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1.- CONTEXTO  
 
Características do centro e do alumnado: 
 
O I.E.S. Poeta Díaz Castro de Guitiriz, situado na vila de Guitiriz, capital do concello do mesmo nome (de 
aproximadamente 6.500 habitantes), atende á escolarización de alumnado procedente nun 90% deste concello e 
un 10 % do concello coruñés de Aranga xunto con algún alumno do concello de Friol. No curso actual, 
2016/17, conta cun total de 205 alumnos e un claustro de 30 profesores. 
Hoxe en día a estrutura socioeconómica do concello de Guitiriz e de Aranga distribúen a súa actividade entre 
un Sector Primario, baseado fundamentalmente na gandería e na madeira, un Sector Secundario, baseado 
fundamentalmente na explotación de canteiras, cerámica, madeira e materiais de construción e un Sector 
Terciario (asentado principalmente nas vilas) baseado fundamentalmente na hostalería, no pequeno comercio e 
no turismo.  
 Atendendo a estes condicionantes económicos e sociais, o alumnado do centro provén  en máis dun 70% de 
zonas rurais, nas que os sectores que empregan ás familias son fundamentalmente o Primario e Secundario, isto 
dá como prototipo un alumno que: 

- ten como lingua vehicular o galego, colabora nas tarefas da casa, no seu caso, agrícolas, sendo as súas 
afeccións a música, facer deporte, a televisión e os videoxogos e divertirse cos amigos.  
- para chegar ó I.E.S. utiliza o transporte escolar cunha duración de 30 minutos no seu percorrido. 
- síntese orgulloso de pertencer ó Centro, e valora fundamentalmente a relación cos compañeiros, a adquisición 
de coñecementos e obter boas cualificacións, deixando nun segundo plano a relación cos profesores e a 
participación en actividades extraescolares.  
O Instituto consta de dous edificios: un deles no que se atopan a totalidade das dependencias administrativas e 
docentes, que se distribue en 3 plantas (3.450 m2) e o outro edificio con 350 m2 que acolle o ximnasio. 
Contase tamén cunha pista polideportiva cuberta dunha superficie aproximada de 1.100 metros2.  
Neste instituto impártese: 
 

 Educación Secundaria Obrigatoria: 1º,2º,3º,4º ESO. Programa de mellora da Aprendizaxe e do 
rendemento (PMAR: 2º ESO).

 Bacharelato 
o Modalidade de Ciencias 
o Modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais  

 Formación Profesional Básica: Soldadura. 
 
Neste curso académico o departamento terá os alumnos/as repartidos da seguinte maneira:  
• CULTURA CLÁSICA 3º ESO : 3 alumnos.  
• LATÍN 4º ESO: 5 alumnas  
• LATÍN I: 6 alumno/as. 
 • LATÍN II: 3. Serán os mesmos que os de GREGO II. 
 Ningún destes alumnos presenta unhas características educativas especiais que non lle permitan seguir o 
normal desenvolvemento das materias.  
O Departamento de LATÍN mantén unha liña de estreita colaboración con Departamentos afíns, 
fundamentalmente co Departamento de Ciencias Sociais e de Lingua Española e este ano seguiremos con esa 
colaboración tanto nas actividades extraescolares como nas actividades complementarias. 
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2.OBXECTIVOS XERAIS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 
 

A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as 
capacidades que lles permitan: 
 
a) Asumir responsablemente os seus deberes; coñecer e exercer os seus dereitos no respecto aos demais; 
practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e 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 cos 
demais e resolver pacificamente os conflitos, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e 
os comportamentos sexistas. 
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con sentido crítico, 
incorporar novos coñecementos. 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 distintas disciplinas, 
así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas nos diversos campos do 
coñecemento e da experiencia. g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza nun 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 castelá e, se a houber, na 
lingua cooficial da comunidade autónoma, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, a 
lectura e o estudo da literatura. 
l ) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de xeito apropiado. 
m) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propias e dos demais, 
así como o patrimonio artístico e cultural. 
n) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, 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. 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, e contribuír así a súa conservación e mellora. 
ñ) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión e representación.
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3. OBXECTIVOS XERAIS DE CULTURA CLÁSICA ESO 

 
 

1. Localizar nun mapa fitos xeográficos relevantes para o coñecemento das civilizacións grega e romana. 
2. Coñecer as características máis importantes do marco xeográfico no que se desenvolveron as culturas de 
Grecia e 
Roma no momento do seu apoxeo. 
3. Coñecer algúns fitos esenciais na historia de Grecia e Roma e coñecer as súas consecuencias e influencia 
na nosa historia. 
4. Distinguir e situar nun eixe cronolóxico as principais etapas históricas de Grecia e Roma. 
5. Coñecer coa súa denominación grega e latina os principais deuses e heroes da mitoloxía grecolatina, os 
seus trazos, atributos e ámbitos de influencia. 
6. Coñecer os mitos e heroes grecolatinos de maior relevancia. 
7. Coñecer as características fundamentais da arte grega e romana e relacionar manifestacións artísticas 
actuais cos seus modelos clásicos. 
8. Localizar nun mapa e describir os monumentos clásicos máis significativos que forman parte do 
patrimonio español. 
9. Coñecer as características dos principais sistemas políticos presentes no mundo clásico establecendo 
semellanzas e diferenzas entre elas. 
10. Coñecer as características e a evolución da organización social grega e romana e a súa presenza na 
sociedade actual. 
11. Identificar e explicar os diferentes papeis que desempeñan dentro da familia cada un dos seus membros. 
12. Identificar as principais formas de traballo e de ocio existentes na Antigüidade. 
13. Recoñecer os diferentes tipos de escritura e distinguilas entre si. 
14. Distinguir distintos tipos de alfabetos usados na actualidade. 
15. Coñecer a orixe común de diferentes linguas. 
16. Describir a evolución das linguas romances a partir do latín como un proceso histórico. 
17. Identificar as linguas romances e non romances da Península Ibérica e localizalas nun mapa. 
18. Identificar léxico común, técnico e científico de orixe grecolatina na propia lingua e sinalar a súa 
relación coas palabras latinas ou gregas orixinarias. 
19. Describir algúns aspectos básicos da cultura e a civilización grecolatina que chegaron ata a actualidade. 
20. Coñecer a presenza da mitoloxía e os temas lendarios nas manifestacións artísticas actuais. 
21. Identificar os aspectos máis importantes da historia de Grecia e Roma e a súa presenza no noso país e 
recoñecer as pegadas da cultura romana en diversos aspectos da civilización actual. 
22. Realizar traballos de investigación sobre a presenza da civilización clásica no contorno, utilizando as 
tecnoloxías da información e a comunicación. 
23. Coñecer as características fundamentais da romanización de Hispania. 
24. Coñecer e comparar as características da relixiosidade grega e romana coa actualidade. 
25. Explicar os fundamentos da relixiosidade romana e distinguir a relixión oficial das manifestacións de 
culto privado. 
26. Coñecer as principais características dos xéneros literarios grecolatinos e a súa influencia na literatura 
posterior. 
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4. CONTRIBUCIÓN DA ÁREA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS.  

 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía 

 
 

A aprendizaxe da Cultura Clásica vai contribuír ao desenvolvemento desta competencia na medida que axuda 
a coñecer a orixe da matemática moderna, xa que moitos dos principios e teoremas que se empregan 
actualmente foron desenvolvidos polos matemáticos gregos. Tamén moitas das ciencias tiveron o seu 
primeiro desenvolvemento na Antigüidade, como a xeografía, a zooloxía, a botánica ou a astronomía. 
Ademais, o coñecemento de étimos grecolatinos presentes na linguaxe matemática axuda a mellorar a 
comprensión de conceptos, enunciados e outros contidos científicos e matemáticos. 
 
Os descritores que traballaremos fundamentalmente serán: 

 
 Desenvolver e promover hábitos de vida saudable en canto á alimentación e ao exercicio físico. 
 Xerar criterios persoais en torno á visión social da estética do corpo humano fronte ao seu coidado 

saudable. 
 Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. 
 Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a comprensión da realidade circundante en distintos 

ámbitos (biolóxico, físico, químico, tecnolóxico, xeográfico…) 
 

Comunicación lingüística 
 

• A aprendizaxe da materia contribúe á adquisición e traballo desta competencia coa lectura e comprensión 

de fontes escritas, coa elaboración e análise de textos, coas exposicións orais sobre diversos temas, coa 
utilización dun vocabulario moi amplo ao ter que manexar termos que proveñen do grego e do latín 
principalmente. Ademais, o alumno poderá afondar na comprensión da propia lingua e no uso desta como 
elemento esencial para a comunicación e para a adquisición de coñecementos. 
 
Adestrar os descritores indicados garántenos unha maior comprensión por parte do alumnado, o que nos 
leva a un coñecemento profundo e a adquirir con gran destreza aquilo que nos propoñemos. 
Os descritores que priorizaremos serán: 

 
  Comprender o sentido dos textos escritos e orais. 
 Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia. 
 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 darlle 

un mellor uso. En caso de centros bilingües ou plurilingües que impartan a 
materia noutra lingua: 

 Manter conversacións noutras linguas sobre temas cotiáns en distintos contextos. 
 Producir textos escritos de diversa complexidade para o seu uso en situacións cotiás ou de materias 

diversas. 
 Utilizar os coñecementos sobre a lingua para buscar información e ler textos de diversa índole. 

 
          Competencia   dixital 
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Esta materia contribúe a esta competencia posto que a súa dimensión histórica e cultural favorece que o 
alumnado utilice as novas tecnoloxías para seleccionar de forma adecuada diversas fontes de información, 
analizalas e interpretalas, valorar a súa validez e fiabilidade e traballar de xeito colaborador sobre os 
materiais seleccionados. Ademais, tamén fomenta a presentación de traballos en soporte dixital e favorece 
o desenvolvemento das habilidades necesarias para a súa exposición de forma autónoma que lles permita 
chegar a conclusións novas e resolver situacións de forma orixinal, sentíndose autores e protagonistas dos 
resultados e conclusións obtidos. Para iso, neste área traballaremos os seguintes descritores da 
competencia: 
 

 Empregar varias fontes para a busca de información. 
 Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade. 
 Elaborar información propia derivada da información obtida a través de medios tecnolóxicos. 
 Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións diversas 
 Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 
 Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida diaria. 

 
Conciencia e expresións culturais 

 
Por medio da Cultura Clásica o alumnado aprende a apreciar manifestacións culturais e artísticas en xeral 
(literatura, pintura, escultura, arquitectura, dereito, institucións políticas, historia, filosofía...); a valorar 
feitos culturais, como a mitoloxía ou a relixión, que forman parte da tradición da nosa civilización; a 
recoñecer o concepto da estética e a beleza; a ampliar a súa visión do mundo con visitas a museos e 
exposicións, co coñecemento doutras linguas e outras culturas, co teatro, a ópera, a música, etc. Todo iso 
contribúe, sen dúbida, á adquisición desta competencia. 
Para iso, neste área, traballaremos os seguintes descritores da competencia: 

 
• Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural. 
• Apreciar a beleza das expresións artísticas e do cotián. 
• Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 
• Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural nas súas distintas vertentes (artístico-literaria, etnográfica, 
científico- técnica...), e cara ás persoas que contribuíron ao seu desenvolvemento. 

           
Competencias sociais e cívicas 

 
Esta competencia adquírese ao entender a civilización grega e romana como creadoras dos dereitos e 
deberes dos individuos e os grupos e dos mecanismos que aseguran a súa participación na vida pública. O 
estudo desta materia desenvolve no alumnado actitudes de cidadáns activos e comprometidos mediante a 
comprensión do noso pasado, o estudo da configuración social e política, os acontecementos máis 
destacados da súa historia, o seu concepto de ocio e de traballo e a influencia que todo iso tivo na 
configuración da sociedade actual en todas as súas dimensións. A tolerancia, a capacidade de respectar as 
diferenzas e o diálogo como base dos acordos son algunhas das destrezas que o alumnado tamén adquire 
grazas ao papel mediador de Grecia e de Roma. 
Os descritores que adestraremos son os seguintes: 

 
• Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación establecidos. 
• Recoñecer a riqueza que supón a diversidade de opinións e ideas. 
• Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela. 
• Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores. 
• Respectar os distintos ritmos e potencialidades. 
• Involucrarse ou promover accións cun fin social. 
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          Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
 

Esta materia contribúe a fomentar a autonomía e iniciativa persoal na medida que se utilizan 
procedementos que esixen planificar, avaliar distintas posibilidades e tomar decisións. A exposición de 
traballos individuais ou en grupo e a realización de debates implican valorar as achegas doutros 
compañeiros, aceptar posibles erros, e non se render ante as dificultades. En definitiva, achega 
posibilidades de mellora e fomenta o afán de superación. 
Os descritores que adestraremos son: 

 
1. Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas. 

 Ser constante no traballo, superando as dificultades. 
 Xestionar o traballo do grupo, coordinando tarefas e tempos. 
 Dar prioridade á consecución de obxectivos de grupo fronte a intereses persoais. 
 Dirimir a necesidade de axuda en función da dificultade da tarefa. 
 Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 
 Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema. 

