
 

PROGRAMACIÓN DE CULTURA CLÁSICA, LATÍN E 
GREGO 

(Extracto) 
 

1.- Contidos mínimos esixibles: 
 
 

Cultura Clásica 3º e 4º ESO 
 
Tendo en conta que o alumnado que cursa Cultura Clásica en 4º non a cursou en 3º, os 

mínimos esixibles veñen coincidindo á par que a programación para ambos cursos, inda que 
algo difira a profundidade con que se aplique a devandita programación. 

  

MÍNIMOS ESIXIBLES 

 Localización das cidades máis importantes para a civilización grega e romana. 

 Coñecemento dos feitos máis relevantes da historia destes pobos.  

 Coñecemento dos principais sistemas políticos gregos e romanos: época e 
características fundamentais e comparación cos sistemas actuais do mesmo nome.  

 Comparación da organización social da antiga Grecia e Roma coa sociedade actual. 
Estudio dun vocabulario mínimo relacionado.  

 Recoñecemento dos topónimos latinos no entorno do alumnado.  

 Recoñecemento dos elementos viarios, arquitectónicos e urbanísticos romanos do 
entorno do alumnado e explicación das súas características.  

 Comparación do noso calendario co romano así como dos instrumentos para medir o 
tempo.  

 Coñecementos de mitos greco-romanos relevantes nas manifestacións artísticas da 
nosa civilización.  

 Pervivencia do vocabulario mitolóxico nas nosas linguas e estudo dos mitos 
relacionados.  

 Estudo do léxico actual de orixe latina relacionado coas relacións familiares, a 
comida, a educación e as formas de ocio e explicación do significado etimolóxico.  

 Coñecemento dos principais helenismos e latinismos (os de uso moi frecuente nas 
nosas linguas).  

 Coñecemento dos cambios máis frecuentes do latín ao galego e castelán que lles 
permita aos alumnos/as entender as diferenzas ortográficas, morfolóxicas e léxicas 
máis regulares entre o galego e o castelán, así como as diferenzas entre palabras 
cultas e patrimoniais.  

 Coñecemento dos principais lexemas, prefixos e sufixos de orixe latina ou grega moi 
usuais nas nosas linguas.  

 

 
 

 



Latín 4º ESO 
 

MÍNIMOS ESIXIBLES 

 Lectura dun texto latino.  

 Explicación do enunciado dun nome e dun verbo.  

 Coñecemento dun vocabulario mínimo (de uso moi frecuente no latín ou de especial 
importancia para as nosas linguas). 

 Análise sintáctica e tradución dun texto sinxelo latino ás nosas linguas que conteña 
os seguintes elementos morfosintácticos:  

1. Nomes de todas as declinacións.  
2. Formas verbais en indicativo, na voz activa.  
3. Infinitivos.  
4. Adxectivos de todos os tipos e en diferentes graos.  
5. Valores dos casos e sintaxe dunha oración simple. 

 Coñecemento dos principais fitos da historia romana e mitos relacionados.  

 Ubicación nun mapa das principais cidades da Roma clásica e da Romanización.  

 Coñecemento das características básicas da relixión romana.  

 Coñecemento da estrutura da vivenda romana e dos principais edificios públicos.  

 Coñecemento das formas de vida dos romanos.  

 Coñecemento dos principais  latinismos (os de uso moi frecuente nas nosas linguas).  

 Coñecemento dos cambios máis frecuentes do latín ao galego e castelán que lles 
permita aos/á alumnos/as entender as diferenzas ortográficas, morfolóxicas e léxicas 
máis regulares entre o galego e o castelán, así como a diferenzas entre palabras 
cultas e patrimoniais.  

 

  

 
 
 

Latín I 
 

MÍNIMOS ESIXIBLES 

 Lectura dun texto latino.  

 Explicación do enunciado dun nome e dun verbo.  

