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Normativa 
 

Documentos xerais 
 

1. A Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, (LOMCE) para a mellora da calidade educativa, modificou 
en distintos aspectos a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, coa finalidade de desenvolver 
medidas que permitan seguir avanzando cara a un sistema educativo de calidade, inclusivo, que garanta a 
igualdade de oportunidades e faga efectiva a posibilidade de que cada alumno e alumna desenvolvan ao 
máximo as súas potencialidades. 

 
2. DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria 

obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 
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Membros do departamento 
 

 
 

O Departamento de Latín está composto por un único membro, Juan Félix Neira Pérez, profesor con 
destino definitivo no centro e que imparte as materias deste departamento en 3º da ESO (Cultura 
clásica), e 1º (Latín I, Grego I) e 2º de Bacharelato (Latín II, Grego II). 
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Introdución e contextualización 
 
 

 
Introducción 

 
O papel heurístico das linguas constitúe un reto para o sistema educativo, pois son instrumento de 
comunicación e de interacción social, de conservación e transmisión de coñecemento, de participación cidadá 
na vida social, de investigación, creación, experimentación e descuberta. E as linguas achégannos ao xeito 
de vida e ás formas de pensamento doutros pobos e dos seus patrimonios culturais. 

A lingua apréndese non para falar, ler ou escribir sobre a lingua, senón para falar, ler e escribir sobre 
emocións, afectos e aventuras, sobre o mundo, como medio das relacións interpersoais e recoñecemento da 
alteridade, motor do noso pensamento e das nosas reflexións, e porta de acceso ao coñecemento. Neste 
marco, a formación lingüística no contexto escolar é un instrumento para a equidade, xa que debe facilitar os 
medios necesarios para comunicar no ámbito educativo e na vida profesional e social, nomeadamente en 
contextos formais e educativos, ademais de sensibilizar cara a usos creativos e lúdicos das linguas, e 
achegar ao patrimonio literario e cultural que estas propician. 

O Consello de Europa, a través de sucesivos proxectos, está comprometido nunha política lingüística dirixida 
a protexer e desenvolver a herdanza lingüística e a diversidade cultural de Europa como fonte de 
enriquecemento mutuo, así como a facilitar a mobilidade persoal dos seus cidadáns e das súas cidadás, e o 
intercambio de ideas. O Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (MCER), publicado en 2001, é 
un documento de particular transcendencia, non só como ferramenta práctica para propiciar a reflexión sobre 
o ensino das linguas e a transparencia de cursos, programas e titulacións entre os estados e dentro deles, 
senón tamén polo recoñecemento da competencia plurilingüe e intercultural, que transcende o concepto de 
multilingüismo, no seu día piar dos enfoques das políticas lingüísticas máis abertas ao recoñecemento da 
diversidade. Hoxe, o MCER constitúe unha referencia para proxectos e documentos clave do Consello de 
Europa, como a "Guía para a elaboración e posta en marcha de currículos para unha educación plurilingüe e 
intercultural" (2010), na que se desenvolve a noción de plurilingüismo como eixe dun enfoque centrado na 
rede de relacións entre distintas linguas e culturas. Nesta mesma liña, enmárcanse o informe do Foro 
Intergobernamental Europeo "O dereito dos estudantes á calidade e á equidade en educación. O papel das 
competencias lingüísticas e interculturais", mantido en Xenebra en novembro 2010, e a Conferencia 
intergobernamental "Calidade e inclusión en educación: o papel único das linguas", mantida en Estrasburgo 
en setembro de 2013. En ambos os foros europeos, recoñécese a importancia da competencia lingüística e 
da circulación de competencias entre as linguas para lograr un maior dominio da linguaxe, clave para a 
inclusión social e o éxito escolar. 
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A educación plurilingüe e intercultural considera, con carácter xeral, a aprendizaxe de todas as linguas e 
culturas e, de maneira específica, os enfoques plurais transversais e integradores no seu ensino e na súa 
aprendizaxe. A súa finalidade é retirar barreiras artificiais entre as linguas, encerradas tradicionalmente nos 
sistemas escolares en compartimentos estancos, e promover o uso integral do repertorio lingüístico, 
discursivo, estratéxico e intercultural que posúe o alumnado e que vai adquirindo ao longo das súas diversas 
experiencias lingüísticas dentro e fóra do ámbito educativo. Xa que logo, o/a aprendiz plurilingüe realizará 
transferencias de coñecementos e experiencias lingüísticas adquiridos nunha lingua para abordar tarefas de 
comunicación, creación e aprendizaxe noutra lingua diferente. Esta capacidade de transferencia non só 
permite descubrir as regularidades dunha lingua total ou parcialmente descoñecida e relacionalas, desde o 
punto de vista teórico, coas regularidades observadas noutras linguas que coñece, ou identificar termos 
emparentados en todas as linguas, senón que, ademais, promove a tolerancia perante palabras 
descoñecidas, nomeadamente importante nos contextos de comprensión que necesitan a fluidez, como son a 
lectura extensiva e a comprensión de textos orais sen posibilidade de verificación do entendido. A 
competencia plurilingüe facilitará, daquela, a inferencia de significados e o desenvolvemento de competencias 
heurísticas eficaces para identificar os elementos esenciais e secundarios nun texto descoñecido. 

Pola súa banda, mediante o diálogo intercultural póñense en xogo dispositivos de relación social esenciais, 
como son o recoñecemento do outro como lexítimo, o reforzamento da identidade propia no recoñecemento 
da identidade das demais persoas, a aceptación da diversidade persoal, social e cultural, e o respecto dos 
dereitos fundamentais. 

No contexto escolar, a aprendizaxe das linguas está dirixida ao logro de obxectivos similares, aínda que con 
diferentes niveis de dominio. Por iso, un estudo integrado de todas as linguas posibilita, por unha banda, que 
os contidos, os procesos e as estratexias que se traballan nunha lingua sexan igualmente utilizados nas 
actividades lingüísticas de comprensión e produción nas demais e, por outra, que se poida focalizar, no 
proceso de ensino e aprendizaxe, nos elementos diferenciadores e en todos aqueles aspectos que teñen 
incidencia directa na capacidade de comunicarse adecuadamente. Así, o coñecemento morfolóxico ou léxico 
dunha lingua pode axudar á comprensión noutra lingua; as estratexias de comprensión de lectura 
desenvolvidas nunha lingua poden ser transferidas para a lectura noutros idiomas; o coñecemento da 
estrutura dos textos descritivos permitirá producilos en calquera lingua; e o coñecemento das normas que 
ordenan as relacións entre xeracións, sexos, clases e grupos sociais nunha lingua, informa e sensibiliza sobre 
a necesidade de coñecer e respectar as normas que rexen a dimensión social do uso da lingua noutra 
comunidade lingüística. 

Por outra banda, o tratamento integrado das linguas debe considerar o punto de partida diferente de cada 
unha delas. Xa que logo, non se pode esquecer a situación de minorización da lingua galega, que cómpre 
atender e dinamizar adecuadamente. Con esa finalidade, é preciso favorecer o uso e a aprendizaxe desta 
lingua de xeito que se impulse a súa normalización e se venzan as dificultades da súa menor presenza e 
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repercusión social, motivadas en moitos casos por prexuízos que é necesario desmontar e superar. O 
alumnado galego debe rematar a súa escolarización co nivel de usuario competente nas dúas linguas oficiais, 
galego e castelán, o que implica a utilización adecuada e eficaz das dúas linguas nun amplo repertorio de 
situacións comunicativas, propias de diferentes ámbitos, cun grao crecente de formalidade e complexidade. 

Finalmente, a situación de sociedade multilingüe e plural na que vivimos solicita un enfoque metodolóxico de 
carácter plurilingüe que potencie o desenvolvemento comunicativo do alumnado nas linguas que adquira ao 
longo da súa vida, con independencia da diferenza de fins e niveis de dominio con que as utilice, e que os 
faga conscientes da riqueza que supón ser unha persoa plurilingüe para o desenvolvemento cognitivo e 
social, e o éxito escolar. Isto implica un tratamento integrado das linguas que o alumnado está a aprender nas 
aulas. No caso das áreas de Lingua Castelá e Literatura e de Lingua Galega e Literatura, os currículos 
presentan contidos similares en gran medida, e unha distribución igualmente similar en cada un dos cursos 
que conforman a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato. Evidentemente, cada lingua ten as súas 
características propias, que requiren un tratamento e un traballo específicos, pero hai determinados aspectos 
do currículo que, pola afinidade ou similitude que presentan en ambas as áreas, precisan ben seren 
abordados de maneira parella, ben seren presentados só nunha lingua pero traballados e practicados en cada 
unha delas, e utilizar a mesma terminoloxía nas dúas linguas para non dificultar innecesariamente o proceso 
de aprendizaxe do alumnado. Por tanto, o profesorado implicado no proceso de ensino e aprendizaxe de 
Lingua Castelá e Literatura e de Lingua Galega e Literatura, en cada curso de ambas as etapas, deberá 
organizar o seu labor nun currículo integrado, que transcenda as linguas nas que un/unha aprendiz sexa 
capaz de comunicarse. Isto supón recoñecer a existencia dunha competencia global para a comunicación 
lingüística e implica non só evitar a repetición de contidos nos aspectos comúns á aprendizaxe de calquera 
lingua, como son as estratexias de lectura ou o proceso de escritura, a tipoloxía textual ou a definición de 
termos lingüísticos; senón tamén, e especialmente, priorizar a realización de actividades comunicativas de 
produción e comprensión de textos orais e escritos, pois destas depende o desenvolvemento da competencia 
xeral en comunicación lingüística. 

Ademais, nos centros docentes teñen presenza linguas estranxeiras que tamén se abordan na aula desde un 
enfoque comunicativo e intercultural, pois o coñecemento dos valores e as crenzas compartidas por grupos 
sociais doutros países resulta esencial para a comunicación nesta sociedade globalizada. Así, para o 
tratamento integrado de linguas é preciso que, igual que acontece non caso das dúas linguas cooficiais, haxa 
unha coordinación entre o profesorado destas e o de linguas estranxeiras, para evitar a repetición de contidos 
na liña das que se mencionaron para as linguas ambientais, e para unificar a terminoloxía. Non se pode 
esquecer que o achegamento do alumnado á lingua estranxeira se produce, na maior parte dos casos, 
partindo das linguas próximas, a materna e ambientais. 

Igualmente presentes nas aulas están as linguas clásicas, o latín e o grego, cuxo estudo a nivel fonético, 
morfosintáctico e léxico proporciona unha sólida base para o  perfeccionamento no  manexo doutras  linguas. 
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Desempeñan, pois, un papel relevante como soporte lingüístico da maioría das linguas e para a comprensión 
do léxico culto que forma gran parte da terminoloxía científica e técnica actual nas linguas que o alumnado 
coñece ou estuda; sen esquecer o enriquecemento cultural que lle proporciona o coñecemento dos aspectos 
que se inclúen na civilización clásica, berce da Europa actual, como son, entre outros, a mitoloxía, a relixión 
ou as súas creacións literarias e artísticas, que tanta influencia tiveron en épocas posteriores e seguen a ter 
hoxe en día. Xa que logo, é esencial a incorporación das linguas clásicas ao currículo integrado das linguas, 
para reforzar a reflexión lingüística do noso alumnado e fortalecer o seu acceso á cultura literaria. 

Resulta obvio que, para a posta en práctica destes currículos integrados e o logro dos obxectivos plurilingües 
e interculturais que se perseguen, o profesorado é un elemento determinante, xa que deberá potenciar unha 
metodoloxía adecuada para levar a cabo enfoques comunicativos e proxectos plurais e transversais, 
promover a reflexión metacomunicativa e metalingüística e o contraste entre linguas, ou asegurar accións 
coordinadas entre os departamentos lingüísticos para decidir, entre outros, desde que lingua abordar o estudo 
dos xéneros discursivos ou as estratexias e os procesos cognitivos que están na base das actividades 
lingüísticas. Todo isto coa finalidade de construír en cada centro docente a coherencia pedagóxica no ensino 
das linguas. 

As materias cuxos currículos se desenvolven ao abeiro desta introdución, as linguas, teñen como obxectivo o 
desenvolvemento da competencia comunicativa do alumnado, entendida en todas as súas vertentes: 
pragmática, lingüística, sociolingüística e literaria. Así, achegan as ferramentas e os coñecementos 
necesarios para desenvolverse satisfactoria e eficazmente en calquera situación de comunicación da vida 
privada, social e profesional. Eses coñecementos, que articulan os procesos de comprensión e expresión oral 
por unha banda, e de comprensión e expresión escrita por outra, constitúen instrumentos esenciais para a 
aprendizaxe no ámbito educativo e, posteriormente, ao longo da vida. 

A reflexión literaria, presente nun bloque de contidos nas linguas ambientais, o galego e o castelán, e nas 
linguas clásicas, a través da lectura, mediante a comprensión e interpretación de textos significativos favorece 
o coñecemento das posibilidades expresivas da lingua, desenvolve a capacidade crítica e creativa dos/das 
estudantes, dálles acceso á memoria, á creatividade, á imaxinación, á descuberta das outras persoas, ao 
coñecemento doutras épocas e culturas, e enfróntaos/as a situacións, sentimentos e emocións nunca 
experimentados, que enriquecen a súa visión do mundo e favorecen o coñecemento deles/as mesmos/as. 

En definitiva, estas materias lingüísticas perseguen o obxectivo último de contribuír á formación de cidadáns e 
cidadás cunha competencia comunicativa que lles permita interactuar satisfactoriamente en todos os ámbitos 
que forman e van formar parte da súa vida. Isto esixe unha reflexión sobre os mecanismos de usos orais e 
escritos da súa propia lingua, e das outras linguas que estudan e coñecen, e a capacidade de interpretar e 
valorar o mundo, de formar as súas opinións, propias, claras e fundamentadas, e de gozar, a través da lectura 
crítica de obras literarias. 
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A materia de Latín na etapa da ESO ten como principal finalidade introducir o alumnado no coñecemento dos 
aspectos esenciais da lingua e da cultura latinas, facendo fincapé ao mesmo tempo no papel que estas 
desempeñan en tanto que orixe e fundamento das linguas romances e da cultura occidental, o que 
coñecemos como herdanza clásica. 

