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INTRODUCIÓN e CONTEXTUALIZACIÓN 

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

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

composto por 12 parroquias. 

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

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

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

abarca desde o norte da provincia a Santiago de Compostela, atravesa o 

municipio.  

Aínda sendo un municipio relativamente pouco extenso, posúe dúas zonas 

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

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

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

parroquias situadas ao sur a paisaxe continúa sendo rural. 

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

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

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

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

de visóns. 

ETIMOLOXÍA 

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

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

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_La_Coru%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Galicia
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_La_Coru%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_de_La_Coru%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Culleredo
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_La_Coru%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Camino_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Compostela
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Temple_(Cambre)
https://es.wikipedia.org/wiki/Kiwi_(fruta)
https://es.wikipedia.org/wiki/Vis%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cambre#cite_note-3
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Cambra, que viría a indicar que neste territorio existían varios muíños de río. 

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

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

 

Zonas de Interés 

 

Igrexa de Santa María de Cambre (s. XIII). 

 A Vila romana, convertida actualmente nun pequeno museo 

arqueolóxico. 

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

XIII. 

 Un tramo do Camiño Inglés (Camiño de Santiago). 

 Paisaxes que se estenden entre Cecebre e Bribes, cuxas 

tupidas fragas inspiraron ao escritor e periodista coruñés Wenceslao 

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

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

 Casa Museo do escritor Wenceslao Fernández Flórez, coñecida 

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

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

escritor 

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

del río Mero e río Barcés. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_geogr%C3%A1fico-estad%C3%ADstico-hist%C3%B3rico_de_Espa%C3%B1a_y_sus_posesiones_de_Ultramar
https://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_geogr%C3%A1fico-estad%C3%ADstico-hist%C3%B3rico_de_Espa%C3%B1a_y_sus_posesiones_de_Ultramar
https://es.wikipedia.org/wiki/Villa_romana_de_Cambre
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_Santa_Mar%C3%ADa_(Cambre)
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XII
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Cecebre
https://es.wikipedia.org/wiki/Bribes
https://es.wikipedia.org/wiki/Bre%C3%B1al
https://es.wikipedia.org/wiki/Wenceslao_Fern%C3%A1ndez_Fl%C3%B3rez
https://es.wikipedia.org/wiki/Wenceslao_Fern%C3%A1ndez_Fl%C3%B3rez
https://es.wikipedia.org/wiki/El_bosque_animado
https://es.wikipedia.org/wiki/1943
https://es.wikipedia.org/wiki/2001
https://es.wikipedia.org/wiki/Embalse_de_Abegondo-Cecebre
https://es.wikipedia.org/wiki/1975
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Mero
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Barc%C3%A9s&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iglesia_de_Santa_Mar%C3%ADa_de_Cambre_2006.jpg
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 Ponte medieval de O Burgo, que une Cambre co municipio 

de Culleredo sobre a Ría do Burgo. Construído polos cabaleiros 

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

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

beneficiarse do cobro de impostos aos mercadores que o atravesasen. 

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

DEMOGRAFÍA 

 

 

Pode observarse que nos últimos decenios a poboación foi aumentando 

considerablemente, o que redunda en beneficio dos habitantes do concello e 

nos seus servizos. 

Aínda así debo dicir que a zona na que precisamente se encontra situado o 

IES (Sigrás) está moi mal comunicada no que a transporte público se refire 

respecto  a outras zonas deste mesmo concello. Neste sentido non parece 

unha área que estea situada na contorna de influencia da cidade da Coruña. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_El_Burgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Culleredo
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADa_del_Burgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pazo_de_Cela
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Juli%C3%A1n_de_Cela
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O IES “DAVID BUJÁN”, coma xa dixen antes,  está situado na parroquia 

de Sigrás xunto ao polideportivo Os Campóns e o seu alumnado procede das 

moi variadas parroquias do concello así coma de diferentes   extraccións  

socio – económicas familiares. 

O instituto (único de España) ten recibido o premio Erasmus  + en decembro 

do pasado curso e participa en proxectos europeos de intercambio de 

alumnado e profesorado con moitos outros europeos. 

 

 

 

 

 

Un instituto lleno de vida 
Ciencia y música son las grandes ofertas del IES David 

Buján de Cambre, un centro en el que estudiar es solo una 
actividad más 
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  El IES David Buján, único       

centro de España distinguido 

con el premio Erasmus + 
Porén, aínda que respecto á lingua cooficial propia da comunidade, a galega, 

o alumnado ten as competencias superadas dun nivel B1 ao final da 

Secundaria Obrigatoria e dun B2 ao final do Bacharelato e coñece e sabe 

expresarse correctamente nela , esta non é de fala habitual entre eles nin 

sequera entre estes nos que é a lingua normalizada de comunicación nas súas 

casas e co profesorado que fala de xeito habitual na lingua propia da 

comunidade nas súas clases. Dalgún xeito chegaría a parecer que o 

alumnado ten máis dificultades para se expresar na lingua propia que en 

inglés. 
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PROFESORA: VANESSA GARCÍA CALVO 

COMPETENCIAS DO SISTEMA EDUCATIVO 

Competencias clave 

CL  Comunicación lingüística 

CD  Competencia dixital 

CA  Aprender a aprender 

CS  Competencias sociais e cívicas 

CI  Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

CC  Conciencia e expresións culturais 

 

CL Comunicación lingüística  

A competencia en comunicación lingüística é o resultado da acción 

comunicativa dentro de prácticas sociais determinadas, nas  cales o individuo 

actúa con outros interlocutores e a través de textos nun gran número de 

modalidades, formatos e soportes. Representa unha vía de coñecemento e 

contacto coa diversidade cultural, que implica un factor de enriquecemento 

para a propia competencia e que adquire unha particular relevancia no caso 

das linguas estranxeiras. Por tanto, un enfoque intercultural no ensino e 

aprendizaxe das linguas supoñe unha importante contribución ao 

desenvolvemento da competencia en comunicación lingüística do alumnado. 

Para o adecuado desenvolvemento de esta competencia resulta necesario 

abordar a consideración dos distintos aspectos que interveñen nela, debido á 

súa complexidade. Para isto, débese atender aos cinco compoñentes que a 

constitúen e ás dimensións nas que se concretan:  

1) A compoñente lingüística comprende diversas dimensións: a léxica, a 

gramatical, a semántica, a fonolóxica, a ortográfica e a ortoépica, 

entendida esta como a articulación correcta do son a partir da 

representación gráfica da lingua.  
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2) A compoñente sociocultural inclúe dúas dimensións: a que fai 

referencia ao coñecemento do mundo e a dimensión intercultural.  

3)  A compoñente estratéxica permite ao individuo superar as 

dificultades e resolver os problemas que xorden no acto 

comunicativo. Inclúe tanto destrezas e estratexias comunicativas 

para a lectura, a escritura, a fala, a escoita e a conversa, como 

destrezas vinculadas co tratamentos da información, a lectura 

multimedia e a produción de textos electrónicos en diferentes 

formatos; así mesmo, tamén forman parte deste compoñente as 

estratexias xerais de carácter cognitivo, meta cognitivo e socio 

afectivo que o individuo emprega para se comunicar eficazmente, 

aspectos fundamentais.  

4) A compoñente persoal que intervén na interacción comunicativa en tres 

dimensións: a actitude, a motivación e os riscos da personalidade. 

 

A porcentaxe dedicada á Competencia en comunicación lingüística na 

materia de CULTURA CLÁSICA  (3º ESO)  é dun 20 %. 

 

CD Competencia dixital   

A competencia dixital é aquela que implica o uso creativo, crítico e seguro 

das tecnoloxías da información e comunicación para acadar os obxectivos 

relacionados co traballo, a aprendizaxe, o uso do tempo libre, a inclusión e a 

participación a sociedade. 

Esta competencia supón, ademais da adecuación aos cambios que introducen 

as novas tecnoloxías na alfabetización, a lectura e a escritura, un conxunto 

novo de coñecementos, habilidades e actitudes necesarias hoxe en día para 

ser competente en nun entorno dixital. 

