

B6.2.  Etimoloxía  e  orixe  das
palabras da propia lingua.

B6.2.  Recoñecer  os
elementos léxicos latinos
que  permanecen  nas
linguas  dos/das
estudantes.

LA2B6.2.1.  Deduce o significado de palabras e expresións
latinas non estudadas a partir do contexto, ou de palabras
ou  expresións  da  súa  lingua  ou  doutras  linguas  que
coñeza.

CAA
CCL
CD

40% 10% 100% X X X

LA2B6.2.2. Identifica a etimoloxía e coñece o significado de
palabras de léxico común e especializado do galego e do
castelán.

CD
CCL

50% 20% 100% X X

h B6.3.  Locucións  e  expresións
latinas  incorporadas  á  lingua
coloquial e á literaria.

B6.3. Coñecer o significado
das  principais  locucións
latinas  de  uso  actual  e
saber  empregalas  nun
contexto axeitado.

LA2B6.3.1. Comprende, explica e emprega na lingua propia
e no contexto axeitado locucións e expresións latinas que
se  mantiveron  na  linguaxe  literaria,  xurídica,  filosófica,
técnica, relixiosa, médica e científica.

CMCCT
CSC
CD
CCEC
CCL

50% 20% 80% 10% 10% X X X

d
p

B6.4.  Composición  e  derivación
culta:  lexemas,  prefixos  e
sufixos de orixe latina e grega.

B6.4.  Recoñecer  a
presenza de latinismos e
helenismos  na  linguaxe
científica e na fala culta,
e  deducir  o  seu
significado  a  partir  dos
correspondentes  termos
latinos e gregos.

LA2B6.4.1. Recoñece e explica o significado dos helenismos
e dos latinismos máis frecuentes utilizados no léxico das
linguas faladas en España, e explica o seu significado a
partir do termo de orixe.

CCL
CCEC

60% 20% 80% 10% 10% X X X

LENDA COMPETENCIAS LENDA TRANSVERSAIS
CCL Comunicación lingüística.                                                                                            CL Comprensión lectora.
CMCCT                 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. EOE Expresión oral e escrita.
CD Competencia dixital. CA Comunicación audiovisual.
CAA Competencia aprender a aprender. TIC Tecnoloxías da información e da comunicación.
CSC Competencias sociais e cívicas. EMP Emprendemento.
CSIEE Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. EC Educación cívica.
CCEC Conciencia e expresións culturais. PV Prevención da violencia.

EV Educación e seguridade viaria.
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8.2. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACION

A avaliación é continua. Realizarase un mínimo dun exame escrito por avaliación.  No

caso de facer dous, o segundo terá un peso maior no total reservado ás probas.  Ademais

tomarase nota da actitude de cada alumno cara a materia, do traballo persoal diario, das súas

capacidades para a resolución dos problemas que se lles presenten no día a día, todo o cal

pasará a formar parte da cualificación final de cada avaliación. Faranse ademais as probas

escritas, concertadas ou sen avisar, que parezan necesarias para a máis exacta avaliación do

alumnado.

 Os exames de  avaliación constarán de diversas partes, a saber:

1-  Tradución con dicionario  dun texto dunhas 30 palabras  e  análise  sintáctica (nas

avaliacións  2ª e 3ª a extensión do texto aumentará progresivamente ata unas 40

palabras) (5 puntos)

2- Pregunta gramatical dunha parte do texto (1 punto)

3- Pregunta sobre Expresións Latinas (1 punto)

4- Pregunta sobre Toponimia (1 punto)

5- Pregunta sobre prefixos ou sufixos (1 punto)

NOTA-  O alumno poderá escoller  dúas  das tres  últimas preguntas.  Para a materia

relativa á Literatura Latina, o alumno entregará un traballo a través da aula virtual

para a súa posterior exposición na aula

a) Para a avaliación inicial 

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS
Proba escrita Proba similar ao último exame feito no curso anterior

b) Para as avaliacións ordinarias 
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PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS
ANÁLISE DAS PRODUCIÓNS CONTROL E VALORACIÓN DE:

 Tradución diaria,  na  casa  e /ou na clase.  É  un

instrumento fundamental, pois da unha boa idea

da evolución na aprendizaxe de cada alumno, e

proporciona á profesora información precisa que

poderá utilizar para favorecer ó alumno, no caso

de que o día do exame teña  “un mal día”.

 Participación activa no blog de clase. (Valorarase

a  orixinalidade,  a  labor  de  investigación,  o

manexo  das  fontes,  a  corrección  lingüística,  o

rigor na exposición dos contidos, etc).

 Traballo na aula TIC.

OBSERVACIÓN Recollerase información sobre cada alumno atendendo

aos  seguintes  indicadores:  iniciativa  e  interese  no

traballo  diario,  respecto  ás  normas,  á  profesora  e  ós

compañeiros,  intervencións  na  clase,  tenacidade  e

perseveranza, etc.

PROBAS Alomenos  un  exame  por  avaliación,  e  cantas  probas

escritas ou orais ( con ou sen previo aviso) considere a

profesora  necesarias  para  ter  os  datos  precisos  para

unha correcta avaliación do alumnado.

c)  Para a avaliación extraordinaria 

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS
Proba escrita EXAME SIMILAR AOS FEITOS NO CURSO

8.3   CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

INSTRUMENTOS PONDERACIÓN Outras indicacións

Probas 80% No  caso  excepcional  de  que  un  alumno  teña
demostrada a súa capacidade ao longo do curso,
a  utilización  das  porcentaxes  pode  variar,  no
eventual caso “dun mal día” no exame final. Análise das producións 10%

Observación 10%
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A cualificación final obterase coa aplicación da seguinte fórmula:

(Cualificación 1ª av.+ cualif. 2ª av. X 2 + cualif. 3ª av.  X 3) : 6

No caso de que un alumno/a de Bacharelato faltase de maneira inxustificada
ao  10%  das  horas  lectivas  dunha  materia,  os  criterios  de  avaliación  non  se  lle
poderán aplicar integramente, polo que o profesorado poderá recurrir a un sistema
extraordinario de avaliación. Neste caso, o alumno/a terá dereito unicamente a unha
proba especial final previa á avaliación ordinaria. O titor/a e o profesor/a da materia
afectada,  en  canto  o  alumno  supere  o  10%  das  faltas  inxustificadas  permitidas,
decidirán se modifican o sistema de avaliación.

O punto 2, apartado 4 do protocolo de absentismo, enumera as faltas de asistencia
xustificables.  En  caso  de  faltas  de  asistencia  non  contempladas  no  devandito
apartado, as faltas consideraranse non xustificables. 

Tendo en conta que o curso escolar ten aproximadamente 34 semanas en 1º BAC, e
30 semanas en 2º BAC, o número máximo de faltas inxustificadas, que dependerá do
curso e da carga horaria da materia, detállase na seguinte táboa:

1.  Horas semanais da
materia

1º BAC 2º BAC

Materias de 1 hora semanal 4 faltas 3 faltas

Materias de 2 horas semanais 8 faltas 6 faltas

Materias de 3 horas semanais 11 faltas 9 faltas

Materias de 4 horas semanais 14 faltas 12 faltas

8.4.  PROGRAMA DE RECUPERACION E REFORZO 

Das materias pendentes de cursos anteriores

Hai 1 alumnos que cursan Latín II sen ter cursado Latín I ainda que si cursou a materia en 4º da
ESO. Facilitaránselle exercicios e material a través da aula virutal. Asemade, se o alumno é quen
de levar a materia ao día e acada o aprobado nas distintas avaliacións, considerarase que ao
mesmo tempo están aprobando a materia de 1º. Se despois da 1ª avaliación non obtiveron
aínda resultados positivos, farán unha proba parcial na 2ª avaliación e, se fose preciso, unha
final a finais de abril. 

Das materias do propio curso
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Cada proba na que se avalíen os contidos gramaticais e de tradución quedará recuperada co
eventual  aprobado da  seguinte.  Se  a  proba  avalía  os  contidos  sobre  literatura,  locucións  e
topónimos deberá repetirse a final de curso.

Se a ausencia está xustificada documentalmente, a profesora concertará có alumno outra data

para facer a proba. No caso contrario, a cualificación nesa proba será de 0 puntos.

Dado que a materia é de contidos progresivos e acumulables, se aproba a seguinte avaliación

quedará recuperada a anterior.

O  alumno/a  presentarase  en  Xuño  a  un  exame  no  que  deberá  demostrar  que  acadou  as

aprendizaxes  mínimas  esixidas,  aínda  que  o  exame poderá  incluír  máis  contidos  para  quen

queira optar a unha cualificación máis alta ca do simple aprobado. Non se terán en conta os

demais instrumentos de avaliación.

8.5 MEDIDAS A ADOPTAR TRAS A AVALIACIÓN INICIAL

O primeiro día de clase levarase a cabo unha avaliación inicial dos alumnos. Esta consistirá
nunha proba escrita con preguntas sobre morfoloxía e sintaxe, e un texto para analizar e
traducir.