 Coñecemento dun vocabulario mínimo (de uso moi frecuente no latín ou de especial 
importancia para as nosas linguas) 

 Análise sintáctica e tradución dun texto latino ás nosas linguas que conteña os 
seguintes elementos morfosintácticos:  

1. Nomes de todas as declinacións.  
2. Formas verbais en indicativo, nas voces activa e pasiva.  
3. Infinitivos (tamén con suxeito propio).  
4. Participios concertados e absolutos.  
5. Adxectivos de todos os tipos e en diferentes graos. Oracións comparativas.  
6. Pronomes relativos, demostrativos, fóricos, interrogativos e indefinidos.  

 

 Coñecemento dos principais fitos da historia romana e mitos relacionados.  



 Ubicación nun mapa das principais cidades da Roma clásica e da Romanización.  

 Coñecemento das características básicas da relixión romana.  

 Coñecemento da estrutura da vivenda romana e dos principais edificios públicos.  

 Coñecemento das formas de vida dos romanos.  

 Coñecemento dos principais  latinismos (os de uso moi frecuente nas nosas linguas).  

 Coñecemento dos cambios máis frecuentes do latín ao galego e castelán que lles 
permita aos/á alumnos/as entender as diferenzas ortográficas, morfolóxicas e léxicas 
máis regulares entre o galego e o castelán, así como as diferenzas entre palabras 
cultas e patrimoniais.   

 

 
Grego I 

 

MÍNIMOS ESIXIBLES 

 

 Coñecemento dos principais fitos da historia grega e mitos relacionados.  

 Ubicación nun mapa das principais cidades da Grecia clásica.  

 Coñecemento das características básicas da relixión grega.  

 Explicación dos elementos olímpicos de orixe clásica.  

 Coñecemento da estrutura da vivenda grega e dos principais edificios públicos.  

 Coñecemento das formas de vida dos gregos.  

 Identificación dun texto épico e características. Coñecemento das principais obras e 
autores.  

 Coñecemento do alfabeto grego.  

 Lectura dun texto en grego.  

 Coñecemento dun vocabulario básico grego (palabras que perviven nas nosas linguas 
ou de uso MOI frecuente no grego).  

 Análise sintáctica e tradución de textos gregos coa axuda dun vocabulario que teñan 
os seguintes elementos morfosintácticos:  

 
1. Substantivos e adxectivos da 1ª, 2ª e 3ª declinación (temas en oclusiva, nasal, 

líquida, -nt).  
2. 

restantes verbos en –mi e contractos).  
3. Pronomes persoais, posesivos, demostrativos, relativos, indefinidos e 

interrogativos.  
4. Conxuncións e preposicións de uso frecuente.  
5. Infinitivos con suxeito propio e participios concertados.  

 

 Identificación de derivados nas nosas linguas do léxico grego estudado e explicación 
do seu significado etimolóxico.  

 

 
 
 



Latín II 
 

MÍNIMOS ESIXIBLES 

 Análise morfolóxica e sintáctica e tradución de textos latinos clásicos en prosa 
(Eutropio). 

 Locucións latinas e latinismos máis frecuentes nas nosas linguas.  

 Coñecemento dun vocabulario mínimo de especial importancia para as nosas linguas e 
do autor en cuestión.  

 Ser capaz de explicar de explicar a toponimia obxecto de estudo neste curso (75 
topónimos). 

 Coñecemento dos principais autores e xéneros da literatura latina e identificación das 
características xenéricas en textos orixinais traducidos.  

 Coñecemento das características e etapas da Romanización.  

 Valoración do estudio do latín como algo imprescindible para un mellor coñecemento 
da lingua propia.  

 
 

 
 
 
2.- Avaliación: 

 

1. Procedementos de avaliación inicial 

En que data se realizará? 
 

- Na primeira semana de clase unha xeral e logo ao principiar cada un dos temas ou 
unidades. 

 
En que consistirá? 
 

- Preguntas/respostas orais e pequenos comentarios escritos. 
 