Para o adecuado desenvolvemento da competencia dixital resulta necesario 
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abordar:  

1)  A información: isto leva a comprensión de como se xestiona a 

información e de como se pon  a disposición dos usuarios, así como o 

coñecemento e manexo de diferentes motores de busca e bases de datos, 

sabendo elixir aqueles que responden mellor ás propias necesidades da 

información. 

2) Saber transformar a información en coñecemento a través da selección 

apropiada de diferentes opcións de almacenamento.  

3) A CD implica saber que recursos poden compartirse publicamente e o 

valor que teñen, é dicir, coñecer de que maneira as tecnoloxías e os 

medios de comunicación poden permitir diferentes formas de 

participación e colaboración para a creación de contidos que produzan un 

beneficio común. Isto supón o coñecemento de cuestións éticas como la 

identidade dixital e as normas de interacción dixital.  

4) A creación de contidos: implica saber como os contidos dixitais poden 

realizarse en diversos formatos (texto, escoita, vídeo, imaxes), así como 

identificar os programas/aplicacións que mellor se adaptan ao tipo de 

contido que se quere crear.  

5) A seguridade: implica coñecer os distintos riscos asociados ao uso das 

tecnoloxías e dos recursos en liña e as estratexias actuais para evitalos, o 

que supón identificar os comportamentos adecuados no ámbito dixital 

para protexer a información, propia e doutras persoas, así como coñecer 

os aspectos de adicción das tecnoloxías.  

 

A porcentaxe dedicada á Competencia dixital na materia de 

CULTURA CLÁSICA é dun 10 %. 
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CA Aprender a aprender. 

 A competencia de aprender a aprender é fundamental para a aprendizaxe 

permanente que se produce ao longo da vida e que ten lugar en distintos 

contextos formais, non formais e informais. Esta competencia caracterízase 

pola habilidade para iniciar e organizar a aprendizaxe, e persistir nela. Isto 

esixe, en primeiro lugar, a capacidade para auto motivarse por aprender 

En segundo lugar, en canto á organización e xestión da aprendizaxe, a 

competencia de aprender a aprender require coñecer e controlar os propios 

procesos de aprendizaxe para axustalos aos tempos e ás demandas das tarefas 

e actividades que conducen á aprendizaxe.  A competencia de aprender a 

aprender desemboca nunha aprendizaxe cada vez más eficaz e autónoma. 

Para o adecuado desenvolvemento do sentido da iniciativa e espírito 

emprendedor, resulta necesario abordar:  

 A autoconciencia que ten acerca do que sabe e descoñece, do que é 

quen de aprender, do que lle interesa, etc. 

  O coñecemento da disciplina na que se localiza a tarefa de 

aprendizaxe e o coñecemento do contido concreto e as demandas da 

propia tarefa.  

 O coñecemento sobre as distintas estratexias posibles para afrontar a 

tarefa.  

 A motivación e a confianza son cruciais para a adquisición desta 

competencia. Ambas se potencian desde a formulación de metas realistas a 

curto, medio e longo prazo. Ao se acadar as metas aumenta a percepción de 

autoeficacia e   confianza, e con iso elévanse os obxectivos de aprendizaxe 

de forma progresiva.  

 

A porcentaxe dedicada á Competencia de aprender a aprender na materia 

de CULTURA CLÁSICA é dun 10 %. 
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    CS Competencias sociais e cívicas.  

As competencias sociais e cívicas implican a habilidade e capacidade para 

empregar os coñecementos e actitudes sobre a sociedade –entendida 

desde as diferentes perspectivas, na súa concepción dinámica, cambiante 

y complexa–, para interpretar fenómenos e problemas sociais en 

contextos cada vez más diversificados. 

A competencia social relaciónase co benestar persoal e colectivo.  

Esixe entender o modo en que as persoas poden procurarse un estado de 

saúde física e mental óptimos, tanto para elas mesmas como para as  súas 

familias e para o seu entorno social próximo, e saber como un estilo de 

vida saudable pode contribuír a isto. 

b)  A competencia cívica baséase no coñecemento crítico dos conceptos de 

democracia, xustiza , igualdade, cidadanía e dereitos civís, así como da súa 

formulación no Estatuto de Galiza, a Constitución española, a Carta dos 

Dereitos Fundamentais da Unión Europea e en declaracións internacionais, 

e da súa aplicación por parte das diversas institucións a escala local, 

autonómica, nacional, europea e internacional. 

 Engloba, tamén a comprensión dos procesos sociais e culturais de carácter 

migratorio que implican a existencia de minorías culturais e sociedades 

híbridas nun mundo globalizado. 

Por tanto, para o adecuado desenvolvemento destas competencias, é 

necesario comprender e entender as experiencias colectivas e a organización 

e funcionamento do pasado e presente das sociedades, a realidade social do 

mundo no que se vive, os seus conflitos e as motivacións destes, os 

elementos que son comúns e os que son diferentes, así como os espazos e 

territorios nos que se desenvolve a vida dos grupos humanos, e seus logros e 

problemas, para se comprometer persoal e colectivamente na súa mellora, e 

así particípase de forma activa, eficaz  construtiva  na vida social e 
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profesional. 

Adquirir estas competencias supón ser capaz de se poñer no lugar do              

outro, aceptar as diferenzas, ser tolerante y respectar os valores, as crenzas, 

as culturas e a historia persoal e colectiva dos outros; é dicir, axuntar o 

individual e o social, o privado e o público en pos de solucións construtivas 

dos conflitos e problemas da sociedade democrática.  

Así  mesmo, estas competencias incorporan formas de comportamento 

individual que capacitan ás persoas para convivir nunha sociedade cada vez 

máis plural, dinámica, cambiante e complexa para se relacionar cos demais; 

cooperar, comprometerse e afrontar os conflitos e propoñer activamente 

perspectivas de afrontamento, así como tomar perspectiva, desenvolver a 

percepción do individuo en relación á súa capacidade para influír no social e 

elaborar argumentacións baseadas en evidencias. 

 

A porcentaxe dedicada ás Competencias sociais e cívicas na 

materia de CULTURA CLÁSICA é dun 10 % 

 

CI Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

Esta competencia está presente nos ámbitos persoal, social, escolar e laboral 

nos que se desenvolven as persoas, permitíndolles o desenvolvemento das 

súas actividades e o aproveitamento de novas oportunidades.  

Constitúe, igualmente, o cimento doutras capacidades e coñecementos máis 

específicos, e inclúe a conciencia dos valores éticos relacionados. 

Para o adecuado desenvolvemento da competencia sentido da iniciativa e 

espírito emprendedor resulta necesario abordar: 

1) A capacidade creadora e de innovación: creatividade e imaxinación; 

auto coñecemento e autoestima; autonomía e independencia; interese 

e esforzo; espírito emprendedor; iniciativa e innovación. 
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2)  A capacidade de planificación, organización, xestión e toma de 

decisións; habilidade para traballar tanto individualmente como de 

xeito colaborador dentro dun equipo; sentido da responsabilidade. A 

capacidade de asunción e xestión de riscos e manexo do incertidume: 

comprensión e asunción de riscos; capacidade para xestionar el risco 

e manexar o incertidume. 

3) Sentido crítico e da responsabilidade: sentido e pensamento crítico; 

sentido da responsabilidade. 

 

 A porcentaxe dedicada á Competencia do sentido da 

iniciativa e espírito emprendedor  na materia de CULTURA 

CLÁSICA é dun 5 %. 

 

 CEC Conciencia e expresións culturais.  

A competencia en conciencia e expresión cultural implica coñecer, 

comprender, apreciar e valorar con espírito crítico, cunha actitude aberta e 

respectuosa, as diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas 

como fonte de enriquecemento e desfrute persiña e consideralas como parte 

da riqueza e patrimonio dos pobos e da Humanidade. 