A avaliación inicial facilítanos non só coñecemento do grupo como conxunto, senón que tamén
nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuais dos nosos estudantes; a
partir dela poderemos: 

- Identificar  os  alumnos  ou  as  alumnas  que  necesitan  un  maior  seguimento  ou
personalización de estratexias no seu proceso de aprendizaxe. (Débese ter en conta a aquel
alumnado  con  necesidades  educativas,  con  altas  capacidades  e  con  necesidades  non
diagnosticadas,  pero  que  requiran  atención  específica  por  estar  en  risco,  pola  súa  historia
familiar, etc.).

- Saber as  medidas  organizativas  a  adoptar.  (Planificación  de reforzos,  localización  de
espazos, xestión de tempos grupais para favorecer a intervención individual).

- Establecer  conclusións  sobre  as  medidas  curriculares  a  adoptar,  así  como  sobre  os
recursos que se van empregar.
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Unha proba non superada

Unha proba non realizada

Unha avaliación parcial

A avaliación final ordinaria



- Analizar o modelo de seguimento que se ha utilizar con cada un deles.

- Acoutar  o  intervalo  de tempo e  o  modo en que se  van avaliar  os  progresos  destes
estudantes.
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ASPECTOS ESPECÍFICOS DE GREGO II

4. OBXECTIVOS

4.1 OBXECTIVOS DA ETAPA

O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan:

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir
unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución
española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos
humanos,  que  fomente  a  corresponsabilidade  na  construción  dunha
sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade.

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma
responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de
prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais.

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e
mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións
existentes  e,  en  particular,  a  violencia  contra  a  muller,  e  impulsar  a
igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou
circunstancia  persoal  ou  social,  con  atención  especial  ás  persoas  con
discapacidade.

d) Afianzar  os  hábitos  de  lectura,  estudo  e  disciplina,  como  condicións
necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de
desenvolvemento persoal.

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a
lingua castelá.

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da

comunicación.
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os

seus  antecedentes  históricos  e  os  principais  factores  da  súa  evolución.
Participar  de  xeito  solidario  no  desenvolvemento  e  na  mellora  do  seu
contorno social.

i) Acceder  aos  coñecementos  científicos  e  tecnolóxicos  fundamentais,  e
dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida.

l) Comprender  os  elementos  e  os  procedementos  fundamentais  da
investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a
contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida,
así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a
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ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio
galego.

m) Afianzar  o  espírito  emprendedor  con  actitudes  de  creatividade,
flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido
crítico.

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético,
como fontes de formación e enriquecemento cultural.

o) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento
persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables.

p) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.
q) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e

contribuír  á  súa  conservación  e  mellora  no  contexto  dun  mundo
globalizado.

4.2 OBXECTIVOS DA MATERIA

Esta materia concíbese como unha introdución xeral á lingua grega antiga que lle
permita  ao  alumnado  acceder  directamente  a  algúns  dos  textos  orixinais  máis
importantes da tradición literaria helénica, a través dos que nos chegou unha boa parte
do denominado legado clásico.

A lingua será o vehículo privilexiado de acceso aos contidos culturais, literarios,
relixiosos, históricos, etc., polo que na súa aprendizaxe  se considerará prioritaria non só
a morfoloxía, senón a formación e derivación de palabras, a sintaxe e o léxico. Estudar a
lingua grega e os seus textos permitirá, ademais, iniciarse nun coñecemento directo do
pensamento e da cultura grega antiga, que constitúen a base da civilización occidental.
O alumnado poderá ser deste xeito máis consciente das raíces históricas da súa propia
lingua e cultura.

Os obxectivos concretos que formulamos para Grego II son:

1) Coñecer os aspectos fundamentais do mundo grego (históricos, culturais, relixiosos,
políticos, filosóficos, científicos, etc.) e  identificar  as principais achegas culturais de
Grecia, con especial atención á literatura, e recoñecer os elementos desa herdanza
que permanecen no mundo e a cultura actual e consideralos como unha das claves
para a interpretación deste.

2) Recoñecer os  principais  valores  establecidos  pola  sociedade  grega  que  se
converteron en patrimonio universal, servíndose para iso do comentario de textos
gregos seleccionados.

3) Introducirse no coñecemento técnico dos diversos xéneros literarios como creación
do mundo grego, apreciar os valores que cada un deles transmite e o seu influxo e
permanencia na literatura universal.
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4) Identificar a orixe grega do acervo léxico das linguas faladas polo alumnado, o seu
influxo na creación dos distintos campos semánticos de diversas disciplinas, así como
os  principais  procedementos  de  composición  e  derivación  do  grego  e  a  súa
permanencia nas linguas modernas.

5) Coñecer e utilizar os fundamentos morfolóxicos, sintácticos e léxicos da lingua grega
e iniciarse na interpretación e tradución de textos de complexidade progresiva, co
obxecto de favorecer estratexias de razoamento dedutivo, contraste de hipóteses e
resolución de problemas de índole lingüística.

6 ) Adestrarse en técnicas sinxelas de análise filolóxica mediante a reflexión sobre as
unidades lingüísticas e as estruturas gramaticais das distintas linguas.

7) Analizar e interpretar textos diversos, traducidos e orixinais, mediante unha lectura
comprensiva,  distinguindo os xéneros literarios,  as súas características esenciais  e
evolución, e analizando a estrutura lingüística, o pensamento e a ideoloxía que neles
se reflicte, cunha actitude crítica ante o mundo grego e o mundo actual.

8) Utilizar e investigar de forma crítica documentos e fontes variadas de información,
co fin de desenvolver técnicas de traballo intelectual que lles permitan afondar de
forma individual no coñecemento da lingua e cultura estudadas.

9 ) Desenvolver o sentimento de pertenza á unidade cultural que é Europa, en cuxa base
está  o  mundo  grecolatino,  con  actitudes  de  tolerancia  e  respecto  cara  aos  seus
distintos pobos e os doutras zonas do mundo.

5. AS COMPETENCIAS CLAVE

5.1 CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO DESENVOLVEMENTO DAS C. CLAVE

Na aprendizaxe  por  competencias,  a  materia  de  Grego  desempeña  un  papel
esencial xunto ás demais materias que cursa o alumno. Por outra banda, é evidente que
a materia de Grego contribuirá en maior medida ao desenvolvemento de determinadas
competencias, polo que é preciso sinalar en que aspectos contribúe a materia a ese
desenvolvemento en cada unha. Referiremos pois esta contribución:
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Competencia en comunicación lingüística

A competencia en comunicación lingüística debemos vencellala coa práctica social
da comunicación, sexa oral ou escrita. A materia de Grego contribúe de forma especial e
significativa desde moitos e diferentes contidos e actividades, de modo que o alumnado
que  cursa  a  materia  adquire  unha  especial  preparación  para  afrontar  con  éxito
situacións  de  comunicación  oral  ou  escrita,  desde  unha  mellora  evidente  da
comprensión  formal  do  acto  comunicativo  nas  súas  diferentes  modalidades  e  da
especial preparación para a motivación e a creación de distintos tipos de mensaxes. 

Estas  son  as  contribucións  que  o  Grego  aporta  ao  desenvolvemento  desta
competencia:

 Acceso a textos literarios traducidos como fonte de aprendizaxe e goce.
 Comprensión  da  compoñente  lingüística  da  propia  lingua  e  de  linguas

estranxeiras.
 Comprensión e expresión correcta de textos diversos que permiten unha mellor

interacción social.
 Contextualización do acto comunicativo nas súas diferentes modalidades.
 Desenvolvemento de distintos rexistros lingüísticos e a súa correcta aplicación.
 Desenvolvemento da capacidade crítica diante da mensaxe e o seu contido.
 Facilidade para a aprendizaxe de linguas estranxeiras e a comunicación oral e

escrita nas mesmas. 
 Fomento da capacidade creativa lingüística.
 Mellora na comprensión e emisión de mensaxes orais e escritas.
 Mellora  na motivación  da aprendizaxe  a  partir  da  mellora  na  comprensión e

expresión lingüística.
 Preparación para un mellor acceso a diferentes culturas e, xa que logo, a unha

mellor comprensión da diversidade cultural do mundo actual.
 Preparación para un mellor acceso ao coñecemento mediante a lectura de textos

orixinais.

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía

A  contribución  do  Grego  a  esta  competencia  céntrase  especialmente  en
desenvolver aspectos esenciais da formación dos alumnos, como son:

 Desenvolvemento  da  capacidade  crítica  e  análise  razoada  de  problemas  e
situacións.

 Capacidade de aplicar  o  razoamento matemático e  as  súas  ferramentas  para
describir e interpretar fenómenos, feitos e situacións en distintos contextos.

 Desenvolvemento  de  destrezas  para  a  emisión  de  xuízos  razoables  e
argumentados fundados nos datos que se usan.

 Fomento  de  valores  relacionados  co  rigor  argumental,  a  veracidade  e  a
responsabilidade dos xuízos e as conclusións emitidos.

 Desenvolvemento  de  aspectos  de  cuantificación  de  obxectos,  relacións  e
situacións.
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 Análise do espazo e forma mediante a interpretación de patróns, elaboración e
lectura de mapas, interpretación de obxectos, etc.