 
          Aprender a aprender 

 
O estudo desta materia contribúe a que o alumno sexa consciente de que ao longo da historia da 
humanidade o home sempre estivo a aprender e baseou a aprendizaxe nos coñecementos anteriores. Esta 
competencia supón ter ferramentas que faciliten a aprendizaxe, pero tamén ter unha visión estratéxica dos 
problemas e saber prever e adaptarse aos cambios que se producen cunha actitude positiva. 
Os descritores que adestraremos son: 

 
• Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe. 
• Xestionar os recursos e motivacións persoais a favor da aprendizaxe. 
• Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 
• Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, interdependente... 
• Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos resultados 

intermedios. 
• Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 
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5.  CULTURA CLÁSICA 3º ESO 
 
5.1. CONTIDOS SECUENCIADOS E TEMPORALIZADOS.  
 

Nº UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

 
 

TEMPORALIZACIÓN              
MES 
 
 

Probas Avaliación 

  1 As linguas e a 
súa orixe 

   Setembro/outubro x  
    1ª 

2 Marco Histórico 
Xeográfico 

   Outubro x  

3 Política e cidadanía. 
Grecia 

   Novembro x  

4 Política e cidadanía. 
Roma 

   Novembro/Decembro x  

5 A cidade 
no mundo 
antigo 

   Xaneiro x  
   2ª 

6 As etapas da vida    Febreiro x  

7 A vida cotiá    Marzo x  

8 Ocio e espectáculos    Marzo/Abril x    3ª 

9 Creación artística e 
literaria 

   Abril /Maio x  

10 Crenzas relixiosas    Maio/Xuño x  

 
Nº 

 
UNIDADES DIDÁCTICAS 

  
               CONTIDOS 

 
 

 
 

 
1 

 
As linguas e a súa orixe 

   
        As linguas do mundo: o Indoeuropeo 

 

            As linguas romances da Península Ibérica  

            Soportes e sistemas de escritura  

            A historia do alfabeto  

            Léxico grecolatino e as nosas linguas  

 
2 

 
Marco Histórico e Xeográfico 

 
Xeografía de Grecia Xeografía de 
Italia e Roma Historia de Grecia 

Historia de Roma 

 
3 

 
Política e cidadanía 

 
Clases sociais 

O sistema de Goberno 
As Instituciones para a paz e para a guerra 
Relixión e sociedade. Os deuses gregos 
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Nº UNIDADES DIDÁCTICAS                           CONTIDOS 
 
 
 

4 Política e cidadanía: Roma. As clases sociais 

  O goberno 
Institucións para a paz: cursus honorum 

Institucións para a guerra 
Relixión e sociedade. O Panteón Romano. 

5 A cidade no mundo Antigo A cidade Grega: Atenas 
A Acrópolis de Atenas  

A cidade romana: Roma  
O foro Romano 

       A casa grega 
A casa romana 

6 Etapas da vida en Grecia/ Roma Nacemento 
Educación 

O mundo feminino.  
O mundo masculino 
Ancián e morte. Ritos 

7 A vida cotiá Organización do tempo e o seu cómputo  
Unha xornada entre gregos e romanos 
Costumes culinarias.  
As partes do día  
Indumentaria e estética 

 
 8             Ocio e espectáculos                                  Competicións deportivas en Grecia 

O teatro e representacións 
Os Ludi Circensi 

Loitas no Anfiteatro. Os gladiadores 
Edificios 

9           Creación artística e literaria                             A arquitectura Grega e Romana 
Escultura Grega e Romana 

Pintura e Épica 
Lírica e Teatro 

          10     Crenzas relixiosas                                      As relixións na Antigüidade  
                                                                                            O Panteón Grecorromano  
                                                                                           Cultos e rituais en Grecia e en Roma 
                                                                                         Principais festividades do mundo Antigo                      
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CULTURA CLÁSICA 3º  ESO 
 

Contidos                    Criterios de                                  Estándares                            Comp.        T. Trans.         Peso       Avaliación 
avaliación                                                                                                                                 cualif.             

 
 
Bloque 1. Xeografía 

B1.1.Marco                  B1.1. Localizar nun      CCB1.1.1. Sinala sobre un mapa o marco    CMCCT                                  50%          1ª 
xeográfico das              mapa fitos                     xeográfico en que se sitúan en distintos       CD                       EC 
civilizacións grega e     xeográficos e                períodos as civilizacións grega e romana,    CAA                   TIC 
romana.                     enclaves concretos    delimitando o seu ámbito de influencia, 

relevantes para o          establecendo conexións con outras 
coñecemento das          culturas próximas e situando con 
civilizacións grega e     precisión puntos xeográficos, cidades ou 
romana.                         restos arqueolóxicos coñecidos pola súa 

relevancia histórica. 
 
B1.1. Marco                 B1.2. Describir os        CCB1.2.1. Enumera aspectos do marco       CSC                                    50%                   1ª 
xeográfico das              marcos xeográficos      xeográfico que poden ser considerados        CD                       EC 
civilizacións grega e     en que se                       determinantes no desenvolvemento das       CAA                   TIC 
romana.                         desenvolvenas              civilizacións grega e latina, e achega 

civilizacións grega e     exemplos para ilustrar e xustificar as súas 
romana ao longo da      formulacións. 
súa historia. 

 
Bloque 2. Historia 
 
 
 B2.1. Marco histórico  B2.1. Identificar,          CCB2.1.1. Sabe enmarcar determinados      CAA                    CL               10%          1ª 

da civilización grega:   describir e explicar o    feitos históricos nas civilizacións grega e     CMCCT             EOE 
das civilizacións           marco histórico en        romana e no período histórico                      CD                      TIC 
minoica e micénica       que se desenvolven      correspondente, póndoos en contexto e        CSC 
ao mundo                      as civilizacións grega   relacionándoos con outras circunstancias 
helenístico.                   e romana.                      contemporáneas. 

 
B2.2.Marco histórico 
da civilización 
romana: Monarquía, 
República e Imperio. 

 
B2.1. Marco histórico  B2.2. Coñecer as          CCB2.2.1. Distingue con precisión as          CSIEE             CL                  20%          1ª 
da civilización grega:   principais                      etapas da historia de Grecia e Roma,            CMCCT          EOE 
das civilizacións           características de          nomeando e situando no tempo os                CD                   TIC 
minoica e micénica       cada período da            principais fitos asociados a cada unha          CSC 
ao mundo                      historia de Grecia e      delas. 
helenístico.                   Roma, e saber situar 

nun eixe cronolóxico    CCB2.2.2. Explica o proceso de                   CMCCT          CL                  20%          2ª 
B2.2. Marco histórico  feitos históricos.          transición que se produce entre as etapas     CAA                EOE 
da civilización                                                    da historia de Grecia e Roma, describindo   CSC                 TIC 
romana: Monarquía,                                           as circunstancias que interveñen no paso 
República e Imperio.                                          de unhas a outras. 

CCB2.2.3. Elabora eixes cronolóxicos en    CD                   CL                  10%          T 
que se representen fitos históricos                CMCCT          EOE 
salientables, consultando ou non fontes de   CSC                 TIC 
información. 

 
CCB2.2.4. Sitúa dentro dun eixe                  CMCCT          CL                  20%          T 
cronolóxico o marco histórico en que se      CD                   EOE 
desenvolven as civilizacións grega e            CSC                 TIC 
romana, sinalando períodos e 
identificando en cada un as conexións 
máis importantes que presentan con 
outras civilizacións. 

 
B2.1. Marco histórico  B2.3. Coñecer as          CCB2.3.1. Explica a romanización de          CCEC              CL                  10%          2ª 
da civilización grega:   características               Hispania e Gallaecia, describindo as súas    CAA                EOE 
das civilizacións           fundamentais da           causas e delimitando as súas fases.               CSC                 TIC 
minoica e micénica       romanización de                                                                                  CCL 
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CULTURA CLÁSICA 3º ESO 
 

Contidos                    Criterios de                                  Estándares                              Comp.        T. Trans.         Peso     Avaliación 
avaliación                                                                                                                                 cualif.             

ao mundo                      Hispania e                    CCB2.3.2. Enumera, explica e ilustra con  CSC                 CL                  10%          2ª 
helenístico.                   Gallaecia.                     exemplos  os  aspectos  fundamentais  que  CAA                EOE 

caracterizan  o  proceso  da  romanización  CCEC              TIC 
B2.2. Marco histórico                                         de Hispania e Gallaecia, sinalando a súa   CCL 
da civilización                                                    influencia  na  historia  posterior  do  noso 
romana: Monarquía,                                           país. 
República e Imperio. 

 

Bloque 3. Mitoloxía 

B3.1.     O     panteón  B3.1.    Coñecer    os  CCB3.1.1.     Pode     nomear     coa     súa  CD                       CL               10%          1ª 
grego e romano.           principais  deuses  da  denominación grega e latina os principais  CCEC 

mitoloxía grecolatina.  deuses e heroes da mitoloxía grecolatina,  CCL 
sinalando os trazos que os caracterizan, os 
seus   atributos   e   o   seu   ámbito   de 
influencia, explicando a súa xenealoxía e 
establecendo as relacións entre os 
diferentes deuses. 

 
B3.2.Mitos                    B3.2. Coñecer os          CCB3.2.1.       Identifica       dentro       do  CCEC                  CL               20%          1ª 
grecolatinos. Os            mitos e os heroes          imaxinario  mítico  deuses,  semideuses  e  CD 
heroes.                          grecolatinos, e              heroes,  e  explica  os  principais  aspectos  CCL 

establecer                      que os diferencian. 
semellanzas e 
diferenzas entre os        CCB3.2.2.      Sinala      semellanzas      e  CAA                    EC              20%          T 
mitos e os heroes          diferenzas entre os mitos da antigüidade  CSC 
antigos e os actuais.      clásica e os pertencentes a outras culturas,  CCEC 

comparando o seu tratamento na literatura  CD 
ou na tradición relixiosa. 

 
CCB3.2.3.    Recoñece    e    ilustra    con  CCEC                  EC              20%          T 
exemplos o mantemento do mítico e da  CMCCT 
figura    do    heroe    na    nosa    cultura,  CD 
analizando   a   influencia   da   tradición  CSC 
clásica  neste  fenómeno  e  sinalando  as 
principais semellanzas e diferenzas que se 
observan entre ambos os tratamentos, 
asociándoas a outros trazos culturais 
propios de cada época. 

 
CCB3.2.4.        Recoñece        referencias  CCEC                 CA              10%          T 
mitolóxicas  nas  artes  plásticas,  sempre  CD 
que sexan claras e sinxelas, describindo, a 
través  do   uso   que   se   fai  destas,   os 
aspectos  básicos  que  en  cada  caso  se 
asocian á tradición grecolatina. 

 
B3.3. Relixión grega.   B3.3. Coñecer e            CCB3.3.1.    Enumera    e    explica    as  CSC                     EC              10%          2ª 

comparar as                  principais    características    da    relixión  CMCCT 
características da          grega,  póndoas  en  relación  con  outros  CCEC 
relixiosidade e da         aspectos  básicos  da  cultura  helénica  e 
relixión grega coas       establecendo         comparacións         con 
actuais.                         manifestacións relixiosas propias doutras 

culturas. 
 
B3.4. Relixión              B3.4. Explicar os          CCB3.4.1. Distingue a relixión oficial de  CSC                     EC              10%          2ª 
romana: culto público  fundamentos da            Roma dos cultos privados, e explica os  CMCCT 
e privado.                      relixiosidade romana    trazos que lles son propios.                           CCEC 

e distinguir a relixión 
oficial das 
manifestacións do 
culto privado. 

 

Bloque 4. Arte 

B4.1.     Fundamentos  B4.1.    Coñecer    as  CCB4.1.1. Recoñece os trazos básicos da  CD                       EC              20%          3ª 
da arte clásica.              características               arte clásica nas manifestacións artísticas  CCEC 

fundamentais da arte  antigas e actuais. 
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CULTURA CLÁSICA 3º ESO 
 

Contidos                    Criterios de                                  Estándares                              Comp.        T. Trans.         Peso     Avaliación 
avaliación                                                                                                                                 cualif.             

clásica   e   relacionar  CCB4.1.2.  Realiza  eixes  cronolóxicos  e  CMCCT              EC              20%          T 
manifestacións              sitúa neles aspectos relacionados coa arte  CD 
artísticas  actuais  cos  grecolatina,      asociándoos     a     outras  CCEC 
seus              modelos  manifestacións    culturais    ou    a    fitos 
clásicos.                        históricos. 

 
B4.2. Arquitectura en  B4.2.   Identificar   as  CCB4.2.1.   Recoñece   as   características  CCEC                  EC              15%          3ª 
Grecia e Roma: tipos  características    máis  esenciais    das    arquitecturas    grega    e  CMCCT 
de  edificios  e  ordes  salientables            da  romana, identificando en imaxes a orde  CD 
arquitectónicas.            arquitectura                  arquitectónica  á  que  pertencen  distintos 

grecorromana         en  monumentos, para razoar a súa resposta. 
relación cos edificios 
máis singulares. 

 
B4.3. Escultura en        B4.3.    Coñecer    as  CCB4.3.1. Recoñece esculturas gregas e  CCEC                  EC              15%          3ª 
Grecia e Roma:            manifestacións              romanas    en    imaxes,    encádraas    nun  CMCCT 
etapas, estilos e             escultóricas   da   arte  período    histórico    e    identifica    nelas  CD 
temáticas.                     grega  e  romana  ao  motivos     mitolóxicos,     históricos     ou 

longo da Antigüidade  culturais. 
e   identificar   a   súa 
temática. 

 
B4.4. Enxeñería            B4.4.    Coñecer    as  CCB4.4.1. Describe as características, os  CSC                     EC              20%          T 
romana: obras               creacións                      principais  elementos  e  a  función   das  CMCCT 
públicas e urbanismo.   urbanísticas romanas,  grandes      obras      públicas      romanas,  CD 
Vías romanas.               así como a súa rede   explicando e ilustrando con exemplos a  CCEC 

viaria.                           súa importancia para o desenvolvemento 
do Imperio e a súa influencia en modelos 
urbanísticos posteriores. 

 
B4.5. Herdanza             B4.5. Coñecer e            CCB4.5.1.    Localiza    nun    mapa    os  CAA                    EC              10%          T 
clásica no patrimonio   saber localizar os          principais    monumentos    clásicos    do  CD 
artístico.                        principais                      patrimonio       español       e       europeo,  CCEC 

monumentos clásicos   identificando    a    partir    de    elementos  CMCCT 
do patrimonio               concretos  o  seu  estilo  e  súa  cronoloxía 
español e europeo.        aproximada. 

 

Bloque 5. Sociedade e vida cotiá 
B5.1.     Organización  B5.1. Coñecer as          CCB5.1.1. Nomea os principais sistemas  CSC                   EOE             20%          2ª 
política  en  Grecia  e  características das         políticos    da    antigüidade    clásica    e  CCL                    EC 
en Roma.                      principais formas de     describe, dentro de cada un, a forma de 

organización política    distribución  e  o  exercicio  do  poder,  as 
presentes no mundo      institucións,      o      papel      que      estas 
clásico, e establecer      desempeñan    e    os    mecanismos    de 
semellanzas e               participación política. 
diferenzas entre elas. 