Esta competencia incorpora tamén un compoñente expresivo referido á 

propia capacidade estética e creadora e ao dominio daquelas capacidades 

relacionadas cos diferentes códigos artísticos e culturais, para poder 

utilizalas como medio de comunicación e expresión persoal. Implica 

igualmente manifestar interese pola participación na vida cultural  por 

contribuír á conservación do patrimonio cultural e artístico, tanto da propia 

comunidade coma doutras. 

Para o adecuado desenvolvemento da competencia para a conciencia  e 

expresión culturais resulta necesario abordar: 
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1)  O coñecemento, estudo e comprensión tanto dos distintos estilos e 

xéneros artísticos como das principais obras e producións do 

patrimonio cultural e artístico en distintos períodos históricos, as súas 

características e as súas relacións coa sociedade na que se crean, así 

como as características das obras de arte producidas, todo iso 

mediante o contacto coas obras de arte. Está relacionada, igualmente, 

coa creación da identidade cultural como cidadán dun país.  

2) A aprendizaxe das técnicas e recursos das diferentes linguaxes 

artísticas e formas de expresión cultural, así como da integración de 

distintas linguaxes.  

3) O desenvolvemento da capacidade e intención de expresarse e 

comunicar ideas, experiencias e emocións propias, partindo da 

identificación do potencial artístico persoal (aptitude/talento). 

Refírese tamén á capacidade de percibir, comprender e enriquecerse 

con las producións do mundo da Arte e da cultura.  

4) O interese, aprecio, respecto, desfrute e valoración crítica das obras 

artísticas e culturais que se producen na sociedade, cun espírito 

aberto, positivo e solidario. 

5) A promoción da participación na vida e na actividade cultural da  

sociedade en que se vive, ao longo de toda la vida. Isto leva implícitos 

comportamentos que favorecen a convivencia social. 

6)  O desenvolvemento da capacidade do esforzo, constancia e 

disciplina como requisitos necesarios para a creación de calquera 

produción artística de calidade, así como habilidades de cooperación 

que permitan a realización de traballos colectivos. 

A porcentaxe dedicada á Conciencia e expresións culturais na 

materia de CULTURA CLÁSICA é dun 50 % 
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Contribución ás competencias clave. Concreción dos estándares de 

aprendizaxe avaliables da materia que forman parte dos perfís 

competenciais 

Bloque 1. Xeografía 

 1. Grecia: marco xeográfico   

  2. Roma: marco xeográfico 

Bloque 2. Historia 

1. Marco histórico: as orixes  

2. Períodos da historia 

Bloque 3. Mitoloxía  

1. Mitos gregos e romanos: deuses e heroes 

Bloque 4. Arte  

1. As artes grega e romana: supervivencia dos modelos clásicos no mundo 

actual 

Bloque 5. Sociedade e vida cotiá  

1. Sistemas políticos:  

- As poleis gregas: aristocracia e democracia  

- A República romana e o Imperio  

2. Principais grupos sociais  

3. A familia  

4. O traballo e o ocio: os oficios, a ciencia e a técnica  

- Festas e espectáculos 

Bloque 6. Lingua/léxico  

1. As orixes da escritura  

2. Orixes dos alfabetos  

3. Orixe común do grego e latín: el indoeuropeo  

4. As linguas romances: a lingua galega  

5. Supervivencia de elementos lingüísticos grecolatinos 



17 

 

Bloque 7. Supervivencia en la actualidade  

Presenza da civilización clásica no mundo actual 

 

Concreción dos obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares 

de aprendizaxe competencias clave. 

Bloque 1. Xeografía  

1. Localizar nun mapa fitos xeográficos relevantes para o coñecemento das 

civilizacións grega  e romana.  

1.1.  Sinala sobre un mapa o marco xeográfico onde se sitúan no momento 

de apoxeo das civilizacións grega e romana, delimitando el ámbito de 

influencia de cada unha delas con relativa precisión, os puntos xeográficos, 

cidades ou restos arqueolóxicos máis coñecidos pola súa relevancia 

histórica.  

2. Identificar e describir a grandes riscos o marco xeográfico no que se 

desenvolven as culturas de Grecia e Roma no momento do seu apoxeo.  

2.1. Enumera aspectos do marco xeográfico que poden ser considerados 

determinantes para comprender as circunstancias que dan lugar ao apoxeo 

das civilizacións grega e romana e explica os factores principais que 

xustifican esta relevancia. 

Bloque 2. Historia  

1. Identificar algúns fitos esenciais na historia de Grecia e Roma e coñecer 

as  súas repercusións.  

1.1.  Describe os principais fitos da historia de Grecia e Roma, identificando 

as circunstancias que os orixinan, os principais actores e as súas 

consecuencias, e mostrando con exemplos a súa influencia na nosa historia. 

2. Identificar e describir o marco histórico no que se desenvolve a cultura de 

Grecia e Roma.  

2.1.  Distingue, a grandes riscos, as diferentes etapas da historia de Grecia e 
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Roma, nomeando os principais fitos asociados a cada unha delas.  

2.2.  Establece relacións entre determinados fitos de la historia de Grecia e 

Roma e outros asociados a outras culturas.  

2.3.  Sitúa dentro de un eixe cronolóxico o marco histórico no que se se 

desenvolven as civilizacións grega e romana, identificando as conexións 

máis importantes que presentan con outras civilizacións anteriores e 

posteriores. 

Bloque 3. Mitoloxía 

 1. Coñecer os principais deuses da mitoloxía grecolatina. 

 1.1.  Pode nomear coa súa denominación grega e latina @s  principais 

deusas e deuses e heroes da mitoloxía grecolatina, sinalando os riscos que os 

caracterizan, os seus atributos e o seu ámbito de influencia.  

2. Coñecer os mitos e heroes grecolatinos e establecer semellanzas e 

diferenzas entre os mitos e heroes antigos e actuais. 

 2.1.  Sinala semellanzas e diferenzas entre os mitos de la antigüidade clásica 

e os pertencentes a outras culturas, comparando o seu tratamento na literatura 

ou na tradición relixiosa.  

2.2. Compara os heroes da mitoloxía clásica cos actuais, sinalando as 

semellanzas e as principais diferenzas entre uns e outros e asociándoas a 

outros riscos culturais propios de cada época.  

Bloque 4. Arte  

1.  Coñecer as características fundamentais da arte clásica e relacionar 

manifestacións artísticas actuais cos seus modelos clásicos.  

1.1.  Recoñece en imaxes as características esenciais da arquitectura grega e 

romana identificando razoadamente mediante elementos visibles a orde 

arquitectónica á que pertencen os monumentos más significativos.  

1.2.  Recoñece en imaxes as esculturas gregas e romanas máis célebres 

encadrándoas nun período histórico e identificando nelas motivos 
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mitolóxicos, históricos ou culturais.  

1.3.  Describe as características e explica a función das principais obras 

arquitectónicas da arte grega (templos, teatros, anfiteatros, circos, pontes, 

acuedutos..), ilustrando con exemplos a súa influencia en modelos 

posteriores. 2. Coñecer algúns dos monumentos clásicos más importantes del 

patrimonio español e galego. 

2.1.  Localiza nun mapa e describe os monumentos clásicos más 

significativos que forman parte do patrimonio do que foron Hispania, en 

xeral, e Gallaecia en particular,  identificando a partir de elementos concretos 

o seu estilo  e cronoloxía aproximada.                                                                                                                                                  

Bloque 5. Sociedade e vida cotiá. 

1.  Coñecer as características das principais formas de organización política 

presentes no mundo clásico establecendo semellanzas y diferenzas entre elas. 

1.1. Nomea os principais sistemas políticos da antigüidade clásica 

describindo, dentro de cada un deles, a forma de distribución y exercicio do 

poder, as institucións existentes, o papel que estas desempeñan e os 

mecanismos de participación política.  

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

Roma e a súa superpervivencia na sociedade actual.  