 Interpretación de relacións temporais de obxectos e circunstancias.
 Desenvolvemento do pensamento científico mediante a aplicación de métodos

propios da disciplina.
 Promoción da investigación científica e acercamento aos métodos que lle son

propios.
 Desenvolvemento  de  xuízos  críticos  sobre  o  desenvolvemento  científico  e

tecnolóxico ao longo da historia.
 Fomento de destrezas no uso das tecnoloxías.
 Capacidade  de  transmisión  adecuada  dos  coñecementos  mediante  o  uso

correcto da linguaxe propia da materia.

Competencia dixital

No Grego que se imparte no momento actual, a contribución á competencia dixital
é  inherente  á  aprendizaxe  da  mesma,  por  cuanto  o  uso  das  tecnoloxías  dixitais  se
converte nun instrumento imprescindible no proceso de ensino-aprendizaxe da materia.
Xunto  coa  premisa  dunha  utilización  creativa  e  crítica,  a  utilización  das  tecnoloxías
dixitais  na  materia  tradúcese  nunha  contribución  clara  ao  desenvolvemento  desta
competencia:

 Coñecemento e utilización das principais aplicacións informáticas relacionadas co
acceso á información, a súa elaboración e emprego para la comunicación, así
como a creación de contidos.

 Fomento do traballo en colaboración.
 Localización de información mediante motores de busca.
 Análise e interpretación crítica da información obtida mediante as tecnoloxías

dixitais.
 Capacidade  de  transformación  da  información  obtida  de  fontes  dixitais  e

almacenamento en formatos correctos.
 Creación de contidos en distintos formatos (imaxe, texto, audio, etc.).
 Acceso e contribución ao coñecemento de dominio (wiki).
 Presentación de contidos en formatos dixitais e correcta elección da aplicación

máis adecuada en función do contido e o receptor da mensaxe.

Aprender a aprender

A materia de Grego debe contribuír de forma especial ao desenvolvemento desta
competencia, potenciando nos alumnos a capacidade de iniciar, organizar e manterse na
aprendizaxe; e isto conséguese motivando ao alumno na curiosidade pola materia, de
modo que el mesmo se sinta protagonista da súa aprendizaxe:

 Motivación por aprender.
 Organización e xestión da propia aprendizaxe.
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 Coñecemento e autonomía no propio proceso de aprendizaxe.
 Xestión  de  tarefas:  estratexias  de  planificación,  elaboración,  supervisión  e

resultados.
 Capacidade de aprendizaxe en grupo.

Competencias sociais e cívicas

O  traballo  e  o   coñecemento  da  propia  evolución  da  sociedade  grega  antiga
supoñen unha contribución excelente ao desenvolvemento das competencias sociais e
cívicas, máxime nunha sociedade como a actual, tan dinámica e complexa. E iso é así
pola diversidade de situacións e relacións que o estudo da sociedade e a historia de
Grecia  ofrece  ao  alumno.  Desta  forma,  ese  estudo  e  coñecemento  contribuirá  ao
desenvolvemento desta competencia do xeito seguinte:

 Capacidade para interpretar situacións e fenómenos sociais.
 Desenvolvemento  de  actitudes  de  respecto  nas  relacións  sociais  desde  el

coñecemento da súa diversidade histórica.
 Análise de situacións para a resolución de conflitos.
 Afianzamento de valores democráticos e de participación na sociedade.
 Contribución á mellora das institucións desde o coñecemento da súa historia.
 Conciencia  de  participación  na  sociedade  actual  desde  o  coñecemento  da

historia da organización do traballo e das relaciones laborais.
 Desenvolvemento  de  actitudes  pola  igualdade  e  a  non  discriminación  entre

homes e mulleres e entre diferentes grupos étnicos o culturais, desde o estudo
da súa evolución histórica.

 Comprensión  da  realidade  socioeconómica  e  de  identidade  cultural  das
sociedades actuais desde unha perspectiva histórica e cultural.

 Aprendizaxe crítico de conceptos como cidadanía, Estado, democracia, xustiza e
igualdade.

 Respecto  reflexivo  e  crítico  ante  as  diferencias  existentes  entre  diferentes
sistemas de valores.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor

Temos que pensar que esta competencia implica basicamente a capacidade que o
alumno ten para transformar as súas ideas en actos. Ao desenvolvemento do proceso
que implica esa transformación contribúe o Grego mediante:

 Capacidade para pensar de forma creativa.
 Recoñecemento de actitudes emprendedoras en personaxes históricas.
 Fortalezas  e  debilidades  de diferentes  feitos  históricos  estudados  (xestión de

recursos, funcionamento de grupos humanos, valores, etc.).
 Capacidade de análise, planificación, organización e xestión de tarefas.
 Comunicación e presentación de proxectos.
 Capacidade de traballo individual e en grupo.
 Capacidade de autoavaliación.
 Desenvolvemento do criterio propio e autonomía na xestión da aprendizaxe para

alcanzar los obxectivos planificados polo alumno.
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Conciencia e expresións culturais

O coñecemento e a aproximación á sociedade, á cultura, á literatura, á  mitoloxía e
á  arte  grega  antiga  contribúen  de  maneira  especial  ao  desenvolvemento  desta
competencia:

 Coñecemento do legado cultural e artístico da Grecia antiga.
 Aprecio e valoración crítica das diferentes manifestacións culturais e artísticas.
 Análise  do legado  cultural  e  artístico  da  Grecia  antiga  como  fundamento  de

cultura occidental.
 Contribución á capacidade de comprensión e expresión artística do alumno.
 Desenvolvemento do interese polas manifestacións culturais e artísticas.
 Coñecemento de autores, obras, xéneros e estilos das diversas manifestacións

artísticas gregas e o seu influxo nas manifestacións culturais e artísticas ao longo
da historia ata a cultura e a arte contemporánea.

 Desenvolvemento de valores relativos á conservación do patrimonio e aprecio
pola herdanza cultural e artística.

5.2   RELACIÓN DE ESTÁNDARES INTEGRANTES DO PERFIL COMPETENCIAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GR2B3.2.1. Recoñece os valores das preposicións e identifica os complementos circunstanciais.
GR2B3.3.1. Coñece, identifica e traduce correctamente os usos modais propios da lingua grega.
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GR2B3.4.1. Recoñece e clasifica oracións e construcións sintácticas.
GR2B3.5.1. Recoñece, clasifica, analiza e traduce correctamente os nexos subordinantes.
GR2B3.6.1. Identifica formas non persoais do verbo en frases e textos, tradúceas correctamente 

e explica as súas funcións.
GR2B3.6.2. Coñece, analiza e traduce correctamente as construcións de participio, 

relacionándoas con construcións análogas noutras linguas que coñeza.
B3.7. Relacionar e aplicar coñecementos sobre elementos e construcións sintácticas da lingua 

grega en interpretación e tradución de textos de textos clásicos.
GR2B3.7.1. Recoñece, distingue e clasifica os tipos de oracións e as construcións sintácticas 

gregas, relacionándoas con construcións análogas noutras linguas que coñeza.
GR2B3.7.2. Identifica na análise de frases e textos de dificultade graduada elementos sintácticos 

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

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

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

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

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

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

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

GR2B5.5.1. Recoñece e explica a partir de elementos formais o xénero e o propósito do texto.
GR2B6.1.1. Identifica os helenismos máis frecuentes do vocabulario común e do léxico 

especializado, e explica o seu significado a partir dos étimos gregos orixinais.
GR2B6.2.1. Deduce e explica o significado de palabras da propia lingua ou de outras, obxecto de 

estudo, a partir dos étimos gregos dos que proceden.
GR2B6.3.1. Explica o significado de termos gregos mediante termos equivalentes en galego e en 

castelán.
GR2B6.3.2. Deduce o significado de palabras gregas non estudadas a partir do contexto ou de 

palabras da súa lingua ou doutras que coñeza.
GR2B6.4.1. Comprende e explica a relación entre termos pertencentes á mesma familia 

etimolóxica ou semántica.
GR2B6.5.1. Recoñece e distingue cultismos, termos patrimoniais e neoloxismos a partir do étimo 

grego, e explica as evolucións que se producen nun caso e en outro.
GR2B6.6.1. Descompón palabras tomadas tanto do grego antigo como da lingua propia nos seus 

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

grego, para aumentar o caudal léxico e o coñecemento da lingua propia.

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

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

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

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

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

GR2B4.4.1. Pode establecer relacións e paralelismos entre a literatura grega e a posterior.
GR2B4.5.1. Nomea autores representativos da literatura grega, encádraos no seu contexto 
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cultural e cita e explica as súas obras máis coñecidas.
GR2B5.3.1. Aplica os coñecementos adquiridos para realizar comentario lingüístico, literario e 

histórico de textos.
GR2B5.4.1. Identifica o contexto social, cultural e histórico dos textos propostos, partindo de 

referencias tomadas dos propios textos e asociándoas con coñecementos adquiridos 
previamente.