Esta mesma perspectiva está tamén presente no currículo básico para bacharelato, malia perseguirse nesta 
etapa un estudo máis en profundidade da lingua, xa que, ben pola súa estrutura interna de funcionamento, 
ben polo seu caudal léxico, está moi presente nas linguas utilizadas e estudadas polos alumnos e as 
alumnas. 

O estudo do latín como lingua flexiva proporciona mediante a comparación unha sólida base científica para o 
estudo e o perfeccionamento progresivo no manexo doutras linguas. 

O idioma latino, logo de adquiridos uns mínimos coñecementos sobre os seus mecanismos morfosintácticos e 
o seu léxico, permite entender as linguas romances como resultado dunha evolución e atopar paralelismos 
entre elas que axuden no seu estudo. 

O estudo da orixe e a evolución do latín ás linguas romances proporciónalle ao alumnado os instrumentos 
necesarios para comprender e analizar os procesos de cambios fonéticos, morfosintácticos e semánticos que 
deron lugar aos procedementos que rexen hoxe as súas linguas, e axuda a incrementar de xeito notable o 
seu léxico. A reflexión sobre o léxico coñecido, a adquisición de novas palabras e a comprensión das 
estruturas da lingua latina interveñen de xeito notable no uso máis eficaz da lingua propia como instrumento 
de aprendizaxe, comunicación e interpretación da realidade. 

É recomendable comezar o estudo do latín cun método natural, no que as regras morfosintácticas se deduzan 
da práctica da lectura e da tradución, deixando para os cursos de primeiro e segundo de bacharelato un 
estudo máis pormenorizado. 

O estudo da herdanza clásica, obxecto desta materia, non só está presente na lingua latina, pois abordará 
tamén os diferentes aspectos que se inclúen no que coñecemos como civilización latina, berce da Europa 
actual. Ademais da descrición do seu marco xeográfico e do estudo dos principais fitos históricos, haberá 
lugar tamén para unha análise das súas estruturas sociopolíticas, da súa vida cotiá, e manifestacións culturais 
como os espectáculos públicos ou as súas creacións literarias e artísticas, a enxeñaría e o urbanismo, a 
mitoloxía e a relixión. 
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Contextualización do programa 

 
O primeiro aspecto que cabe destacar é que o IES “Eduardo Pondal” de Ponteceso é un centro no que se 
imparten todos os niveis de Educacion Secundaria Obrigatoria e dúas modalidades de Bacharelato - o 
Bacharelato de Ciencias e Tecnoloxía e o Bacharelato de Humanidades e Ciencias sociais-. No centro 
impártense tamén dous Ciclos Formativos de grao medio de Automoción e Administrativo e dous Programas 
de Cualificacion Profesional Inicial. 

Durante o presente curso académico 2018-2019, o Latín e o Grego impartiranse no grupo de 1º de 
Bacharelato B e outro de 2º de Bacharelato B, e a Cultura cläsica no curso 3º B da ESO. 

En canto á localización e características da área de influencia do centro, cabe dicir que este se sitúa no norte 
da provincia da Coruña , sendo Ponteceso cabeza do concello e núcleo máis importante da zona. Recolle 
pois o alumnado de Bacharelato de pobos próximos, como Cabana, Malpica ou Laxe, e alumnos da ESO 
doutras localidades como Corme. 

É unha zona agrícola e gandeira, aínda que tamén é importante dende o punto de vista turístico. 
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Obxectivos 
 
 

 
Obxectivos son os referentes relativos aos logros que o alumnado debe alcanzar ao rematar o proceso 
educativo, como resultado das experiencias de ensino e aprendizaxe intencionalmente planificadas para tal 
fin. 

 
Segundo o artigo 10 para a Educación Secundaria Obrigatoria e o artigo 26 para o Bacharelato enuméranse 
os seguintes obxectivos. 

 
Obxectivos na ESO: 

 
A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades 
que lles permitan: 

 
1. Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais 
persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os 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. 

 
2. 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. 

 
3. 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. 

 
4. Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións 
coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos 
sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 



11 

 

 

5. Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 
coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 
especialmente as da información e a comunicación. 

 
6. Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como 
coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da 
experiencia. 

 
7. Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a 
iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir 
responsabilidades. 

 
8. Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, 
textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 

 
9.Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 

 

1. Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras 
persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas 
importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

 
2. Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, 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 ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

 
3. Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos 
medios de expresión e representación. 

 
ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, 
participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito 
dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 
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4. Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o 
mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza 
cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas 
pertencentes á comunidade lusófona. 

 
 

Obxectivos no Bacharelato 
O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 

 

1. Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica 
responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así 
como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta 
e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

 
2. Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e 
desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, 
familiares e sociais. 

 
3. Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar 
criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e 
impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia 
persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade. 

 
4. Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 
aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

 
5. Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a 
lingua castelá. 

 
6. Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

 

7. Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 
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8. Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes 
históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na 
mellora do seu contorno social. 

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

 
1. Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 
científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das 
condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación 
sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

 
2. Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en 
equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

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

 
ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar 
condutas e hábitos saudables. 

 
4. Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

 

5. Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa 
conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 
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Competencias clave 
 

Competencias: son as capacidades para aplicar de forma integrada os conti-dos propios de cada ensinanza e 
etapa educativa, co fin de lograr a realización axeitada de actividades e a resolución eficaz de problemas 
complexos. 

As competencias clave do currículo serán as seguintes: 
 

CCL: Comunicación lingüística. 
CMCCT: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía . 
CD: Competencia dixital. 
CAA: Aprender a aprender. 
CSC: Competencias sociais e cívicas. 
CSIEE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
CCEC: Conciencia e expresións culturais. 
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Vinculación entre obxectivos, secuenciación e 
temporalización de contidos, criterios de avaliación, 
estándares de aprendizaxe e grao mínimo de 
consecución de cada un, competencias clave, 
elementos transversais, instrumentos de avaliación e 
criterios de cualificación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Latín I. 1º de bacharelato 

 
Obx 

 
Contidos 

 
Criterios de aval 

 
Estándares de aprendizaxe 

Comp. 
clave 

Grao mín. con. 
estándar 

Element. 
transv. 

Instrumentos 
de avaliación 

Criterios 
de   

cualificac. 

Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances 
Avaliación 1ª 

  
  
• B1.

1. 
Mar
co 
xeo
gráf
ico 
da 
ling
ua. 

a) B1.1. 
Coñecer 
e 
localizar
 en 
mapas 
o marco 
xeográfi
co da 
lingua 
latina. 

l) 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. 

a) 

 

 
b 

 
c 

 

l) Localiza 
nun 
mapa o 
marco 
xeográfi
co da 
lingua 
latina a 
lo 
menos
 da 
penínsu
la 
ibérica 

 CL 
 CA 
 TIC 

 Proba escrita 
de avaliación 

 80% 

 g  B1.2. O 
indoeuropeo 
. Linguas 
indoeuropea 
s 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 

 Recoñece as 
linguas indoe. 
orixe das duas 
linguas propias. 

 CL 
 CA 
 TIC 
 EOE 

 n  B1.2. O 
indoeuropeo 
. Linguas 
indoeuropea 
s 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 

 Diferencia pola 
súa orixe entre 
indoeuropeas e 
non 
indoeuropeas 
tods as linguas 
que se falan 
actualmente en 
Europa. 

 CL 
 CA 
 TIC 
 EOE 
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Latín I. 1º de bacharelato 

 
Obx 

 
Contidos 

 
Criterios de aval 

 
Estándares de aprendizaxe 

Comp. 
clave 

Grao mín. con. 
estándar 

Element. 
transv. 

Instrumentos 
de avaliación 

Criterios 
de   

cualificac. 

 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 

 Identifica todas 
as linguas  que 
se falan en 
España, 
diferenciando 
pola súa orixe 
romances e non 
romances, 

 CL 
 CA 
 TIC 

 Actividades na 
clase e 
traballos 
escritos. 

 10% + 

 d 
 g 
 p 
 h 

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

 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 
 CMC 

CT 

 Diferencia as 
etapas do latín, 
recoñece  e 
distingue a partir 
do étimo latino 
cultismos, 
semicultismos e 
termos 
patrimoniais. 

 CL 
 EOE 
 TIC 

 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  Coñece os 
termos latinos 
explicados na 
aula que deron 
orixe tanto a 
unha palabra 
patrimonial como 
a un cultismo 

 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. 

 CMC 
CT 

 CD 
 CCEC 

 Pon un exemplo 
da presenza do 
latín no século 
XXI nos 
seguintes 
campos: 
ciencia, cultura, 
publicidade, 
medios de 
comunicación, 
internet e redes 
sociais 

 d 
 p 
 n 

 B1.5. 
Nocións 
básicas de 
evolución 
fonética, 
morfolóxica 
e semántica 
do latín ao 
galego e ao 
castelán. 

 B1.6. Coñecer 
regras 
fundamentais da 
evolución 
fonética, e 
recoñecer os 
procesos de 
evolución 
semántica do 
latín 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 

 Realiza 
exercicios 
sinxelos de 
etimoloxía a 
partir das reglas 
básicas de 
evolución. 

 CL 
 EOE 
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Latín I. 1º de bacharelato 

 
Obx 

 
Contidos 

 
Criterios de aval 

 
Estándares de aprendizaxe 

Comp. 
clave 

Grao mín. con. 
estándar 

Element. 
transv. 

Instrumentos 
de avaliación 

Criterios 
de   

cualificac. 

Bloque 2. Sistema de lingua latina: elementos básicos 
Avaliación 1ª 

 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 

 Diferencia os 
tipos de escritura 
máis usuales. 

 TIC 
 EOE 
 CL 

 Traballo 
escrito e 
actividades de 
seguimento na 
aula. 

 10% + 

 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 
 CMC 

CT 

 Relaciona o 
alfabeto latino  e 
o grego. 

 EOE 
 CL 

 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 

 Compara o 
alfabeto latino 
coas duas 
linguas propias. 

 EOE 
 CL 
 TIC 

 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  Lectura de textos 
latinos sinxelos. 

 EOE 
 CL 

Bloque 3. Morfoloxía 
Avaliación 1ª , 2ª e 3ª 

 d  B3.1. 
Formantes 
das 
palabras. 

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

 LA1B3.1.1. 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. 

 CMC 
CT 

 CCL 

 Descompon 
palabras 
diferenciando 
lexemas e 
morfemas 

 EOE 
 CL 

 Actividades de 
seguimento na 
aula. 

 

 10% + 

 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 

 Pon exemplos 
de palabras 
variables e 
invariables. 

 EOE 
 CL 
 

 Actividades de 
seguimento na 
aula. 

 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 

 Declina  e/ou 
conxuga 
correctamente 
as palabras 
propostas  na 
clase. 

 EOE 
 CL 
 TIC 

 Proba escrita 
de avaliación 

 80% 
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Latín I. 1º de bacharelato 

 
Obx 

 
Contidos 

 
Criterios de aval 

 
Estándares de aprendizaxe 

Comp. 
clave 

Grao mín. con. 
estándar 

Element. 
transv. 

Instrumentos 
de avaliación 

Criterios 
de   

cualificac. 

 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  Coñece os 
elementos 
fundamentais da 
flexión nominal. 

 EOE 
 CL 
 TIC 

 Proba escrita 
da avaliación. 

80% 

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

 CCL  Concerta 
palabras 
axustadas  ós 
modelos vistos 
na clase. 

 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 

 Diferencia as 
cinco 
conxugacións 
latinas. 

 EOE 
 CL 
 TIC 

 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  Enuncia verbos 
das distintas 
conxugacións. 

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

 CCL  Coñece a voz 
activa e pasiva. 

 l 
 d 

 B3.5. 
Flexión 
verbal. 

 B3.6. Analizar o 
funcionamento 
dos temas 
verbais  latinos 
de presente e de 
perfecto, e 
recoñecer       as 
formas dos 
tempos verbais 
formados a partir 
deles, tanto en 
voz activa como 
en voz pasiva. 

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

 CAA 
 CCL 

 Diferencia  o 
tema de prsente 
do tema de 
perfecto dos 
verbos. 

 EOE 
 CL 
 TIC 

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

 CD 
 CCL 

 Pasa formas 
verbais de activa 
a pasiva. 

 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 

 Distingue as 
formas persoais 
do infinitivo e o 
participio. 

 EOE 
 CL 
 TIC 



19 

 

 

Latín I. 1º de bacharelato 

 
Obx 

 
Contidos 

 
Criterios de aval 

 
Estándares de aprendizaxe 

Comp. 
clave 

Grao mín. con. 
estándar 

Element. 
transv. 

Instrumentos 
de avaliación 

Criterios 
de   

cualificac. 

 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 

 Traduce  ao 
galego e ao 
castelán  as 
formas verbais 
latinas 
estudiadas. 

 EOE 
 CL 
 TIC 

 Proba escrita 
da avaliación. 

 80% 

Bloque 4. Sintaxe 
Avaliación 1ª, 2ª e 3ª 

 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. 

 CMC 
CT 

 CCL 

 Identifica 
correctamente 
as categorías 
gramaticais das 
palabras vistas 
na clase e 
coñece as súas 
funcións. 

 EOE 
 CL 
 TIC 

 Proba escrita 
da avaliación. 

 80% 

 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 

 Coñece  o 
funcionamento 
de todos os 
casos latinos. 

 EOE 
 CL 
 TIC 

 g  B4.3. 
Concordanci 
a. 

 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  Construe frases 
sinxelas en 
lingua latina. 

 EOE 
 CL 
 TIC 

 d  B4.4. 
Oración 
simple: 
oracións 
atributivas e 
predicativas. 

 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. 

 CMC 
CT 

 CCL 

 Diferencia os 
tipos de oracións 
simples 
explicados na 
aula. 

 EOE 
 CL 
 TIC 

 g  B4.5. 
Oración 
composta: 
coordinación 
e 
subordinació 
n. 

 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 

 Diferencia e 
clasificar 
oracións simples 
das compostas. 

 EOE 
 CL 
 TIC 
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Latín I. 1º de bacharelato 

 
Obx 

 
Contidos 

 
Criterios de aval 

 
Estándares de aprendizaxe 

Comp. 
clave 

Grao mín. con. 
estándar 

Element. 
transv. 