2.1.  Describe a organización da sociedade grega e romana, explicando as 

características das distintas clases sociais e os papeis atribuídos a cada unha 

delas, relacionando estes aspectos cos valores cívicos existentes na época e 

comparándoos cos actuais.  

3. Coñecer a composición da familia e os roles asignados aos seus membros. 

3.1.  Identifica e explica os diferentes papeis que desempeñan dentro da 

familia cada un dos seus membros, identificando e explicando a través deles 

estereotipos culturais  comparándoos cos actuais.  

4. Identificar as principais formas de traballo e de ocio existentes na 
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antigüidade. 

  4.1. Identifica e describe formas de traballo e relaciónaas cos coñecementos 

científicos e técnicos da época, explicando a súa influencia no progreso da 

cultura occidental.  

4.2. Describe las principais formas de ocio das sociedades grega e romana, 

analizando a súa finalidade, os grupos aos que van dirixidas e a súa función 

no desenvolvemento da identidade social.  

4.3.  Explica a orixe e natureza dos Xogos Olímpicos, comparándoos e 

destacando a súa importancia con respecto a outras festividades deste tipo 

existentes na época.    

Bloque 6. Lingua / Léxico  

1. Coñecer a existencia de diversos tipos de escritura e distinguilas entre si. 

1.1.  Recoñece, diferentes tipos de escritura, clasificándoos conforme á súa 

natureza, e explicando alcuño dos riscos que distinguen uns doutros.  

2. Distinguir distintos tipos de alfabetos usados na actualidade. 

 2.1.  Nomea e describe os riscos principais dos alfabetos más utilizados no 

mundo occidental, diferenciándoos de outros tipos de escrituras.  

3. Coñecer a orixe común das diferentes linguas.  

3.1. Enumera y localiza en un mapa las principais ramas da familia das 

linguas indoeuropeas.  

4. Comprender a orixe común das linguas romances.  

4.1.  Describe a evolución das linguas romances a partir do latín como un 

proceso histórico, explicando e ilustrando con exemplos os elementos que  

evidencian de maneira más visible a súa orixe común e o parentesco existente 

entre elas.  

5. Identificar as linguas romances e non romances da Península Ibérica e 

localizalas nun mapa.  

5.1.  Identifica as linguas que se falan en España, diferenciando pola súa 
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orixe romances e non romances e delimitando nun mapa as zonas nas que 

son empregadas.  

6.  Identificar léxico común, técnico e científico de orixe grecolatina na 

propia lingua e sinalara súa relación coas palabras latinas ou gregas 

orixinarias. 

 6.1.  Recoñece e explica o significado dalgúns dos helenismos e latinismos 

máis frecuentes utilizados no léxico das linguas faladas en España, 

explicando o seu significado a partir do termo de orixe.  

6.2. Explica o significado de palabras a partir da súa descomposición e 

análise etimolóxica das súas partes.  

6.3.  Pode definir algúns termos científico-técnicos de orixe grecolatina 

partíndoo do significado das palabras latinas ou gregas das que proceden. 

  Bloque 7. Supervivencia na actualidade 

 1. Recoñecer a presencia da civilización clásica nas artes e na organización 

social e política.  

1.1.  Sinala e describe algúns aspectos básicos da cultura e a civilización 

grecolatina que teñan chegado até a actualidade, demostrando a súa vixencia 

nunha e outra época mediante exemplos.  

2. Coñecer a superpervivencia da mitoloxía e os temas lendarios nas 

manifestacións artísticas actuais.  

2.1. Amosa a superpervivencia da mitoloxía e los temas lendarios mediante 

exemplos de manifestacións artísticas contemporáneas en las que están 

presentes estes motivos.  

3.  Identificar os aspectos máis importantes da historia de Grecia e Roma e a 

súa presencia en España en xeral e na nosa comunidade en particular e 

recoñecer as pegadas da cultura grecorromana en diversos aspectos da 

civilización actual.  

3.1.  Enumera e explica algúns exemplos concretos nos que se pon de 
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manifesto a influencia que o mundo clásico tivo na  historia e nas  tradicións. 

4.  Realizar traballos de investigación sobre a superpervivencia da 

civilización clásica na contorna, empregando las tecnoloxías da información 

e da comunicación.  

4.1. Emprega as Tecnoloxías da Información e Comunicación para recoller 

información e realizar traballos de investigación acerca da superpervivencia 

da civilización clásica na nosa cultura.  

Indicadores de avaliación do primeiro trimestre  

ALUMNO/A: 

Non acada os          Non acada os niveis      Supera os niveis             Supera satisfactoriamente 

niveis mínimos    mínimos establecidos    mínimos establecidos     os niveis mínimos  

establecidos                                                                                        establecidos 

Sitúa cidades e rexións no marco xeográfico da antiga Grecia. 

Coñece as características das poleis. 

Coñece datos básicos das guerras médicas e das guerras do Peloponeso. 

Define conceptos clave da organización política das poleis. 

Explica o papel da muller en Atenas. 

Explica aspectos básicos da sociedade espartana. 

Identifica os reinos dos diádocos (os antigos xenerais de Alexandre Magno que se 

converteron en reis) nun mapa do Imperio de Alexandre. 

Coñece os feitos principais da vida de Alexandre Magno. 

Identifica imaxes de deuses e coñece os seus riscos principais. 

Recoñece o carácter das respostas do oráculo de Delfos a partir de feitos lendarios. 

Relaciona  o desenvolvemento dos Xogos deportivos. Explica as probas e identifícaas 

coas súas  imaxes correspondentes. 

Coñece os principais relatos da Ilíada. 

Relaciona episodios relevantes da Odisea. 

Relaciona as características principais do teatro grego. 

Distingue riscos propios da traxedia e da comedia. 

Clasifica esculturas segundo o período ao que corresponden (arcaico, clásico, 

helenístico). 

Indicadores de avaliación do segundo trimestre 
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Identifica os feitos principais da fundación lendaria de Roma a partir da lectura de Tito 

Livio. 

Coñece os feitos máis relevantes da lenda da fundación de Roma. 

Identifica os principais edificios da antiga Roma en imaxes e explica a súa utilidade. 

Identifica riscos fundamentais das institucións republicanas da antiga Roma. 

Explica os cargos do cursus honorum. 

Completa un eixe cronolóxico cos feitos máis relevantes a vida de Xulio César. 

Identifica as características dos escravos en Roma. 

Explica a condición de los libertos. 

Identifica diversos tipos de gladiadores a partir de imaxes da arte antiga. 

Identifica os restos máis relevantes da cidade de Pompeia. 

Explica cales eran as estancias dunhas termas romanas e cal o  seu funcionamento. 

Investiga e expón os feitos máis relevantes dalgúns emperadores romanos 

Indicadores de avaliación do terceiro trimestre  

Expón os feitos principais da chegada dos romanos á península Ibérica e da fundación e 

historia de Mérida. 

Coñece as funciones dos cargos que gobernaban las colonias romanas. 

Identifica e explica a indumentaria dun soldado romano. 

Coñece os campamentos romanos e os seus artefactos de guerra. 

Describe os elementos dunha vía romana. 

Coñece as características principais da familia romana. 

Coñece o rol do pater familias. 

Coñece as características que definen os diversos tipos de vivendas romanas e as 

identifica nas imaxes. 

Describe unha domus. 

Coñece os riscos principais da relixiosidade romana. 

Coñece os diversos tipos de enterro. 

Explica a formación da lingua latina e das linguas románicas. 

Coñece os riscos básicos das invasións bárbaras nas terras do Imperio romano. 

 

 

 

 



24 

 

Grao mínimo de consecución para superar a materia 

Xeografía 

Sinala sobre un mapa o marco xeográfico onde se sitúan no momento de 

apoxeo das civilizacións grega e romana os puntos xeográficos, cidades ou 

restos arqueolóxicos máis coñecidos pola súa relevancia histórica. 

Historia 

Distingue, a grandes riscos, as diferentes etapas da historia de Grecia e 

Roma, nomeando os principais fitos asociados a cada unha delas. 