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

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

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

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

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

6.SECUENCIACIÓN/TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS

Os contidos da materia de Grego II preséntanse na norma distribuídos en seis bloques
que recollen os aspectos esenciais da lingua e a cultura gregas:

1. Lingua grega.
Os dialectos antigos, os dialectos literarios e a koiné. Do grego clásico ao grego
moderno.

2. Morfoloxía.
Revisión da flexión nominal  e  pronominal:  Formas menos usuais  e  irregulares.
Revisión da flexión verbal: A conxugación atemática. Modos verbais.

3. Sintaxe. 
Estudo pormenorizado da sintaxe nominal e pronominal.  Usos modais. Tipos de
oracións  e  construcións  sintácticas.  A  oración  composta.  Formas  de
subordinación.

4. Literatura.
Xéneros literarios: A épica. A historiografía. O drama: Traxedia e comedia. A lírica.
A oratoria. A fábula.

5. Textos.
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Tradución e interpretación de textos clásicos.  Uso do dicionario.  Comentario e
análise filolóxica de textos de grego clásico orixinais, preferiblemente en prosa.
Coñecemento  do  contexto  social,  cultural  e  histórico  dos  textos  traducidos.
Identificación das características formais dos textos.

6. Léxico.
Ampliación de vocabulario básico grego: A linguaxe literaria e filosófica. Listado de
Helenismo frecuentes propostos pola CIUG. Descomposición de palabras nos seus
formantes. Etimoloxía e orixe das palabras da propia lingua.

Para organizar e distribuír os contidos, hanse de ter en conta varios aspectos, uns
de carácter pedagóxico e outros relativos á organización do curso:

Para os efectos pedagóxicos é moi importante non ensinar cada un dos bloques
de que consta a materia (lingua, textos, léxico e cultura) por separado, senón de forma
integral.  De  aí  que  os  textos  para  traducir  e  traducidos  gradúen  os  coñecementos
gramaticais  e  a  aprendizaxe  do  léxico  e  sexan  tamén  relevantes  para  os  contidos
culturais.

Parece necesario realizar algunhas consideracións previas: A materia de Grego II
debe enfocarse tendo en conta dous aspectos: a continuidade respecto a Grego I e que,
por regra xeral,  o alumnado deberá superar  unha proba de avaliación final  externa.
Programaremos a materia en función das tres avaliacións que hai ó longo do curso, de
xeito que seguiremos a orde prevista no libro de texto proposto e así estudarase:

1
ª

A
V

A

Introdución: A literatura grega (6 sesións)
1.  A transmisión literaria

1.1. A historia dos soportes de escritura.
1.2. A historia da transmisión dos textos antigos.

1.3. A historia da lingua grega.
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L
I
A

C
I
Ó

N
UD1 (10 sesións)

Literatura
- Homero. A Ilíada. Quen foi Homero? Características da épica. A 

Ilíada e a guerra de Troia.
- Tradición e permanencia: A permanencia do xénero épico: Ecos do 

xénero épico.
Léxico

- Derivación e composición. Conceptos. Os substantivos derivados I.
- Familias semánticas: A guerra.
- Helenismos: Elementos da natureza.
- O uso do dicionario: As abreviaturas.

Lingua
- A declinación en α. A declinación temática. A declinación atemática.
- Os modos verbais: o subxuntivo.

Textos
Tradución de textos para repasar e afianzar coñecementos.

UD2  (10 sesións)

Literatura
- Homero. A Odisea. Contido. Estrutura. Personaxes. Lingua e estilo. 

Significado.
- Tradición e permanencia: A permanencia do xénero épico: Ecos do 

xénero.

Léxico
- Os substantivos derivados II.
- Familias semánticas: Os deuses, os lugares e os heroes homéricos.
- Helenismos: Materia e forma.
- O uso do dicionario: O enunciado de substantivos e adxectivos.

Lingua
- O adxectivo. O sistema do adxectivo. Adxectivos 2-1-2. Adxectivos 

3-1-3 e 3-3.
- O artigo.
- Os modos verbais: o optativo.

Textos
Comezaremos a traducir textos da selección de  Xenofonte enviados 

pola CIUG,  (autor elixido entre os dous que propón a CIUG para a 
proba da ABAU).
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UD 3  (10 sesións)

Literatura
- Lectura dos cantos da Ilíada marcados para a ABAU.
- Tradición e permanencia: A permanencia do xénero épico: Ecos do 

xénero épico

Léxico
- Os substantivos derivados III.
- Familias semánticas: Seres mitolóxicos.
- Helenismos: Tempo, espazo e movemento.
- O uso do dicionario: O enunciado de pronomes.

Lingua
- O sistema pronominal.
- Oracións subordinadas adverbiais I: comparativo-modais, 

consecutivas, finais, causais.

Textos
Seguimos con Xenofonte.

UD 4  (10 sesións)

Literatura
- A poesía lírica en Grecia. Clasificación: a lírica coral, a lírica 

monódica: a poesía mélica, a poesía iámbica e a poesía elegíaca. 
Autores. Lectura dunha antoloxía de líricos.

- Tradición e permanencia: A permanencia do xénero lírico: Ecos do 
xénero lírico.

Léxico
- Os substantivos derivados IV.
- Familias semánticas: O tempo e os fenómenos naturais.
- Helenismos: Os seres vivos.
- O uso do dicionario: O contido dos artigos de adverbios e 

preposicións.

Lingua
- Os adverbios. As preposicións.
- As oracións subordinadas II: temporais, condicionais, concesivas.

Textos
Xenofonte
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UD 5  (10 sesións)

Literatura
- O xénero dramático en Grecia. As orixes: festa, traxedia e comedia. 

O edificio, o público, os actores, as obras. A traxedia. Caractrísticas 
xenerales. Sófocles, Eurípides, Esquilo. Obras, pensamento, linguaxe
e estilo. 

- Tradición e permanencia: A permanencia do xénero tráxico.

Léxico
- Os verbos derivados: denominativos e deverbativos.
- Familias semánticas: As artes.
- Helenismos: Cantidade e tamaño.
- O uso do dicionario: O enunciado dos verbos.

Lingua
- Os verbos temáticos.
- O tema de perfecto.

Textos
Xenofonte

UD 6  (10 sesións)

Literatura
- Sófocles. Características do teatro de Sófocles..
- Obras máis importantes de Sófocles.
-Argumento de Edipo Rei.
-Estrutura de Edipo Rei.
-Tema principal e temas secundarios en Edipo Rei.
- Lectura de Edipo Rei.

Léxico
- Os adxectivos denominativos.
- Familias semánticas: Relixión.
- Helenismos: Percepción.
- O uso do dicionario: O contido dos artigos de verbos.

Lingua
- A voz pasiva.
- Os verbos atemáticos.

Textos
Xenofonte
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UD7  (10 sesións)

Literatura
- Orixes. Evolución. A comedia antiga: Aristófanes. Obras. Contido, 

forma, linguaxe e estilo. 
- Tradición e permanencia: A permanencia do xénero cómico: Ecos 

do xénero cómico.

Léxico
- Os adxectivos verbais.
- Familias semánticas: O ser humano.
- Helenismos: O corpo humano I.
- O uso do dicionario: O contido de artigos de substantivos.

Lingua
- As formas nominais do verbo: o infinitivo.
- Os modos verbais: o imperativo.

Textos
Xenofonte

3
ª
 
A

V
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UD8: (10 sesións)

Literatura
Lectura da comedia elixida de Aristófanes.

Léxico
- Os prefixos non preposicionais I. 

- Familias semánticas: O cotián. 
- Helenismos: O corpo humano II.
- O uso do dicionario: O contido dos artigos de adxectivos.

Lingua
- As formas nominais do verbo. O participio.
- A interrogación.

Textos
Xenofonte.
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UD 9: (8 sesións)

Literatura
- Historiografía.
-  Tradición e permanencia: A permanencia da historiografía. Ecos da 

historiografía
.Léxico
- Os prefixos non preposicionais I.
- Familias semánticas: O goberno. A sociedade.
- Helenismos: Busca e interpretación.
- O uso do dicionario: A sociedade.

Lingua
- Os casos gregos e a súa función sintáctica.
- Sintagma e oración: O sintagma. A estrutura do SN. A ruptura da 

orde do sintagma. O C. Pred.

Textos
Xenofonte.

UD 10: (10 sesións)

Literatura
- Xenofonte. Obras históricas, filosóficas e didácticas.
- Xenofonte características da súa obra.

Léxico
- Os prefixos preposicionais I.
- Familias semánticas: A política.
- Helenismos: Acción I.
- O uso do dicionario: Busca e interpretación.

Lingua
- A oración: oración simple e oración composta.
- Hipotaxe.
- As oracións subordinadas substantivas.
- A construción persoal e impersoal.

Textos
Xenofonte.

7. METODOLOXÍA DIDÁCTICA
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7.1 METODOLOXÍA ESPECÍFICA DA MATERIA

O sistema que se utilizará basease fundamentalmente na concepción da teoría e
a  práctica como un todo  indivisible  e  complementario.  Será  un  método  de traballo
activo e dinámico deseñado preferentemente para a súa utilización práctica na aula.
Para acadar un rendemento maior é imprescindible unha participación moi activa do
alumnado e unha supervisión detallada por parte da profesora. 