 
B5.2.   Sociedade   en  B5.2.    Coñecer    as  CCB5.2.1.  Describe  a  organización  das  CSIEE                EOE             20%          2ª 
Grecia      e      Roma:  características    e    a  sociedades grega e romana, explicando as  CSC                     EC 
clases sociais.               evolución  das  clases  características  das  clases  sociais  e  os  CCL 

sociais  en  Grecia  e  papeis      asignados     a      cada      unha, 
Roma.                           relacionando  estes  aspectos  cos  valores 

cívicos  da  época  e  comparándoos  cos 
actuais. 

 
CCB5.2.2.     Describe     as     principais  CCL                     EC              10%          2ª 
características e a evolución dos grupos  CSC 
que compoñen as sociedades grega e CCL 
romana. 

 
B5.3.  A  familia   en  B5.3.     Coñecer     a  CCB5.3.1. Identifica e explica os papeis  CSC                     EC              10%          2ª 
Grecia e Roma.             composición           da  que desempeña dentro da familia cada un  CCL 

familia  e  os  papeis  dos    seus    membros,    identificando    e 
asignados aos seus explicando a través deles estereotipos 
membros.                      culturais e comparándoos cos actuais. 

 
B5.4.  Vida  cotiá  en  B5.4.    Coñecer    os  CCB5.4.1. Identifica e describe os tipos  CD                       EC              10%          3ª 
Grecia      e      Roma:  trazos                  máis  de vivenda, o modo de alimentación, os  CAA 
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Contidos                    Criterios de                                  Estándares                              Comp.        T. Trans.       Peso      Avaliación 
avaliación                                                                                                                                 cualif.             

vivenda,        hixiene,  salientables  da  vida  hábitos  de  hixiene  e  a  vestimenta  en  CSC 
alimentación,                cotiá   en   Grecia   e  Grecia e Roma.                                             CMCCT 
vestimenta e traballo.   Roma.                                                                                                  CCL 

 
CCB5.4.2. Identifica e describe formas de  CAA                    EC              10%          3ª 
traballo  e relaciónaas cos coñecementos  CMCCT 
científicos e técnicos da época, e explica a  CSC 
súa influencia no progreso da cultura CCL 
occidental. 

 
B5.5.     Espectáculos  B5.5.   Identificar   as  CCB5.5.1. Describe as principais formas  CSIEE               EOE              10%          3ª 
públicos en Grecia e  principais  formas  de  de lecer das sociedades grega e romana,   CAA                    EC 
Roma.                           lecer da antigüidade.    analizando a súa finalidade, os grupos aos  CSC 

que  van  dirixidas  e  a  súa  función  no  CCL 
desenvolvemento da identidade social. 

 
B5.5. Os                       B5.6. Relacionar e        CCB5.6.1. Explica a orixe e a natureza  CD                       EC              10%          3ª 
espectáculos públicos   establecer                      dos  Xogos  Olímpicos,  comparándoos  e  CAA 
en Grecia e Roma.        semellanzas e                destacando    a    súa    importancia    con  CSC 

diferenzas entre as        respecto a outras festividades deste tipo  CCL 
manifestacións              existentes  na  época,  e  comenta  o  seu 
deportivas da Grecia     mantemento     no     mundo     moderno, 
Clásica e as actuais.      establecendo   semellanzas   e   diferenzas 

entre  os  valores  culturais  aos  que  se 
asocian en cada caso. 

 

Bloque 6. Lingua e literatura 

B6.1.    Historia    da  B6.1.     Coñecer     a  CCB6.1.1.  Recoñece  tipos  de  escritura,  CD                       CL               5%            1ª 
escritura.   Signos   e  existencia de diversos  clasifícaos consonte súa natureza e a súa  CCEC                EOE 
materiais.                      tipos    de    escritura,  función,  e  describe  os  trazos  que  os  CCL 

distinguilos              e  distinguen. 
comprender  as  súas 
funcións. 

 
B6.2.      Orixe      do  B6.2. Coñecer a orixe  CCB6.2.1.  Nomea  e  describe  os  trazos  CAA                    CL               5%            1ª 
alfabeto.  O  alfabeto  do        alfabeto        e  principais  dos  alfabetos  máis  utilizados  CCEC                EOE 
grego   e   o   alfabeto  distinguir os tipos de  no   mundo   occidental,   diferenciándoos  CCL 
romano.                        alfabetos   usados   na  doutros tipos de escrituras, e explica a súa 

actualidade.                  orixe. 
 
B6.2.      Orixe      do  B6.3.   Recoñecer   a  CCB6.3.1.   Explica   a   influencia   dos  CD                       CL               5%            1ª 
alfabeto.  O  alfabeto  presenza                 de  alfabetos grego e latino na formación dos  CMCCT             EOE 
grego   e   o   alfabeto  elementos             dos  alfabetos actuais, e sinala nestes últimos a  CCEC                  EC 
romano.                        alfabetos    grego    e  presenza    de    determinados    elementos  CCL 

latino   nos  alfabetos  tomados dos primeiros. 
actuais. 

 
B6.3.  As  linguas  do  B6.4. Coñecer a orixe  CCB6.4.1. Enumera e localiza nun mapa  CMCCT              EC              5%            2ª 
mundo.                    O  común   das   linguas  as principais ramas da familia das linguas  CD                       CL 
indoeuropeo e as súas  indoeuropeas.               indoeuropeas,    sinalando    os    idiomas  CSC                   EOE 
familias lingüísticas.                                           modernos que se derivan de cada unha e 

os aspectos lingüísticos que evidencian o 
seu parentesco. 

 
CCB6.4.2.Describe      a   evolución   das  CCL                    EC               5%            2ª 
linguas romances a partir do latín como  CCEC                  CL 
un    proceso    histórico,    explicando    e                              EOE 
ilustrando con exemplos os elementos que 
evidencian do xeito máis visible a súa 
orixe  común  e  o  parentesco  existente 
entre elas. 

 
B6.4.     As     linguas  B6.5.   Identificar   as  CCB6.5.1.  Identifica  as  linguas  que  se  CSC                     EC              5%            2ª 
romances.                     linguas         europeas  falan     en     Europa     e     en     España,  CD                       CL 

romances      e      non  diferenciando pola súa orixe as romances  CCL                   EOE 
romances,                 e  e as non romances, e delimita nun mapa  CCA 
localizalas nun mapa.   as zonas onde se utilizan. 
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B6.5. Composición e  B6.6.    Identificar    a  CCB6.6.1.     Recoñece     e     explica     o  CCL                    EC              5%            T 
derivación   culta   de  orixe  grecolatina  do  significado   dalgúns   dos   helenismos   e  CCA                    CL 
orixe grega e latina.      léxico das linguas de  latinismos máis frecuentes utilizados no                              EOE   

España     e     doutras  léxico  das  linguas  faladas  en  España  e 
linguas modernas.        doutras linguas modernas, e explica o seu 

significado a partir do termo de orixe. 
 

CCB6.6.2.   Explica   o   significado   de  CCL                    EC              10% 
palabras a partir da súa descomposición e   CCA                    CL 
da análise etimolóxica das súas partes.                                    EOE 

 
B6.6.       Latinismos,  B6.7.    Distinguir    e  CCB6.7.1.   Identifica   e  diferencia   con  CCA                    EC              5%            T 
palabras                        identificar latinismos,  seguridade   cultismos,   semicultismos   e  CCL                    CL 
patrimoniais,                 cultismos,                     termos patrimoniais, en relación co termo                              EOE 
cultismos                  e  semicultismos          e  de  orixe  sen,  necesidade  de  consultar 
semicultismos.              termos patrimoniais.     dicionarios     nin     outras     fontes     de 

información. 
 

CCB6.7.2.   Coñece   o   significado   das  CD                       EC              5%            T 
principais locucións latinas de uso actual.    CCL                    CL 

EOE 
 
B6.7.          Principais  B6.8.                 Facer  CCB6.8.1.    Explica    os    procesos    de  CCL                    EC              5%            T 
regras  de  evolución  evolucións   desde   o  evolución dalgúns termos desde o étimo  CCA                    CL 
fonética  do  latín  ao  latín  ao  galego  e  ao  latino  ata  os seus  respectivos  derivados                              EOE 
galego e ao castelán.    castelán,    tendo    en  nas linguas romances, describindo algúns 

conta  os  fenómenos  dos  fenómenos  fonéticos  producidos  e 
fonéticos.                      ilustrándoos con outros exemplos. 

 
CCB6.8.2. Realiza evolucións do latín ao  CCA                    EC              5%            T 
galego e ao castelán aplicando as regras  CCL                    CL 
fonéticas de evolución.                                                            EOE 

 
B6.8. Léxico                 B6.9.     Coñecer     e  CCB6.9.1.   Explica   a   partir   da   súa  CCL                    EC              5%            T 
grecolatino na               utilizar                  con  etimoloxía  termos  de  orixe  grecolatina  CCA                    CL 
linguaxe científica e     propiedade                    propios  da  linguaxe  científico-técnica  e                              EOE 
técnica.                         terminoloxía                 sabe usalos con propiedade. 

científico-técnica de 
orixe grecolatina. 

 
B6.9.   Presenza   das  B6.10.   Constatar   o  CCB6.10.1. Demostra o influxo do latín e  CCL                    EC              10%          T 
linguas  clásicas  nas  influxo   das   linguas  o   grego   sobre   as   linguas   modernas  CCA                    CL 
linguas modernas.        clásicas   en   linguas  servíndose  de  exemplos  para  ilustrar  o                              EOE 

non derivadas delas.     mantemento nestas de elementos léxicos 
morfolóxicos  e  sintácticos  herdados das 
primeiras. 

 
B6.10.           Xéneros  B6.11.    Coñecer    as  CCB6.11.1.  Describe  as  características  CCEC                  EC              10%          3ª 
literarios                       principais                      esenciais       dos       xéneros       literarios  CCL                    CL 
grecolatinos:  autores  características      dos  grecolatinos e recoñece a súa influencia  CCA                   EOE 
e obras principais.        xéneros        literarios  na literatura posterior. 

grecolatinos e a súa 
influencia  na 
literatura posterior. 

 
B6.10. Xéneros             B6.12.   Coñecer   os  CCB6.12.1.   Nomea   aos   autores   máis  CCEC                  EC              10%          3ª 
literarios                       fitos    esenciais    das  representativos  da  literatura  grecolatina,  CCL                    CL 
grecolatinos: autores    literaturas    grega    e  encádraos no seu período histórico e cita                              EOE 
e obras principais.        latina     como     base  as súas obras máis coñecidas. 

literaria da cultura 
europea e occidental. 

Bloque 7. Pervivencia na actualidade 

B.7.1.      Civilización  B7.1.   Recoñecer   a  CCB7.1.1.   Sinala   e   describe   algúns  CCL                    EC              25%          3ª 
grecolatina  nas  artes  presenza                 da  aspectos    básicos    da    cultura    e    a  CAA                    CL 
e    na    organización  civilización     clásica  civilización grecolatina que perviviron ata                              EOE 
social      e      política  nas     artes     e     na  a actualidade, demostrando a súa vixencia 
actual.                           organización social e  nunha e noutra época mediante exemplos. 

política. 
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CULTURA CLÁSICA 3º ESO 
 

 

Obx. 
 

Contidos 
 

Criterios de 
avaliación 

  

Estándares 
 

Comp. 
 

T. Trans. 
 

Peso 
cualif. 

 

Avaliación 

l B7.2.    Mitoloxía    e B7.2.     Coñecer a CCB7.2.1.  Demostra  a  pervivencia  da CAA EC 25% 2ª 
n 
ñ 

temas lexendarios nas 
manifestacións 

pervivencia 
mitoloxía e os te 

da 
mas 

mitoloxía    e    os    temas    lexendarios 
mediante   exemplos   de   manifestacións 

CCEC EOE 
CL 

  

artísticas actuais. 
 
 

l          B7.3.    Historia    de 
n         Grecia  e  Roma  e  a 

súa presenza no noso 
país. 

lexendarios           nas 
manifestacións 
artísticas actuais. 
 
B7.3. Identificar os 
aspectos máis 
importantes  da 
historia de Grecia e 
Roma  e  a  súa 
presenza no noso país 
e  recoñecer  as 
pegadas da cultura 
romana   en   diversos 

artísticas  contemporáneas  nas  que  están 
presentes estes motivos. 
 

 
CCB7.3.1. Enumera e explica algúns 
exemplos concretos nos que se pon de 
manifesto   a   influencia   que   o   mundo 
clásico tivo na historia e as tradicións do 
noso país. 

 
 
 
CCL 
CSC 

 
 
 
EC              25%          1ª 
CL

 aspectos                 da 
civilización actual. 

 

b B7.4. Traballos de B7.4. Realizar B7.4.1.     Utiliza     as    tecnoloxías    da CD EMP 25% T 
e investigación sobre a 

civilización clásica 
na nosa cultura. 

traballos de 
investigación sobre a 
pervivencia da 
civilización clásica 
na contorna, 
utilizando as TIC 

información   e   a   comunicación   
para 
recabar información e realizar traballos 
de investigación acerca da pervivencia da 
civilización clásica na nosa cultura. 

CAA TIC 
EOE 

  

 
 
 

5.3.  SISTEMAS DE CUALIFICACIÓN. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 

 PROBAS TRABALLO 
INDIVIDUAL       

TRABALLO EN   
GRUPO 

NOTAS DE CLASE 

 ESCRITAS    

     50%        15% 15%                     20% 
 

 Se algún alumno non entrega algún traballo ou o caderno, este apartado valorarase con cero e non se collerán 
traballos que superen a data de entrega a non ser que sexa por unha causa debidamente xustificada. 

       Considérase que o alumnado supera unha avaliación cando a nota final, unha vez aplicada a ponderación a cada 
instrumento de avaliación, alcanza un 5. Non se sumarán as notas de traballo individual, traballo en grupo e 
notas de clase non tendo obtido un 5 no exame escrito. 
Os alumnos que para a realización dos exames fagan uso de materiais non permitidos ou sexan collidos copiando terán 
suspensa dita proba coa puntuación de 0. Se esta situación se produce na 1ª ou  2ª avaliación poderán facer unha 
recuperación da proba en xuño pero se esa situación se presenta na 3ª avaliación non terá dereito a recuperación 
algunha e pasarán directamente a proba extraordinaria de setembro. 