Mitoloxía 

Nomea coa súa denominación grega e latina as / os  principais deusas e 

deuses e heroes da mitoloxía grecolatina, sinalando os riscos que os 

caracterizan, os seus atributos e o seu ámbito de influencia.  

Sinala semellanzas e diferenzas entre os mitos de la antigüidade clásica e os 

pertencentes a outras culturas, comparando o seu tratamento na literatura ou 

na tradición relixiosa.  

Arte 

Recoñece en imaxes as características esenciais da arquitectura grega e 

romana identificando razoadamente mediante elementos visibles a orde 

arquitectónica á que pertencen os monumentos más significativos.  

Recoñece en imaxes as esculturas gregas e romanas máis célebres 

encadrándoas nun período histórico e identificando nelas motivos 

mitolóxicos, históricos ou culturais 
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Concreción dos obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares 

de aprendizaxe e competencias clave. 

Indicadores de avaliación do primeiro trimestre  

ALUMNO/A: 

Non acada os          Non acada os niveis      Supera os niveis             Supera satisfactoriamente 

niveis mínimos    mínimos establecidos    mínimos establecidos     os niveis mínimos  

establecidos                                                                                        establecidos 

Sitúa cidades e rexións no marco xeográfico da antiga Grecia. 

Coñece as características das poleis. 

Coñece datos básicos das guerras médicas e das guerras do Peloponeso. 

Define conceptos clave da organización política das poleis. 

Explica o papel da muller en Atenas. 

Explica aspectos básicos da sociedade espartana. 

Identifica os reinos dos diádocos (os antigos xenerais de Alexandre Magno que se 

converteron en reis) nun mapa do Imperio de Alexandre. 

Coñece os feitos principais da vida de Alexandre Magno. 

Identifica imaxes de deuses e coñece os seus riscos principais. 

Recoñece o carácter das respostas do oráculo de Delfos a partir de feitos lendarios. 

Relaciona  o desenvolvemento dos Xogos deportivos. Explica as probas e identifícaas 

coas súas  imaxes correspondentes. 

Coñece os principais relatos da Ilíada. 

Relaciona episodios relevantes da Odisea. 

Relaciona as características principais do teatro grego. 

Distingue riscos propios da traxedia e da comedia. 

Clasifica esculturas segundo o período ao que corresponden (arcaico, clásico, 

helenístico). 

Indicadores de avaliación do segundo trimestre 

Identifica os feitos principais da fundación lendaria de Roma a partir da lectura de Tito 

Livio. 

Coñece os feitos máis relevantes da lenda da fundación de Roma. 

Identifica os principais edificios da antiga Roma en imaxes e explica a súa utilidade. 

Identifica riscos fundamentais das institucións republicanas da antiga Roma. 
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Explica os cargos do cursus honorum. 

Completa un eixe cronolóxico cos feitos máis relevantes a vida de Xulio César. 

Identifica as características dos escravos en Roma. 

Explica a condición de los libertos. 

Identifica diversos tipos de gladiadores a partir de imaxes da arte antiga. 

Identifica os restos máis relevantes da cidade de Pompeia. 

Explica cales eran as estancias dunhas termas romanas e cal o  seu funcionamento. 

Investiga e expón os feitos máis relevantes dalgúns emperadores romanos 

Indicadores de avaliación do terceiro trimestre  

Expón os feitos principais da chegada dos romanos á península Ibérica e da fundación e 

historia de Mérida. 

Coñece as funciones dos cargos que gobernaban las colonias romanas. 

Identifica e explica a indumentaria dun soldado romano. 

Coñece os campamentos romanos e os seus artefactos de guerra. 

Describe os elementos dunha vía romana. 

Coñece as características principais da familia romana. 

Coñece o rol do pater familias. 

Coñece as características que definen os diversos tipos de vivendas romanas e as 

identifica nas imaxes. 

Describe unha domus. 

Coñece os riscos principais da relixiosidade romana. 

Coñece os diversos tipos de enterro. 

Explica a formación da lingua latina e das linguas románicas. 

Coñece os riscos básicos das invasións bárbaras nas terras do Imperio romano. 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

Xeografía. 

Sinala sobre un mapa o marco xeográfico onde se sitúan no momento de 

apoxeo das civilizacións grega e romana os puntos xeográficos, cidades ou 

restos arqueolóxicos máis coñecidos pola súa relevancia histórica. 
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Historia 

  Distingue, a grandes riscos, as diferentes etapas da historia de Grecia e 

Roma, nomeando os principais fitos asociados a cada unha delas. 

Mitoloxía 

 Pode nomear coa súa denominación grega e latina as / os  principais deusas 

e deuses e heroes da mitoloxía grecolatina, sinalando os riscos que os 

caracterizan, os seus atributos e o seu ámbito de influencia.  

  Sinala semellanzas e diferenzas entre os mitos de la antigüidade clásica e 

os pertencentes a outras culturas, comparando o seu tratamento na literatura 

ou na tradición relixiosa.  

Arte 

  Recoñece en imaxes as características esenciais da arquitectura grega e 

romana identificando razoadamente mediante elementos visibles a orde 

arquitectónica á que pertencen os monumentos más significativos.  

Recoñece en imaxes as esculturas gregas e romanas máis célebres 

encadrándoas nun período histórico e identificando nelas motivos 

mitolóxicos, históricos ou culturais 

Localiza nun mapa e describe os monumentos clásicos más significativos 

que forman parte do patrimonio do que foron Hispania, en xeral, e Gallaecia 

en particular 

Sociedade e vida cotiá. 

Explica a orixe e natureza dos Xogos Olímpicos, comparándoos e 

destacando a súa importancia con respecto a outras festividades deste tipo 

existentes na época.   
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Supervivencia na actualidade. 

Enumera e explica algúns exemplos concretos nos que se pon de manifesto 

a influencia que o mundo clásico tivo na  historia e nas  tradicións. 

 

SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 

1ª  Avaliación 

Sesión 1.  

Obxectivo: Localizar nun mapa fitos xeográficos relevantes para o 

coñecemento da civilización grega. 

Contidos: Marco xeográfico da Grecia antiga. 

Actividades: Páx.4: 1 

Bloque:1 

Criterios de avaliación: 1, 2 

Estándares de aprendizaxe: 1,1; 2,1 

Competencias clave: CD: Buscar información en diferentes fontes e elaborar 

un  PowerPoint. CI: Traballar en equipo. 

Obxectivo: Identificar aspectos esenciais da historia de Grecia. 

Contidos: Orixes da cultura grega. As poleis. 

Actividades: Páx. 4: 2 

Bloques: 2, 5 

Criterios de avaliación: 1 

Estándares de aprendizaxe: 1,1 

Competencias clave: CD: Buscar información en diferentes fontes e elaborar  

un PowerPoint. CI: Traballar en equipo. 

Sesión 2 

Obxectivo: Coñecer as características fundamentais da arte clásica. 

Contidos: Atenas: edificios principais e estrutura da cidade. 

Actividades: Páx. 6: 3, 6 
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Bloque: 4 

Criterios de avaliación: 1 

Estándares de aprendizaxe:1,1 1,3 

Competencias clave: CA: Definir conceptos. CS: Relacionar actos sociais 

co lugar onde se realizan. 

Obxectivo: Identificar e describir o marco histórico no que se desenvolve a 

cultura grega. 

Contidos: Orixes míticas de Atenas. As guerras médicas. Pericles.   

A democracia ateniense.  A pentecontecia. A guerra do Peloponeso 

Actividades: Páx. 6: 4, 6 

Bloque: 2 

Criterios de avaliación: 2 

Estándares de aprendizaxe: 2, 1; 2, 2,2 

Competencias clave: CA: Definir conceptos. CS: Relacionar actos sociais co 

lugar onde se realizan 

Sesión 3 

Obxectivo: Coñecer as características e a evolución da sociedade grega. 