Instrumentos 
de avaliación 

Criterios 
de   

cualificac. 

 e  B4.6. 
Construción 
s 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 

 Identifica as 
funcións do 
infinitivo e 
participio dentro 
da oración a 
partir dos 
exemplos 
explicados. 

 EOE 
 CL 
 TIC 

 Proba escrita 
avaliación. 

 80% 

 e  B4.6. 
Construción 
s 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  Analiza e 
traduce as 
construcións de 
infinitivo e 
participio máis 
frecuentes. 

 EOE 
 CL 
 TIC 

Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte e civilización 
Avaliación 1ª, 2ª e 3ª 

 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 

 Describe o 
marco histórico 
no que se 
desenvolve a 
civilización 
romana. 

 EOE 
 CL 
 TIC 
 PRPC 

 Proba escrta 
da avaliación 

 20% 

 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 
 CSIE 

E 
 CCEC 

 Coñece as 
etapas da 
historia de 
Roma. 

 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 

 Enmarca os 
feitos históricos 
vistos na clase 
na civilización e 
no período 
histórico 
correspondente. 

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

 CD 
 CMC 

CT 

 Sabe elaborar 
eixes 
cronolóxicos cos 
feitos hcos. 
vistos na clase. 

 

 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 
 CSIE 

E 
 CCL 

 Describe os fitos 
históricos máis 
importantes da 
civilización 
romana e analiza 
a súa influencia 
posterior. 
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Latín I. 1º de bacharelato 

 
Obx 

 
Contidos 

 
Criterios de aval 

 
Estándares de aprendizaxe 

Comp. 
clave 

Grao mín. con. 
estándar 
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transv. 
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de avaliación 

Criterios 
de   

cualificac. 

 h 
 a 
 p 

 B5.2. 
Romanizaci 
ón 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. 

 CMC 
CT 

 CCL 
 CSC 
 CCEE 

 Coñece os 
datoshistóricos 
básicos da 
romanización de 
Hispania e de 
Gallaecia. 

 EOE 
 CL 
 TIC 
 ECC 
 PRPC 

 Proba escrita 
de avaliación 

 20% 

 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 

 Coñece a 
influencia na 
historia posterior 
da romanización 
de Hispania e de 
Gallaecia. 

 n 
 p 

 B5.2. 
Romanizaci 
ón 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 
 CMC 

CT 
 CD 
 CCEC 
 CD 

 Identifica nun 
mapa os restos 
arqueolóxicos 
máis salientables 
da romanización 
de Hispania e 
Gallaecia. 

 EOE 
 CL 
 TIC 
 ECC 
 PRPC 

 a 
 c 

 B5.3. 
Organizació 
n 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. 

 CSIE 
E 

 CSC 

 Entende e 
coñece a 
organización 
política de 
Roma. 

 PRPC 
 ECC 
 PI 
 IEHM 
 PVX 

 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. 

 CSIE 
E 

 CD 
 CSC 
 CCL 

 Describe 
básicamente a 
evolución das 
diferentes clases 
sociais romanas 
e coparalos cos 
actuais. 

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

 B5.5.  Coñecer 
os principais 
deuses, 
semideuses e 
heroes da 
mitoloxía 
grecolatina. 

 LA1B5.5.1. Identifica os principais 
deuses, semideuses e heroes da 
mitoloxía grecolatina, sinalando os 
trazos que os caracterizan, os seus 
atributos e o ámbito de influencia, 
explica a súa xenealoxía e establece 
relacións entre os deuses. 

 CCEC 
 CD 

 Coñece os 
principais 
desuses da 
mitoloxía clásica. 

 TIC 
 PI 
 EOE 
 CL 

 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 

 Diferencia 
deuses, 
semideuses e 
heroes. 
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 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 
 CSIE 

E 

 Reflexiona sobre 
a figura do heroe 
na nosa cultura a 
partir da 
tradición clásica. 

 TIC 
 PI 
 EOE 
 CL 
 PVX 
 IEHM 

 Proba escrita 
de avaliación. 

 

 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 

 Compara os 
mitos e as 
lendas  da 
antigüidade 
clásica cos 
pertencentes a 
outras culturas a 
través dos 
exemplos vistos 
na aula. 

 20% 

 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 
 CMC 

CT 
 CCL 
 CCEC 

 Distingue entre a 
relixión oficial 
dos romanos e 
os diferentes 
cultos privados. 

 TIC 
 EOE 
 CL 
 ECC 

 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 

 Coñece a arte 
romana, a través 
de exemplos de 
escultura, pintura 
e arquitectura. 

 TIC 
 EOE 
 CL 
 ECC 
 CA 

 i 
 d 
 p 

 B5.6. Obras 
públicas e 
urbanismo. 

 B5.9. Identificar 
os trazos máis 
destacados das 
edificacións 
públicas e do 
urbanismo 
romano,  e 
sinalar a súa 
presenza dentro 
do patrimonio 
histórico de 
España e 
Europa. 

 LA1B5.9.1. 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. 

 CD 
 CSC 
 CMC 

CTC 

 Coñece as 
principais obras 
públicas 
romanas. 

 TIC 
 EOE 
 CL 
 ECC 
 CA 

 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. 

 CMC 
CT 

 CD 
 CAA 

 Sinala nun mapa 
as principais 
edificación 
públicas 
romanas do 
patrimonio 
español. 
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 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 
 CMC 

CT 

 Enumerar os 
diferentes 
elementos do 
exército romano. 

 TIC 
 EOE 
 CL 
 ECC 
 CA 

 Proba escrita 
de avaliación 

 20% 

Bloque 6. Textos 
Avaliación 1ª, 2ª e 3ª 

 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  Utilizar 
adecuadamente 
a análise 
fonética, 
morfolóxica, 
sintáctica e 
semántica de 
textos sinxelos, 
na súa tradución. 

 CL  Proba escrita 
da avaliación. 

 80% 
  CAA  EOE  
   CA  
   TIC  

 d  B6.2. 
Comparació 
n 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  Sabe relacionar 
as estruturas 
latinas con 
outras das lingua 
que coñece. 

 
 Actividades na 

clase e 
traballos 
escritos 

 10% + 
 p  CCL   

 d  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  Utilizar con 
soltura o 
diccionario, 
sabendo analizar 
a súa 
información. 

 
 Actividades na 

clase e 
traballos 
escritos 

 10% + 
 i  CCL   
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 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 

  Realizar 
comentarios 
sobre os 
principais trazos 
dos textos vistos 
na aula. 

 CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 

 Actividades na 
clase e 
traballos 
escritos 

 10% + 

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

 CMC 
CT 

 CCL 

 Distingue nos 
textos propostos 
na aula o tema 
principal e as 
súas partes. 

 CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 

 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  Escribe 
pequenas freses 
en latín. 

 CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 

 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  Manten un 
sinxelo diálogo 
en latín cun 
vocabulario 
previamente 
explicado. 

Bloque 7. Léxico 
Avaliación 1ª, 2ª e 3ª 

 e  B7.1. 
Vocabulario 
básico 
latino: léxico 
de maior 
frecuencia. 

 B7.1. Coñecer, 
identificar e 
traducir o léxico 
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 

 Deduce o 
significado de 
algúns termos 
latinos partindo 
do galego e o 
castelán. 

 CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 

 Actividades na 
clase 

 10% + 



25 

 

 

Latín I. 1º de bacharelato 

 
Obx 

 
Contidos 

 
Criterios de aval 

 
Estándares de aprendizaxe 

Comp. 
clave 

Grao mín. con. 
estándar 

Element. 
transv. 

Instrumentos 
de avaliación 

Criterios 
de   

cualificac. 
   

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

 CD 
 CCL 

 Identifica as 
palabras 
transparentes e 
de maior 
frecuencia. 

 
 Actividades na 

clase 
 10% + 

 d 
 p 

 B7.2. 
Composició 
n 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. 

 CMC 
CT 

 CCL 

 Identifica os 
principais 
prefixos e 
sufixos 
explicados na 
aula. 

 CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 

 d 
 p 

 B7.3. 
Mantemento 
de 
elementos 
lingüísticos 
latinos. 

 B7.3. Establecer 
mediante 
mecanismos de 
inferencia as 
relacións 
existentes entre 
determinados 
étimos latinos e 
os derivados en 
linguas 
romances. 

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

 CAA 
 CCL 

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

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

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

 CAA 
 CD 
 CCL 

 Relaciona 
algunhas 
palabras da 
mesma familia 
etimolóxica ou 
semántica 

 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 

 Coñece  o 
significado das 
locucións latinas 
de uso actual 
explicadas na 
calse e saber 
empregalas no 
seu contexto 
adecuado cando 
se expresa na 
súa propia 
lingua. 

 Proba escrita 
da avaliación 

 80% 
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Grego I. 1º de bacharelato 

Obx Contidos Criterios de 
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Estándares de aprendizaxe Compet. 
clave 

Grao mínimo de 
cons. estand. 
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trans 

Instrumt 
avaliación 

Criterios 
de cualif. 

Bloque 1. Lingua grega 
Avaliación 1ª 

 d 
 g 
 h 

 B1.1. Marco 
xeográfico da 
lingua grega. 

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

 GR1B1.1.1. Localiza nun mapa o marco 
xeográfico en que ten lugar o nacemento 
da lingua grega e a súa expansión. 

 CD 
 CSC 

 Localiza nun mapa 
a orixe xeográfica 
da lingua grega e a 
súa expansión. 

 CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 

 Proba escrita 
de aval. 

 80% 

 a 
 g 
 h 

 B1.2. Familias 
lingüísticas. O 
indoeuropeo. 

 B1.2. Explicar a 
orixe da lingua 
grega a partir do 
indoeuropeo     e 
coñecer os 
principais grupos 
lingüísticos que 
compoñen        a 
familia das 
linguas 
indoeuropeas. 

 GR1B1.2.1. Explica a orixe da lingua 
grega e a relación coas outras linguas 
da familia indoeuropea. 

 CAA 
 CCEC 

 Relaciona a lingua 
grega coas linguas 
indoeuropeas 
vistas na clase. 

 GR1B1.2.2. Enumera e localiza nun 
mapa as principais ramas da familia das 
linguas indoeuropeas. 

 CD 
 CCL 

 Localiza nun mapa 
as ramas da 
familia das linguas 
indoeuropeas 
explicadas. 

 a 
 g 
 h 

 B1.2. Familias 
lingüísticas. O 
indoeuropeo. 

 B1.3. Entender o 
concepto de 
familia lingüística 
e de 
indoeuropeo. 

 GR1B1.3.1. Explica o concepto de 
familia lingüística. 

 CCL  Explica o concepto 
de familia 
lingüística. 

 GR1B1.3.2. Define o concepto de 
indoeuropeo e explica o proceso de 
creación do termo. 

 CCL  Define o concepto 
de indoeuropeo e 
explica o proceso 
de creación do 
termo. 

 a 
 g 
 h 

 B1.2. Familias 
lingüísticas. O 
indoeuropeo. 

 B1.4. Identificar 
o indoeuropeo 
como a  lingua 
nai da maioría 
das linguas 
faladas  en 
Europa hoxe en 
día. 

 GR1B1.4.1. Establece a filiación das 
linguas de Europa delimitando nun mapa 
a zona de orixe e zonas de expansión. 

 CD 
 CCL 

 Distingue nun 
mapa a zona de 
orixe das linguas 
europeas. 

 d 
 h 
 n 

 B1.3. Historia 
da lingua 
grega: desde o 
micénico ata o 
grego 
moderno. 

 B1.5.Coñecer as 
etapas da 
historia da lingua 
grega. 

 GR1B1.5.1. Coñece as etapas da 
evolución da lingua grega, desde o 
micénico ata o grego moderno. 

 CCL  Coñece as etapas 
da lingua grega. 

 d 
 h 
 n 

 B1.3. Historia 
da lingua 
grega: desde o 
micénico ata o 
grego 
moderno. 

 B1.6. Identificar 
exemplos de 
escritura 
micénica  e 
alfabética. 

 GR1B1.6.1. Identifica a escritura Lineal 
B como un silabario, e a evolución dos 
caracteres do alfabeto. 

 CCL  Prsenta a escritura 
Lineal B . 

 Actividase na 
clase 

 10% + 

 d 
 h 
 n 

 B1.3. Historia 
da lingua 
grega: desde o 
micénico ata o 
grego 
moderno. 

 B1.7. Recoñecer 
a evolución da 
lingua grega ata 
chegar ao 
momento actual. 

 GR1B1.7.1. Coñece a pronuncia da 
lingua grega moderna e utiliza algunhas 
palabras e expresións básicas. 

 CCL  Aproxímase a 
lingua grega 
moderna. 
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Grego I. 1º de bacharelato 

Obx Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Compet. 
clave 

Grao mínimo de 
cons. estand. 

Elemt 
trans 

Instrumt 
avaliación 

Criterios 
de cualif. 

 a 
 h 

 B1.4. 
Variedades 
dialectais. 

 B1.8. Recoñecer 
a división 
dialectal  da 
lingua grega e 
identificar a súa 
expansión 
xeográfica. 

 GR1B1.8.1. Sitúa nun mapa as diversas 
variedades dialectais da lingua grega. 

 CCL 
 CSC 

 Coñece as 
diversas 
variedades 
dialectais do 
grego. 

 CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 

 Activida-des 
na clase. 

10% + 

Bloque 2. Sistema de lingua grega: elementos básicos 
Avaliación 1ª 

 a 
 d 
 g 
 h 

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

 B2.1. Coñecer 
diferentes 
sistemas de 
escritura e 
distinguilos do 
alfabeto. 

 GR1B2.1.1. Recoñece diferentes tipos 
de escritura segundo a súa orixe e 
tipoloxía e describindo os trazos que 
distinguen a uns doutros. 

 CCL  Recoñece os tipos 
de escritura 
segundo a súa 
orixe e tipoloxía 
vistos na clase. 

 CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 

 Proba escrita 
de 
avaliación. 

 80% 

 a 
 d 
 g 
 h 

 B2.2. Orixes e 
evolución do 
alfabeto grego. 

 B2.2. Coñecer a 
orixe do alfabeto 
grego, a súa 
influencia e  a 
súa relación con 
outros sistemas 
de escritura 
usados na 
actualidade. 

 GR1B2.2.1. Explica a orixe do alfabeto 
grego e describe a evolución dos seus 
signos a partir da adaptación dos signos 
do alfabeto fenicio. 