 
6.- LATIN 4º ESO 
 
6.1. CONTIDOS SECUENCIADOS E TEMPORALIZADOS DE LATÍN DE 4º  ESO 
 
 

Nº UNIDADES DIDÁCTICAS   TEMPORALIZACIÓN  P
r
o
b
a
s 

    Probas Avaliación 

1 UNIDADE 1. Lucius, puer romanus.   Setembro/outubro  x  

2 UNIDADE 2.Familia Claudiae. Roma 
Quadrata 

   Outubro/ novembro  x 1ª 

3 UNIDADE 3. Ubi habitamus? Rex in 
Urbe Roma. 

  Novembro  x  



Ies Poeta Díaz Castro- Guitiriz                                                        Programación 16/17 Latín, Grego e Cultura Clásica 

17 

4 UNIDADE 4. Quid pueri faciunt? 
SPQR. 

  Xaneiro  x  

5 UNIDADE 5. Quid facit? C. I. Caesar.   Xaneiro  x 2ª 

6 UNIDADE 6. Ad templum. Imperium   Febreiro/marzo  x   

7 UNIDADE 7. In itinere. Hispania 
Romana. 

  Marzo  x  

8 UNIDADE 8. In exercitu Romano. 
Graecia et Roma. 

  Abril  x  

9 UNIDADE 9. Dies Romanorum. 
Hereditas. Usus et Mos. 

  Maio  x 3ª 

10 UNIDADE 10. In thermis. Educatio et  
ars. 

  Xuño  x  

 
 

 
6.2. RREELLAACCIIOONNAARR AASSPPEECCTTOOSS CCUURRRRIICCUULLAARREESS PPAARRAA CCAADDAA UUNNIIDDAADDEE.. 

 
 
 

                                                                    Latín. 4º de 
ESO 

   

Obx Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s  clave 

 
Aval. 

Peso 
Cualif. 

  

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 

1 10% 

  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 

1 10% 

  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 

1 15% 

  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 

1 15% 

  f   B1.4.              
Palabras 
patrimoniais, 

  B1.5.  Distinguir  e  
identificar palabras               
patrimoniais, 

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

  CCL 1 25% 
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                                     Latín. 4º de ESO    

Obx Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

Aval. Peso 
Cualif. 

  ñ 
  o 

cultismos                  e 
semicultismos. 

cultismos e semicultismos.    CAA   

  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 
  CAA 

1 
2 
3 

25% 

  

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 

1 25% 

  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 

1 25% 

  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 1 50% 

  

                                                        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 

1 5% 

  e   B3.2.       Tipos       de 
palabras:  variables  e 

  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 

  CAA 
  CCL 

1 5% 
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                                                                       Latín. 4º 
de ESO 

   

Obx
. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

Aval. Peso 
cualif 

    invariables.  clasificalas.    

  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 

1 5% 

  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 

1 10% 

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

  CCL 
  CAA 

1 
2 
3 

20% 

  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 

1 10% 

  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 
  CAA 

1 5% 

  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 

1 
2 
3 

20% 

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

  CD 
  CCL 

3 5% 

  LAB3.6.3. Identifica formas non persoais do 
verbo, como o 

  CAA 3 5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ies Poeta Díaz Castro- Guitiriz                                                        Programación 16/17 Latín, Grego e Cultura Clásica 

20 

 
 
 

                                                    Latín. 4º de ESO    

Obx
. 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

Aval. Peso 
cualif 

   infinitivo de presente activo e o participio de perfecto.   CCL   

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

  CCL 3 10% 

  

                                                   
                                                                    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 1 
2 
3 

20% 

  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 

1 15% 

 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 1 
2 
3 

20% 

  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 1 
2 
3 

20% 

  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 

1 
2 
3 

20% 

  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. 

  CAA 
  CMCCT 
  CCL 

1 
2 
3 

5% 
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                                                                 Latín. 4º de 
ESO 

   

Obx. Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

  Ava l. Peso 
cualif. 

  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  0% 

  
 

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 

1 10% 

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

  CAA 
  CCEC 
  CSC 

1 5% 

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

  CD 
  CAA 
  CMCCT 

1 10% 

  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 

1 10% 

  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 

1 10% 

  LAB5.2.2. Describe a organización da 
sociedade romana e explica as características  
das clases sociais e  os papeis 

  CSIEE 
  CSC 

1 10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ies Poeta Díaz Castro- Guitiriz                                                        Programación 16/17 Latín, Grego e Cultura Clásica 

22 

 
 
 
 
 
 

                                             Latín. 4º de ESO    

Obx Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

Ava  l. Peso 
cualif. 

   asignados a cada unha delas, en 
comparación cos actuais. 

  CCEC 
  CCL 

  

  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 

 
 
2 

5% 

  l 
  n 

  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 

1 
2 
3 

10% 

  n 
  ñ 

  B5.4.     Mitoloxía     
e relixión. 

  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 

1 
2 
3 

5% 

  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. 

  LAB5.6.1. 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. 

  CD 
  CCEC 
  CSC 
  CCL 
  CSIEE 
  CCL 
  CAA 

 
 
2 

15% 

  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 

 
 
 
3 

10% 
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                                               Latín. 4º de ESO    

Obx. Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

  Ava l. Peso 
cualif. 

      CMCCT 
  CCEC 

  

  

                                                               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 
  CAA 

1 
2 
3 

30% 

  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 
  CAA 

1 
2 
3 

10% 

  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 
  CAA 

1 
2 
3 

10% 

  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 

1 
2 
3 

10% 

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

  CMCCT 
  CD 

1 
2 

20% 
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                                           Latín. 4º de ESO    

Obx. Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

Ava l. Peso 
cualif. 

      CCL 3  

  b  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 1,2,3 
 

10% 

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

 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 1,2,3 
 

10% 

  

                                                 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 

1,2,3 
 
 

25% 

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

  CD 
  CAA 

1,2,3 
 
 

15% 

  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 

1,2,3 
 
 

25% 

  l 
  ñ 
  o 

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

  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 1,2,3 
 
 

 
20% 

  e 

  b 

  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 

1,2,3 

 
 

15% 

 
 

6.3. SISTEMAS DE CUALIFICACIÓN. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 
 

 PROBAS TRABALLO 
INDIVIDUAL       

NOTAS DE 
CLASE 

TRABALLO EN 
GRUPO 

 ESCRITAS    

     70%        10% 10%                 10%     
 
Se algún alumno non entrega algún traballo ou o caderno, este apartado valorarase con cero e non se collerán traballos que 
superen a data de entrega a non ser que sexa por unha causa debidamente xustificada. 
 Considérase que o alumnado supera unha avaliación cando a nota final, unha vez aplicada a ponderación a cada 
instrumento de avaliación, alcanza un 5. Non se sumarán as notas de traballo individual, traballo en grupo e notas 
de clase non tendo obtido un 5 no exame escrito. 
Os alumnos que para a realización dos exames fagan uso de materiais non permitidos ou sexan collidos copiando terán 
suspensa dita proba coa puntuación de 0. Se esta situación se produce na 1ª ou  2ª avaliación poderán facer unha 
recuperación da proba en xuño pero se esa situación se presenta na 3ª avaliación non terá dereito a recuperación algunha e 
pasarán directamente a proba extraordinaria de setembro. 
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7.  OBXECTIVOS XERAIS DO BACHARELATO:       
 

 
a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica 

responsable, inspirada polos valores da Constitución Española así como polos dereitos humanos, que 
fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa. 
 

b) Consolidar unha madurez persoal e social que lles permita actuar de forma responsable e autónoma e 
desenvolver o seu espírito crítico. 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 existentes e impulsar a igualdade real e a non discriminación das 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 escrita, a lingua castelá e, no seu caso, a lingua cooficial da 
súa comunidade autónoma. 
 

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

g)  Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e a comunicación. 
 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e 
os principais factores da súa evolución. Participar de forma solidaria no desenvolvemento e mellóraa da 
súa contorna social. 
 

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

 
j) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 

científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e a tecnoloxía no cambio 
das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente. 

 
k) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en 

equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 
 

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

m) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social.  
 

n) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade vial. 
 

8. LATIN 1º BAC 
 
8.1. RELACIONAR  ASPECTOS  CURRICULARES  PARA  CADA UNIDAD
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 Latín I. 1º de bacharelato    

Obx Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 
clave 

Aval.  
Peso 
na 
cualif
. 

  

Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances    

       I 
       
p 

 B1.1. Marco 
xeográfico da lingua. 

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

 LA1B1.1.1. Localiza nun mapa o marco xeográfico da lingua latina e a súa 
expansión, delimitando os seus ámbitos de influencia e colocando con 
precisión puntos xeográficos, cidades ou restos arqueolóxicos coñecidos pola 
súa relevancia histórica. 

       CMCCT 
       CCEC 
       CSC 

1 10 % 

       
g 

       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  hoxe  en día. 

 LA1B1.2.1.  Define  o  indoeuropeo  e  recoñece  as  linguas indoeuropeas e 
as súas familias, e delimita nun mapa a zona de orixe e as zonas de expansión. 

       CD 
       CAA 

1 10 % 

       
n 

       B1.2.  O  
indoeuropeo. 

Linguas   
indoeuropeas e 
familias lingüísticas. 

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

 LA1B1.3.1. 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 
       CCEC 

1 15 % 

       
n 
       
p 

 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, e delimitar o marco 
xeográfico das linguas romances 
faladas no mundo, recoñecendo 
as súas características. 

 LA1B1.4.1.  Identifica  as  linguas  que  se  falan en  España, diferenciando 
pola súa orixe romances e non romances, localiza  nun  mapa  as  zonas  onde  
se  utilizan,  delimita  o marco xeográfico das linguas romances faladas no 
mundo e recoñece as súas características. 

       CSC 
       CCEC 

1 15 % 

       
d 
       
g 
       
p 
       
h 

 B1.4.  Orixe,  
evolución e etapas    
do    latín. Palabras 
patrimoniais, 
cultismos e 
semicultismos. 

 B1.5. Distinguir as principais 
etapas na evolución do latín e 
recoñecer e identificar palabras 
patrimoniais, cultismos e 
semicultismos. 

 LA1B1.5.1. Distingue e delimita as etapas do latín, recoñece e distingue a 
partir do étimo latino cultismos, semicultismos e termos patrimoniais, e explica 
as evolucións que se producen nun caso e no outro. 

       CCL 
       CAA 
       CMCCT 

1 15 % 

 LA1B1.5.2. Coñece exemplos de termos latinos que deron orixe tanto a 
unha palabra patrimonial como a un cultismo, e sinala as diferenzas de uso e 
significado entre ambos. 

       CCL 1 10 % 
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 Latín I. 1º de bacharelato    

Obx Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 
clave 

Av
al 

Peso 
na 
cualif.      LA1B1.5.3. Demostra a presenza do latín no século XXI en campos como a 

ciencia, a cultura, a publicidade, os medios de comunicación, internet e as 
redes sociais. 

CMCC
T 
       CD 
       
CCEC 

1 10 % 

       d 
       p 
       n 

 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, e recoñecer os procesos 
de evolución semántica do latín ao 
galego e ao castelán partindo dos 
étimos latinos. 

 LA1B1.6.1. 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. 

       
CCL 
       
CAA 

1/2/
3 

15% 

  

Bloque 2. Sistema de lingua latina: elementos básicos    

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

 B2.1. Recoñecer sistemas de 
escritura e distinguilos do alfabeto. 

 LAT1B2.1.1.   Recoñece   tipos   de   escritura   e   clasifícaos consonte a súa 
natureza  e a súa  función,  e describe os trazos que distinguen uns dos 
outros. 

       CD 
    
CCEC 

1 25% 

       g  B2.2. Orixe e evolución 
do alfabeto latino. 

 B2.2.  Distinguir  as  fases  da 
evolución do alfabeto latino, desde a 
súa orixe ata o alfabeto da época 
clásica. 

 LAT1B2.2.1. Explica a orixe do alfabeto latino, e a evolución e a adaptación 
dos signos do alfabeto grego. 

    CAA     
CMCC
T 

1 25% 

       g  B2.2. Orixe e evolución 
do alfabeto latino. 

 B2.3.   Coñecer   a   orixe   do 
alfabeto  nas linguas modernas. 

 LAT1B2.3.1. Explica a orixe do alfabeto de diferentes linguas partindo do 
alfabeto latino, así como a súa evolución, sinala as adaptacións que se 
producen en cada unha e recoñece os tipos de alfabeto usados actualmente en 
Europa, en relación coas linguas que os empregan. 

       
CSC 
       
CCL 
    
CCEC 

1 25% 

     e  B2.3.    Pronuncia    do 
latín: tipos. 

 B2.4.  Coñecer  e  aplicar  con 
corrección as normas básicas da 
pronuncia en latín e distinguir os 
seus tipos. 

 LAT1B2.4.1. Le con pronuncia e acentuación correctas textos latinos, 
identificando e reproducindo exemplos de diferentes tipos de pronuncia. 

 


    CCL 1 25% 

  

Bloque 3. Morfoloxía    

       d  B3.1.   Formantes   das 
palabras. 

 B3.1.  Coñecer,  identificar  e 
distinguir  os  formantes  das 

 LA1B3.1.1.   Descompón   palabras   nos   seus   formantes, sinalando    e    
diferenciando    lexemas   e    morfemas,    e 

       
CMCC
T 

1 10% 
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 Latín I. 1º de bacharelato    

Obx Contido
s 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 
clave 

Aval. Peso na 
cualif. 

  palabras. servíndose destes para identificar desinencias e explicar o concepto 
de flexión e paradigma. 

       CCL   

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

 B3.2.  Distinguir  os  tipos  
de palabras a partir do 
seu enunciado. 

 LA1B3.2.1.   Distingue   palabras   variables   e   invariables, explica os 
trazos que permiten identificalas e define criterios para clasificalas. 

       CAA 
       CCL 

1 5% 

       i 
       l 

 B3.3.    Concepto    
de declinación e 
conxugación. 