Debido  a  isto  comezarase  sempre  pola  lectura  dos  textos,  faranse  as
correspondentes  conclusións  morfosintácticas  que,  cando  se  remate  un  contido
determinado, se sistematizarán para a súa aprendizaxe.

Neste  nivel,  e  de  xeito  diferente  ao  primeiro  curso,  o  alumno  utiliza  xa  o
dicionario  e  non  terá  que  memorizar  termos  gregos  novos  porque  debe  ter  xa
coñecemento dos que aparecen con maior índice de frecuencia.

Han de propoñerse tamén exercicios de transcrición e estudos etimolóxicos de
palabras  derivadas  do  grego  así  como  pescudas  de  palabras  galegas  ou  castelás
derivadas de palabras gregas cando afondemos nos textos.

En  ningún  caso  se  farán  neste  curso  os  exercicios  de  retroversión  do  curso
anterior, pois eran un simple procedemento pedagóxico que carece de sentido porque o
alumno debe posuír xa o dominio das estruturas fundamentais da lingua grega.

A metodoloxía que se empregará en cada unidade didáctica terá en conta catro
tipos de actividades:

a) Actividades  de  introdución  e  coñecementos  previos.  Para  coñecer  as  ideas,
opinións,  acertos  ou  erros  dos  alumnos  sobre  os  contidos  que  se  van
desenvolver:
O alumnado coñecerá os obxectivos, contidos, criterios de avaliación, etc de cada
unidade  didáctica.  Repasaremos  as  nocións  xa  vistas  e  que  se  consideren
necesarias para esta unidade, introduciremos cada aspecto lingüístico, sempre
que sexa posible, mediante a comparación con elementos da súa propia lingua.

b) Actividades de desenvolvemento:
 Resolución de exercicios de léxico.
 Resolución de exercicios morfosintácticos e de tradución.
 Tradución de textos orixinais propostos atendendo aos seguintes pasos:

 Lectura.
 Comentario do léxico.
 Análise morfolóxico.
 Análise sintáctico.
 Tradución.

 Selección,  comentario e  aprendizaxe de vocabulario  que o alumno irá
rexistrando no seu caderno.

c) Actividades de consolidación, ampliación e recuperación: Permiten contrastar as
ideas  novas  coas  previas  dos  alumnos,  así  como  aplicar  as  aprendizaxes;
prográmanse  para os alumnos que non acadaron os obxectivos previstos e tamén
permiten afondar nos contidos a aqueles alumnos que realizaron correctamente as
actividades de desenvolvemento.
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 Co fin de atender a aqueles alumnos que amosen problemas na asimilación dos
contidos,  prepararanse  exercicios  de  dificultade  graduada  e  breves  para  os
temas  lingüísticos  e  léxicos,  para  os  temas  de  literatura  se  lles  pedirá  a
realización de breves lecturas e esquemas das mesmas.

 O alumnado que teña acadado os contidos propostos poderán, mentres se levan
a cabo as tarefas de recuperación, traballar con exercicios de maior dificultade.

d) Actividades de avaliación:
-  Ademais  da  observación  directa  do  traballo  do  alumnado  na  clase  e  da

valoración  do  traballo  na  casa,  realizaranse  probas  orais  ou  escritas.  Os  contidos
gramaticais presentaranse na aula mediante unha explicación do profesor que tentará
dar  ao  alumno  os  elementos  necesarios  para  que  sexa  el  quen  confeccione  os
paradigmas.  De  este  xeito  poderá  reflexionar  máis  sobre  os  contidos  gramaticais,
entendelos e memorizalos mellor.

A aplicación destas actividades aterase aos seguintes principios básicos que deben estar
presentes continuamente no proceso de ensino/aprendizaxe de cada unidade didáctica:

- Selección  de  textos  de  Xenofonte  propostos  pola   CIUG  e  pequenos  textos
accesibles ao nivel  dos alumnos. A práctica da tradución será,  pois,  graduada (é
dicir, acorde cos coñecementos do alumno), suxestiva (polo seu contido e relación
co tema tratado  na unidade),  continuada (para  que resulte  eficaz)  e  controlada
(baixo a dirección e orientación da profesora).

- A correcta interpretación dun fragmento implicará a súa contextualización, a análise
dos aspectos gramaticais, a captación e o comentario da mensaxe que nel aparece.

- É recomendable recorrer tamén á lectura de fragmentos traducidos ou bilingües de
autores gregos sempre que a profesora o xulgue pertinente.

- O estudo dos aspectos lingüísticos e culturais debe ser simultáneo.
- A  asimilación  dos  contidos  lingüísticos  e  culturais  terá  o  dobre  obxectivo  de

comprender a sociedade e a cultura grega e coñecer a súa permanencia no mundo
occidental.

7.2 MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

O traballo na materia de Grego desenvolverase utilizando os seguintes materiais e
recursos:

1) Libro do alumno: O alumnado dispón do libro de texto GREGO. BACHARELATO  de
Matilde De Cal Cortina da editorial Baía Edicións.
2) Outros recursos bibliográficos. Utilizaranse recursos bibliográficos procedentes da
Biblioteca do instituto, do departamento de Latín e Grego, e da biblioteca de aula,
onde trasladaremos suficiente material bibliográfico para que en calquera momento
da clase poidamos facer calquera clase de búsqueda de información. 
4)  Materiais  de  reprografía. Refírese  a  exercicios,  apuntes,  a  textos  de  diversos
autores  ou  calquera  outro  tipo  de  material  elaborado  ou  seleccionado  pola
profesora da materia, e a disposición do alumnado na aula virtual do centro.
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5)  Medios  informáticos. Temos  asignada  unha  aula  con  ordenador,  proxector  e
conexión a internet que nos permiten acceder a recursos audiovisuais de apoio para
desenvolver os contidos da materia.
6)  Medios  audiovisuais.  A aula de clase ten instalado un proxector  conectado ao
ordenador. Ademais o departamento dispón de documentais e películas relacionados
coa materia.
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8. A AVALIACIÓN

8.1 CONCRECIÓN DOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Grego II. 2º de bacharelato Criterios
cualificación

Procedementos e instrumentos de cualificacións

Elementos transversais

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Grao
mín.

conse

Peso
cualif.

Probas Análise das producións Observación

Escr. Oral
Traballo individual

Diario clase CL EOE CA TIC EMP EC PV EV

Bl
oq

ue
 1

. L
in

gu
a 

gr
eg

a

e
f
h

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

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

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

CCL
CD
CCEC

50% 20%  70% 10% 20% X X X

d
f

B1.2.  Do  grego  clásico  ao  grego
moderno.

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

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

CCL
CAA

40% 20% 80% 20% X X X

d
f

B1.2.  Do  grego  clásico  ao  grego
moderno.

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

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

CCL 30% 10% 100% X X X X X

Bl
oq

ue
 2

. M
or

fo
lo

xí
a

d
e
f

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

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

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

CCL 90% 30% 70% 10%  10% X X

d
e
f

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

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

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

CCL 90% 30% 70% 10% 10% 10% X X X

d
e
f

B2.3. Análise morfolóxica. B2.3.  Coñecer  as  categorías
gramaticais.

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

CCL 80% 30% 60% 20% 10% 10% X X
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Grego II. 2º de bacharelato Criterios
cualificación

Procedementos e instrumentos de cualificacións

Elementos transversais

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Grao
mín.

conse

Peso
cualif.

Probas Análise das producións Observación

Escr. Oral
Traballo individual

Diario clase CL EOE CA TIC EMP EC PV EV

d
e
f

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

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

CCL 90% 20% 70% 10% 10% 10% X X X

d
e
f

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

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

CCL 90% 30% 80% 10% 10% X X X X

Bl
oq

ue
 3

. S
in

ta
xe

d
e
f

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

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

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

CCL 90% 30% 70% 10% 10% 10% X X X

d
e
f

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

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

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

CCL 90% 30% 70% 10% 10% 10% X X X

d
e
f

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

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

CCL 80% 20% 70% 10% 10% 10% X X

d
e
f

B3.3.  Tipos  de  oracións  e
construcións sintácticas.

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

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

CCL 90% 30% 80% 10% 10% X X X

d
e
f

B3.4. Oración composta. Formas de
subordinación.

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

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

CCL 90% 30% 80% 10% 5% 5% X X X

d
e
f

B3.4. Oración composta. Formas de
subordinación.

B3.6.  Coñecer  as  funcións  das
formas non persoais do verbo.

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

CCL 90% 30% 80% 10% 10% X X X

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

CCL 90% 30% 80% 10% 5% 5% X X X X

d
e
f
i

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

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

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

CCL 90% 20% 70% 10% 10% 10% X X
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Grego II. 2º de bacharelato Criterios
cualificación

Procedementos e instrumentos de cualificacións

Elementos transversais

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Grao
mín.

conse

Peso
cualif.