Como se informará á familia? 
 

- Nas horas de titoría cos pais/nais. Se non acudisen regularmente, poñeriámonos en 
contacto vía comunicación telefónica, de existiren problemas de traballo ou se o 
aproveitamento non fose o adecuado. 

 
Cales serán as consecuencias dos resultados? 
 
• Coñecer cal é a base de coñecemento do que partimos para adaptar os contidos e o 
tratamento deles dende o comezo do curso aos coñecementos dos/as alumnos/as. Deste 
xeito intentar que o/a alumno/a non se apouque nin perda atención. 
 

2.-  Procedemento avaliación continua 



 Con que temporalización se farán probas escritas? 
 

- Ao rematar cada un dos temas. 
- En todas as probas poden ser incluídos contidos xa avaliados en probas anteriores. 

 
Como se cualifican as probas, traballos individuais ou colectivos, traballo no caderno, 
observación. Ponderación, redondeo, … 
 

- As probas cualifícanse coa nota exacta que resulte de sumar o valor das respostas 
dos/as alumnos/as. Os contidos comúns a todas as avaliacións en Latín 4º de ESO, 
Latín I, Grego e Latín II, representarán o 50% da nota en todas as probas, a non ser 
na do primeiro e segundo tema. 

- Os traballos cualifícanse con nota numérica de 0 a 10. 
- A observación directa na aula e o traballo na aula e na casa cualifícase segundo o 

teña feito ou non e o grao de consecución positivo ou negativo recollidos no caderno 
do/a profesor/a. Cada tres veces que non o teña feito por avaliación restaráselle un 
punto na devandita avaliación; tendo en conta que só por intentalo con ansia e 
ordenadamente será cualificado positivamente en dito traballo. 

 
Como se fai a media de cada unha das avaliacións? Ponderación, redondeo, …. 
 

- Redondeo da nota á alza, non podendo levar decimais, se se trata da segunda proba 
con maior puntuación. Se é maior a nota da primeira proba o redondeo será á baixa. 

- A nota resultante dos instrumentos de avaliación da 1ª, 2ª e 3ª avaliacións consistirá 
no 80% da nota total.  

- O 20% restante será tendo en conta o comportamento, o interese amosado e a 
actitude do/a alumno/a; valorado no día a día e do que será informado o/a 
alumno/a  en cada momento. 

 
Que aspectos se van valorar dentro da observación do traballo na aula? 
 

- A boa disposición e compostura na aula. 
- A consecución de ambiente de silencio e atención. 
- O traballo continuado e esforzo do/a alumno/a. 

 
Como se recupera unha proba non superada? 
 

- Con preguntas de dita proba a realizar na proba seguinte ou outra proba sobre os 
mesmos contidos se os resultados foron en xeral máis negativos do esperado. Se 
non, non haberá recuperación concreta, superarase coa seguinte proba. 

 
Como se recupera unha avaliación non superada? 
 

- Cun exame na seguinte avaliación, só en Cultura Clásica. En Latín e Grego recupérase 
coa seguinte avaliación positiva. 

- Se a avaliación non superada é a 3ª, realizarase unha proba final antes de que remate o 
curso. 



 
3.-  Procedemento avaliación final 

Quen debe ir á avaliación final? 
 

- O/A alumno/a que teña unha ou máis avaliacións suspensas en Cultura Clásica. En 

Latín de 4º, Latín I, Grego e Latín II os que non superasen a proba última da 3ª 

avaliación. 

ESO 
Posto que non hai avaliación extraordinaria e a avaliación 3ª parcial será 

despois do 5 de xuño e a final a partir do 22, corresponde facer as seguintes 
apreciacións: 

1. Quen non supere a 3ª avaliación, seguirá un plan de reforzo e recuperación 

consistente nun traballo de revisión e asentamento de cada un dos contidos e 

estándares obxecto de aprendizaxe nesta 3ª avaliación, co obxecto de que 

acade unha nota positiva na avaliación final ordinaria. 