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

 LA1B3.3.1.  Declina  e/ou  conxuga  correctamente  palabras propostas 
segundo a súa categoría, explicando e ilustrando con   exemplos   as   
características   que   diferencian   os conceptos de declinación e 
conxugación 

       CAA 
       CCL 
       CD 

1 15% 

       g 
       d 

 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. 

 LA1B3.4.1. Enuncia e declina correctamente substantivos, 
adxectivos e pronomes en latín, distinguíndoos a partir do seu 
enunciado e clasificándoos segundo a súa categoría e a súa 
declinación. 

       CCL 1 10% 

 LA1B3.4.2. Declina palabras e sintagmas en concordancia, 
aplicando correctamente para cada palabra o paradigma de flexión 
correspondente. 

       CCL 1/2/3 
 

10% 

       d 
       g 

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

 LA1B3.5.1.  Clasifica  verbos  segundo  a  súa  conxugación partindo 
do seu enunciado e describe os trazos polos que se recoñecen os 
modelos de flexión verbal. 

       CAA 
       CCL 

1/2/3 
 

10% 

 LA1B3.5.2. Coñece e identifica as formas que compoñen o 
enunciado dos verbos de paradigmas regulares e recoñece a partir 
destas os modelos de conxugación. 

       CCL 1/2/3 
 

5% 

 LA1B3.5.3. Conxuga os tempos verbais máis frecuentes en voz 
activa e pasiva, aplicando correctamente os paradigmas 
correspondentes. 

       CCL 1/2/3 
 

10% 

       l 
       d 

       B3.5. Flexión verbal.  B3.6.            Analizar            
o funcionamento dos 
temas verbais latinos de 
presente e 

 LA1B3.6.1.   Explica   o   uso   dos   temas   verbais   latinos, 
identificando correctamente as formas derivadas de cada un. 

       CAA 
       CCL 

1/2/3 
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Latín I. 1º de bacharelato    

Obx  Contidos  Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp 
clave 

Aval. Peso 
na 

cualif.  

  de perfecto, e recoñecer as formas 
dos tempos verbais formados a 
partir deles, tanto en voz activa 
como en voz pasiva. 

 LA1B3.6.2. Cambia de voz as formas verbais identificando e manexando 
con seguridade os formantes que expresan este accidente verbal. 

       CD 
       CCL 

1/2/3 
 

5 % 

       g        B3.5. Flexión 
verbal. 

 B3.7.     Diferenciar     formas 
persoais e non persoais do verbo, 
e recoñecer as categorías 
gramaticais presentes en cada 
unha. 

 LA1B3.7.1. Distingue formas persoais e non persoais dos verbos, 
explica os trazos que permiten identificalas e define criterios para 
clasificalas. 

       CAA 
       CCL 

1/2/3 
 

 

       e 
       d 
       p 

       B3.5. Flexión 
verbal. 

 B3.8. Traducir ao galego e ao 
castelán as formas verbais latinas, 
e comparar os sistemas verbais. 

 LA1B3.8.1. Traduce correctamente ao galego e ao castelán formas 
verbais latinas, e compara os tempos e os modos verbais presentes no 
latín cos do galego e os do castelán. 

       CCL 
       CAA 

1/2/3 
 

20 % 

  

Bloque 4. Sintaxe    

       i  B4.1.    
Elementos    da 
oración. 

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

 LA1B4.1.1.   Analiza   morfoloxicamente   e   sintacticamente frases e 
textos de dificultade graduada, identificando correctamente as categorías 
gramaticais presentes nas palabras con flexión e explicando as 
funcións que realizan na oración. 

       
CMCCT 
       CCL 

1/2/3 
 

20 % 

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

 LA1B4.2.1. Enumera correctamente os nomes dos casos que existen na 
flexión nominal e pronominal latina, explica as súas funcións dentro da 
oración e ilustra con exemplos a forma axeitada de traducilos. 

       CAA 
       CCL 

1/2//3 
 

10 % 

       g        B4.3. 
Concordancia. 

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

 LA1B4.3.1. Recoñece nos textos as regras e a concordancia latina, e 
redacta en lingua latina pequenas frases, onde practica o seu uso. 

       CCL 1/2/3 
 

15% 

       d        B4.4.  Oración  
simple: 
oracións  atributivas  e 

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

 LA1B4.4.1. Compara e clasifica tipos de oracións simples, e identifica e 
explica en cada caso as súas características. 

  CMCCT 
       CCL 

1/2/3 
 

10% 
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 Latín I. 1º de bacharelato    

Obx Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 
clave 

Aval . Peso na 
cualif. 

 predicativas.      

       g  B4.5.                Oración 
composta: 
coordinación              e 
subordinación. 

 B4.5.  Distinguir  as  oracións 
simples das compostas e, 
dentro destas últimas, as 
coordinadas  das 
subordinadas. 

 LA1B4.5.1. Distingue as oracións simples das compostas e, 
dentro destas últimas, as coordinadas das subordinadas, os seus 
tipos e os nexos que as caracterizan, e sinala exemplos que 
expliquen en cada caso as súas características. 

       CAA 
       CCL 

1/2/3 
 

10% 

       e  B4.6.  Construcións  de 
infinitivo  e de 
participio. 

 B4.6. Coñecer as funcións das 
formas non persoais nas 
oracións: infinitivo  e participio. 

 LA1B4.6.1. Identifica as funcións que realizan as formas non 
persoais (infinitivo e participio) dentro da oración e compara 
exemplos do seu uso. 

       CAA 
       CCL 

1/2/3 
 

10% 

       e  B4.6.  Construcións  de 
infinitivo  e de 
participio. 

 B4.7.  Identificar,  distinguir  e 
traducir correctamente as 
construcións de infinitivo e 
participio máis frecuentes. 

 LA1B4.7.1. Recoñece, analiza e traduce correctamente as 
construcións de infinitivo e participio máis frecuentes, en relación 
con construcións análogas noutras linguas que coñece. 

       CCL 1/2/3 
 

25% 

  

Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte e civilización    

       a 
       i 
       l 
       g 
       p 

 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. 

 LA1B5.1.1. Describe o marco histórico en que xorde e se 
desenvolve a civilización romana, sinala períodos dentro del e 
identifica en cada un as conexións máis importantes que 
presentan con outras civilizacións 

       CCEC 
       CCL 
       CSC 

1/2/3 
 

5% 

 LA1B5.1.2.  Distingue  as  etapas  da  historia  de  Roma, 
explicando os seus trazos esenciais e as circunstancias que 
interveñen no paso de unhas a outras. 

       CSC 
       CSIEE 
       CCEC 

1/2/3 
 

5% 

 LA1B5.1.3. Sabe enmarcar determinados feitos históricos na 
civilización e no período histórico correspondente, ponos en 
contexto e relaciónaos con outras circunstancias 
contemporáneas. 

       CAA 
       CSC 

1/2/3 
 

5% 

 LA1B5.1.4.  Pode  elaborar  eixes  cronolóxicos  nos  que  se 
representan    fitos    históricos    salientables,    consultando 

       CD 1/2/3 5% 
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 Latín I. 1º de bacharelato    

Obx Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 
clave 

Aval. Peso na 
cualif.  

   diferentes fontes de información        CMCCT   

 LA1B5.1.5.  Describe  os  principais  fitos  históricos  e  os 
aspectos máis significativos da civilización latina, e analiza a 
súa influencia no devir histórico posterior. 

       CSC 
       CSIEE 
       CCL 

1/2/3 
 

5% 

       h 
       a 
       p 

 B5.2. Romanización de 
Hispania  e da 
Gallaecia. 

 B5.2.    Coñecer    os    feitos 
históricos principais da 
romanización  de  Hispania  e 
da Gallaecia, e realizar eixes 
cronolóxicos. 

       LA1B5.2.1.   Explica   a   romanización   de   Hispania   e   da 
Gallaecia, describe as súas causas e delimita as súas fases. 

       CMCCT 
       CCL//CSC 
      CCEE 

1/2/3 
 

5% 

 LA1B5.2.2.  Enumera,  explica  e  ilustra  con  exemplos  os 
aspectos fundamentais que caracterizan o proceso da 
romanización de  Hispania e da Gallaecia, e  sinala a súa 
influencia na historia posterior. 

       CSC 
       CD 
       CCL 

1/2/3 
 

5% 

       n 
       p 

 B5.2. Romanización de 
Hispania  e da 
Gallaecia. 

 B5.3.  Recoñecer  as  pegadas 
da  romanización nos 
principais depósitos 
arqueolóxicos e museos. 

 LA1B5.3.1.   Identifica   e   sinala   nun   mapa   os   restos 
arqueolóxicos   máis   salientables   da   romanización   de 
Hispania e da Gallaecia, e descobre e relaciona as pezas 
arqueolóxicas romanas dos museos cos coñecementos 
adquiridos. 

       CAA 
       CMCCT 
       CD 
       CCEC 

1/2/3 
 

5% 

       a 
       c 

 B5.3.        Organización 
política e social de 
Roma. 

 B5.4. Coñecer a organización 
política e social de Roma e 
recoñecer o seu mantemento 
actual. 

 LA1B5.4.1.  Describe  os  elementos  que  caracterizan  as 
sucesivas   formas   de   organización   do   sistema   político 
romano. 

       CSIEE 
       CSC 

1/2/3 
 

5% 

 LA1B5.4.2.  Describe  a  organización  e  a  evolución  da 
sociedade romana, explicando as características das clases 
sociais e os papeis asignados a cada unha, relacionando 
estes aspectos cos valores cívicos existentes na época e 
comparándoos cos actuais. 

       CSIEE 
       CD//CCL 
       CSC 

1/2/3 
 

5% 

       n  B5.4.      Mitoloxía      e 
relixión.                Ritos 

 B5.5.  Coñecer  os  principais 
deuses, semideuses e heroes 

 LA1B5.5.1.  Identifica  os  principais  deuses,  semideuses  e 
heroes da mitoloxía grecolatina, sinalando os trazos que os 

       CCEC 
       CD 

1/2/3 
 

10% 
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 Latín I. 1º de bacharelato    

Obx Conti
dos 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 
clave 

Aval. Peso na 
cualif.  

 funerarios. da mitoloxía grecolatina. caracterizan, os seus  atributos e o ámbito de influencia, 
explica a súa xenealoxía e establece relacións entre os 
deuses. 

   

 LA1B5.5.2. Identifica deuses, semideuses e heroes dentro do 
imaxinario mítico, e explica os principais aspectos que 
diferencian uns dos outros. 

       CCEC 
       CD//CCL 

1/2/3 
 

5% 

       n 
       h 
       p 

 B5.4.      Mitoloxía      
e relixión. Ritos 
funerarios. 

 B5.6. Coñecer os deuses, os 
mitos, os heroes e as lendas latinas 
principais,  e establecer 
semellanzas e diferenzas entre os 
mitos e os heroes antigos e os 
actuais. 

 
 

 

 LA1B5.6.1. Recoñece e ilustra con exemplos o mantemento 
do mítico e da figura do heroe na nosa cultura, analizando a 
influencia da tradición clásica neste fenómeno, sinalando as 
semellanzas e as principais diferenzas entre ambos 
tratamentos, e asociándoas a outros trazos culturais propios 
de cada época. 

       CCEC 
       CCL 
       CSC 
       CSIEE 

1/2/3 
 

 

 LA1B5.6.2. Sinala semellanzas e diferenzas entre os mitos e 
as lendas da antigüidade clásica e os pertencentes a outras 
culturas, comparando o seu tratamento na literatura ou na 
tradición relixiosa, e valorando a súa influenza na arte e na 
literatura posterior a través de exemplos. 

       CAA 
       CCEC 
       CCL 

1/2/3 
 

5% 

       n  B5.4.      Mitoloxía      
e relixión. Ritos 
funerarios. 

 B5.7.   Coñecer   e   comparar coas  
actuais as características  da 
relixiosidade e da relixión latinas,  
os  cultos  privados  e os ritos 
funerarios. 

 LA1B5.7.1. Distingue a relixión oficial de Roma dos cultos 
privados, explicando os trazos que lles son propios, e describe 
as principais características dos ritos funerarios romanos, 
distinguindo as semellanzas e as diferenzas que presentan 
cos de hoxe en día. 

       CSC 
       CMCCT 
       CCL 
       CCEC 

1/2/3 
 

5% 

       n        B5.5. Arte romana.  B5.8.           Coñecer           as 
características   fundamentais da 
arte romana e describir algunhas 
das súas manifestacións máis 
importantes. 

 LA1B5.8.1.     Describe     as     principais     manifestacións 
escultóricas  e  pictóricas  da  arte  romana,  identificando  a 
partir de elementos concretos o seu estilo e a súa cronoloxía 
aproximada. 

       CCEC 
       CD 

1/2/3 
 

5% 

       i        B5.6. Obras públicas 
e 

       B5.9.   Identificar   os   trazos        LA1B5.9.1.   Describe   as   características,   os   principais        CD 1/2/3 10% 
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 Latín I. 1º de bacharelato    

Obx Contido
s 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 
clave 

Trim. Peso na 
cualif.  

       d 
       p 

urbanismo. máis destacados das 
edificacións públicas e do 
urbanismo romano, e sinalar a 
súa presenza dentro do 
patrimonio histórico  de España 
e Europa. 

elementos e a función das grandes obras públicas romanas, 
explicando  e  ilustrando  con  exemplos  a  súa  importancia 
para o desenvolvemento do Imperio e a súa influencia en 
modelos urbanísticos posteriores. 

       CSC 
       CMCCTC 

  

 LA1B5.9.2.  Localiza  nun  mapa  os  principais  exemplos  de 
edificacións públicas romanas que forman parte do patrimonio 
español e europeo, identificando a partir de elementos 
concretos o seu estilo e a cronoloxía aproximada. 

       CMCCT 
       CD 
       CAA 

1/2/3 
 

5% 

       a        B5.7. O exército.  B5.10. Describir a estrutura e o 
funcionamento do exército 
romano,  e  distinguir  as etapas 
na súa evolución. 

 LA1B5.10.1.   Enumera   os   elementos   que   compoñen   a 
estrutura do exército romano e explica o seu funcionamento, 
atendendo á súa evolución ao longo dos períodos históricos 

       CSC 
       CMCCT 

1/2/3 
 

5% 

  

Bloque 6. Textos    

       e  B6.1. Análise 
fonética, morfolóxica, 
sintáctica e 
semántica. 