Probas Análise das producións Observación

Escr. Oral
Traballo individual

Diario clase CL EOE CA TIC EMP EC PV EV

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

CCL 80% 30% 70% 10% 10% 10% X X X X

Bl
oq

ue
 4

. L
ite

ra
tu

ra

d
e
h
i
n

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

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

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

CCL
CCEC

60% 20% 40% 20% 20% 20% X X X

d
e
h
i
n

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

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

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

CMCCT
CCEC

50% 10% 100% X X X

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

CCL 50% 20% 80% 20% X X X X

d
e
h
i
n

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

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

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

CCL
CCEC

50% 20% 100% X X X X X

d
e
h
i
n

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

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

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

CCEC 20% 20% 100% X X X

d
e
h
i
n

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

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

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

CD
CCEC

80% 30% 20% 60% 20% X X

Bl
oq

ue
 5

.
Te

xt
os

d
e
f
n

B5.1.  Tradución e interpretación de
textos gregos.

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

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

CCL 90% 30% 80% 20% X X X X
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Grego II. 2º de bacharelato Criterios
cualificación

Procedementos e instrumentos de cualificacións

Elementos transversais

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Grao
mín.

conse

Peso
cualif.

Probas Análise das producións Observación

Escr. Oral
Traballo individual

Diario clase CL EOE CA TIC EMP EC PV EV

d
e
g

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

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

CCL
CD

90% 40% 80% 20% X X X X

d
e
f

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

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

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

CCL
CCEC

50% 40% 40% 40% 20% X X X X X

a
d
e
h
n

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

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

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

CSC
CCEC

50% 20% 100% X X X X X

d
n

B5.5.  Identificación  das
características formais dos textos.

B5.5.  Identificar  as  características
formais dos textos.

GR2B5.5.1.  Recoñece  e  explica  a
partir de elementos formais o xénero
e o propósito do texto.

CCL 20% 20% 100% X X X X
X

1.

Bl
oq

ue
 6

. L
éx

ic
o

d
e
f

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

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

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

CCL 90% 40% 60% 40% X X X

d
e
f

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

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

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

CCL 90% 40% 60% 40% X X X

d
e
f
n

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

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

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

CCL 60% 20% 60% 40% X X

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

CCL 40% 20% 40% 40% 20% X X X X

d
e
f
n

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

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

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

CCL 40% 30% 40% 60% X X

d
e
f

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

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

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

CCL 40% 20% 20% 80% X X X
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Grego II. 2º de bacharelato Criterios
cualificación

Procedementos e instrumentos de cualificacións

Elementos transversais

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Grao
mín.

conse

Peso
cualif.

Probas Análise das producións Observación

Escr. Oral
Traballo individual

Diario clase CL EOE CA TIC EMP EC PV EV

d
e
f

B6.4.  Descomposición  de  palabras
nos seus formantes.

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

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

CCL 60% 30% 60% 20% 20% X X

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

CCL 60% 20% 60% 20% 20% X X X
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8.2 PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

A avaliación é continua. Realizarase un mínimo dun exame escrito por avaliación.  No

caso  de  facer  dous,  o  segundo   terá  una  ponderación  maior  do  total  reservado  ás

probas.   Ademais  tomarase nota  da  actitude de cada  alumno cara  a  materia,  do  traballo

persoal diario, das súas capacidades para a resolución dos problemas que se lles presenten no

día a día, todo o cal pasará a formar parte da cualificación final de cada avaliación. Faranse

ademais as probas escritas, concertadas ou sen avisar, que parezan necesarias para a máis

exacta avaliación do alumnado.

 Os exames de  avaliación constarán de diversas partes, a saber:

1-Tradución con dicionario dun texto dunhas 30 palabras (nas avaliacións 2ª e 3ª a

extensión do texto aumentará progresivamente ata unas 40 palabras). (5 puntos)

2-Pregunta de  gramática dunha parte do texto (1 punto)

3- Escribir e explicar  helenismos derivados de palabras gregas (1 punto)

4-Desenvolver unha, a elixir entre tres, das preguntas relativas á Xenofonte.

NOTA- O alumnado entregará a través da aula virtual os traballos relativos ao apartado

de Literatura grega cos puntos a desenvolver propostos pola profesora. Estos traballos

poderán expoñerse na aula.

a) Para a avaliación inicial 

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS
Proba escrita Proba similar ao último exame feito no curso anterior

b)  Para  as  avaliacións
ordinarias 
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PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS
ANÁLISE DAS PRODUCIÓNS CONTROL E VALORACIÓN DE:

 Tradución diaria, na casa e /ou na clase. É un
instrumento fundamental, pois da unha boa
idea  da  evolución  na  aprendizaxe  de  cada
alumno,  e  proporciona  á  profesora
información precisa que poderá utilizar para
favorecer ó alumno, no caso de que o día do
exame teña  “un mal día”.

   Participación  activa  no  blog  de  clase.
(Valorarase  a  orixinalidade,  a  labor  de
investigación,  o  manexo  das  fontes,  a
corrección lingüística, o rigor na exposición
dos contidos, etc).

 Traballo na aula TIC.

OBSERVACIÓN Recollerase  información  sobre  cada  alumno
atendendo  aos  seguintes  indicadores:  iniciativa  e
interese no traballo  diario,  respecto ás  normas,  á
profesora e ós compañeiros, aceptación do traballo
en  grupo;    intervencións  na  clase,  tenacidade  e
perseveranza, etc.

PROBAS Alomenos un exame por avaliación, e cantas probas
escritas  ou  orais  (  con  ou  sen  previo  aviso)
considere a profesora necesarias para ter os datos
precisos  para  unha  correcta  avaliación  do
alumnado.

c)  Para a avaliación extraordinaria 

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS
Proba escrita EXAME SIMILAR AOS FEITOS NO CURSO

8.3   CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
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INSTRUMENTOS PORCENTAXE Outras indicacións

Probas 80% No caso excepcional de que un alumno teña
demostrada a  súa capacidade ao longo do
curso,  a  utilización  das  porcentaxes  pode
variar,  no eventual  caso “dun mal  día”  no
exame final. 

Análise das producións 10%

Observación 10%

A cualificación final obterase coa aplicación da seguinte fórmula:

(Nota 1ª av.+ nota 2ª av. x 2 + nota 3ª av.  x 3) : 6

No caso de que un alumno/a de Bacharelato faltase de maneira inxustificada
ao  10%  das  horas  lectivas  dunha  materia,  os  criterios  de  avaliación  non  se  lle
poderán aplicar integramente, polo que o profesorado poderá recurrir a un sistema
extraordinario de avaliación. Neste caso, o alumno/a terá dereito unicamente a unha
proba especial final previa á avaliación ordinaria. O titor/a e o profesor/a da materia
afectada,  en  canto  o  alumno  supere  o  10%  das  faltas  inxustificadas  permitidas,
decidirán se modifican o sistema de avaliación.

O punto 2, apartado 4 do protocolo de absentismo, enumera as faltas de asistencia
xustificables.  En  caso  de  faltas  de  asistencia  non  contempladas  no  devandito
apartado, as faltas consideraranse non xustificables. 

Tendo en conta que o curso escolar ten aproximadamente 34 semanas en 1º BAC, e
30 semanas en 2º BAC, o número máximo de faltas inxustificadas, que dependerá do
curso e da carga horaria da materia, detállase na seguinte táboa:

1.  Horas semanais da
materia

1º BAC 2º BAC

Materias de 1 hora semanal 4 faltas 3 faltas

Materias de 2 horas semanais 8 faltas 6 faltas

Materias de 3 horas semanais 11 faltas 9 faltas

Materias de 4 horas semanais 14 faltas 12 faltas

8.4.  PROGRAMA DE RECUPERACION E REFORZO 

Das materias pendentes de cursos anteriores

Non hai alumnos coa materia pendente.
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Das materias do propio curso

Cada proba quedará recuperada co eventual aprobado da seguinte.

Se  a  ausencia  está  xustificada  documentalmente,  a  profesora  concertará  có  alumno
outra data para facer a proba. No caso contrario, a cualificación  nesa proba será de 0
puntos.

Dado que a materia  é de contidos progresivos e acumulables,  se aproba a seguinte
avaliación quedará recuperada a anterior.

Se presentará en Xuño a un exame, no que o alumno deberá demostrar que acadou as
aprendizaxes mínimas esixidas, aínda que o exame poderá incluír máis contidos para
quen quera optar a unha cualificación máis alta ca do simple aprobado. Non se terán en
conta os demais instrumentos de avaliación.

Se  presentará  a  un  exame  no  que  o  alumno  deberá  demostrar  que  acadou  as
aprendizaxes mínimas esixidas, aínda que o exame poderá incluír máis contidos para
quen quera optar a unha cualificación máis alta ca do simple aprobado. Non se terán en
conta os demais instrumentos de avaliación.

8.5 MEDIDAS A ADOPTAR TRAS A  AVALIACIÓN INICIAL

O primeiro día de clase levarase a cabo unha avaliación inicial dos alumnos. Esta
consistirá nunha proba escrita con preguntas sobre morfoloxía e sintaxe, e un texto
para analizar e traducir.