2. O alumno/a coa 1ª e 2ª avaliacións suspensas levará a cabo traballos de 

recuperación e afondamento sobre os contidos vistos nelas nese período de 

tempo entre o 5 e o 21 de xuño. Coa avaliación positiva deses traballos 

daránselle por superadas. 

3. No tempo que vai dende a 3ª avaliación parcial ata a avaliación final, o 

alumnado que teña xa as tres avaliacións parciais aprobadas poderá redondear 

a súa nota á alza ata un punto como máximo, ao ser avaliado polo traballo 

desenvolvido durante eses días.  

4. O traballo neses días, dende a 3ª avaliación ata a final ordinaria, para o 

alumnado coas tres avaliacións aprobadas, consistirá nun afondamento de 

contidos xa vistos por medio de documentais ou películas das que se lles 

pedirá explicación de aspectos tratados nos contidos do curso por escrito ou 

oralmente. 

 
En que consistirá a proba ? 
 

- Nunha proba escrita con dez preguntas en Cultura Clásica. O valor de dita proba será 
o 80% da nota final. O 20% restante será o acadado polo alumno durante o curso. 

-  En Latín 4º, Latín I, Grego e Latín II na repetición da proba última da 3ª avaliación. 
 
Que  estándares se van avaliar? Avaliación pendentes, todos, … 
 

- Todos os estándares.  
- Pendentes:  

Hai unha única alumna, en Latín II, coa materia de Latín I pendente por cambio de 
modalidade. De aprobar a 1ª ou 2ª avaliación, considérase aprobado Latín I; se non, 
tería que presentarse e aprobar a proba que a primeiros de maio se estableza. 

 



Como se elabora a cualificación final. Ponderación, redondeos, etc? 
 

- Redondeo da nota, en xeral á alza, que non pode levar decimais. 

- A partir de catro puntos e medio darse por superada. 
 

 
4.-  Procedemento de avaliación extraordinaria 

Que tipo de proba se vai aplicar, número de preguntas, valoración de cada unha delas, etc. 
 

A avaliación extraordinaria, levarase a cabo a partir do día 22 de xuño, e só en 
Bacharelato. 

1.- O alumnado que non supere a 3ª avaliación e con ela a avaliación final 
ordinaria, posto que quen supere esa 3ª avaliación superará tamén a final 
ordinaria,  terá que presentarse a unha proba extraordinaria que se levará a 
cabo entre o día 19 e o 21 de xuño. De superar a devandita proba, superará e 
aprobará a materia na avaliación extraordinaria. 
2.- O alumnado que non aprobe na avaliación ordinaria seguirá un plan de 
reforzo e recuperación, nos días que medien entre esta e a data da avaliación 
extraordinaria, consistente nun traballo de revisión, asentamento e repaso de 
cada un dos contidos e estándares obxecto de aprendizaxe durante o curso e 
especialmente desta 3ª avaliación, co obxecto de que acade unha nota positiva 
na avaliación final extraordinaria. 

 
Como se cualifica, redondeos, etc? 
 

O  valor desta proba extraordinaria será o 100% da nota final. 
O redondeo será sempre á alza, a partir de catro puntos e medio darase por 
superada a materia. 

 
5.-  Procedemento de recuperación e avaliación de pendentes 

Como se fará o seguimento: clases de recuperación, traballos, reunións de seguimento, etc? 
 

- A única alumna con pendente do curso pasado de Latín I por cambio de modalidade 
terá aprobada a materia de aprobar a 1ª ou 2ª avaliación, se non terá que ir á proba 
que a primeiros de maio se estableza, segundo se consignou arriba. De chegar a esa 
proba o seu valor será do 100%, sempre co redondeo á alza e sen decimais. 

 
 
 
 
 

 
Palas de Rei, setembro de 2022. 

O Xefe do Departamento 
 

Asdo.: Fernando García Penas 