 B6.1.  Coñecer  e  aplicar  os 
coñecementos fonolóxicos, 
morfolóxicos, sintácticos e 
léxicos da lingua latina para a 
interpretación, a tradución e a 
retroversión de textos de 
dificultade progresiva. 

 LA1B6.1.1.   Utiliza   adecuadamente   a   análise   fonética, 
morfolóxica, sintáctica e semántica de textos de dificultade 
graduada, para efectuar correctamente a súa tradución ou 
retroversión. 

       CCL 
       CAA 

1/2/3 
 

25% 

       d 
       p 

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

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

 LA1B6.2.1.    Utiliza    mecanismos    de    inferencia    para 
comprender textos de xeito global, relacionando estruturas 
latinas con outras equivalentes nas linguas que coñece. 

       CAA 
       CCL 

1/2/3 
 

15% 

       d 
       i 

 B6.3.     Iniciación     
ás técnicas de 
tradución. 

 B6.3.  Utilizar  correctamente 
manuais e dicionarios, 
recoñecendo  e  analizando toda 
a información que proporcionan. 

 LA1B6.3.1. Utiliza correctamente o dicionario, analizando e 
valorando correctamente a información gramatical incluída 
nos seus manuais e nas súas entradas, e localiza o 
significado de palabras que entrañen dificultade, identificando 
entre varias acepcións o sentido máis axeitado para a 
tradución do texto. 

       CAA 
       CCL 

1/2/3 
 

15% 
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 Latín I. 1º de bacharelato    

Obx Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 
clave 

Aval. Peso na 
cualif.  

 
       d 
       e 

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

 B6.5.                Lectura 
comparada e 
comentario  de  textos 
en  lingua  latina  e 
lingua propia. 

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

 LA1B6.4.1. Realiza comentarios sobre os principais trazos 
dos textos seleccionados e sobre os aspectos culturais 
presentes neles, aplicando para iso os coñecementos 
adquiridos previamente nesta ou noutras materias. 

       CSC 
       CCEC 
       CAA 

1/2/3 
 

15% 

 LA1B6.4.2.  Elabora  mapas  conceptuais  e  estruturais  dos 
textos propostos, localizando o tema principal e distinguindo 
as súas partes. 

       CMCCT 
       CCL 

  

       i  B6.6.    Produción    de 
pequenos textos en 
lingua latina. 

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

 LA1B6.5.1. Redacta frases sinxelas ou pequenos textos en 
latín sobre un tema proposto. 

       CCL 1/2/3 
 

20% 

       i  B6.6.    Produción    de 
pequenos textos en 
lingua latina. 

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

 LA1B6.6.1. Mantén un sinxelo diálogo en latín sobre a base 
dun tema previamente acordado. 

       CCL 1/2/3 
 

10% 

  

Bloque 7. Léxico    

       e  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. 

 LA1B7.1.1.  Deduce  o  significado  de  termos  latinos  
non estudados partindo do contexto ou de palabras da 
lingua propia ou doutras que coñece. 

       CAA 
       CCL 

1/2/3 
 

20% 

 LA1B7.1.2. Identifica e explica as palabras transparentes 
e de maior frecuencia. 

       CD 
       CCL 

1/2/3 
 

20% 

       d 
       p 

 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. 

 LA1B7.2.1.  Identifica  e  explica  os  principais  prefixos  
e sufixos, analizando o seu mantemento na propia lingua. 

       CMCCT 
       CCL 

1/2/3 
 

10% 

       d 
       p 

 B7.3.  Mantemento  de 
elementos  lingüísticos 

 B7.3.    Establecer    mediante 
mecanismos de inferencia as 

 LAT1B7.3.1. Deduce o significado das palabras das 
linguas de España a partir dos étimos latinos. 

       CAA 
       CCL 

1/2/3 
 

10% 
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 Latín I. 1º de bacharelato    

Obx Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 
clave 

Aval. Peso na 
cualif.  

 latinos. relacións existentes entre 
determinados étimos latinos e 
os derivados en linguas 
romances. 

    

       e 
       p 

 B7.3.  Mantemento  de 
elementos lingüísticos 
latinos. 

 B7.4. Identificar e explicar os 
elementos léxicos latinos que 
permanecen nas linguas 
dos/das estudantes. 

 LA1B7.4.1.  Identifica  a  etimoloxía  de  palabras  de  léxico 
común da lingua propia e explica a partir desta o seu 
significado. 

       CCL 1/2/3 
 

15% 

 LA1B7.4.2. Relaciona palabras da mesma familia etimolóxica 
ou semántica. 

       CAA 
       CD 
       CCL 

1/2/3 
 

15% 

       g 
       e 

 B7.4. Locucións latinas 
de uso actual. 

 B7.5.  Coñecer  o  significado 
das  principais locucións 
latinas de uso actual e saber 
empregalas nun contexto 
axeitado. 

 LA1B7.5.1.  Coñece  o  significado  das  principais  locucións 
latinas de uso actual e sabe empregalas no seu contexto 
adecuado cando se expresa na súa propia lingua. 

       CCL 
       CCL 

1/2/3 
 

10% 

 
8.2. SISTEMAS DE CUALIFICACIÓN. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

 PROBAS TRABALLO 
INDIVIDUAL       

NOTAS DE 
CLASE 

 

 ESCRITAS    

     80%        10% 10%                      
       Se algún alumno non entrega algún traballo ou o caderno, este apartado valorarase con cero e non se collerán traballos que superen a data de entrega a non ser que sexa 
por unha causa debidamente xustificada. 
Considérase que o alumnado supera unha avaliación cando a nota final, unha vez aplicada a ponderación a cada instrumento de avaliación, alcanza un 5. Non se sumarán 
as notas de traballo individual e notas de clase non tendo obtido un 5 no exame escrito. 
 En todo caso, é necesario superar a 3ª avaliación con una nota igual ou superior a 5 puntos para aprobar a materia. Os alumnos que superen esta avaliación favorablemente 
terán aprobada a materia.Os alumnos que para a realización dos exames fagan uso de materiais non permitidos ou sexan collidos copiando terán suspensa dita proba coa 
puntuación de 0. Se esta situación se produce na 1ª ou  2ª avaliación poderán facer unha recuperación da proba en xuño pero se esa situación se presenta na 3ª avaliación 
non terá dereito a recuperación algunha e pasarán directamente a proba extraordinaria de setembro. 
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9. LATIN 2º BAC 
 

9.1.OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, COMPETENCIAS CLAVE, 
TEMPORALIZACIÓN. 

 
 

 Latín II. 2º de bacharelato    

Obxec. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

Aval 
. 

Peso 
cualif. 

  

Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances    

  d 
  p 

 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 

 
 

1 

40% 

  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 

 
 

1 

 
30% 

 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 

 
1 

 
30% 

 Bloque 2. Morfoloxía     

  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 

 
1 

 
5% 
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 Latín II. 2º de bacharelato    

Obxec. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Aval. 
. 

Peso 
cualif. 

  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 

 
1 

 
10% 

  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 

 
1 

 
15% 

  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 

 
1 

 
15% 

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

  CCL 
  CAA 

 
1 

 
20% 

  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 

 
1,2,3 

 
15% 

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

  CCL 
  CAA 
  CD 

 
1,2,3 

 
20% 
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 Latín II. 2º de bacharelato    

Obxec. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Aval. 
. 

Peso 
cualif. 

  

Bloque 3. Sintaxe 
   

  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 

 
1,2,3 

 
15% 

  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 

 
2,3 

 
15% 

  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 

 
 

2/3  

 
25% 

  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 

 
2 

 
20% 

  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 

 
2 

 
25% 
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 Latín II. 2º de bacharelato    

Obxec. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Aval. 
. 

Peso 
cualif. 

  

Bloque 4. Literatura latina1 
   

  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 

 
1,2,3 

 
20% 

  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 

 
 

1,2,3 

 
20% 

  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 

 
1,2,3 

20% 

  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 

 
1,2,3 

20% 

  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 

 
2,3 

 
10% 

 
 
1 1ª avaliacion: épica, lírica e sátira. 2ª avaliación: historiografía, oratoria e filosofía. 3º avaliación: teatro, novela e fábula. 
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 Latín II. 2º de bacharelato    

Obxec. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Aval. 
. 

Peso 
cualif. 

  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 

 
3 

 
10% 

 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 

 
3 

 
20% 

  

Bloque 5. Textos    

  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 

 
2,3 

 
25% 

  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 

 
 
1,2,3 

 
20% 

  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 

 
 

2,3 

 
15% 
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 Latín II. 2º de bacharelato    

Obxec. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Aval. 
. 

Peso 
cualif. 

  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 

 
 

3 

 
20% 

  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 

 
3 

 
20% 

  

Bloque 6. Léxico    

  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 

  
   3 

20% 

  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 

 
3 

20% 

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

  CD 
  CCL 

3 25% 

  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 

 
3 

 
10% 
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 Latín II. 2º de bacharelato    

Obxec. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenci
as clave 

Aval. 
. 

Peso 
cualif. 

  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 

 
3 

25% 

 
 
 

9.2. SISTEMAS DE CUALIFICACIÓNS. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 
 

      TRADUCCIÓN ANÁLISE 
GRAMATICAL      

LITERATURA        MUNDO CLÁSICO  

PROBA ESCRITA     

          60%        10%      15%                             15%                       

 
         Considérase que o alumnado supera unha avaliación cando a nota final, unha vez aplicada a ponderación a cada instrumento de avaliación, alcanza un 5.  Polo 

tanto, todo exame de 2º de BAC, salvo aqueles controis que se fagan para facer un seguimento dalgunha materia concreta, responderán á estrutura e directrices das 
probas de reválida. Para superar unha proba é necesario aprobar por separado cada unha das partes de que consta, obtendo en tradución e gramática 3,5 
puntos, literatura 0,75 puntos e cultura  0,75 puntos.  As partes de literatura e cultura non superadas serán obxecto de recuperación mediante outra proba ou 
traballo establecido pola profesora. A nota final do curso será a media ponderada das notas das tres avaliacións ( 60% a terceira avaliación, 20% a 2ª avaliación e  
20% a 1ª avaliación). En todo caso, é necesario superar a 3ª avaliación con una nota igual ou superior a 5 puntos para aprobar a materia. Os alumnos que superen 
esta avaliación favorablemente terán aprobada a materia.Os alumnos que para a realización dos exames fagan uso de materiais non permitidos ou sexan collidos 
copiando terán suspensa dita proba coa puntuación de 0. Se esta situación se produce na 1ª ou  2ª avaliación poderán facer unha recuperación da proba en xuño 
pero se esa situación se presenta na 3ª avaliación non terá dereito a recuperación algunha e pasarán directamente a proba extraordinaria de setembro 

 
 
 

10. GREGO 2º BAC 
 

10.1. OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, COMPETENCIAS CLAVE, 
TEMPORALIZACIÓN. 
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 Grego II. 2º de bacharelato    

Obxec
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe   Competencias clave   Aval.    Peso 
Cualif.       

Bloque 1. Lingua grega    

  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 

 
 

1 

 
 

20% 

  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 

 
 

1 

 
 

30% 

  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  
1 

 
50% 

 Bloque 2. Morfoloxía    

  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  
1 

 
15% 

  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  
1 

 
20% 

  d 
  e 

  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  
1 

 
15% 
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 Grego II. 2º de bacharelato  

Obx
ecti
vos 

Contido
s 

Criterios de avaliación     Estándares de aprendizaxe Competencias 
       clave 

  Aval.  Peso 
Cualif.     

  F       
  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  
1,2,3 

 
25% 

  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 diccionario os morfemas que 
conteñen información gramatical. 

  CCL  
1,2,3 

 
25% 

 Bloque 3. Sintaxe    

  d 
  e 
  f 

  B3.1.  Estudo   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 2 10% 

  d 
  e 
  f 

  B3.1.  Estudo   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  
2 

 
10% 

  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 2 10% 

  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 2 10% 

  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 2 15% 

  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 2 10% 

  GR2B3.6.2.  Coñece,  analiza e traduce correctamente as construcións de 
participio, relacionándoas con construcións análogas noutras linguas que 
coñeza. 

  CCL  
2 

15% 

  d 
  e 

  B3.5.   Análise,   tradución   e 
interpretación de textos. 

 B3.7.  Relacionar  e  aplicar coñecementos 
sobre elementos     e    construcións 

 GR2B3.7.1.           Recoñece, distingue  e  clasifica  os  tipos de oracións e 
as construcións 

  CCL 1,2,3  
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 Grego II. 2º de bacharelato  

Obx
ectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
 clave 

Aval. Peso 
Cualif. 
 

    
  F 
  i 

 sintácticas da lingua grega en 
interpretación e tradución de textos de 
textos clásicos. 

Sintácticas gregas, relacionándoas con construcións análogas noutras linguas 
que coñeza. 

  10% 

 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  
1,2,3 

 
10% 

 Bloque 4. Literatura    

  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 

 
1,2,3 

 
20% 

  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 

 
1,2,3 

 
20% 

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

  CCL 1,2,3 20% 

  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 

 
1,2,3 

 
10% 

  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  
1,2,3 

 
10% 

  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 

 
1,2,3 

 
20% 

 Bloque 5. Textos    

  d   B5.1.          Tradución          e   B5.1.  Coñecer,  identificar  e   GR2B5.1.1. Utiliza   CCL   
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 Grego II. 2º de bacharelato  

Obx
ecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
       clave 

 
Aval. 
 

Peso  
Cualif
. 

    
  e 
  f 
  n 

interpretación      de      textos 
gregos. 

relacionar os elementos morfolóxicos da 
lingua grega en interpretación e tradución de 
textos gregos. 

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

  
1,2,3 

 
25% 

  d 
  e 
  g 

  B5.2. Uso do diccionario.  B5.2. Utilizar o diccionario e procurar o termo 
máis apropiado na lingua propia para a 
tradución do texto. 