A avaliación inicial facilítanos non só coñecemento do grupo como conxunto, senón que
tamén nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuais dos nosos
estudantes; a partir dela poderemos: 

- Identificar os alumnos ou ás alumnas que necesitan un maior seguimento ou
personalización de estratexias no seu proceso de aprendizaxe. (Débese ter en conta a
aquel alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades e con necesidades
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Unha proba non superada

Unha proba non realizada

Unha avaliación parcial

A avaliación final ordinaria

A avaliación final en caso de  perda do dereito á avaliación continua



non diagnosticadas, pero que requiran atención específica por estar en risco, pola súa
historia familiar, etc.).
- Saber as medidas organizativas a adoptar. (Planificación de reforzos, localización
de espazos, xestión de tempos grupais para favorecer a intervención individual).
- Establecer conclusións sobre as medidas curriculares a adoptar, así como sobre
os recursos que se van a empregar.
- Analizar o modelo de seguimento que se vai a utilizar con cada un deles.
- Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van a avaliar os progresos
destes estudantes.

9. INDICADORES DE LOGRO DO PROCESO DE ENSINO E A  PRÁCTICA DOCENTE

Ao final de cada trimestre avaliaremos o proceso cunha táboa como a seguinte:

Avaliación do proceso de ensino e da práctica docente

Indicadores Bo /Boa Axeitado/a Mellorable Malo/a

Adecuación de  obxectivos  e
contidos  ás  características  e
necesidades do alumnado

Adecuación dos  criterios  de  avaliación
ás  características  e  necesidades  do
alumnado

Grao de consecución das aprendizaxes
acadadas polo alumnado

Medidas  ordinarias  de  atención á
diversidade dentro da aula

Programación didáctica e o seu
desenvolvemento
Organización da  aula para  desenvolver
as programacións

Aproveitamento de  recursos
dispoñibles  no  centro e  no contorno
para desenvolver as programacións

Procedementos  de  avaliación do
alumnado

Coordinación do profesorado de  cada
curso
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Coordinación do profesorado de  cada
curso cos dos cursos anteriores.

10. MEDIDAS DE ATENCION Á DIVERSIDADE 

Nun  momento,  o  bacharelato,  en  que  as  diferenzas  persoais  en  capacidades

específicas, motivación e intereses adoitan estar bastante definidas, a propia organización do

ensino  no  bacharelato  permite  que  os  propios  alumnos  dean  resposta  a  esta  diversidade

mediante a elección de modalidades e optativas. Dende as propias materias é conveniente dar

resposta a un feito constatable: a diversidade de intereses, motivacións, capacidades e estilos

de aprendizaxe que os alumnos manifestan.   

 Dar resposta a esta diversidade non é tarefa fácil, pero si necesaria, pois a intención

última de todo proceso educativo é lograr que os alumnos e as alumnas acaden os obxectivos

propostos.  Xa  se  apuntaron  ao  longo  desta  programación  algúns  procedementos  para

acometer esta tarefa.

As distintas formas de agrupamento dos alumnos e a súa distribución na aula inflúen

sen dúbida en todo o proceso. Entendendo o proceso educativo como un desenvolvemento

comunicativo,  é de gran importancia ter  en conta  o  traballo  en grupo,  que se aplicará  en

función  das  actividades  que  se  vaian  realizar,  especialmente  nos  procesos  de  análises  e

comentario  de  textos,  pois  consideramos  que  a  posta  en  común  de  conceptos  e  ideas

individuais xera unha dinámica creativa e de interese nos alumnos.

Concederase,  con todo,  gran importancia  noutras  actividades ao traballo  persoal  e

individual, en concreto aplicarase nas actividades de análise morfosintáctica e tradución e nas

actividades de consolidación, así como nas de recuperación e ampliación.

Acometeremos,  pois,  o  tratamento  da  diversidade  neste  1º  curso  de  bacharelato

desde dúas vías:

1. A atención á diversidade na programación dos contidos, presentándoos en dúas fases:

a  información  xeral  e  a  información  básica,  que  se  tratará  mediante  esquemas,  resumos,

paradigmas, etcétera.

2. A atención á diversidade na programación das actividades. As actividades constitúen

un excelente instrumento de atención ás diferenzas individuais dos alumnos. A variedade e

abundancia  de  actividades  con  distinto  nivel  de  dificultade  permiten  adaptarse,  como

dixemos, ás diversas capacidades, intereses e motivacións.
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ANEXOS

Denominación da actividade Curso/s Referencia aos obxectivos

1. DE  CELEBRARSE,  ASISTENCIA  Á
REPRESENTACIÓN  DE  OBRAS  TEATRAIS
CLÁSICAS: 

         NOTA: A participación do alumnado na actividade
queda  supeditada  á  actitude  en  clase  e  interese  pola
materia .

3º ESO
4º ESO
2º BAC
2º BAC

CULTURA CLÁSICA: 2, 3, 6 7.
LATÍN 4º: 9, 10
LATÍN  II: 3, 5, 6, 7
GREGO:  II: 5,7,8,11,15

II.ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN LECTOR
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Actividades UD CURSO Trimestre
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LECTURA
COMPRENSIVA

Antes da explicación de cada unidade se pedirá ao alumnado  que
lea  por  quendas  en  voz  alta  un  parágrafo,  e  se  comprobará  a
comprensión do lido. Se é preciso, a profesora aclarará as dúbidas
sobre o léxico, ou fará que recorran ao dicionario.

Todas Todos Todos

TRABALLOS
ESCRITOS

Se lles encomendará a realización de traballos breves dalgún tema
da súa elección de entre os que propoña a profesora, para fomentar
a consulta en diversas fontes escritas, como libros especializados ou
enciclopedias máis xerais.

Todas as
relacionadas
con temas
culturais

4º ESO
2º BAC

Todos

EXPOSICIÓNS
ORAIS

Terán  que  expoñer  os  traballos  na  clase.  Despois  se  iniciará  un
pequeno debate sobre o tema.

Todas  as
relacionadas
con  temas
culturais

4º ESO
2º BAC

Todos

GLOSARIO Animarase  ao  alumnado  a  manexar  os  dicionarios  (mesmo  os
etimolóxicos) para buscar os termos cuxo significado descoñezan, e
anotar  no  caderno  os  mesmos,  para  ir  enriquecendo  o  seu
vocabulario.
O traballo diario coas materias propias do departamento axuda por sí
mesmo  ao  aumento  gradual  do  léxico  que  manexa  e  coñece  o
alumnado.

Todas Todos Todos

FOMENTO DA 
LECTURA EN 
COLABORA
CIÓN COA 
BIBLIOTECA

Proporanse libros de lectura como exercicio voluntario para subir a 

cualificación.

Procurarase  motivar  ao  alumnado  e  animalo  a  participar  nas

Todas Todos Todos
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actividades que propoñan na biblioteca.
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III. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC

NIVEL MATERIA                   Actividade Medios informáticos e 

audiovis. Empregados

Programas usados Trimestre

3º e 4º 

ESO

 2º BAC

CULTURA 

CLÁSICA, 

LATÍN

GREGO

Exercicios    interactivos.

Traballo con axudantes para a 

tradución en liña

Ordenadores    Diversas páxinas de    
internet. 
 Recursos da páxina web 
da editorial Santillana. 

Euclides, Sybilla, Perseus

    1º,2º,3º

3º e 4º 

ESO

 2º BAC

CULTURA 

CLÁSICA, 

LATÍN

GREGO

Búsqueda de  información para

a resolución de pequenos 

enigmas propostos na clase.

Ordenadores Google ou calquera outro 

buscador de información 

na rede.

    1º,2º,3º

3º e 4º 

ESO

 2º BAC

CULTURA 

CLÁSICA, 

LATÍN,GREGO

Visualización de películas e 

documentais

 

 DVD

YOUTUBE     1º,2º,3º

3º e 4º CULTURA Elaboración de traballos de Ordenadores Power point ou similar.
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ESO

2º BAC

CLÁSICA, 

LATÍN

GREGO

temas de civilización 

grecolatina.

   1º,2º,3º

3º e 4º 

ESO

2º BAC

CULTURA 

CLÁSICA, 

LATÍN

GREGO

Explicacións de certos temas, 

con realización de exercicios

Pizarra dixital

Varios
   1º,2º,3º

3º e  4º 

ESO

 2º BAC

CULTURA 

CLÁSICA, 

LATÍN

GREGO

Colaboración no blog de aula Ordenadores, pizarra 

dixital
Varios

  1º, 2º, 3º
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IV. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 

Este departamento procurará contribuir ao Plan de Convivencia do Centro, tentando de facer 
comprender ao alumnado a necesidade de cumprir as normas do centro, incidindo en:

 Respecto aos demáis, compañeiros, profesores e persoal non docente, como punto de
partida para que nos respecten a nós mesmos.

 Coidado das instalacións, os espazos e o material que están á disposición de todos no
centro.

  Puntualidade e asistencia diaria ás clases.
 Resolución por medio do diálogo dos posibles conflictos que poidan xurdir. 
 Facerlles  comprender que as diferenzas de opinión son positivas e enriquecedoras,

sempre que conleven respecto ás ideas dos outros, aínda que non as compartamos.