 CCL  Explica a orixe do 
alfabeto grego. 

 GR1B2.2.2. Explica a orixe e a evolución 
dos sistemas de escritura de diferentes 
linguas, partindo do alfabeto grego, e 
sinala as adaptacións que se producen 
en cada unha delas. 

 CCL  Explica a orixe e a 
evolución dalgúns 
sistemas de 
escritura, partindo 
do alfabeto grego. 

 a 
 d 
 e 

 B2.3. 
Caracteres do 
alfabeto grego. 

 B2.3.  Coñecer 
os caracteres do 
alfabeto  grego 
na súa forma 
minúscula  e 
maiúscula, 
escribilos e lelos 
coa pronuncia 
correcta. 

 GR1B2.3.1. Identifica e nomea 
correctamente os caracteres que forman 
o alfabeto grego, na súa forma 
minúscula e maiúscula, e escríbeos e 
leos correctamente. 

 CCL  Coñece o alfabeto 
grego, e escríbeo e 
leo correctamente. 

 d 
 e 
 f 

 B2.4. 
Clasificación 
dos fonemas: 
pronuncia. 

 B2.4. Recoñecer 
o cadro 
clasificatorio dos 
fonemas da 
lingua grega 
xunto coa súa 
pronuncia. 

 GR1B2.4.1. Sitúa todos os fonemas da 
lingua grega no cadro clasificatorio dos 
fonemas e sabe describilos desde o 
punto e o modo de articulación. 

 CCL  Sitúa todos os 
fonemas da lingua 
grega no cadro 
claisficatorio dos 
fonemas. 

 d 
 e 
 f 

 B2.5. 
Transcrición 
de termos dos 
caracteres 
gregos. 

 B2.5. Coñecer e 
aplicar as 
normas  de 
transcrición para 
transcribir 
termos gregos 
ao abecedario 
galego   e 
castelán. 

 GR1B2.5.1. Coñece as normas de 
transcrición e aplícaas con corrección na 
transcrición de termos gregos ao galego 
e ao castelán. 

 CCL  Coñece as normas 
de transcrición. 
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Grego I. 1º de bacharelato 

Obx Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Compet. 
clave 

Grao mínimo de 
cons. estand. 

Elemt 
trans 

Instrumt 
avaliación 

Criterios 
de cualif. 

 d 
 e 
 f 

 B2.6. Signos 
diacríticos  e 
de puntuación. 

 B2.6. Coñecer 
os acentos, 
espíritos e 
demais signos 
diacríticos e de 
puntuación, o 
seu valor e a súa 
colocación. 

 GR1B2.6.1. Coñece o valor e colocación 
dos acentos, espíritos e demais signos 
diacríticos e de puntuación. 

 CCL  Coñece os 
acentos, espíritos 
e demais signos 
diacríticos e de 
puntuación 

 CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 

 Proba escrita 
de 
avaliación. 

 80% 

Bloque 3. Morfoloxía 
Avaliación 1ª, 2ª e 3ª 

 d 
 e 
 f 
 i 

 B3.1. O grego, 
lingua flexiva. 
Tipos de 
palabras: 
variables  e 
invariables. 

 B3.1. Coñecer o 
concepto de 
flexión 
lingüística. 

 GR1B3.1.1. Distingue unha lingua flexiva 
doutra non flexiva. 

 CCL  . Distingue unha 
lingua flexiva 
doutra non flexiva 

 CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 

 Proba escrita 
de avaliación 

 80% 

 d 
 e 
 f 
 i 

 B3.1. O grego, 
lingua flexiva. 
Tipos de 
palabras: 
variables  e 
invariables. 

 B3.2. Distinguir e 
clasificar         as 
categorías de 
palabras a partir 
do seu 
enunciado. 

 GR1B3.2.1. Distingue palabras variables 
e invariables, explica as características 
que permiten identificalas e define 
criterios para clasificalas. 

 CCL  Distingue palabras 
variables e 
invariables 

 d 
 e 
 f 

 B3.2. 
Formantes das 
palabras. 

 B3.3. Coñecer, 
identificar e 
distinguir os 
formantes das 
palabras. 

 GR1B3.3.1. Identifica e distingue en 
palabras propostas os seus formantes, 
sinalando e diferenciando lexemas e 
afixos, e buscando exemplos doutros 
termos nos que estean presentes. 

 CCL 
 CAA 

 Identifica e 
distingue en 
palabras propostas 
na clase os seus 
formantes. 

 d 
 e 
 f 

 B3.3. 
Concepto de 
declinación: 
declinacións 
gregas. 
Enunciado e 
paradigmas. 

 B3.4. 
Comprender o 
concepto de 
declinación/flexió 
n. 

 GR1B3.4.1. Enuncia correctamente 
diversos tipos de palabras en grego, 
distinguíndoos a partir do seu enunciado 
e clasificándoos segundo a súa  
categoría e declinación. 

 CCL  Enuncia 
correctamente 
diversos tipos de 
palabras en grego. 

 d 
 e 
 f 

 B3.4. Flexión 
nominal e 
pronominal. 

 B3.5. Coñecer 
as declinacións, 
encadrar as 
palabras dentro 
da súa 
declinación, 
declinalas 
correctamente, e 
analizar e 
traducir formas 
nominais e 
pronominais. 

 GR1B3.5.1. Declina palabras e 
sintagmas en concordancia, aplicando 
correctamente para cada palabra o 
paradigma de flexión correspondente. 

 CCL  Declina palabras e 
sintagmas en 
concordancia. 

 GR1B3.5.2. Analiza desde o punto de 
vista morfolóxico substantivos, 
adxectivos, determinantes e sintagmas 
de concordancia, e tradúceos 
correctamente ao galego e/ou ao 
castelán. 

 CCL  Analiza desde o 
punto de vista 
morfolóxico 
substantivos, 
adxectivos, 
determinantes  e 
sintagmas de 
concordancia, e 
tradúceos 
correctamente ao 
galego e/ou ao 
castelán. 
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Grego I. 1º de bacharelato 

Obx Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Compet. 
clave 

Grao mínimo de 
cons. estand. 

Elemt 
trans 

Instrumt 
avaliación 

Criterios 
de cualif. 

 d 
 e 
 f 

 B3.5. Sistema 
verbal grego. 
Verbos 
temáticos e 
atemáticos. 

 B3.6. Conxugar 
correctamente 
as formas 
verbais 
estudadas, 
analizalas 
morfoloxicament 
e e traducilas. 

 GR1B3.6.1. Declina e/ou conxuga 
correctamente palabras propostas 
segundo a súa categoría, e explica e 
ilustra con exemplos as características 
que diferencian os conceptos de 
conxugación e declinación. 

 CCL  Declina e/ou 
conxuga 
correctamente 
palabras 
propostas. 

 CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 

 Proba escrita 
de avaliación 

 80% 

 GR1B3.6.2. Clasifica verbos segundo o 
seu tema, e describe os trazos polos que 
se recoñecen os modelos de flexión 
verbal. 

 CCL  Clasifica verbos 
segundo o seu 
tema. 

 GR1B3.6.3. Explica o uso dos temas 
verbais gregos e identifica  
correctamente as formas derivadas de 
cada un deles. 

 CCL  Explica o uso dos 
temas verbais 
gregos. 

 GR1B3.6.4. Conxuga os tempos verbais 
en voz activa e medio pasiva, aplicando 
correctamente os paradigmas 
correspondentes. 

 CCL  Conxuga os 
tempos verbais en 
voz activa e medio 
pasiva. 

 GR1B3.6.5. Analiza morfoloxicamente e 
traduce ao galego e/ou ao castelán 
diferentes formas verbais gregas, e 
compara o seu uso en ambas as linguas. 

 CCL  Analiza 
morfoloxicamente 
e traduce ao 
galego e/ou ao 
castelán diferentes 
formas verbais 
gregas. 

 GR1B3.6.6. Cambia de voz as formas 
verbais identificando e manexando con 
seguridade os formantes que expresan 
este accidente verbal. 

 CCL  Cambia de voz as 
formas verbais. 

 d 
 e 
 f 

 B3.6. Formas 
verbais 
persoais e non 
persoais. 

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

 GR1B3.7.1. Distingue formas persoais e 
non persoais dos verbos, explica os 
trazos que permiten identificalas e define 
criterios para as clasificar. 

 CCL  Distingue formas 
persoais e non 
persoais dos 
verbos. 

Bloque 4. Sintaxe 
Avaliación 1ª, 2ª e 3ª 

 d 
 e 
 f 
 h 
 i 

 B4.1. Casos 
gregos. 

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

 GR1B4.1.1. Analiza morfolóxica e 
sintacticamente frases e textos sinxelos 
identificando correctamente as 
categorías gramaticais ás que pertencen 
as diferentes palabras e explicando as 
funcións que realizan no contexto. 

 CCL  Analiza 
morfolóxica e 
sintacticamente 
frases e textos 
sinxelos. 

 CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 

 Proba escrita 
de avaliación 

 80% 
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Grego I. 1º de bacharelato 

Obx Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Compet. 
clave 

Grao mínimo de 
cons. estand. 

Elemt 
trans 

Instrumt 
avaliación 

Criterios 
de cualif. 

 d 
 e 
 f 
 h 
 i 

 B4.1. Casos 
gregos. 

 B4.2. Coñecer e 
identificar os 
nomes  dos 
casos gregos e 
as súas funcións 
na oración, e 
saber  traducir 
adecuadamente 
os casos  á 
lingua materna. 

 GR1B4.2.1. Enumera correctamente os 
nomes dos casos que existen na flexión 
nominal grega, explica as súas funcións 
dentro da oración e ilustra con exemplos 
a forma adecuada de traducilos. 

 CCL  Enumera 
correctamente os 
nomes dos casos 
que existen na 
flexión  nominal 
grega, explica as 
súas funcións 
dentro da oración e 
ilustra   con 
exemplos a forma 
adecuada de 
traducilos. 

 CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 

 Proba escrita 
de 
avaliación. 

 80% 

 e 
 f 

 B4.2. 
Concordancia. 

 B4.3. Coñecer o 
concepto   de 
concordancia 
tanto nominal 
(caso, xénero e 
número)  como 
verbal (número e 
persoa). 

 GR1B4.3.1. Coñece e aplica a 
concordancia entre nomes e 
determinantes nominais, así como entre 
verbos e suxeitos. 

 CCL  Coñece e aplica a 
concordancia entre 
os diferentes 
sintagmas. 

 e 
 f 

 B4.3. 
Elementos da 
oración. 

 B4.4. Recoñecer 
os elementos da 
oración: suxeito, 
predicado, 
atributo, 
complementos, 
etc. 

 GR1B4.4.1. Analiza correctamente 
casos e funcións para poder recoñecer 
cada elemento da oración. 

 CCL  Puede recoñecer 
cada elemento da 
oración. 

 e 
 f 

 B4.4. Oración 
simple: 
oracións 
atributivas e 
predicativas. 

 B4.5. Recoñecer 
e clasificar os 
tipos de oración 
simple. 

 GR1B4.5.1. Compara e clasifica 
diferentes tipos de oracións simples, e 
identifica e explica en cada caso as súas 
características. 

 CCL  Compara e 
clasifica os tipos 
de oracións 
simples vistos. 

 e 
 f 

 B4.5. Oracións 
compostas. 

 B4.6. Distinguir 
as oracións 
simples das 
compostas. 

 GR1B4.6.1. Compara e clasifica 
diferentes tipos de oracións compostas, 
diferénciaas con precisión das oracións 
simples e explica en cada caso as súas 
características. 

 CCL  Compara  e 
clasifica os tipos  
de oracións 
compostas 
explicadas. 

 e 
 f 

 B4.6. 
Construcións 
de infinitivo. 

 B4.7. Coñecer 
as funcións das 
formas de 
infinitivo nas 
oracións. 

 GR1B4.7.1. Identifica as funcións das 
formas de infinitivo dentro da oración, 
comparando exemplos do seu uso. 

 CCL  . Identifica as 
funcións das 
formas de infinitivo 
dentro da oración. 

 e 
 f 

 B4.6. 
Construcións 
de infinitivo. 

 B4.8. Identificar 
as construcións 
de infinitivo 
concertado  e 
non concertado. 

 GR1B4.8.1. Recoñece, analiza e traduce 
correctamente as construcións de 
infinitivo concertado e non concertado, 
relacionándoas con construcións 
análogas noutras linguas que coñece. 

 CCL  Recoñece, analiza 
e traduce 
correctamente as 
construcións de 
infinitivo 
concertado e non 
concertado. 

 e 
 f 

 B4.7. 
Construcións 
de participio. 

 B4.9. Coñecer 
as funcións das 
formas de 
participio nas 
oracións. 

 GR1B4.9.1. Identifica as funcións das 
formas de participio dentro da oración, 
comparando exemplos do seu uso. 

 CCL  Identifica as 
funcións das 
formas de 
participio dentro da 
oración. 
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Grego I. 1º de bacharelato 

Obx Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Compet. 
clave 

Grao mínimo de 
cons. estand. 

Elemt 
trans 

Instrumt 
avaliación 

Criterios 
de cualif. 

 e 
 f 

 B4.7. 
Construcións 
de participio. 

 B4.10. Identificar 
as construcións 
de participio 
concertado  e 
non concertado. 

 GR1B4.10.1. Recoñece, analiza e 
traduce correctamente as construcións 
de participio concertado e non 
concertado, relacionándoas con 
construcións análogas noutras linguas 
que coñece. 

 CCL  Recoñece, analiza 
e traduce 
correctamente as 
construcións de 
participio. 

 CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 

 Proba escrita 
de avaliación 

 80% 

 d 
 e 
 f 
 g 
 i 

 B4.8.  Análise 
e tradución de 
frases e 
textos. 

 B4.11. Coñecer, 
comprender e 
utilizar os 
elementos 
morfolóxicos da 
lingua grega, e 
iniciarse na 
interpretación e 
na tradución de 
textos de 
dificultade 
progresiva. 

 GR1B4.11.1. Identifica e relaciona 
elementos morfolóxicos da lingua grega 
para realizar a análise e a tradución de 
textos sinxelos. 

 CCL  Tradución de 
textos sinxelos. 

 d 
 e 
 f 
 g 
 i 

 B4.8.  Análise 
e tradución de 
frases e 
textos. 