Contidos: A sociedade ateniense. A sociedade espartana. Leónidas As 

mulleres en Atenas. 

Actividades: Páx. 8: 7, 8 

Bloque: 5 

Criterios de avaliación: 2 

Estándares de aprendizaxe: 2, 1 

Competencias clave: CS: Reflexionar criticamente sobre a violencia e as 

guerras. CI: Reflexionar criticamente sobre a violencia e as guerras.  

CS: Comparar criticamente a situación da mulleres na Antigüidade e hoxe 

en día. CS: Referir aspectos que conforman unha sociedade concreta. 
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Sesión 4 

Obxectivos: Coñecer e identificar fitos fundamentais da historia de Grecia. 

Contidos: Alexandre Magno. Conquistas de Alexandre. Evolución posterior  

do seu  imperio. 

Actividades: Páx. 11: 9, 10, 11, 12 

Bloque: 2 

Criterios de avaliación: 2 

Estándares de aprendizaxe: 2, 1; 2, 2; 2, 3 

Competencias clave: CD: Buscar información e imaxes en fontes diversas. 

Sesión 5 

Obxectivo: Coñecer os principais deuses da mitoloxía grega. 

Contido: Os deuses olímpicos: caracterización e atributos principais. 

Actividades: Páx. 13: 13, 14, 15, 16 

Bloque; 3 

Criterios de avaliación: 1 

Estándares de aprendizaxe:1, 1 

Competencias clave: CD: Buscar información e imaxes en fontes diversas. 

CL: Definir palabras 

Sesión 6 

Obxectivo: Identificar formas de relixiosidade da Antigüidade 

Contidos: Os oráculos. Delfos: edificios principais e estrutura do 

emprazamento. A Pitia. O mito de Edipo 

Actividades: Páx. 15:17,18 

Bloque: 3 

Criterios de avaliación: 2 

Estándares de aprendizaxe: 2,1 

Competencias clave: CD: Buscar información e imaxes en fontes diversas 

CM: Relacionar un fenómeno natural cunha crenza relixiosa. CI: Reflexionar 
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sobre o propio comportamento e o dos demais. 

Sesión 7 

Obxectivo: Identificar as principais formas de ocio da civilización grega. 

 Contidos: Os  Xogos olímpicos: importancia e evolución das probas. O 

péntatlon. Olimpia: edificios principais e a estrutura do seu emprazamento. 

Actividades: Páx. 17: 19, 20, 21 

Bloque: 5 

Criterios de avaliación: 4 

Estándares de aprendizaxe: 4, 3 

Competencias clave: CD: Buscar información e imaxes en fontes diversas. 

CI: Narrar como protagonista un conxunto de 

accións. CC: Relacionar probas deportivas con imaxes artísticas. 

Sesión 8 

Obxectivo: Recoñecer obras clásicas e a súa  supervivencia ao longo do 

tempo. 

Contidos: A Ilíada. A guerra de Troia. O xuízo de Paris. Aquiles. Héctor. 

Historicidade da guerra. 

Actividades: Páx. 18: 22, 23, 24 

Bloque: 7 

Criterios de avaliación: 1 / 2 

Estándares de aprendizaxe: 1, 1; 2, 1 

Competencias clave: CA: Extraer información de fontes diversas. 

Sesión 9 

Obxectivo: Recoñecer obras clásicas e a súa supervivencia ao longo do 

tempo. 

Contidos: A Odisea. Percorrido e aventuras de Ulises. Localización dos 

lugares onde recalou. 

Actividades: Páx. 20: 25, 26, 2 
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Bloque: 7 

Criterios de avaliación: 1 /  2 /  4  

Estándares de aprendizaxe:  1, 1; 2, 1; 4, 1 

Competencias clave: CD: Buscar información en fontes diversas.  

CL: Explicar o significado de palabras.  

CS: Comprender os feitos e as circunstancias do mundo actual. 

Sesión 10 

Obxectivo: Identificar las principais formas de ocio existentes na 

Antigüidade. 

Contidos: O teatro: orixes e características. Os xéneros: traxedia e comedia. 

Estrutura e partes dun teatro grego. 

Actividades: Páx. 23: 28, 29 

Bloques: 4 e 5 

Criterios de avaliación: 1 / 4 

Estándares de aprendizaxe:  1, 3; 4, 2 

Competencias clave: CD: Buscar información en fontes diversas.  

CI: Traballar en grupo. 

Sesión 11 

Obxectivo: Coñecer as características fundamentais da arte clásica. 

   Contidos: A escultura grega: períodos arcaico, clásico e helenístico. A regra 

da  proporción :o Doríforo de Policleto. 

Actividades Páx.. 25: 30, 31 

Bloque: 4 

Criterios de avaliación: 1  

Estándares de aprendizaxe:  1, 2 

Competencias clave: CD: Buscar información en fontes diversas.  

CC: Comparar esculturas de diferentes períodos. CC: Extraer información 

de obras artísticas. 
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2ª  Avaliación 

Sesión 12 

 Obxectivo:  Identificar algúns fitos esenciais na historia de Roma. 

Contidos: A fundación de Roma segundo o mito. Eneas. Rómulo e Remo. O 

rapto das sabinas. A fundación de Roma na arte posterior.  

Actividades: Páx. 33: 1, 2, 3 

Bloque: 2 

Criterios de avaliación: 1 

Estándares de aprendizaxe: 1, 1 

Competencias clave: CD: Buscar información en distintas fontes 

Sesión 13 

Obxectivos: Describir as características e explicar a función das obras 

arquitectónicas romanas. 

Contidos: Roma: edificios principais e estrutura da cidade. O foro. 

Actividades: Páx. 35: 4, 5, 6 

Bloque: 4 

Criterios de avaliación: 1 

Estándares de aprendizaxe: 1, 1; 1, 3 

Competencias clave: CD: Buscar información en diferentes fontes. CA: 

Sintetizar información en una ficha. 

Sesión 14 

Obxectivo: Coñecer as características e evolución da sociedade romana. 

Contidos: Estrutura social e política na época republicana. O cursus 

honorum. Estrutura social e política na época do Imperio. 

Actividades: Páx. 37: 7, 8, 9, 10, 11 

Bloque: 5 

Criterios de avaliación: 1 / 2 

Estándares de aprendizaxe: 1, 1; 2, 1 



34 

 

Competencias clave: CD: Buscar información en distintas fontes. CS: 

Comprender os feitos e as circunstancias do mundo actual. CS: Comparar 

institucións políticas da Antigüidade coas de hoxe en día. 

Sesión 15 

Obxectivos: Coñecer e identificar fitos fundamentais da historia de Roma. 

Contidos: As guerras púnicas. Escenario xeográfico das guerras púnicas. 

Cartago: orixes, expansión e derrota. Aníbal. 

Actividades: Páx.39: 12,13 

Bloque: 2 

Criterios de avaliación: 2 

Estándares de aprendizaxe: 2, 1;  2, 2 

Competencias clave: CD: Buscar información en distintas fontes.  

CA: Elaborar un resumen. 

Sesión 16 

Obxectivo: Coñecer e identificar fitos fundamentais da historia de Roma. 

Contidos: Xulio César. Guerra das Galias. Mandato como cónsul único. 

Asasinato. Os triunviratos. 

Actividades: Páx. 41: 18, 19, 20 

Bloques: 2, 5 

Criterios de avaliación:  1 

Estándares de aprendizaxe: 1, 1 

Competencias clave: CS: Coñecer a función dunha institución de goberno. 

CA: Elaborar un eixe cronolóxico. CL: Imaxinar e escribir un diálogo. 

Sesión 17 

Obxectivo: Coñecer as características e a evolución da sociedade romana. 

Contidos: Os escravos. Como vivían. Como se convertía alguén en escravo. 

Traballos que realizaban. Os libertos. 

Actividades: Páx. 43: 14, 15, 16, 17 
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Bloque:5 

Criterios de avaliación: 2, 1 

Estándares de aprendizaxe: 2, 1 

Competencias clave: CD: Buscar información en distintas fontes. CS: 

Reflexionar criticamente sobre a escravitude. CI: Analizar el propio 

comportamento.  CC: Interpretar obras artísticas. 