 GR2B5.2.1.     Utiliza     con seguridade e autonomía o diccionario 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 

 
1,2,3 

 
20% 

  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 

 
3 

 
20% 

  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 

 
3 

 
20% 

  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 3 15% 

 Bloque 6. Léxico    

  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  
1,2,3 

 
10% 

  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  
1,2,3 

 
15% 

  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 2,3 10% 

 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 2,3 15% 
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 Grego II. 2º de bacharelato    

Obx
ecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Aval. Peso  
Cualif.     

  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 3 10% 

  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 2,3  
10% 

  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  
1,2,3 

 
15% 

  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  
1,2,3 

 
15% 

 
 

10.2.SISTEMAS DE CUALIFICACIÓNS. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 
 

      TRADUCCIÓN ANÁLISE 
MORFOSINTÁCTICA      

LITERATURA       LECTURAS  

PROBA ESCRITA     

          70%        10%      10%                             10%                       
Considérase que o alumnado supera unha avaliación cando a nota final, unha vez aplicada a ponderación a cada instrumento de avaliación, alcanza un 5.  Polo tanto, todo 
exame de 2º de BAC, salvo aqueles controis que se fagan para facer un seguimento dalgunha materia concreta, responderán á estrutura e directrices das probas de reválida. 
Para superar unha proba é necesario aprobar por separado cada unha das partes de que consta, obtendo en tradución e gramática 4 puntos, literatura 0,5 puntos e 
lectura  0,5 puntos.  As partes de literatura e cultura non superadas serán obxecto de recuperación mediante outra proba ou traballo establecido pola profesora. A nota final do 
curso será a media ponderada das notas das tres avaliacións ( 60% a terceira avaliación, 20% a 2ª avaliación e  20% a 1ª avaliación). En todo caso, é necesario superar a 3ª 
avaliación con una nota igual ou superior a 5 puntos para aprobar a materia. Os alumnos que superen esta avaliación favorablemente terán aprobada a materia.Os alumnos que 
para a realización dos exames fagan uso de materiais non permitidos ou sexan collidos copiando terán suspensa dita proba coa puntuación de 0. Se esta situación se produce 
na 1ª ou  2ª avaliación poderán facer unha recuperación da proba en xuño pero se esa situación se presenta na 3ª avaliación non terá dereito a recuperación algunha e pasarán 
directamente a proba extraordinaria de setembro. 
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11.- METODOLOXÍA 
 

1.- Estratexias metodolóxicas 
 

Aspectos xerais 
 
O profesor debe guiar ao alumno coas mínimas explicacións, e este, por si mesmo e mediante labor 

personal de análise, pode atopar a explicación a cada un dos elementos explicados. 

 O maior reto que se lle presenta ao profesor é tratar a materia de xeito integrador, achegando sempre a    

antigüidade ó mundo dos alumnos e conxugando os aspectos lingüísticos e históricos. 

 

Estratexias   metodolóxicas 
 
 

a. Un clima de diálogo e participación é fundamental. Tamén aquí ten a súa parte a aprendizaxe 

significativa, pois a postura favorable ou non do alumno depende en parte de que o que aprende de 

novo se asente sobre o xa coñecido. 

b. A observación atenta e a atención a cada alumno, o diario de clase no que se anotará todo o que poida 

ser útil para a marcha de cada un e do grupo, as entrevistas persoais en casos oportunos e o respecto 

mutuo serán outros tantos medios para conseguir os obxectivos. 

c. A propia actuación ha de estar integrada no proxecto global do equipo docente e na planificación 

conxunta das actividades. No noso caso concreto, parécenos imprescindible a coordinación cos 

departamentos das demais linguas. 

d. No desenvolvemento de cada unidade entrarán, nos contidos de carácter lingüístico, a morfoloxía, a 

sintaxe e o léxico, así como os comentarios de tipo cultural para os que dean pé os textos. 

e. O vocabulario que os alumnos han de memorizar incluirá a comparación coas nosas linguas, as 

familias de palabras, a etimoloxía e todo o que evite a monotonía e a memorización por si mesma, 

que se procurará que sexa sempre comprensiva. Darase unha importancia especial ás palabras 

relacionadas coas materias do Bacharelato. 

f. En cada unidade didáctica partirase dun texto base que se adecuará, se é posible, ó contido lingüístico 

e ó cultural. 

g. De cada texto que se traduza ou que se dea traducido sacarase o maior proveito posible: ademais dos 

aspectos citados no apartado d., teranse en conta os da pervivencia no mundo de hoxe e a reflexión 

sobre actitudes e valores, suscitando o debate e a comunicación.  

h. As traducións faranse individual ou colectivamente, en pequeno ou grande grupo, para maior 

variedade e proveito. 
 
 

2.- Outras decisións metodolóxicas 
 

1.- Agrupamentos 
Os grupos son pequenos polo que a dinámica non vai variar de ningún xeito xa que se traballará 
individualmente, por parellas e en común dependendo das actividades e da temática das mesmas. 
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2.- Tempos 
Danse uns minutos nas horas de clase para realizar as tarefas que son corrixidas inmediatamente despois 
por parte dos alumnos . 

 
3.- Espazos.  
Durante este cursos, as sesión impartiranse na aula de Latín ( 3.4), na aula de Informática e na Biblioteca do 

centro. 

4.- Materiais e Recursos didácticos. 
 

Complemento dos criterios metodolóxicos son os recursos que o profesor porá a disposición dos alumnos. 

No noso caso pensamos nos seguintes: 

 Textos fotocopiados, segundo o tema tratado.  
 Material elaborado polo Departamento. 

 
  Material e exercicios interactivos. 

http://www.culturaclasica.net 

http://www.culturaclasica.com 

http://alerce.pntic.mec.es/~rmarti41 

http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/_comun/esho

me.php http://www.supercable.es/~jaimemorente/ 

http://www.santiagoapostol.net/latin/roma_peninsula.html 

http://www.chironweb.org/ 

 Dicionario(s). 
 

 Mapas, postais, láminas, planos urbanos. 
 

 Vídeos, folletos informativos de rutas arqueolóxicas. 
 

 Diapositivas que faciliten o desenvolvemento da programación. 

 Historietas, novelas e calquera obra de literatura relacionada coa vida cultural do pobo romano. Libros 

que sexan útiles. Non se esixirá ningún manual ou libro de texto específico pero si se recomenda o da 

Editorial Santillana ( posto que o Departamento conta con exemplares suficientes para todos os 

alumnos.) para Cultura Clásica de 3º DA ESO e para Latín 4º ESO. 

En Latín de 1º E 2º DE BAC non seguimos manuais senón que empregamos recursos en rede e 

material elaborado polo departamento. 

En Grego, 2º de Bac, recoméndase o manual de Baía Edicións, continuando así co mesmo libro de 

texto do curso pasado, posto que  xa se usou  en 1º de BAC, e  tamén contamos con exemplares 

suficientes. 

En ningún caso, estes manuais son libros obrigatorios. 
 
12.- AVALIACIÓN: Inicial, continua, final, extraordinaria. Pendentes 
 

1.- Procedemento de avaliación inicial 
 

 En que data se realizará? 
Segundo o calendario escolar establecido, a avaliación inicial realizarase nas primeiras semanas de 
curso. Para esta data xa teremos realizadas as probas pertinentes a fin de ofrecer un diagnóstico previo 
sobre o alumnado. 

http://www.culturaclasica.net/santillana/inicio.htm
http://www.culturaclasica.com/
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/_comun/eshome.php
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/_comun/eshome.php
http://www.supercable.es/~jaimemorente/
http://www.santiagoapostol.net/latin/roma_peninsula.html
http://www.chironweb.org/
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En que consistirá? ( proba tipo test, preguntas e respostas, confección de mapas, gráficas, etc  relacionados 

cos estándares? 

As probas realizadas nos diferentes grupos estarán elaboradas a base de preguntas curtas e tipo test e versarán 

sobre os contidos dados ata ese momento. A avaliación farase en función dos estándares de aprendizaxe 

correspondentes a ditos contidos. 

 

Como se informará á familia? 

As notas serán comunicadas a cada un dos alumnos na revisión de exames e na hora de titoría transmitiranse 

aos pais e nais que soliciten dita información. 

 

Cales serán as consecuencias dos resultados? 

Se os resultados son positivos entenderase que se pode seguir coa mesma metodoloxía e nivel de esixencia. 

Se os resultados son negativos procederase á comunicación de dito aspecto tanto ao alumnado implicado 

como ás familias. Deste xeito, agardamos ter un cambio na actitude e hábitos de estudo ,posto que, en función 

dos resultados, advírtese que non se está a tomar o camiño axeitado. É, polo tanto, momento de rectificar y 

esta rectificación será o resultado inmediato da avaliación inicial. 

 

                    2.-Sistema para a acreditación de coñecementos previos no seu caso (Bacharelato) 

 

 En BAC, faranse probas de avaliación inicial para verificar o punto do que parten os alumnos e alumnas e así 

poder incidir, no caso de que fora necesario, naqueles puntos nos que se mostren máis vulnerables. 

 

3.-  Procedemento avaliación continua 

 

A principio de cada avaliación, os titores de cada curso pasaremos un calendario que será cuberto coas datas 

de cada exame. Cada docente pedirá o número de exames que considere oportuno e serán organizados no 

calendario de maneira que haxa un por día. Este sistema será empregado en cada avaliación, ao inicio da 

mesma e en canto se teñan establecido as datas e despois de un período para posibles modificacións, todas as 

datas serán postas en coñecemento do alumnado.  

Se un alumno non asiste a esta proba, esta será cualificada como cero a non ser que se xustifique a 

imposibilidade de ter asistido mediante xustificante médico, xustificante de organismo ou asunto oficial ou 

xustificante de causa familiar grave (accidente, falecemento...) no caso de xustificación adecuada 

repetiráselle noutra data determinada polo profesor. 

Os criterios de ponderación a aplicar serán os establecidos na presente programación; para o redondeo, serán   

empregadas as notas de clases e os elementos actitudinais que se observaran no alumnado. O redondeo 

obterase da seguinte maneira: se a nota final ten a súa parte decimal comprendida entre 1 e 50 centésimas, 

redondearase á baixa; se está comprendida entre 51 e 99 centésimas, redondearase á alza. 
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As materias de Latín e Grego en todos os niveis seguen un sistema de avaliación continua polo que non se 

farán recuperacións. Enténdese que un alumno ou alumna supera a materia sempre que a media ponderada 

das notas das tres avaliacións dea un 5. 

4.-  Procedemento avaliación final 

 

Farase media sempre e cando o alumnado non teña menos dun 4 en algunha das avaliacións. 

Irán a proba final os alumnos que despois de suspender as dúas primeiras avaliacións  suspendan tamén a 

terceira avaliación. 

Na proba final o alumno deberá superar as cuestións que se plantexen sobre os contidos das tres avaliacións. 

Para a materia de Cultura Clásica en 3º da ESO, faremos probas de recuperación sobre os contidos vistos na 

avaliación de que se trate . A nota final será a media das tres avaliacións. 

Os estándares avaliables serán aqueles que figuran na programación e que veñen establecidos pola lexislación 

vixente. A porcentaxe do peso destes estándares ven, igualmente, especificada neste documento. 

 

5.- Procedemento de avaliación  extraordinaria 

 

Nas probas de Setembro han de ser superados os contidos mínimos que figuran na programación para cada 

materia e non se obterá máis dun 6  na cualificación da avaliación extraordinaria, sexa cal sexa a nota do 

exame. 

A avaliación farase  sempre or medio de proba escrita que suporá o 100% da nota e na que se terá en conta 

os contidos mínimos sendo a estrutura da mesma  a establecida e empregada nos exames feitos durante o 

curso en cuestión. Considérase aprobado a nota igual ou superior a 5 puntos. 

 

6.- Procedemento de recuperación e avaliación  de pendentes 

 

Como xa se especificou, as materias de Latín e Grego seguen o sistema de Avaliación Continua polo que 

non haberá recuperación. Para a materia de Cultura Clásica en 3º da ESO, faremos probas de recuperación 

sobre os contidos vistos na avaliación de que se trate . A nota final será a media das tres avaliacións. 

Para a avaliación  de pendentes, entregarase un caderno de traballo a cada alumno que deberá ser 

entregado ao final de cada trimestre para a súa valoración.  Nas horas de titoría procederase á atención 

destes alumno e alumnas para o control da súa actividade na materia. Haberá unha proba establecida no 

calendario escolar para que o alumnado de pendentes poda presentarse. 

A cualificación final será de 5 como valor máximo. 
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                 13.- ATENCIÓN A DIVERSIDADE 

 

Segundo as disposicións vixentes, a programación dos distintos departamentos educativos deberá establecer 

medidas axeitadas para atender á diversidade e, no seu caso, realizar as oportunas adaptacións curriculares 

para os alumnos ou alumnas que as precisen ( no caso da ESO).  

No deseño do noso proxecto tivemos moi en conta as grandes carencias de todo tipo, sobre todo as que teñen 

que ver coa capacidade para a comprensión e a expresión oral e escrita, falta de hábitos de traballo e estudio, 

etc., que son as que presentan moitos alumnos no 2. º ciclo da ESO.  

Conscientes do carácter instrumental do Latín , integramos no noso material distintos tipos de actuacións para 

atender á diversidade que os nosos alumnos e alumnas presentan.  

 

Medidas ordinarias de atención á diversidade no presente curso 
 

 
A) ORGANIZATIVAS 

 
 

Adecouse a estrutura organizativa do centro e/ou da aula para algún alumno/a ou grupo? NON 
 
     Agrupamentos diferenciados para alumnos/as ou grupos? NON 
 
     Tempos diferenciados, horarios específicos, etc..: NON 
 

c) Espazos diferenciados? 

Non contamos con desdobres de grupos para as nosas materias. 

En cada caso concreto trabállase de diferente maneira dependendo das necesidades do alumnado adaptando 

os tempos, a metodoloxía, os contidos ou o enfoque que se ha de proxectar sobre ditos contidos. É “a priori” 

imposible sendo o máis apropiado ver a casuística concreta e por cursos. 

Todos os alumnos que o precisen teñen á súa disposición o Departamento de Orientación do centro para 

calquera cuestión que precisen sobre organización, e planificación do traballo. 