 B4.12. Identificar 
e relacionar 
elementos 
sintácticos da 
lingua grega que 
permitan  a 
análise e a 
tradución de 
textos sinxelos. 

 GR1B4.12.1. 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/ou en 
castelán. 

 CCL  Identifica na 
análise de frases e 
textos de 
dificultade 
graduada 
elementos 
sintácticos propios 
da lingua grega. 

Bloque 5. Grecia: historia, cultura, arte e civilización 
Avaliación 1ª, 2ª e 3ª 

 g 
 h 

 B5.1. Períodos 
da historia de 
Grecia. 

 B5.1. Coñecer 
os  feitos 
históricos dos 
períodos da 
historia  de 
Grecia, 
encadralos no 
seu período 
correspondente 
e realizar eixes 
cronolóxicos. 

 GR1B5.1.1. Describe o marco histórico 
no que xorde e se desenvolve a 
civilización grega, sinalando distintos 
períodos dentro del e identificando en 
cada un as conexións máis importantes 
con outras civilizacións. 

 CD 
 CSC 
 CCEC 

 Sinala os 
diferentes períodos 
da civilización 
grega. 

 CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 

 Proba escrita 
de avaliación 

 20% 

 GR1B5.1.2. Pode elaborar eixes 
cronolóxicos nos que se representan 
fitos históricos relevantes, consultando 
ou non fontes de información. 

 CD 
 CMC 

CT 

 Sitúa 
cronolóxicamente 
os fitos históricos 
relevantes. 

 GR1B5.1.3. Distingue as etapas da 
historia de Grecia, explicando os seus 
trazos esenciais e as circunstancias que 
interveñen no paso de unhas a outras. 

 CCEC  Distingue as 
etapas da historia 
de Grecia. 

 GR1B5.1.4. Sabe enmarcar 
determinados feitos históricos na 
civilización e no período histórico 
correspondente, póndoos en contexto e 
relacionándoos  con  outras 
circunstancias contemporáneas. 

 CCEC  Sabe enmarcar 
determinados 
feitos históricos. 
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Grego I. 1º de bacharelato 
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Estándares de aprendizaxe Compet. 
clave 
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trans 

Instrumt 
avaliación 

Criterios 
de cualif. 

 a 
 b 
 h 
 m 

 B5.2. 
Organización 
política e 
social de 
Grecia. 

 B5.2. Coñecer e 
comparar as 
principais formas 
de organización 
política e social 
da antiga Grecia. 

 GR1B5.2.1. Describe os principais 
sistemas políticos da antiga Grecia e 
compáraos entre eles, establecendo 
semellanzas e diferenzas, e cos actuais. 

 CSC  Describe os 
principais sistemas 
políticos da antiga 
Grecia e os 
compara cos 
actuais. 

 CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 
 ECC 
 IEHM 
 PVX 
 PRPC 
 PI 

 Proba escrita 
de avaliación 

 20% 

 GR1B5.2.2. Describe a organización da 
sociedade grega, explica as 
características das clases sociais e os 
papeis asignados a cada unha, relaciona 
estes aspectos cos valores cívicos da 
época e compáraos cos actuais. 

 CSC  Describe a 
sociedade grega. 

 c 
 h 

 B5.3. A 
familia. 

 B5.3. Coñecer a 
composición da 
familia e  os 
papeis 
asignados aos 
seus membros. 

 GR1B5.3.1. Identifica e explica os  
papeis que desempeña dentro da familia 
cada un dos seus membros, analizando 
a través deles estereotipos culturais da 
época e comparándoos cos actuais. 

 CSC  Coñece os 
diferentes 
membros da 
familia grega. 

 c 
 h 
 l 

 B5.4. Traballo 
e lecer: oficios, 
ciencia e 
técnica.  
Festas e 
espectáculos. 

 B5.4. Identificar 
as principais 
formas de 
traballo e de 
lecer da 
antigüidade. 

 GR1B5.4.1. Identifica e describe formas 
de traballo e relaciónaas cos 
coñecementos científicos e técnicos da 
época, explicando a súa influencia no 
progreso da cultura occidental. 

 CMC 
CT 

 CSC 
 CSIE 

E 

 Relaciona os 
coñecementos 
científicos  e 
técnicos da época. 

 GR1B5.4.2. Describe as principais 
formas de lecer da sociedade grega e 
analiza a súa finalidade, os grupos aos 
que van dirixidas e a súa función no 
desenvolvemento da identidade social. 

 CSC  Describe as 
principais formas 
de lecer da 
sociedade grega. 

 c 
 h 
 ñ 

 B5.5. Mitoloxía 
e relixión. 

 B5.5. Coñecer 
os principais 
deuses da 
mitoloxía. 

 GR1B5.5.1. Pode nomear coa súa 
denominación grega e latina os 
principais deuses e heroes da mitoloxía 
grecolatina, e sinalar os trazos que os 
caracterizan, os seus atributos e o seu 
ámbito de influencia. 

 CCL 
 CCEC 

 Pode nomear coa 
súa denominación 
grega e latina os 
principais deuses e 
heroes da 
mitoloxía 
grecolatina e 
sinalar o que os 
identifica. 

 c 
 h 
 ñ 

 B5.5. Mitoloxía 
e relixión. 

 B5.6. Coñecer 
os deuses, os 
mitos  e os 
heroes gregos, e 
establecer 
semellanzas  e 
diferenzas entre 
os mitos e os 
heroes antigos e 
os actuais. 

 GR1B5.6.1. Identifica dentro do 
imaxinario mítico deuses, semideuses e 
heroes, e explica os principais aspectos 
que os diferencian. 

 CCEC  Identifica deuses, 
semideuses e 
heroes. 

 GR1B5.6.2. 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 e sinalando as 
semellanzas e as principais diferenzas 
entre ambos os tratamentos, 
asociándoas a outras características 
culturais propias de cada época. 

 CCEC  Recoñece e ilustra 
con exemplos o 
mantemento do 
mítico e da figura 
do heroe na nosa 
cultura. 
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Grego I. 1º de bacharelato 

Obx Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Compet. 
clave 

Grao mínimo de 
cons. estand. 

Elemt 
trans 

Instrumt 
avaliación 

Criterios 
de cualif. 

   
 GR1B5.6.3. Recoñece referencias 

mitolóxicas directas ou indirectas en 
diferentes manifestacións artísticas, e 
describe, a través do uso que se fai 
destas, os aspectos básicos que en  
cada caso se asocian á tradición 
grecolatina. 

 CCEC  Relaciona 
mitoloxía e arte. 

 CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 
 ECC 
 IEHM 
 PVX 
 PRPC 
 PI 

 Proba escrita 
de avaliación 

 20% 

 c 
 h 
 ñ 

 B5.5. Mitoloxía 
e relixión. 

 B5.7. Coñecer e 
comparar as 
características 
da  relixiosidade 
e relixión grega 
coas actuais. 

 GR1B5.7.1. 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. 

 CCEC  Explica as 
principais 
características da 
relixión grega. 

 c 
 h 
 ñ 

 B5.5. Mitoloxía 
e relixión. 

 B5.8. Relacionar 
e establecer 
semellanzas  e 
diferenzas entre 
as 
manifestacións 
deportivas da 
Grecia clásica e 
as actuais. 

 GR1B5.8.1. Describe e analiza os 
aspectos relixiosos e culturais que 
sustentan os certames deportivos da 
antiga Grecia e a presenza ou ausencia 
destes nos seus correlatos actuais. 

 CCEC  Entende e explica 
a relación da 
relixión grega e o 
deporte. 

Bloque 6. Textos 
Avaliación 1ª, 2ª e 3ª 

 e 
 f 
 g 
 i 

 B6.1. 
Iniciación ás 
técnicas de 
tradución. 

 B6.1. Coñecer e 
aplicar   os 
coñecementos 
fonolóxicos, 
morfolóxicos, 
sintácticos  e 
léxicos da lingua 
grega para a 
interpretación e 
a  tradución 
coherente de 
frases ou textos 
de dificultade 
progresiva. 

 GR1B6.1.1. Utiliza adecuadamente a 
análise morfolóxica e sintáctica de textos 
de dificultade graduada para efectuar 
correctamente a súa tradución. 

 CCL  Utiliza 
adecuadamente a 
análise morfolóxica 
e sintáctica de 
textos sinxelos 
para efectuar 
correctamente a 
súa tradución. 

 CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 

 Proba escrita 
de avaliación 

 80% 

 e 
 f 
 g 
 i 

 B6.1. 
Iniciación ás 
técnicas de 
tradución. 

 B6.2. Utilizar con 
corrección 
manuais e 
dicionarios,       e 
recoñecer e 
analizar toda a 
información que 
proporcionan. 

 GR1B6.2.1. Utiliza correctamente o 
dicionario para localizar o significado de 
palabras que entrañen dificultade, 
identificando entre varias acepcións o 
sentido máis axeitado para a tradución 
do texto. 

 CCL  Utiliza 
correctamente o 
diccionario. 

 GR1B6.2.2. Utiliza mecanismos de 
inferencia para comprender textos de 
forma global. 

 CAA 
 CCL 

 Comprende textos 
de forma global. 
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Grego I. 1º de bacharelato 

Obx Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Compet. 
clave 

Grao mínimo de 
cons. estand. 

Elemt 
trans 

Instrumt 
avaliación 

Criterios 
de cualif. 

 e 
 f 
 g 
 i 

 B6.2. 
Iniciación ás 
técnicas de 
retroversión e 
comentario de 
textos. 

 B6.3. Coñecer e 
aplicar  os 
coñecementos 
adquiridos  para 
a retroversión de 
frases ou textos 
de dificultade 
progresiva. 

 GR1B6.3.1. Traduce do grego ao galego 
e/ou ao castelán frases e textos  
sinxelos. 

 CCL  Traduce do grego 
ao galego e/ou ao 
castelán frases e 
textos sinxelos. 

 CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 

 Proba escrita 
de 
avaliación. 

 80% 

 e 
 f 
 g 
 i 

 B6.2. 
Iniciación ás 
técnicas de 
retroversión e 
comentario de 
textos. 

 B6.4. Comentar 
desde o  punto 
de vista 
lingüístico e 
literario os textos 
propostos. 

 GR1B6.4.1. Utiliza os coñecementos 
adquiridos para facer comentarios dos 
textos. 

 CAA 
 CCL 

 Actividades 
na aula 

 10% + 

 e 
 f 

 B6.3. Análise 
morfolóxica e 
sintáctica. 
Comparación 
de estruturas 
gregas coas 
da lingua 
propia. 

 B6.5. Comparar 
as estruturas 
gregas coas da 
lingua propia, e 
establecer 
semellanzas e 
diferenzas. 

 GR1B6.5.1. Compara estruturas gregas 
coas da lingua propia, e establece 
semellanzas e diferenzas. 

 CCL 

 d 
 e 
 g 

 B6.4. Lectura 
comprensiva 
de textos 
traducidos. 

 B6.6. Realizar, a 
través dunha 
lectura 
comprensiva, 
análise  e 
comentario do 
contido e da 
estrutura         de 
textos gregos 
orixinais, 
adaptados ou 
traducidos. 

 GR1B6.6.1. Elabora mapas conceptuais 
e estruturais dos textos propostos, 
localizando o tema principal e 
distinguindo as súas partes. 

 CCL 
 CCEC 

 d 
 e 
 g 

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

 B6.7. Realizar 
pequenos 
coloquios en 
grego con frases 
sinxelas e de 
dificultade 
progresiva. 

 GR1B6.7.1. Mantén un sinxelo diálogo 
en grego sobre a base dun tema 
previamente acordado. 

 CCL  Pode construir 
frases sinxelas en 
grego a partir do 
vocabulario 
coñecido. 

 d 
 g 

 B6.6. 
Produción de 
textos propios 
breves en 
lingua grega. 

 B6.8. Redactar 
pequenos textos 
en lingua grega 
de produción 
propia. 

 GR1B6.8.1. Redacta frases sinxelas ou 
pequenos textos en grego sobre un tema 
proposto. 

 CCL 

Bloque 7. Léxico 
Avaliación 1ª, 2ª e 3ª 
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Grego I. 1º de bacharelato 

Obx Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Compet. 
clave 

Grao mínimo de 
cons. estand. 

Elemt 
trans 

Instrumt 
avaliación 

Criterios 
de cualif. 

 e 
 f 

 B7.1. 
Vocabulario 
básico grego: 
léxico de uso 
frecuente e 
principais 
prefixos e 
sufixos. 

 B7.1. Coñecer, 
identificar e 
traducir o léxico 
grego: as 
palabras de 
maior frecuencia 
e os principais 
prefixos e 
sufixos. 

 GR1B7.1.1. Deduce o significado de 
palabras gregas non estudadas a partir 
de palabras da súa propia lingua ou do 
contexto. 

 CCL  Deduce o 
significado de 
palabras non 
estudadas a partir 
do vocabulario 
coñecido. 

 CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 

 Actividades 
na aula 

 10% + 

 GR1B7.1.2. Identifica e explica as 
palabras de maior frecuencia e os 
principais prefixos e sufixos, e tradúceos 
á propia lingua. 

 CCL  Identifica e explica 
as palabras de 
maior frecuencia e 
distingue en 
palabras propostas 
os seus formantes. 

 CL 
 EOE 
 CA 
 TIC 

 Actividades 
na aula. 

 10% + 

 GR1B7.1.3. Identifica e distingue en 
palabras propostas os seus formantes, 
sinala e diferencia lexemas e afixos, e 
procura exemplos doutros termos nos 
que estean presentes. 

 CCL 

 e 
 f 

 B7.2. 
Descomposici 
ón de palabras 
nos seus 
formantes. 

 B7.2. 
Descompor unha 
palabra nos seus 
formantes, e 
coñecer o seu 
significado en 
grego para 
aumentar o 
caudal léxico e o 
coñecemento da 
lingua propia. 

 GR1B7.2.1. Descompón os formantes 
das palabras e recoñece o significado 
dos elementos de orixe grega. 

 CCL 

 e 
 f 

 B7.3. 
Helenismos 
máis 
frecuentes do 
vocabulario 
común e do 
léxico 
especializado, 
e o seu 
mantemento: 
termos 
patrimoniais, 
cultismos  e 
neoloxismos. 