Sesión 18 

Obxectivo: Identificar as principais formas de ocio da civilización romana. 

Contidos: Os anfiteatros. Tipo de espectáculos que acollían. Tipo de 

gladiadores. A condición de gladiador. O Coliseo.  

Actividades: Páx. 45: 21, 22, 23 

Bloque: 5 

Criterios de avaliación: 4 

Estándares de aprendizaxe: 4, 2 

Competencias clave: CD: Buscar información en distintas fontes. CC: 

Analizar un monumento da Antigüidade. CL: Identificar o significado de 

palabras latinas. CS: Reflexionar criticamente sobre a violencia na  

Antigüidade e hoxe na actualidade. 

Sesión 19 

Obxectivos:  Coñecer e identificar fitos fundamentais da historia de Roma. 

Contidos: Fundación e historia de Pompeia. A destrución da cidade. 

Principais restos arqueolóxicos. 

Actividades: Páx. 47: 24, 25 

Bloque: 2 

Criterios de avaliación: 1 

Estándares de aprendizaxe: 1, 1 

Competencias clave: CD: Buscar información en distinta fontes. CC: 

Coñecer o urbanismo e a arte da Antigüidade. CL: Tras ver o correspondente 
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documental elaborar un resumo coas propias palabras. 

Sesión 20 

Obxectivo: Identificar as principais formas de ocio da civilización romana. 

Contidos: As termas. Estrutura e instalacións. Función. O abastecemento de 

auga. 

Actividades: Páx. 48: 26, 29 

Bloque:5 

Criterio de avaliación: 4 

Estándares de aprendizaxe: 4, 2 

Competencias clave: CD: Buscar información en distintas fontes. CL: Narrar 

como protagonista unha serie de accións. 

Sesión 21 

Obxectivo: Coñecer as características da organización política de Roma. 

Contidos: A figura do emperador. O emperador como soldado. O carácter 

sagrado do emperador. Octavio Augusto, o primeiro emperador. 

Emperadores máis destacados. A fin do Imperio. 

Actividades: Páx. 51: 27, 28 

Bloque: 5 

Criterio de avaliación:1 

Estándar de aprendizaxe: 1, 1 

Competencias clave: CD: Buscar información en distinta fontes. CA: 

Sintetizar información nunha ficha. 

 3ª avaliación:   

Sesión 22 

Obxectivos: Recoñecer a presenza  da civilización romana no territorio  

español.  

Contidos: A expansión romana. A chegada dos romanos a Hispania. Mérida: 

 estrutura e edificios principais.  
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Lucus Augusti 

Actividades Páx. 58: 1, 2 

Bloques: 4 / 7 

Criterios de avaliación: 2, 3, 4 

Estándares de aprendizaxe: 2, 1; 3, 1;  4, 1 

Competencia clave: CD: Buscar información e imaxes en distintas fontes. 

Sesión 23 

 Obxectivo:  Coñecer as características da organización social, política  

económica da Hispania romana. 

Contidos: Gallaecia: datas da conquista: sistema de goberno e sociedade.  

Principais vestixios arqueolóxicos 

Actividades: libro de texto editorial... 

Bloques: 5 / 7 

Criterios de avaliación: 1, 2, 3, 4 

Estándares de aprendizaxe: 1, 1; 2, 1; 3, 1; 4, 1 

Competencias clave: CD: Buscar información e imaxes en distintas fontes. 

CC: Valorar os vestixios da cultura clásica. CS: Comprender as funcións dun 

cargo administrativo. 

Sesión 24 

 Obxectivo: Coñecer as características da organización social e política  

romanas.  

Contidos: O exército: composición. Os campamentos. Indumentaria dun 

 soldado romano. A testudo  

Actividades: Páx. 62: 9, 10, 11, 12 

Bloque: 5 

Criterios de avaliación: 1 2  
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Estándares de aprendizaxe; 1, 1;  2, 1 

Competencias clave: CD: Buscar información e imaxes en distintas fontes e  

elaborar un PowerPoint. CA: Comparar soldados de épocas diferentes. 

Sesión 25 

 Obxectivo: Identificar a presencia da civilización romana no territorio 

 español. 

Contidos: As vías romanas. Construción dunha calzada romana. Rede viaria 

 de Hispania. Os vehículos. Os miliarios.  

Páx. 65: 13, 14, 15, 16 

Bloque: 7 

Criterios de avaliación: 1 / 3  

Estándares de aprendizaxe: 1, 1; 3, 1 

Competencias clave: CL: Escribir un texto instrutivo. CI: Deseñar itinerarios 

 en función dun punto de saída e un de chegada. CC: Determinar as 

diferenzas entre un mesmo elemento de épocas distintas. CD: Buscar 

información en diferentes fontes.  

Sesión 26 

 Obxectivo: Coñecer a composición da familia romana e os roles asignados  

aos seus membros. 

Contidos: A familia romana. O pater familias. A matrona. A educación dos  

nenos. O nome dos romanos. 

Actividades: Páx. 67: 17, 18, 19, 20, 21, 22 

Bloque: 5 

Criterio de avaliación: 3 

Estándares de aprendizaxe: 3, 1 

Competencias clave: CS: Reflexionar criticamente sobre a función da 
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educación e a igualdade de oportunidades. CS: Reflexionar criticamente 

sobre o papel das mulleres na sociedade. CC: Extraer información de obras 

de arte. 

Sesión 27 

Obxectivo: Coñecer as características fundamentais das vivendas romanas. 

Contidos: A vivenda romana: insula, domus, villa. Estrutura e habitacións 

 dunha domus. 

Actividades: Páx. 69: 23, 24, 25 

Bloque: 4 

Criterio de avaliación: 1 

Estándares de aprendizaxe: 1, 1 

Competencia clave: CC: Recoñecer o patrimonio cultural. 

Sesión 28 

Obxectivo: Recoñecer as características da relixiosidade na sociedade  

romana. 

Contidos: O culto relixioso público romano. As pregarias e os sacrificios.  

O culto privado. Os deuses lares, manes e penates. Os sacerdotes e as  

sacerdotisas vestais. 

Actividades: Páx. 70: 26, 27, 28, 29, 30  

Bloques: 5 / 7 

Criterios de avaliación: 2, 1 

Estándares de aprendizaxe: 2, 1; 1, 1 

Competencias clave: CD: Buscar información e imaxes en distintas fontes.  

CS: Interpretar o contido dunha pregaria. 
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Sesión 29 

Obxectivo: Recoñecer as características da relixiosidade na sociedade 

 romana. 

Contidos: A morte en Roma. Os funerais segundo a clase social do defunto.  

Incineración. Inhumación. 

Actividades: Páx. 73: 31, 32, 33, 34 

Bloques:  5 / 7 

Criterios de avaliación: 2, 1 

Estándares de aprendizaxe: 2, 1; 1, 1 

Competencias clave: CD: Buscar información e imaxes en distintas fontes.  

CA: Extraer información dunha obra literaria. 

Sesión 30 

 Obxectivo: Comprender a orixe común das linguas romances.  

Contidos: O latín: orixe e expansión. Períodos da lingua latina. Principais 

 autores clásicos. A formación das linguas románicas. O alfabeto latino. 

Actividades: Páx. 74: 35, 36, 37, 38 

Bloque: 6 

Criterios de avaliación: 1 / 4 / 5 / 6  

Estándares de aprendizaxe: 1, 1; 4, 1; 5, 1; 6, 1; 6, 2;  6, 3 

Competencias clave: CL: Buscar o significado de palabras latinas e 

reflexionar sobre a evolución da súa forma e significado. CD: Buscar 

información en fontes diversas. CL: Identificar a filiación románica dunha 

lingua. CL: Recoñecer palabras latinas. CA: Clasificar diferentes linguas. 
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Sesión 31 

Obxectivos:  Identificar algúns fitos esenciais na historia de Roma. Coñecer 

a superpervivencia do cristianismo desde a súa penetración no Imperio 

romano. 