V. PROGRAMA DE EDUCACION EN VALORES (ELEMENTOS TRANSVERSAIS) 

Segundo o establecido no  Decreto 86/2015, de 25 de xuño polo que se regula o currículo da
educación secundaria  obrigatoria  e  do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia  os
elementos transversais que deben traballarse a través de todas as materias son os seguintes:

 Comprensión lectora.
 Expresión oral e escrita.
 Comunicación audiovisual.
  Tecnoloxías da información e da comunicación.
 Emprendemento.
  Educación cívica e constitucional.

Alén  disto,  tamén  son  considerados  elementos  transversais  a  ter  en  conta  tanto  nas
programacións docentes como no desenvolvemento das aulas os seguintes valores e conceptos:

Igualdade e respecto
  Igualdade efectiva entre homes e mulleres
 Prevención da violencia de xénero
  Prevención da violencia contra persoas con discapacidade
 Igualdade de trato e non discriminación
  Prevención de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia
  Aprendizaxe  da  prevención  e  resolución  pacífica  de  conflitos  nos  ámbitos  persoal,

familiar e social
  Aprendizaxe dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo

político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual aos
homes  e  ás  mulleres,  o  respecto  ás  persoas  con  discapacidade,  o  rexeitamento  da
violencia  terrorista,  a  pluralidade,  o  respecto  ao  Estado de  dereito,  o  respecto  e  a
consideración ás vítimas do terrorismo e a prevención do terrorismo e de calquera tipo
de violencia.

  Evitación de comportamentos e de contidos sexistas.
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  Evitación dos estereotipos que supoñan discriminación por razón de orientación sexual
ou  de  identidade  de  xénero,  favorecendo  a  visibilidade  da  realidade  homosexual,
bisexual, transexual, transxénero e intersexual.

Emprendemento
 Fomento das  participación do alumnado en actividades que lle  permitan afianzar  o

espírito  emprendedor  e  a  iniciativa  empresarial  a  partir  de  aptitudes  como  a
creatividade, a autonomía, a iniciativa e o traballo en equipo, a confianza nun/nunha
mesmo/a e o sentido crítico

Estes aspectos aparecen representados tanto nos contidos como nos textos e nas actividades.
Non obstante, tamén son esenciais para o desenvolvemento do alumnado como cidadáns e
cidadás  plenamente  conscientes  dos  seus  dereitos  e  dos  seus  deberes  e  como  individuos
inseridos na nosa sociedade a presenza doutros elementos transversais non explicitados neste
apartado do currículum, aínda que si forman parte, por exemplo, do deseño de competencias;
así, tamén se aborda o tratamento da ecoloxía e o respecto polo medio, a educación dos/das
consumidores/as, a educación para a saúde e a educación para o lecer.
Os temas transversais pretenden conseguir que os alumnos desenvolvan actitudes persoais que
lles axuden a construír unha sociedade máis xusta.
As materia de Latín, Grego e Cultura Clásica permiten un achegamento ao mundo antigo no que
xorden ou continúan sistemas sociais e políticos como democracia e escravitude. Isto establece
unha boa base para a crítica dos alumnos. Os temas transversais e de educación en valores
serán parte dos contidos e centrarán o enfoque dos comentarios. Tales temas desenvolveranse
do modo seguinte:

Educación para a convivencia.
- Farase especial énfase nos elementos de parentesco entre as linguas romances.
- Irmandarase a consideración do castelán, catalán e galego entre se e o parentesco das linguas
peninsulares coas outras linguas románicas.

Educación para a igualdade de oportunidades de ambos sexos.
Abordarase en perspectiva crítica a situación da muller na antigüidade e nos nosos días. Trátase
de:
-  Facer  unha  análise  especial  da  muller  e  dos  escravos  e  dos  sistemas  de  educación
grecorromanos.
-  Recoñecer  en  textos  clásicos  e  actuais  situacións  nas  que  se  produza  calquera  tipo  de
discriminación por razón de sexo.
- Evitar formas, termos e expresións que denoten discriminación.
- Rexeitamento ante calquera situación de discriminación por razón de sexo.
Educación para a paz.
-  A  lectura  de  textos  clásicos  de  filósofos,  historiadores  e  poetas  nos  que  se  reflictan  as
repercusións sociais que a paz trae á sociedade e o coñecemento dos principais conflitos bélicos
da antigüidade será o punto de partida para a reflexión.
-  Analizar  e recoñecer  nos  textos  clásicos  as achegas de personaxes de calquera ámbito do
mundo clásico no fomento da paz, as relacións entre os diversos pobos e a convivencia.
-Coñecer os problemas que tanto en Roma como en Grecia xerou a utilización da forza como
base dun sistema político pon de relevancia a importancia do respecto entre os pobos; así
mesmo o valor dado ás leis segundo a xurisprudencia romana (e a súa posterior evolución)
establece unhas normas básicas de convivencia na nosa sociedade. 
-Descubrir  que  os  pobos  conquistados  tamén  inflúen  nos  seus  conquistadores  axudará  a
amosar unha actitude de respecto e tolerancia a culturas distintas á nosa.
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-O coñecemento dos pormenores  do exército  romano e  da  relación de sometemento que
Roma impuxo móstranos a importancia de potenciar as relacións pacíficas entre os pobos.
-O estudio do Imperio Romano e do mundo grego pode servir  como base para a reflexión
sobre as diferentes formas de goberno, e a conveniencia de manter un sistema democrático
fronte á tiranía. A diversidade de sacerdotes e manifestacións relixiosas en Roma potencia a
tolerancia no ámbito relixioso.
-Analizar e recoñecer as aportacións históricas, políticas e literarias de Grecia no fomento da
paz, as relacións entre os diversos pobos e a convivencia axudarán a    apreciar a pervivencia e
trascendencia do legado grego en Europa.
-O estudio da lingua latina e a súa evolución serve para recoñecer os múltiples lazos de unión
que existen entre a nosa cultura e a doutros países europeos. Á vez, favorece o achegamento
cara á interculturalidade e a globalización.

Educación moral e cívica.
- Utilizar a lingua oral e escrita como instrumento para relacionarse cos demais.
- Reflexionar sobre o uso da lingua como medio para transmitir ideas, pensamentos e opinións,
respectando os xuízos e opinións alleos.
-  Alcanzar  un compromiso persoal  para a  conservación do patrimonio artístico,  lingüístico e
cultural.
-- Fomentar o diálogo como forma de solución de   diferenzas, mediante a análise e comentario
de situacións da historia de Grecia e Roma.

Educación ambiental.
- Estudo das modificacións que o home provocou no seu ámbito para o seu desenvolvemento.
- Estudo dos hábitos alimenticios de gregos e romanos así como dos seus costumes referentes
ao coidado do corpo e mente.
- Recoñecer e identificar na contorna restos arqueolóxicos que se relacionen coa cultura clásica.
- Comprometerse no mantemento e conservación de toda pegada do mundo clásico.
Educación para o lecer.
- Identificar en festas e espectáculos actuais a súa orixe grecolatina.
- Apreciar e valorar como un legado da civilización grecolatina a pervivencia de moitos deportes
actuais e dos Xogos Olímpicos en particular.
En definitiva, preténdese que os alumnos recoñezan as situacións de discriminación de certas
clases e grupos sociais, busquen e analicen as
achegas dos autores antigos a favor da paz e da convivencia. Ademais engádese a necesidade de
expresarse con liberdade respectando sempre a
opinión dos demais e recoñecendo así o enriquecedor da diversidade.

VI. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA 
PROGRAMACIÓN 

    Todo  documento que  programe  unha maneira  de  levar  a  cabo uns  obxectivos
determinados  debe  ser  el  mesmo  avaliado  para  determinar  en  que  medida  foron
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acadados  os  obxectivos  pretendidos.  Unha  programación  didáctica  como  a  que  se
presenta  neste  documento  debe,  por  tanto,  prever  unha  forma  de  avaliación.  A
avaliación  da  programación  como  proceso  de  ensino-  aprendizaxe  basearase  nos
seguintes criterios e a súa consecución:
 A  adecuación  de  obxectivos  e  contidos  ás  características  e  necesidades  do

alumnado.
 A adecuación  dos  criterios  de  avaliación  ás  necesidades  e  características  do

alumnado.
 As aprendizaxes acadadas polo alumnado.
 A programación didáctica e o seu desenvolvemento.
 Os procedementos de avaliación do alumnado.

Neste caso a avaliación levarase a cabo por medio de enquisas periódicas que se
pasarán ao alumnado, con tres apartados:

 Avaliación da materia
 Avaliación da profesora
 Avaliación do propio alumno.

Deixaremos  constancia  nos  informes  do  departamento  dos  resultados
correspondentes, e das posibles modificacións que se consideren necesarias.

VII.CONSTANCIA DE INFORMACIÓN AO ALUMNADO E 
AOS PAIS 

Ao comezo do curso informarase aos alumnos e aos pais/nais/titores

alomenos dos seguintes apartados da programación,mediante a súa 

publicación na páxina web do centro:

1 Contidos temporalizados. 

3 Estándares de aprendizaxe /mínimos

4 Procedementos/Instrumentos de avaliación.

5 Criterios de cualificación.

6 Programa de recuperación pendentes  (se é o caso)

Cambre, setembro 2022

María José Dios Suárez
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