 B7.3. Recoñecer 
os helenismos 
máis frecuentes 
do vocabulario 
común e 
remontalos aos 
étimos gregos 
orixinais. 

 GR1B7.3.1. Identifica os helenismos 
máis frecuentes do vocabulario común e 
explica o seu significado remitíndose aos 
étimos gregos orixinais. 

 CCL  Identifica  os 
helenismos máis 
frecuentes  do 
vocabulario 
común. 

 e 
 f 

 B7.4. 
Identificación 
de lexemas, 
sufixos  e 
prefixos 
helénicos 
usados na 
lingua propia. 

 B7.4. Identificar 
e coñecer os 
elementos 
léxicos  e os 
procedementos 
de formación do 
léxico   grego 
(derivación   e 
composición) 
para entender 
mellor os 
procedementos 
de formación de 
palabras nas 
linguas actuais. 

 GR1B7.3.2. Identifica a etimoloxía e 
coñece o significado das palabras de 
léxico común da lingua propia. 

 CCL  Identifica a 
etimoloxía e 
coñece o 
significado das 
palabras vistas na 
clase. 
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Grego I. 1º de bacharelato 

Obx Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Compet. 
clave 

Grao mínimo de 
cons. estand. 

Elemt 
trans 

Instrumt 
avaliación 

Criterios 
de cualif. 

 e 
 f 

 B7.5. Familias 
etimolóxicas e 
semánticas. 

 B7.5. Relacionar 
palabras da 
mesma familia 
etimolóxica ou 
semántica. 

 GR1B7.5.1. Relaciona distintas palabras 
da mesma familia etimolóxica ou 
semántica. 

 CCL  Relaciona distintas 
palabras da 
mesma familia 

   

 
 
 
 

 Latín II. 2º de bacharelato  

Obx Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares aprendizaxe Comp. 
clave 

Grao mínimo 
Cosec. stand 

Elem. 
trans 

Instrum. 
Avaliac 

Criter. 
Cualif 

 Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances 
Avaliación 1ª 

 

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 

A partir dos étimos 
latimos explica as 
evolucións de 
distintas palabras. 

CA 
TIC 

Traballo escrito 
e de 
seguimento 
na aula. 

10% 

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 

Realizar evolucións 
de termos latinos 
ao galego e ao 
castelán. 

CA 
TIC 

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 

Sinalar cambios 
fonéticos comúns a 
distintas linguas 
romances. 

CA 
TIC 

 Bloque 2. Morfoloxía 
Avaliación 1ª 

 

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 

Nomear e describir as 
categorías 
gramaticais. 

CL 
EOE 
CA 
TIC 

Proba escrita 80% 

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 

Diferenciar 
lexemas e 
morfemas. 

CL 
CA 
TIC 
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 Latín II. 2º de bacharelato  

Obx Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares aprendizaxe Comp. 
clave 

Grao mínimo 
Cosec. stand 

Elem. 
trans 

Instrum. 
Avaliac 

Criter. 
Cualif 

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 

Analizar morf. un 
texto. Latino. 

CL 
EOE 
CA 
TIC 

Proba escrita 80% 

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 

. Identificar calquera 
tipo de formas 
nominais e 
pronominais, e 
declínaas. 

CL 
EOE 
CA 
TIC 

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

CCL 
CAA 

Realizar traducións e 
retroversións 
axudándose do 
dicionario 

CL 
EOE 
CA 
TIC 

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 

Identificar e traducir 
calquera forma 
verbal. 

CL 
EOE 
CA 
TIC 

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

CCL 
CAA 
CD 

Realizar traducións e 
retroversións 
axudándose do 
dicionario 

CL 
EOE 
CA 
TIC 

 Bloque 3. Sintaxe 
Avaliación 1ª e 2ª 

 

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 

Analizar a sintaxe 
nominal e 
pronominal para 
traducir. 

CL 
EOE 
CA 
TIC 

Proba escrita 80% 

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 
noutras linguas. 

CCL 
CAA 

Distinguir as 
construccións 
sintácticas máis 
frecuentes. 

CL 
EOE 
CA 
TIC 

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 

Identificar elementos 
sintácticos  latinos 
e traducilos. 

CL 
EOE 
CA 
TIC 

Proba escrita 80% 
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 Latín II. 2º de bacharelato  

Obx Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares aprendizaxe Comp. 
clave 

Grao mínimo 
Cosec. stand 

Elem. 
trans 

Instrum. 
Avaliac 

Criter. 
Cualif 

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 

Recoñecer os 
principais tipos de 
oracións 
coordinadas e 
subordinadas. 

CL 
EOE 
CA 
TIC 

  

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 

Recoñecer as formas 
non personais do 
verbo e sabelas 
traducir. 

CL 
EOE 
CA 
TIC 

 Bloque 4. Literatura latina---Avaliación 2ª e 3ª  

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 

Recoñecer os 
métodos de 
transmisión de 
textos clásicos. 

CL 
EOE 
CA 
TIC 
ECC 
IEHM 
PVX 
PRPC 
PI 

Proba escrita 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 
representativa 
s 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 

Diferenciar as 
características dos 
distintos xéneros 
literarios nos textos 
propostos. 

i 
g 

B4.1. Transmisión 
literaria e xéneros 
literarios latinos: 
épica, 
historiografía, 
lírica, oratoria, 

B4.3. Coñecer os 
fitos esenciais 
da      literatura 
latina como 
base literaria 
da  literatura  e 

LA2B4.3.1. Realiza eixes cronolóxicos e 
sitúa neles autores, obras e outros 
aspectos relacionados coa literatura 
latina. 

CMCCT 
CCEC 

Situar 
cronolóxicamente 
os autores e as 
obras relacionados 
coa literatura 
latina. 



39 

 

 

 Latín II. 2º de bacharelato  

Obx Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares aprendizaxe Comp. 
clave 

Grao mínimo 
Cosec. stand 

Elem. 
trans 

Instrum. 
Avaliac 

Criter. 
Cualif 

 comedia e fábula. da cultura 
europea e 
occidental. 

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 

Coñecer os autores 
e as obras máis 
representativos da 
literatura latina e 
leer algunha da 
súas obras. 

CL 
EOE 
CA 
TIC 
ECC 
IEHM 
PVX 
PRPC 
PI 

Proba escrita 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 

Traballar na clase 
con textos clásicos 
e analizar a sua 
estructura, estilo e 
características 
esenciais. 

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 

Analizar a herdanza 
clásica nas 
literaturas 

posteriores. 

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 

Distinguir a influencia 
da tradición 
grecolatina en 
textos de autores 
contemporáneos. 

 Bloque 5. Textos 
Avaliación 1ª, 2ª e 3ª 

 

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 

Analizar 
correctamente os 
textos  propostos 
na clase. 

CL 
EOE 
CA 
TIC 

Proba escrita 80% 
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 Latín II. 2º de bacharelato  

Obx Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares aprendizaxe Comp. 
clave 

Grao mínimo 
Cosec. stand 

Elem. 
trans 

Instrum. 
Avaliac 

Criter. 
Cualif 

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 

Utilizar coa suficiente 
soltura o 
diccionario para 
unha correcta 
tradución. 

CL 
EOE 
CA 
TIC 

Proba escrita 80% 

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 

Realizar comentarios 
lingüísticos, 
históricos e 
literarios dos textos 
propostos na 
clase. 

CL 
EOE 
CA 
TIC 

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 

Identificar o contexto 
social, cultural e 
histórico dos textos 
propostos 

ECC 
IEHM 
PVX 
PRPC 
PI 

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 

Recoñecer o xénero 
dun texto. 

CL 
EOE 
CA 
TIC 

 Bloque 6. Léxico 
Avaliación 3ª 

 

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 

Identificar os termos 
do léxico literario, 
científico e 
filosófico propostos 
e tradúcilos 
correctamente. 

CL 
EOE 
CA 
TIC 

Traballo na 
aula 

10% 
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 Latín II. 2º de bacharelato  

Obx Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares aprendizaxe Comp. 
clave 

Grao mínimo 
Cosec. stand 

Elem. 
trans 

Instrum. 
Avaliac 

Criter. 
Cualif 

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 
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 

Deducir o significado 
de expresións 
latinas non 
estudadas a partir 
do contexto. 

   

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

CD 
CCL 

Coñecer a etimoloxía 
de palabras 
propostas na 
clase. 

CL 
EOE 
CA 
TIC 
ECC 
IEHM 
PVX 
PRPC 
PI 

Traballo na 
aula 

10% 

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 

Comprender, explicar 
e empregar 
locucións e 
expresións latinas 
vistas na clase. 

Proba escrita 20% 

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 
correspondent 
es 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 

Estudiar o significado 
dos latinismos e os 
helenismos máis 
frecuentes. 
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 Grego II. 2º de bacharelato  

Obx Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Comp. 
clave 

Grao mín. con. 
Comp. clave 

estándar 

Elemen 
t.   

transv. 

Instrumentos 
de avaliación 

Criterios 
de  

cualificac 

Bloque 1. Lingua grega 
Avaliación 1ª 

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 

Coñecer os 
diferentes 
dialectos. 

CA 
TIC 

Traballo escrito 
e de 
seguimento 
na aula. 

10% 

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 

Observar as 
difernencias e 
semellanzas entre 
o grego clásico e o 
moderno. 

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, 
morfosintáctic 
o e léxico. 

GR2B1.3.1. Coñece a pronuncia da 
lingua grega moderna e utiliza 
algunhas palabras e expresións 
básicas. 

CCL Coñecer algunhas 
palabras de griego 
moderno. 

Bloque 2. Morfoloxía 
Avaliación 1ª 

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 Recoñecer calquera 
tipo de formas 
nominais  e 
pronominais, 
declínaas  e 
trducilas. 

CL 
EOE 
CA 
TIC 

Proba escrita 80% 
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 Grego II. 2º de bacharelato  

Obx Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Comp. 
clave 

Grao mín. con. 
Comp. clave 

estándar 

Elemen 
t.   

transv. 

Instrumentos 
de avaliación 

Criterios 
de  

cualificac 

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 Recoñecer calquera 
tipo de formas 
verbais, 
conxúgaas e 
traducilas. 

CL 
EOE 
CA 
TIC 

Proba escrita 80% 

d 
e 
f 

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 Distinguir as 
difernetes 
categorías 
gramaticais. 

CL 
EOE 
CA 
TIC 

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 Distinguir en palabras 
propostas os seus 
formantes. 

CL 
EOE 
CA 
TIC 

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 dicionario os morfemas que teñen 
información gramatical. 

CCL Realizar a análise 
morfolóxica das 
palabras 
propostas. 

CL 
EOE 
CA 

Bloque 3. Sintaxe 
Avaliación 1ª e 2ª 

d 
e 
f 

B3.1. Estudo 
pormenorizado 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 Saber os valores dos 
casos e os usos 
dos pronomes. 

CL 
EOE 
CA 
TIC 

Proba escrita 80% 

d 
e 
f 

B3.1. Estudo 
pormenorizado 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 Recoñece os usos 
das preposicións e 
identificas os C.C. 

CL 
EOE 
CA 
TIC 

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 . Coñece os usos 
modais propios da 
lingua grega. 

CL 
EOE 
CA 
TIC 

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 . Recoñecer e 
clasificar  as 
oracións e as 
construcións 
sintácticas. 
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 Grego II. 2º de bacharelato  

Obx Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Comp. 
clave 

Grao mín. con. 
Comp. clave 

estándar 

Elemen 
t.   

transv. 

Instrumentos 
de avaliación 

Criterios 
de  

cualificac 

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 1.  Recoñece os 
nexos 
subordinantes. 

CL 
EOE 
CA 
TIC 

Proba escrita 80% 

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 Coñece as funciós do 
infinitivo. 

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

CCL Coñece as funciós do 
partcicipio. 

d 
e 
f 
i 

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

B3.7. Relacionar 
e aplicar 
coñecementos 
sobre 
elementos  e 
construcións 
sintácticas da 
lingua  grega 
en 
interpretación 
e tradución de 
textos   de 
textos 
clásicos. 

GR2B3.7.1. Recoñece, distingue e 
clasifica os tipos de oracións e as 
construcións sintácticas gregas, 
relacionándoas con construcións 
análogas noutras linguas que coñeza. 

CCL Analiza 
sintácticamete con 
corrección os 
textos propostos. 

CL 
EOE 
CA 
TIC 

Proba escrita 80% 

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 En textos de 
dificultade 
progresiva, 
identifica 
elementos 
sintácticos 
propios da lingua 
grega  e 
explicados na 
clase e os 
traduce con 
correción. 

CL 
EOE 
CA 
TIC 

Proba escrita 80% 

Bloque 4. Literatura 
Avaliación 2ª e 3ª 

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 
representativa 
s, 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 

Describir  as 
características 
fundamentais dos 
xéneros literarios 
estudados a partir 
da lectura das 
obras propostas. 

CL 
EOE 
CA 
TIC 
ECC 
IEHM 
PVX 
PRPC 
PI 

Proba escrita 20% 
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 Grego II. 2º de bacharelato  

Obx Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Comp. 
clave 

Grao mín. con. 
Comp. clave 

estándar 

Elemen 
t.   

transv. 

Instrumentos 
de avaliación 

Criterios 
de  

cualificac 

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 

Situar 
cronolóxicamente 
ós autores 
estudados. 

CL 
EOE 
CA 
TIC 
ECC 
IEHM 
PVX 
PRPC 
PI 

Proba escrita 20% 

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

CCL Distinguir os 
diferentes xéneros 
literarios. 

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 

Observar a herdanza 
clásica na 
literatura 
contemporá- nea. 

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 

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 

Citar autores e obras 
vistos na clase. 

CL 
EOE 
CA 
TIC 
ECC 
IEHM 
PVX 
PRPC 

Proba escrita 20% 

Bloque 5. Textos 
Avaliación 1ª, 2ª e 3ª 

d 
e 
f 
n 

B5.1. Tradución e 
interpretación de 
textos gregos. 

B5.1. Coñecer, 
identificar  e 
relacionar os 
elementos 
morfolóxicos 
da  lingua 
grega   en 
interpretación 
e tradución de 
textos gregos. 

GR2B5.1.1. Utiliza adecuadamente a 
análise morfolóxica e sintáctica de 
textos gregos para efectuar 
correctamente a súa tradución. 

CCL Analizar 
morfolsintácticame 
nte con correciós 
os textos 
propostos. 