Contidos: A caída do Imperio romano. Factores da crise. Os emperadores 

Constantiño e Teodosio. As invasións bárbaras en territorio romano. O 

cristianismo. Símbolos principais. As basílicas 

Actividades: Páx. 76: 39, 40 e 41 

Bloques: 2  /  7 

Criterios de avaliación: 1 /  2  e 1 / 3 

Estándares de aprendizaxe: 1, 1;  2, 1 e 1, 1 3, 1 

Competencias clave: CD: Buscar información e imaxes en distintas fontes. 

 

CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

Empregaranse tamén os recursos dixitais dispoñibles na rede para a 

competencia que máis valor ten nesta materia. 

O alumnado realizará traballos individualmente e en grupo 

Materiais e recursos didácticos 

Empregarase o libro de “Cultura clásica I” 3º ESO, ed. Casals case a diario 

realizando os exercicios alí propostos. 

 

AVALIACIÓN 

CRITERIOS E PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE  

AVALIACIÓN 

Observación do traballo realizado a diario na aula así coma do realizado na  

casa cando se pida que este se realice. 
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

1.- Traballo: realizaranse en grupo ou individualmente (á escolla do 

alumnado) tres traballos ao longo do curso, un por avaliación. A presentación 

e / ou exposición terá unha valoración máxima dun 30 % da nota trimestral. 

2.- Probas obxectivas: Cualificacións obtidas nas probas obxectivas 

escritas. Farase unha por avaliación. A nota deste criterio constituirá un 70 

% da nota total da avaliación. 

A nota final será a media das tres avaliacións  

A nota final do curso será a media das tres avaliacións. por tanto, que 

promocionarán aquelas alumnas e alumnos cuxa nota media final na 

avaliación ordinaria sexa igual ou superior a 5. 

EXERCICIOS DE RECUPERACIÓN 

1) Faráselles cando menos unha recuperación da proba obxectiva por 

avaliación  

2) O alumnado que, de ser o caso, non acade unha avaliación igual ou 

superior a 5 na avaliación ordinaria de xuño, pactará coa profesora un 

traballo para a avaliación final extraordinaria de setembro, podendo ser este 

de calquera tema que estea incluído nalgún dos bloque temáticos que 

constitúen esta materia. 

3)  O alumnado que non acade unha cualificación positiva na avaliación 

ordinaria de xuño pactará coa profesora unha proba que lle permita obter o 

resultado positivo en setembro; ben sexa unha proba obxectiva sobre os 

estándares de aprendizaxe avaliables mínimos ou un traballo sobre os 

mesmos. 
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INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO  

ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE 

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

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

que ser adaptadas dependendo de circunstancias nun principio non previstas 

na programación. 

ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN 

 DAS MATERIAS PENDENTES 

Non existe alumnado con esta materia pendente en 4º ESO 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

A todo aquel alumnado ao que se lle teña diagnosticado algún problema 

físico e / ou psíquico que non lle permita acadar unha cualificación positiva 

tras serlle realizada a proba de contidos mínimos e a relectio faráselles cantas 

“recuperacións” sexan necesarias  á fin de que adquira un coñecemento 

mínimo indispensábel para acadar a  cualificación positiva. 

 

ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

Educación para a igualdade entre sexos 

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

calquera tipo de discriminación por razón de sexo. 

- Reflexionar e opinar sobre as situacións observadas, aportando posibles 

solucións para evitar a discriminación. 

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

formas, termos e expresións que denoten discriminación. 
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- Rexeitamento ante calquera situación, da vida cotiá e de relación social, de 

discriminación por razón de sexo. 

Exemplos prácticos nos temas de “CLÁSICAS”: 

 Grecia: HOMERO, Ilíada: Helena vs. Andrómaca 

                                Odisea: Penélope vs. O resto das mulleres 

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

investigar o exemplo, na Venecia renacentista, da “cortesá” Verónica 

Franco, quen mutatis mutandis, pode reflectir perfectamente o papel 

da hetera na Grecia clásica. 

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

Educación moral e cívica 

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

lingüístico e cultural. 

Educación para a paz 

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

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

relacións entre os diversos pobos e a convivencia. 

-Aplicar as normas que rexen o intercambio comunicativo, sabendo respectar 

e aceptar as aportacións dos demais. 

Educación ambiental 

- Recoñecer e identificar no entorno próximo restos arqueolóxicos que se 

relacionen co ámbito grecorromano. 

- Manter un compromiso e unha implicación persoal para lograr o 

mantemento e conservación de toda pegada do mundo clásico no entorno 
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natural, sabendo apreciar os avances tecnolóxicos e o respecto das antigas 

civilizacións pola natureza. 

- Apreciar e valorar a diversidade lingüística e cultural de España e Europa 

como mostra da diversidade e riqueza cultuais. 

 

PROXECTO  LECTOR 

O alumnado de Cultura clásica deberá ler: 

- A Odisea en versión adaptada da que existen xa varios exemplares na 

Biblioteca escolar do centro 

- A Ilíada tamén en versión adaptada, No caso de houber exemplares 

ou,  no seu defecto, lectura dos principais acontecementos da Guerra 

de Troia no seu libro de texto e visión das imaxes recollidas na miña 

páxina de Artstack.com onde existen representadas coleccións dos 

principais acontecementos da guerra citada desde o chamado “Xuízo 

de Paris” ata o que eu denomino “Posthomérica”. Estas coleccións 

constan de obras de arte pictóricas, escultóricas e / ou inclusive 

instalacións, no caso de houber, de toda a Historia da arte.  

*Para a Odisea existen tamén na páxina antes citada coleccións de    

momentos significativos do relato. 

  O relato de ambas obras podería ser completado coa visualización de      

fragmentos das películas:  Helen of Troy, do ano 1956, dirixida por Rober 

Wise e da serie de dous capítulos para TV, Odyssey do 1997, dirixida á súa 

vez por Andrei Konchalovsky. Ambas se atopan en DVD tamén na 

Biblioteca do centro. 

 

CONTRIBUCIÓN DO DEPARTAMENTO AO PLAN TIC 

Visión das imaxes recollidas na miña páxina de Artstack.com onde existen 

representadas coleccións dos principais acontecementos da guerra citada 
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desde o chamado “Xuízo de Paris” ata o que eu denomino “Posthomérica”. 

Estas coleccións constan de obras de arte pictóricas, escultóricas e / ou 

inclusive instalacións, no caso de houber, de toda a Historia da arte.  

*Para a Odisea existen tamén na páxina antes citada coleccións de    

momentos significativos do relato. 

  O relato de ambas obras podería ser completado coa visualización de      

fragmentos das películas:  Helen of Troy, do ano 1956, dirixida por Rober 

Wise e da serie de dous capítulos para TV, Odyssey do 1997, dirixida á súa 

vez por Andrei Konchalovsky. Ambas se atopan en DVD tamén na 

Biblioteca do centro. 

 

ACCIÓNS PREVISTAS DE ACORDO CO PLAN DE 

CONVIVENCIA: 

O departamento de “Clásicas” participará en todas as iniciativas que propoña 

a coordinadora  de convivencia quen será ademais a  profesora que imparta 

Cultura clásica este curso. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

Non están contempladas actividades extraescolares propias de Cultura 

clásica para 3º ESO este curso; porén,  si se contribuiría a calquera iniciativa 

que se presentase aínda que só tocase tanxelciamente o tema de Gallaecia 

romana ou o percorrido dun anaco do Camiño de Santiago 

 

 

 



47 

 

MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN RELACIÓN COS RESULTADOS 

ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA 

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

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

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

analizados os obxectivos que se puideron cumprir, introducindo as 

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

vén. Igualmente serán recollidos aqueles obxectivos que non foi posible 

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

nos casos en que sexa posible, ou eliminándoos. 

 


