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 1. ESTÁNDARES E COMPETENCIAS  
  
 BLOQUE 3. MORFOLOXÍA 
 
 Contidos 
 -B3.4. Flexión nominal e pronominal: substantivos, adxectivos e pronomes. 
 
 Criterios de avaliación 
 -B3.4. Coñecer as declinacións, encadrar as palabras dentro da súa categoría e 
declinación, enuncialas e declinalas correctamente. 
 
 Estándares de aprendizaxe 
 -GR1B3.5.1. Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando 
correctamente para cada palabra o paradigma de flexión correspondente.  
 -GR1B3.5.2. Analiza desde o punto de vista morfolóxico substantivos, 
adxectivos, determinantes e sintagmas de concordancia, e tradúceos correctamente 
aogalego e/ouaocastelán. 
 
 BLOQUE 4. SINTAXE 
 
 Contidos 
 -B4.1. Casos gregos. 
 -B4.2. Concordancia. 
 -B4.3. Elementos da oración. 
 
 Criterios de avaliación 
 -B4.1. Coñecer e analizar as funcións das palabras na oración. 
 -B4.2. Coñecer o concepto de concordancia tanto nominal (caso, xénero, 
número) como verbal (número, persoa).  
 -B4.3. Recoñeceros elementos da oración: suxeito, predicado, atributo, 
complementos, etc. 
 
 Estándares de aprendizaxe 
 -GR1B4.1.1. Analiza morfoloxica e sintacticamente frases e 
textossinxelosidentificando correctamente as categorías gramaticais presentes ás que 
pertencenas diferentes palabras e explicando as función que realizan no contexto. 
Competencias: CCL. 
 -GR1B4.2.1. Enumera correctamente os nomes dos casos que existen na flexión 
nominal e pronominal grega, explica as súasfuncións dentro da oración e ilustra con 
exemplos a forma axeitada de traducilos. Competencias: CCL.  



 -GR1B4.3.1. Coñece e aplica a concordancia entre nomes e determinantes 
nominais, así como entre verbos e suxeitos.  
 
 BLOQUE 6. TEXTOS 
 
 Contidos 
 -B6.1. Iniciación ás técnicas de tradución. 
 
 Criterios de avaliación 
 -B6.1. Coñecer e aplicar os coñecementosmorfolóxicos e sintácticos da 
linguagrega para a interpretación e a tradución de textos de dificultade progresiva. 
 
 Estándares de aprendizaxe 
 -GR1B6.1.1. Utiliza adecuadamente a análisemorfolóxica e sintáctica de textos 
de dificultade graduada, para efectuar correctamente a súatradución. Competencias: 
CCL. 
 
 2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 
 
 Avaliación e cualificación. Para avaliarao alumnado neste 3º trimestre, teranse 
en conta as tarefas indicadas no apartado 3. 
 
 Cualificación final. Para obter a cualificación final, elexirase a nota restultante 
más favorable ao alumno destes tres procesos: 
 
 a) 50% (nota do 1º trimestre) + 50% (nota do 2º trimestre). 
 b) 45% (nota do 1º trimestre) + 45% (nota do 2º trimestre) + 10% (nota do 3º 
trimestre, resultado da implicación do alumno nas actividades realizadas durante a 
suspensión das clases). 
 
 Enténdese por nota do 1º e do 2º trimestre a nota real que consta na libreta do 
profesor, resultado da media aritmética dos exames, e non a que consta no boletín 
trimestral de cualificacións, derivada do redondeo. 
 
 Proba extraordinaria de setembro. As tres alumnas superaron a asignatura en 
xuño, pois superaron -con moi boa cualificación, por certo- os dous trimestres 
anteriores. 
    
 Avaliación de materia pendente. Non hai alumnado coa asignatura Grego I 
pendente.  
 
 3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES NO 3º TRIMESTRE. Recuperación, 
repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación). 
   
 Actividades. Realizáronse actividades de reforzo pero taménde ampliación, na 
medida en que a análise e tradución de textos é a tarefa fundamental desta asignatura. 
Con respecto á ampliación, explicouse e practicouse a declinación pronominal. 
 
   



 Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade). O contacto co 
alumnado foi por correo electrónico e por videoconferencia, e realizouse sen 
problema, xa que as tres alumnas se conectaron con normalidade.  
 
    Materiais e recursos. Seguimos usando o caderno de clase e o libro de 
exercicios co seu vocabulario, onde se atopan todos os contidos da asignatura.  
 
 4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 
 
 Alumnado e pais serán informados destesaxustes a través da páxinaweb do 
centro e da aula virtual, e tamén por Abalar se nalgún caso é necesaria a comunicación 
privada.  
 