CL 
EOE 
CA 
TIC 

Proba escrita 80% 
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 Grego II. 2º de bacharelato  

Obx Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Comp. 
clave 

Grao mín. con. 
Comp. clave 

estándar 

Elemen 
t.   

transv. 

Instrumentos 
de avaliación 

Criterios 
de  

cualificac 

d 
e 
g 

B5.2. Uso do 
dicionario. 

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

GR2B5.2.1. Utiliza con seguridade e 
autonomía o dicionario 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 

Utilizar con 
seguridade e 
autonomía o 
diccionario. 

CL 
EOE 
CA 
TIC 

Proba escrita 80% 

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 

Facer comentarios 
lingüísticos a partir 
dos textos. 

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 

Identifica o contexto 
social, cultural e 
histórico dos textos 
propostos. 

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 . Recoñece e explica 
o xénero e o 
propósito do texto 

Bloque 6. Léxico 
Avaliación 2ª e 3ª 

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 Identifica e explica os 
helenismos máis 
frecuentes. 

CL 
EOE 
CA 
TIC 

Proba escrita 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 Deducir significados 
galegos ou 
casteláns a partir 
dos étimos, é dicir, 
facer diferentes 
tipos de análises 
etimolóxicos dos 
exemplos expostos 
na clase. 

CL 
EOE 
CA 
TIC 

Traballo na 
clase 

10% 
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 Grego II. 2º de bacharelato  

Obx Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Comp. 
clave 

Grao mín. con. 
Comp. clave 

estándar 

Elemen 
t.   

transv. 

Instrumentos 
de avaliación 

Criterios 
de  

cualificac 

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 Deducir significados 
galegos ou 
casteláns a partir 
dos étimos, é dicir, 
facer diferentes 
tipos de análises 
etimolóxicos dos 
exemplos expostos 
na clase. 

CL 
EOE 
CA 
TIC 

Traballo na 
clase 

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 

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 

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 

d 
e 
f 

B6.4. 
Descomposición 
de palabras nos 
seus formantes. 

B6.6. Recoñecer 
e identificar os 
elementos 
léxicos e os 
procedemento 
s de formación 
do  léxico 
grego,    a 
derivación e a 
composición, 
para entender 
mellor   os 
procedemento 
s 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 Descompoñer 
palabras nos seus 
formamtes e 
coñecer o seu 
significado. 

CL 
EOE 
CA 
TIC 

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 
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Cultura Clásica. 3º-4º ESO 

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Comp. 
clave 

Grao mínimo de 
cons. de estand. 

Elem. 
Trans. 

Instrum. 
Avaliac. 

Criter. 
Cualific 

Bloque 1. Xeografía 
Avaliación 1ª 

 f 
 o 

 B1.1. Marco xeográfico 
das civilizacións grega e 
romana. 

 B1.1. Localizar nun mapa 
fitos xeográficos e 
enclaves concretos 
relevantes para o 
coñecemento  das 
civilizacións grega e 
romana. 

 CCB1.1.1. Sinala sobre 
un mapa o marco 
xeográfico en que se 
sitúan en distintos 
períodos as 
civilizacións grega e 
romana, delimitando o 
seu ámbito   de 
influencia, establecendo 
conexións con outras 
culturas próximas e 
situando con precisión 
puntos   xeográficos, 
cidades  ou restos 
arqueolóxicos 
coñecidos   pola  súa 
relevancia histórica. 

 CMCCT 
 CD 
 CAA 

 Sinala sobre 
un mapa o 
marco 
xeográfico en 
que se sitúan 
as civilizacións 
grega  e 
romana. 

 CL 
 CA 
 TIC 

 Proba 
escrita 
de 
avalia 
ción. 

 90% 

 f 
 o 

 B1.1. Marco xeográfico 
das civilizacións grega e 
romana. 

 B1.2. Describir os marcos 
xeográficos en que se 
desenvolven as 
civilizacións grega e 
romana ao longo da súa 
historia. 

 CCB1.2.1. Enumera 
aspectos do marco 
xeográfico que poden 
ser considerados 
determinantes no 
desenvolvemento das 
civilizacións grega e 
latina, e achega 
exemplos para ilustrar e 
xustificar as súas 
formulacións. 

 CSC 
 CD 
 CAA 

 Enumera os 
aspectos 
xeográficos de 
Grecia  e 
Roma vistos 
na clase. 

Bloque 2. Historia 
Avaliación 1ª 

 e 
 ñ 

 B2.1. Marco histórico da 
civilización grega: das 
civilizacións minoica e 
micénica ao mundo 
helenístico. 

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

 B2.1. Identificar, describir 
e explicar o marco 
histórico en que se 
desenvolven as 
civilizacións grega e 
romana. 

 CCB2.1.1. Sabe 
enmarcar determinados 
feitos históricos nas 
civilizacións grega e 
romana e no período 
histórico 
correspondente, 
póndoos en contexto e 
relacionándoos  con 
outras circunstancias 
contemporáneas. 

 CAA 
 CMCCT 
 CD 
 CSC 

 Enmarca 
determinados 
feitos 
históricos nas 
civilizacións 
grega e 
romana. 

 ECC 
 IEHM 
 PVX 
 PRPC 
 PI 

 Proba 
escrita 
de 
avalia 
ción 

 90% 
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Cultura Clásica. 3º-4º ESO 

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Comp. 
clave 

Grao mínimo 
Cosec. stand. 

Elem. 
Trans. 

Instrum. 
Avaliac. 

Criter. 
Cualif 

 f 
 e 
 g 
 ñ 

 B2.1. Marco histórico da 
civilización grega: das 
civilizacións minoica e 
micénica ao mundo 
helenístico. 

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

 B2.2. Coñecer as 
principais características 
de cada período da 
historia de Grecia e 
Roma, e saber situar nun 
eixe cronolóxico feitos 
históricos. 

 CCB2.2.1.  Distingue 
con precisión as etapas 
da historia de Grecia e 
Roma, nomeando e 
situando no tempo os 
principais fitos 
asociados a cada unha 
delas. 

 CSIEE 
 CMCCT 
 CD 
 CSC 

 Distingue as 
etapas da 
historia de 
Grecia e 
Roma, 
explicando as 
circunstancias 
que interveñen 
no paso de 
unhas a 
outras. 

 ECC 
 IEHM 
 PVX 
 PRPC 
 PI 

 Proba 
escrita 
de 
avalia 
ción 

 90% 

 CCB2.2.2. Explica o 
proceso de transición que 
se produce entre as etapas 
da historia de Grecia e 
Roma, describindo as 
circunstancias que 
interveñen no paso de 
unhas a outras. 

 CMCCT 
 CAA 
 CSC 

 CCB2.2.3. Elabora eixes 
cronolóxicos en que se 
representen fitos históricos 
salientables, consultando 
ou non fontes de 
información. 

 CD 
 CMCCT 
 CSC 

 Activi- 
dades 
na 
aula 

 10% 

 CCB2.2.4. Sitúa dentro 
dun eixe cronolóxico o 
marco histórico en que se 
desenvolven  as 
civilizacións grega e 
romana, sinalando 
períodos e identificando en 
cada un as conexións máis 
importantes que presentan 
con outras civilizacións. 

 CMCCT 
 CD 
 CSC 

 ñ 
 o 

 B2.1. Marco histórico da 
civilización grega: das 
civilizacións minoica e 
micénica ao mundo 
helenístico. 

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

 B2.3. Coñecer as 
características 
fundamentais da 
romanización de Hispania 
e Gallaecia. 

 CCB2.3.1. Explica a 
romanización de Hispania 
e Gallaecia, describindo as 
súas causas e delimitando 
as súas fases. 

 CCEC 
 CAA 
 CSC 
 CCL 

 Describe as 
causas e 
delimita as 
fases da 
romanización 
de Hispania e 
Gallaecia. 
sinalando a 
súa influencia 
na historia 
posterior do 
noso país. 

 ECC 
 IEHM 
 PVX 
 PRPC 
 PI 

 Proba 
escrita 
avalia 
ción. 

 90% 

 CCB2.3.2. Enumera, 
explica e ilustra con 
exemplos os aspectos 
fundamentais  que 
caracterizan o proceso da 
romanización de Hispania 
e Gallaecia, sinalando a 
súa influencia na historia 
posterior do noso país. 

 CSC 
 CAA 
 CCEC 
 CCL 

Bloque 3. Mitoloxía 
Avaliación 1ª e 2ª 

 b  B3.1. O panteón grego e 
romano. 

 B3.1. Coñecer os 
principais deuses da 
mitoloxía grecolatina. 

 CCB3.1.1. Pode nomear 
os principais deuses e 
heroes da mitoloxía 
grecolatina, sinalando os 
trazos que os 
caracterizan, os seus 
atributos e o seu ámbito 
de influencia, explicando a 
súa relación entre os 
deuses. 

 CD 
 CCEC 
 CCL 

 Coñece os 
principais 
deuses da 
mitoloxía 
grecolatina. 

 CL 
 CA 
 TIC 
 EOE 

 Proba 
escrita 
avalia 
ción 

 90% 
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Cultura Clásica. 3º-4º ESO 

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Comp. 
clave 

Grao mínimo 
Cosec. stand. 

Elem. 
Trans. 

Instrum. 
Avaliac. 

Criter. 
Cualif 

 e 
 a 
 b 
 ñ 

 B3.2. Mitos grecolatinos. 
Os heroes. 

 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. 

 CCEC 
 CD 
 CCL 

 Distingue 
deuses, 
semideuses e 
heroes. 

 CL 
 CA 
 TIC 
 EOE 
 ECC 
 IEHM 
 PVX 
 PRPC 
 PI 

 Proba 
escrita 
avalia 
ción 

 90% 

 CCB3.2.2. Sinala 
semellanzas   e 
diferenzas entre os 
mitos da antigüidade 
clásica e os 
pertencentes a outras 
culturas, comparando o 
seu tratamento na 
literatura ou na tradición 
relixiosa. 

 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 Compara os 
mitos da 
antigüidade 
clásica e os 
pertencentes a 
outras 
culturas. 

 CCB3.2.3. 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 e 
sinalando as principais 
semellanzas  e 
diferenzas que se 
observan entre ambos 
os tratamentos, 
asociándoas a outros 
trazos culturais propios 
de cada época. 

 CCEC 
 CMCCT 
 CD 
 CSC 

 CCB3.2.4. Recoñece 
referencias mitolóxicas 
nas artes plásticas, 
sempre 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. 

 CCEC 
 CD 

 Recoñece 
referencias 
mitolóxicas 
nas artes 
plásticas 
segundo  o 
visto na clase. 

 l 
 ñ 

 B3.3. Relixión grega.  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. 

 CSC 
 CMCCT 
 CCEC 

 .Enumera e 
explica  as 
principais 
características 
da relixión 
grega. 

 CL 
 CA 
 TIC 
 EOE 
 ECC 
 IEHM 
 PVX 
 PRPC 
 PI 
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Cultura Clásica. 3º-4º ESO 

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Comp. 
clave 

Grao mínimo 
Cosec. stand. 

Elem. 
Trans. 

Instrum. 
Avaliac. 

Criter. 
Cualif 

 b  B3.4. Relixión romana: 
culto público e privado. 

 B3.4. Explicar os 
fundamentos da 
relixiosidade romana e 
distinguir a relixión oficial 
das manifestacións do 
culto privado. 

 CCB3.4.1. Distingue a 
relixión oficial de Roma 
dos cultos privados, e 
explica os trazos que 
lles son propios. 

 CSC 
 CMCCT 
 CCEC 

 Distingue a 
relixión oficial 
de Roma dos 
cultos privados 

 ECC 
 IEHM 
 PVX 
 PRPC 
 PI 

 Proba 
escrita 

 90% 

Bloque 4. Arte 
Avaliación 2ª 

 l 
 b 

 B4.1. Fundamentos da 
arte clásica. 

 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. 

 CD 
 CCEC 

 Relaciona 
manifestacións 
artísticas 
actuais cos 
seus modelos 
clásicos. 

 CL 
 CA 
 TIC 
 EOE 

 Proba 
escrita 

 90% 

 CCB4.1.2. Realiza 
eixes cronolóxicos e 
sitúa neles aspectos 
relacionados coa arte 
grecolatina, 
asociándoos a outras 
manifestacións culturais 
ou a fitos históricos. 

 CMCCT 
 CD 
 CCEC 

 l  B4.2. Arquitectura en 
Grecia e Roma: tipos de 
edificios e ordes 
arquitectónicas. 

 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  distintos 
monumentos,  para 
razoar a súa resposta. 

 CCEC 
 CMCCT 
 CD 

 Recoñece as 
características 
esenciais das 
arquitecturas 
grega e 
romana. 

 l  B4.3. Escultura en Grecia 
e Roma: etapas, estilos e 
temáticas. 

 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. 

 CCEC 
 CMCCT 
 CD 

 Recoñece 
esculturas 
gregas e 
romanas en 
imaxes. 

 l 
 ñ 

 B4.4. Enxeñería romana: 
obras públicas e 
urbanismo. Vías 
romanas. 

 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. 

 CSC 
 CMCCT 
 CD 
 CCEC 

 Coñece as 
principais 
obras públicas 
romanas. 
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Cultura Clásica. 3º-4º ESO 

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Comp. 
clave 

Grao mínimo 
Cosec. stand. 

Elem. 
Trans. 

Instrum. 
Avaliac. 

Criter. 
Cualif 

 e 
 ñ 

 B4.5. Herdanza clásica 
no patrimonio artístico. 

 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. 

 CAA 
 CD 
 CCEC 
 CMCCT 

 Localiza nun 
mapa  os 
principais 
monumentos 
clásicos  do 
patrimonio 
español. 

 CL 
 CA 
 TIC 
 EOE 

 Activi- 
dades 
na 
clase 

 10% 

Bloque 5. Sociedade e vida cotiá 
Avaliación 2ª 

 a  B5.1. Organización 
política en Grecia e en 
Roma. 

 B5.1. Coñecer as 
características das 
principais formas de 
organización política 
presentes no mundo 
clásico, e establecer 
semellanzas e diferenzas 
entre elas. 

 CCB5.1.1. Nomea os 
principais sistemas 
políticos da antigüidade 
clásica e describe, 
dentro de cada un, a 
forma de distribución e 
o exercicio do poder, as 
institucións, o papel que 
estas desempeñan e os 
mecanismos de 
participación política. 