Para o alumno enviado á aula de convivencia,  todo o relativo a este apartado estará recollido no Plan de 

Convivencia  dos centros. 
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B) CURRICULARES 

 
 

a) Faise algunha adaptación metodolóxica para algún alumno/grupo como traballo colaborativo en grupos 

heteroxéneos, titoría entre iguais, soportes gráficos, actividades na Rede,  debates , aprendizaxe por 

proxectos, etc.? NON 
 
 

b) Adáptanse os tempos e/ou os instrumentos de avaliación para algún alumno/a? Sempre que sexa 

preciso para os cursos de 3º e 4º da ESO. 

 
Medidas extraordinarias de atención á diversidade no presente curso 

 
 

A) ORGANIZATIVAS 
 

  Adecuouse a estrutura organizativa do centro e/ou da aula para algún alumno/a ou grupo?NON 
 

a) Canto alumnado recibe apoio por profesorado especialista en PT/AL? NINGÚN 
 

b) Existe algún grupo de adquisición das linguas (para alumnado estranxeiro)? NON 
 

c) Existe algún grupo de adaptación da competencia curricular( Al. Estranxeiro)? NON 
 

d) Existe algunha outra medida organizativa: escolarización domiciliaria, escolarización combinada, etc.? 
NON 
 

B) CURRICULARES 
 
 

a)  Existe algunha Adaptación Curricular na materia? ¿Cantas? NON 
 
 

b) Foi autorizado para a materia algún agrupamento flexible/específico? NON 
 

c) Existe algún Programa de Mellora do Aprendizaxe e Rendemento (PMAR)? NON 
 

d)  Flexibilizouse para algún alumno/a o período de escolarización? NON 
 

e) Describir o protocolo de coordinación co profesorado que comparte co titular da materia, os reforzos, 

apoios, adaptación, etc. (Coordinación cos PT/AL/Outro profesorado de apoio/profesorado agrupamento/ 

etc.NON SE DÁ O CASO. 

 

14.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 
 
 

Un aspecto que procuraremos non deixar de lado - contando coa Dirección do Centro e sen esquecer a 

coordinación cos profesores das materias afíns- é o de facer algunha visita a lugares nos que a 

romanización aínda é un feito visible: as actividades concretas que supoñan un desprazamento serán 

concretadas en colaboración con outros departamentos implicados e observando o procedemento previsto 

para poder desenvolvelas. Este ano repetiremos a actividade do ano anterior ao asistir ao Festival de Teatro 

Grecolatino, pero pretendendo variar a cidade a visitar de tal xeito que  non sexa repetitiva da actividade do 

curso pasado. 
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Participará o Departamento de Lengua Española . Seremos en torno a 42 persoas contando docentes.  Os 

aspectos relativos a estas actividades e a cantas outras puideran desenvolverse, serán especificados e 

comunicados á Subdirección do Centro. As actividades extraescolares estarán dirixidas ao alumnado de 

BAC e ESO. Prestarémonos, tamén, para facilitar a tarefa ante actividades que se desenvolvan no 

centro, concretamente, as relativas aos roteiros sobre Díaz Castro. 

Os alumnos e alumnas que non observen as normas de conducta axeitadas e manteñan unha conduta 

disrutiva continuada na aula, poderánse ver excluído/as das actividades programadas por este 

Departamento. 

 

           15.- ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN LECTOR. 

 

Dende o departamento de Latín considérase que o Plan Lector debe ter o seu desenvolvemento dentro da 

propia materia posto que esta se presta especialmente para o tratamento de obras literarias que, por outra parte, 

é frecuente que esperten o interese do alumnado. Ademais de ler na clase,  a lectura será unha das tarefas que o 

alumnado deberá levar a cabo como traballo individual e fóra da aula. Os textos de lectura serán de moi 

diverso carácter:  

 Artigos dos xornais ou revistas relacionados con calquera aspecto da cultura latina. 

 Fragmentos adaptados das principais obras da literatura greco- latina. 

 Calquera outro texto que se considere de interese.  

 

LECTURAS  ESPECÍFICAS.  

 

 LECTURAS PARA 3º,4º da ESO e 1º de BAC.  

O alumnado escollerá unha lectura por avaliación das que se lle ofertarán daquelas coas que conta o 

departamento ou a Biblioteca do centro. Serían adaptacións de obras clásicas da Literatura grecolatina, ou ben 

fragmentos das obras orixinais. Non se descarta a inclusión doutros materiais como revistas en Latín, comics 

etc. 

 LECTURAS PARA SEGUNDO DE BAC. 

 As lecturas de 2º de BAC veñen marcadas polas directrices da CIUG e polas esixencias do exame de 

Reválida. Un dos apartados do mesmo fai referencia ás seguintes lecturas, que traballaremos na aula e os 

alumnos- mediante guías de lectura- por libre e na casa: 

 En Latín:  

a) Historiografía: Livio, I, 56, 4-60. b) Oratoria: Tácito, Agrícola, 29-38. c) Épica: Ovidio, Metamorfoses, I, 

452-567; IV, 55-16X, 1-71 d) Lírica: Catulo, 51, 2, 86, 87, 109, 5, 7, 3, 85, 70, 8. e) Teatro: Plauto, Xemelgos, 

Cásina e Asinaria que nos indica o grupo de Traballo da CIUG que correspondan ás representadas no Festival 

de Teatro Grecolatino de Lugo. 

En Grego: 

a) Homero, Ilíada, cantos I, VI, XVI, XXII.; b) Fragmentos dos poetas líricos Safo, Alceo e Arquíloco; c) 

Sófocles, Edipo Rey; d) Aristófanes:  Asembleístas. 
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              16. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN T.I.C.  

 

Na medida do posible, os alumnos traballarán na aula de informática para buscar información na rede ou 

elaborar os seus traballos. No caso concreto da ESO, reservamos unha das horas semanais para traballar na 

sala de informática, no caso de 3º da ESO para levar a cabo a realización dun traballo interdisciplinar, no que 

participamos varios departamentos didácticos para traballar o mesmo contido: As Constelacións, e para o cal 

dito alumnado elaborará powerpoints.  

O resto de alumnado tamén terá que elaborar traballos en soporte dixital ao longo do curso escolar. 

 

17. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 

 

 As Normas Xerais de Convivencia facilitarán e mellorarán o día a día na aula . Será fundamental o 

respecto cara aos compañeiros e compañeiras e cara os docentes .  

Por todo isto, daranse as indicaciones precisas para que este plan poida ter a súa proxección nas sesións. 

Desde a materia de Latín e a de Grego, ao igual que fan o resto de Departamentos, contribuirase a apoiar o 

plan de Convivencia do centro e insistirase na importancia da palabra respecto como instrumento de 

resolucións dos conflitos que poidan xurdir durante o desenvolvemento do curso.  

Potenciaranse as boas conductas baseadas nas Normas Xerais de Convivencia, respetando a compañeiros e 

alumnos. Algunhas da directrices que marcamos están representadas igualmente pola tolerancia e non 

discriminación.  

Non se permitirán conductas inaxeitadas na aula. Pódense ter en conta negativamente os comportamentos 

inaxeitados na aula  de xeito que podan afectar á nota final como así se recolle nos criterios de ponderación. 

Os alumnos e alumnas son informados na primeira sesión de todas aquelas conductas que están e non están 

permitidas no centro e pónselles en coñecemento das normas de convivencia, a fin de conseguir unha 

relación os máis doada posible. 

 

18. PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN VALORES. 

 

- Educación para a igualdade de oportunidades de ambos sexos .  

Este contido pode ser tratado a través da análise de textos clásicos nos que se manifeste unha clara 

discriminación por razón de sexo. Será importante analizar o papel da muller na Antigüidade e as 

diferentes etapas da vida . Pódese reflexionar e actuar ante as actitudes observadas e sempre se pode 

dar pé a un debate na aula sobre dito tema, a fin de comparar costumes e interpretar comportamentos 

sociais comparándoos coa actualidade. 

- Educación para a paz.  

Mediante os mesmos procedementos que os citados anteriormente, pódese apreciar a diversidade 

lingüística e cultural da Península e de Europa, fomentar o respeto polas ideas e opinións alleas, demais 

crenzas e diversidade cultural.  
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- Educación ambiental. 

 A seguinte ensinanza transversal estaría presente mediante o recoñecemento dos restos arqueolóxicos 

do entorno e a súa relación coa Antigüidade, mediante a análise comparativa das obras de arte clásicas 

coas actuais e apreciando a conservación do legado artístico do mundo clásico. 

- Educación para a saúde. 

Tratarémolo cando falemos das termas romanas, do sistema de rede de sumidoiros ou da hixiene en 

Roma.  

- Educación para o lecer. 

Farémolo presente cando aprenden os xogos, deportes e espectáculos en Grecia e Roma. 

- Educación para Europa a propósito dos pobos que comparten unhas mesmas raíces culturais.  

- Educación para a convivencia pola actitude respectuosa que teñen que ter os alumnos de cara ás 

distintas relixións e culturas. 

 

19.- OUTRAS AVALIACIÓNS 

 

 

1.- Avaliación do proceso de ensino e da práctica docente 

 

 
 
 
             

 

 (Indicadores de logro)             
 

 Proceso de ensino:   1   2 3   4  
 

 1.- O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado?             
 

 2.- Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreza a aprendizaxe?           
 

 3.- Conseguiuse motivar para conseguir a súa actividade intelectual e física?           
 

 4.- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?             
 

 5.- Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado?           
 

 6.- Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado?           
 

 7.- Tomouse algunha medida curricular para atender al alumnado con NEAE?           
 

 8- Tomouse algunha medida organizativa para atender al alumnado con NEAE?           
 

 9.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?             
 

 10.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación?             
 

 11.- Dáse un peso real á observación do traballo na aula?             
 

 12.- Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo?           
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 Práctica docente:   

1 
  

2 
 

3 
  

4 
 

 

         
 

            

 1.- Como norma xeral fanase explicacións xerais para todo o alumnado           
 

             

 2.- Ofrécese a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa?           
 

             

 3.- Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade           
 

             

 4.- Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para os alumnos con NEAE?           
 

             

 5.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar?           
 

               

 6.- Intercálase o traballo individual e en equipo?             
 

             

 5.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e expresión oral?           
 

               

 6.- Incorpóranse ás TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe             
 

             

 7.- Préstase atención aos temas transversais vinculados a cada estándar?           
 

             

 8.- Ofrécese ao alumnado de forma inmediata os resultados das probas/exames,etc?           
 

             

 9.- Coméntase co alumnado os fallos máis significativos das probas /exames, etc?           
 

             

 10.- Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus fallos?           
 

             

 11.- Cal é o grao de implicación nas funcións de titoría e orientación do profesorado?           
 

               

 12.- Realizáronse as ACS propostas e aprobadas?             
 

             

 13.- As medidas de apoio, reforzo, etc establécense vinculadas aos estándares           
 

             

 14.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliaciÓn,.. ?           
 

                

 

 

2.-Avaliación da programación didáctica. 
 
 
Mecanismo de revisión 

 

Con que periodicidade se revisará? 

 

Que medidas se adoptarán en caso de desfase? 
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 2.- Mecanismo avaliación e modificación de programación didáctica   Escala   
 

 

(Indicadores de logro) 
    

3 
   

  1 2  4  
 

 1.- Deseñáronse unidades didácticas ou temas a partir dos elementos do currículo?       
 

 2.- Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades didácticas/temas/proxectos?       
 

 3.- O desenvolvemento da programación respondeu á secunciación e temporalización?       
 

 4.- Engadiuse algún contido non previsto á programación?        
 

 5.- Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?        
 

 6.- Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades/temas       
 

 7.- Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para superar a materia?       
 

 8.- Asignouse a cada estándar o peso correspondente na cualificación ?       
 

 9.- Vinculouse cada estándar a un/varios instrumentos para a súa avaliación?       
 

 10.- Asociouse con cada estándar os temas transversais a desenvolver?       
 

 11.- Fixouse a estratexia metodolóxica común para todo o departamento?       
 

 12.- Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula?        
 

 13.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados?        
 

 14.- O libro de texto é adecuado, atractivo e de fácil manipulación para o alumnado?       
 

 15.- Deseñouse un plan de avaliación inicial fixando as consecuencias da mesma?       
 

 16.- Elaborouse unha proba de avaliación inicial a partir dos estándares?       
 

 17.- Fixouse para o bacharelato un procedementos de acreditación de coñecementos previos?       
 

 18.- Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua: probas, exames, etc.       
 

 19.- Establecéronse criterios para a recuperación dun exame e dunha avaliación       
 

 20.- Fixáronse criterios para a avaliación final?        
 

 21.- Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria?        
 

 22- Establecéronse criterios para o seguimento de materias pendentes?       
 

 23.- Fixáronse criterios para a avaliación desas materias pendentes?        
 

 24.- Elaboráronse os exames tendo en conta o valor de cada estándar?       
 

 25.- Definíronse programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares?       
 

 26.- Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao alumnado con NEE?       
 

 27.- Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares previstas?       
 

 28.- Informouse ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e instrumentos?       
 

 29.- Informouse ás familias sobre os criterios de promoción? (Artº 21º, 5 do D.86/15)       
 

 30.- Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso        
 

 31.- Contribuíuse desde a materia ao plan de lectura do centro?        
 

 32.-  Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia?        
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20. CONSTANCIA DA INFORMACIÓN AO ALUMNADO 

 

A primeira sesión do curso dedícase a explicar ao alumno cál vai ser a metodoloxía, os contidos que se van 

traballar, as avaliacións que se efectuarán e os contidos mínimos. 

  Entrégase a cada alumno o programa no que constan os contidos e os criterios de avaliación. 

  Tamén estará exposto no taboleiro da aula un pequeno resumo da programación relativo aos aspectos 

anteriormente mencionados como xa se referiu. 

 

 

21.DATOS do DEPARTAMENTO 
 

          

Materia Curso Grupos Profesor/a   

Cultura clásica 3º ESO   A Efigenia  Maseda Paz    

         

          

  Latín  4º ESO, 1º BAC e 2º BAC     A     

          

 

Grego      2º  BAC     A      

          

 

 

 

 

En Guitiriz a 15 de Outubro de 2016 

 

 Vº e prace  

O/A Xefe/a do Departamento 

 

 

 

 

 

 

 Asdo. Efigenia Maseda Paz 
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