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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles (siglas ao carón d o estándar) 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B3.2. Coñecer os mitos e os heroes grecolatinos, e establecer semellanzas e diferenzas entre os 
mitos e os heroes antigos e os actuais. 

CCB3.2.1. Identifica dentro do imaxinario mítico deuses, semideuses e heroes, e explica os principais 
aspectos que os diferencian. 

B3.3. Coñecer e comparar as características da  relixiosidade e da relixión grega coas actuais. CCB3.3.1. Enumera e explica as principais características  da relixión grega, póndoas en relación con outros 
aspectos básicos da cultura helénica e establecendo comparacións con manifestacións relixiosas propias doutras 
culturas. 

B4.1. Coñecer as características fundamentais da arte clásica e relacionar manifestacións 
artísticas actuais cos seus modelos clásicos. 

CCB4.1.1. Recoñece os trazos básicos da arte clásica nas manifestacións artísticas antigas e 
actuais. 

B4.2. Identificar as características máis salientables da arquitectura grecorromana en relación cos 
edificios máis singulares. 

CCB4.2.1. Recoñece as características esenciais das arquitecturas grega e romana, identificando en 
imaxes a orde arquitectónica á que pertencen os distintos monumentos, para razoar a súa resposta. 

B4.3. Coñecer as manifestacións escultóricas da arte grega e romana ao longo da Antigüidade e 
identificar a súa temática. 

CCB4.3.1. Recoñece esculturas gregas e romanas en imaxes, encádraas nun período histórico e identifica nelas
 motivos mitolóxicos, históricos ou culturais. 

B4.4. Coñecer as creacións urbanísticas romanas, así como a súa rede viaria. CCB4.4.1. Describe as características, os principais 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. 
B4.5. Coñecer e saber localizar os principais monumentos clásicos do patrimonio español e 
europeo. 

CCB4.5.1. Localiza nun mapa os principais monumentos clásicos do patrimonio español e europeo, identificando a 
partir de elementos concretos o seu estilo e súa cronoloxía aproximada. 

B5.5. Identificar as principais formas de lecer da antigüidade. CCB5.5.1. Describe as principais formas de lecer das sociedades grega e romana, analizando a súa finalidade, os 
grupos aos que van dirixidas e a súa función no desenvolvemento da identidade social. 

B6.1. Coñecer a existencia de diversos tipos de escritura, distinguilos e comprender as súas 
funcións. 

CCB6.1.1. Recoñece tipos de escritura, clasifícaos  consonte súa natureza e a súa función, e describe os 
trazos que os distinguen. 

Recoñecer a presenza de elementos dos alfabetos grego e latino nos alfabetos actuais. CCB6.3.1. Explica a influencia dos alfabetos grego e latino na formación dos alfabetos actuais, e sinala 
nestes últimos a presenza de determinados elementos tomados dos primeiros. 

B6.5. Identificar as linguas europeas romances e non romances, e localizalas nun mapa. CCB6.5.1. Identifica as linguas que se falan en Europa e en España, diferenciando pola súa orixe as romances e as 
non romances, e delimita nun mapa as zonas onde se utilizan. 

B6.7. Distinguir e identificar latinismos, cultismos, semicultismos e termos patrimoniais. CCB6.7.2. Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual. 
B6.9. Coñecer e utilizar con propiedade terminoloxía científico- técnica de orixe grecolatina. CCB6.9.1. Explica a partir da súa etimoloxía termos de orixe grecolatina propios da linguaxe científico- técnica e 

sabe usalos con propiedade. 
B7.2. Coñecer a pervivencia da mitoloxía e os temas lexendarios nas manifestacións artísticas 
actuais. 

CCB7.2.1. Demostra a pervivencia da mitoloxía e os temas lexendarios mediante exemplos de 
manifestacións artísticas nas que están presente estes motivos. 

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 aspectos da civilización actual.  CCB7.3.1. Enumera e explica algún exemplos  concretos nos que se pon de manifesto a influencia que o mundo 

clásico tivo na historia e as tradicións do noso país. 
Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: observación sistemática, probas, recompilación de producións do 
alumnado.  

Instrumentos: Probas obxectivas escritas e orais, probas prácticas e traballos do 
alumnado durante a 1ª e 2ª AVALIACIÓN. Producións dos alumnos (prácticas, exercicios, 
traballos) e probas realizadas durante a 3ª avaliación. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: A nota media do curso será a 
media aritmética da 1ª e 2ª avaliación ponderando cada unha un 50%. O desempeño do 
alumnado durante a 3ª avaliación servirá para subir dita nota media. 

Proba extraordinaria 
de setembro 

Proba escrita obxectiva cun peso dun 100% na nota. Ademais facilitaraselle ao alumnado 
un boletín de actividades para entregar o día do exame e cuxa correcta realización, será o 
criterio tomado para o redondeo da nota do exame. 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación: A determinar polo Xefe de Departamento. 

Criterios de cualificación: A determinar polo Xefe de Departamento. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: A determinar polo Xefe de Departamento. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 

seu caso, ampliación)  

Actividades  

o RECUPERACIÓN: boletíns de actividades para a consolidación 
dos mínimos esixibles de entrega obrigatoria. Realización de probas obxectivas. 

o REPASO: actividades prácticas e traballos encamiñados a 
reflexionar sobre a materia e a relacionala con diferentes unidades deste curso, 
do anterior e coa actualidade. Cuestionarios e test interactivos. 

o REFORZO: actividades encamiñadas a consolidar conceptos 
básicos mediante boletíns de exercicios e actividades interactivas. 

o AMPLIACIÓN: realización de pequenos traballos de 
investigación, xogos de rol, creación de material audiovisual, publicación en 
redes sociais. 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

o ALUMNADO CON CONECTIVIDADE: O alumnado con equipo informático e conexión 
terá acceso a vídeos explicativos da docente e a actividades interactivas deseñadas 
pola mesma. A comunicación realizarase mediante a aula virtual. Por 
videoconferencia realizaranse clases on line para explicar os conceptos básicos, 
resolución de dúbidas e atender ás necesidades dos alumnos. Ademais realizará 
pequenos proxectos, exercicios e probas, vía telemática.   

o ALUMNADO SEN CONECTIVIDADE:  non hai, todos e todas teñen algunha 
posibilidade de conexión, mais algúns non a están a utilizar.  

Materiais e recursos 

 Aula virtual (só alumnado con conectividade). 

 Libro de texto (lectura e asimilación de contidos e realización de actividades puntuais 
como repaso, reforzo e ampliación). 

 Material educativo realizado pola docente (dispoñible na Aula Virtual). 

 Educaplay (actividades interactivas, como Mapa Interactivo de Grecia Clásica). 

 Youtube (os vídeos  relacionados con algún aspecto da Cultura Clásica). 

 Portfolio do alumno ou alumna: no caso dos alumnos con conectividade é dixital a 
través da propia aula virtual. No caso dos alumnos e alumnas con déficit na liña de 
Internet, será un cartafol que garda a docente a modo de repositorio das 

producións do alumnado. 
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Información ao alumnado 
e ás familias 

ALUMNADO: aula virtual e titores (en caso de déficit de conectividade). 
FAMILIAS: Abalar Móbil e titores para o resto de alumnado. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