 CSC 
 CCL 

 Nomea os 
principais 
sistemas 
políticos da 
antigüidade 
clásica. 

 ECC 
 IEHM 
 PVX 
 PRPC 
 PI 

 Proba 
escrita 

 90% 

 g 
 h 
 ñ 

 B5.2. Sociedade en 
Grecia e Roma: clases 
sociais. 

 B5.2. Coñecer as 
características e a 
evolución das clases 
sociais en Grecia e 
Roma. 

 CCB5.2.1. Describe a 
organización  das 
sociedades grega e 
romana, explicando as 
características das 
clases sociais e os 
papeis asignados a 
cada unha, 
relacionando estes 
aspectos cos valores 
cívicos da época e 
comparándoos cos 
actuais. 

 CSIEE 
 CSC 
 CCL 

 Coñece a 
organización 
da sociedade 
grega e 
romana, 
describendo a 
evolución dos 
grupos sociais 
e explica os 
papeis que 
desempeña 
dentro  da 
familia  cada 
un dos seus 
membros. 

 CCB5.2.2. Describe as 
principais 
características e  a 
evolución dos grupos 
que compoñen as 
sociedades grega e 
romana. 

 CCL 
 CSC 
 CCL 

 c 
 ñ 

 B5.3. A familia en Grecia 
e Roma. 

 B5.3. Coñecer a 
composición da familia e 
os papeis asignados aos 
seus membros. 

 CCB5.3.1. Identifica os 
papeis que desempeña 
dentro da familia cada 
un dos seus membros, 
identificando e 
explicando a través 
deles estereotipos 
culturais e 
comparándoos cos 
actuais. 

 CSC 
 CCL 
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Cultura Clásica. 3º-4º ESO 

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Comp. 
clave 

Grao mínimo 
Cosec. stand. 

Elem. 
Trans. 

Instrum. 
Avaliac. 

Criter. 
Cualif 

 m  B5.4. Vida cotiá en  
Grecia e Roma: vivenda, 
hixiene, alimentación, 
vestimenta e traballo. 

 B5.4. Coñecer os trazos 
máis salientables da vida 
cotiá en Grecia e Roma. 

 CCB5.4.1. Identifica e 
describe os tipos de 
vivenda, o modo de 
alimentación, os hábitos 
de hixiene e a 
vestimenta en Grecia e 
Roma. 

 CD 
 CAA 
 CSC 
 CMCCT 
 CCL 

 Coñece os 
tipos de 
vivenda, o 
modo de 
alimentación, 
os hábitos de 
hixiene e a 
vestimenta en 
Grecia  e 
Roma. 

 ECC 
 IEHM 
 PVX 
 PRPC 
 PI 

 Proba 
escrita 

 90% 

 CCB5.4.2. Identifica e 
describe formas de 
traballo e relaciónaas 
cos coñecementos 
científicos e técnicos da 
época, e explica a súa 
influencia no progreso 
da cultura occidental. 

 CAA 
 CMCCT 
 CSC 
 CCL 

 Coñece as 
formas de 
traballo e 
relaciónaas 
cos 
coñecementos 
científicos e 
técnicos da 
época 

 d  B5.5. Espectáculos 
públicos en Grecia e 
Roma. 

 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. 

 CSIEE 
 CAA 
 CSC 
 CCL 

 Describe as 
formas de 
lecer das 
sociedades 
grega  e 
romana vistas 
na aula. 

 ñ  B5.5. Os espectáculos 
públicos en Grecia e 
Roma. 

 B5.6. Relacionar  e 
establecer semellanzas e 
diferenzas  entre as 
manifestacións 
deportivas da Grecia 
Clásica e as actuais. 

 CCB5.6.1. Explica a 
orixe e a natureza dos 
Xogos Olímpicos, 
comparándoos  e 
destacando a súa 
importancia  con 
respecto a outras 
festividades deste tipo 
existentes na época, e 
comenta o seu 
mantemento no mundo 
moderno, establecendo 
semellanzas   e 
diferenzas entre os 
valores culturais aos 
que se asocian en cada 
caso. 

 CD 
 CAA 
 CSC 
 CCL 

 Coñece a 
orixe e a 
natureza dos 
Xogos 
Olímpicos e os 
compara cos 
que existen na 
actualidade. 

Bloque 6. Lingua e literatura 
Avaliación 3ª 

 e  B6.1. Historia da 
escritura. Signos e 
materiais. 

 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. 

 CD 
 CCEC 
 CCL 

 Recoñece 
diferentes 
tipos de 
escritura. 

 CL 
 CA 
 TIC 
 EOE 

 Proba 
escrita 

 90% 
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Cultura Clásica. 3º-4º ESO 

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Comp. 
clave 

Grao mínimo 
Cosec. stand. 

Elem. 
Trans. 

Instrum. 
Avaliac. 

Criter. 
Cualif 

 e  B6.2. Orixe do alfabeto. 
O alfabeto grego e o 
alfabeto romano. 

 B6.2. Coñecer a orixe do 
alfabeto e distinguir os 
tipos de alfabetos usados 
na actualidade. 

 CCB6.2.1. Nomea e 
describe os trazos 
principais dos alfabetos 
máis utilizados no 
mundo occidental, 
diferenciándoos doutros 
tipos de escrituras, e 
explica a súa orixe. 

 CAA 
 CCEC 
 CCL 

 Nomea e 
describe os 
trazos 
principais dos 
alfabetos máis 
utilizados no 
mundo 
occidental. 

 CL 
 CA 
 TIC 
 EOE 

 Activi- 
dades 
na 
aula 

 10% 

 f  B6.2. Orixe do alfabeto. 
O alfabeto grego e o 
alfabeto romano. 

 B6.3. 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. 

 CD 
 CMCCT 
 CCEC 
 CCL 

 Explica a 
influencia dos 
alfabetos 
grego e latino 
na formación 
dos alfabetos 
actuais. 

 f 
 ñ 
 o 

 B6.3. As linguas do 
mundo. O indoeuropeo e 
as súas familias 
lingüísticas. 

 B6.4. Coñecer a orixe 
común das linguas 
indoeuropeas. 

 CCB6.4.1. Enumera e 
localiza nun mapa as 
principais ramas da 
familia das linguas 
indoeuropeas, 
sinalando os idiomas 
modernos que se 
derivan de cada unha e 
os aspectos lingüísticos 
que evidencian o seu 
parentesco. 

 CMCCT 
 CD 
 CSC 

 4.1. Enumera 
e localiza nun 
mapa as 
principais 
ramas da 
familia das 
linguas 
indoeuropeas, 
sinalando  os 
idiomas 
modernos que 
se derivan. 

 CCB6.4.2.Describe a 
evolución das linguas 
romances a partir do 
latín como un proceso 
histórico 

 
 

. 

 CCL 
 CCEC 

 Coñece a 
evolución das 
linguas 
romances a 
partir do latín. 

 Proba 
escrita 

 90% 

 l 
 ñ 
 o 

 B6.4. As linguas 
romances. 

 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. 

 CSC 
 CD 
 CCL 
 CCA 

 Distingue as 
linguas 
romances das 
non romances 
faladas en 
Europa. 
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Cultura Clásica. 3º-4º ESO 

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Comp. 
clave 

Grao mínimo 
Cosec. stand. 

Elem. 
Trans. 

Instrum. 
Avaliac. 

Criter. 
Cualif 

 h 
 ñ 
 o 

 B6.5. Composición e 
derivación culta de orixe 
grega e latina. 

 B6.6. Identificar a orixe 
grecolatina do léxico das 
linguas de España e 
doutras linguas 
modernas. 

 CCB6.6.1. Recoñece e 
explica o significado 
dalgúns dos helenismos 
e latinismos máis 
frecuentes utilizados no 
léxico das linguas 
faladas en España e 
doutras linguas 
modernas, e explica o 
seu significado a partir 
do termo de orixe. 

 CCL 
 CCA 

 Recoñece e 
explica  o 
significado 
dalgúns dos 
helenismos e 
latinismos 
máis vistos na 
clase. 

 CL 
 CA 
 TIC 
 EOE 

 Activi- 
dades 
na 
aula 

 10% 

 CCB6.6.2. Explica o 
significado de palabras 
a partir da súa 
descomposición e da 
análise etimolóxica das 
súas partes. 

 CCL 
 CCA 

 Pode facer un 
estudo 
etimolóxico de 
palabras 
sinxelas. 

 e 
 ñ 
 o 

 B6.6. Latinismos, 
palabras patrimoniais, 
cultismos  e 
semicultismos. 

 B6.7. Distinguir e 
identificar latinismos, 
cultismos, semicultismos 
e termos patrimoniais. 

 CCB6.7.1. Identifica e 
diferencia con 
seguridade cultismos, 
semicultismos e termos 
patrimoniais,  en 
relación co termo de 
orixe sen, necesidade 
de consultar dicionarios 
nin outras fontes de 
información. 

 CCA 
 CCL 

 Diferencia 
cultismos, 
semicultismos 
e termos 
patrimoniais 

 CCB6.7.2. Coñece o 
significado das 
principais locucións 
latinas de uso actual. 

 CD 
 CCL 

 Coñece o 
significado das 
locucións 
latinas 
explicadas. 

 Proba 
escrita 

 90% 

 f 
 l 
 ñ 
 o 

 B6.7. Principais regras de 
evolución fonética  do 
latín ao galego e ao 
castelán. 

 B6.8. Facer evolucións 
desde o latín ao galego e 
ao castelán, tendo en 
conta os fenómenos 
fonéticos. 

 CCB6.8.1. Explica os 
procesos de evolución 
dalgúns termos desde o 
étimo latino ata os seus 
respectivos derivados 
nas linguas romances, 
describindo algúns dos 
fenómenos fonéticos 
producidos e 
ilustrándoos con outros 
exemplos. 

 CCL 
 CCA 

 . Explica os 
procesos de 
evolución 
dalgúns 
termos  desde 
o étimo latino 
ata os seus 
respectivos 
derivados nas 
linguas 
romances. 

 Activi- 
dades 
na 
aula 

 10% 

 CCB6.8.2. Realiza 
evolucións do latín ao 
galego e ao castelán 
aplicando as regras 
fonéticas de evolución. 

 CCA 
 CCL 

 Realiza 
evolucións do 
latín ao galego 
e ao castelán 
aplicando as 
regras 
fonéticas de 
evolución. 
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Cultura Clásica. 3º-4º ESO 

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Comp. 
clave 

Grao mínimo 
Cosec. stand. 

Elem. 
Trans. 

Instrum. 
Avaliac. 

Criter. 
Cualif 

 f  B6.8. Léxico grecolatino 
na linguaxe científica e 
técnica. 

 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. 

 CCL 
 CCA 

 Explica a partir 
da súa 
etimoloxía 
termos  de 
orixe 
grecolatina 
propios  da 
linguaxe 
científico- 
técnica e sabe 
usalos con 
propiedade. 

 CL 
 CA 
 TIC 
 EOE 

 Activi- 
dades 
na 
aula. 

 10% 

 h 
 ñ 
 o 

 B6.9. Presenza das 
linguas clásicas nas 
linguas modernas. 

 B6.10. Constatar o influxo 
das linguas clásicas en 
linguas non derivadas 
delas. 

 CCB6.10.1. Demostra o 
influxo do latín e o 
grego sobre as linguas 
modernas servíndose 
de exemplos para 
ilustrar o mantemento 
nestas de elementos 
léxicos morfolóxicos e 
sintácticos herdados 
das primeiras. 

 CCL 
 CCA 

 Demostra o 
influxo do latín 
e o grego 
sobre as 
linguas 
modernas 
servíndose de 
exemplos. 

 l  B6.10. Xéneros literarios 
grecolatinos: autores e 
obras principais. 

 B6.11. Coñecer as 
principais características 
dos xéneros literarios 
grecolatinos e a súa 
influencia na literatura 
posterior. 

 CCB6.11.1. Describe as 
características 
esenciais dos xéneros 
literarios grecolatinos e 
recoñece a súa 
influencia na literatura 
posterior. 

 CCEC 
 CCL 
 CCA 

 . Describe as 
características 
esenciais dos 
xéneros 
literarios 
grecolatinos  e 
lee algunha obra 
de tema clásico. 

 Proba 
escrita 

 90% 

 l  B6.10. Xéneros literarios 
grecolatinos: autores e 
obras principais. 

 B6.12. Coñecer os fitos 
esenciais das literaturas 
grega e latina como base 
literaria da cultura 
europea e occidental. 

 CCB6.12.1. Nomea aos 
autores máis 
representativos da 
literatura grecolatina, 
encádraos no seu 
período histórico e cita 
as súas obras máis 
coñecidas. 

 CCEC 
 CCL 

 Nomea aos 
autores da 
literatura 
grecolatina 
vistos na clase 
e as súas 
obras máis 
coñecidas. 

Bloque 7. Pervivencia na actualidade 
Avaliación 3ª 

 l 
 n 
 ñ 

 B.7.1. Civilización 
grecolatina nas artes e na 
organización social e 
política actual. 

 B7.1. Recoñecer a 
presenza da civilización 
clásica nas artes e na 
organización social e 
política. 

 CCB7.1.1. Sinala e 
describe algúns 
aspectos básicos da 
cultura e a civilización 
grecolatina  que 
perviviron ata  a 
actualidade, 
demostrando  a súa 
vixencia nunha e noutra 
época mediante 
exemplos. 

 CCL 
 CAA 

 Sinala  e 
describe 
algúns 
aspectos 
básicos da 
cultura 
grecolatina 
que perviviron 
ata  a 
actualidade. 

 ECC 
 IEHM 
 PVX 
 PRPC 
 PI 

 Activi- 
dades 
na 
aula. 

 10% 

 l 
 n 
 ñ 

 B7.2. Mitoloxía e temas 
lexendarios nas 
manifestacións artísticas 
actuais. 

 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. 

 CAA 
 CCEC 

 Demostra a 
pervivencia da 
mitoloxía 
mediante 
exemplos. 
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Cultura Clásica. 3º-4º ESO 

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Comp. 
clave 

Grao mínimo 
Cosec. stand. 

Elem. 
Trans. 

Instrum. 
Avaliac. 

Cr  
Cu  

 l 
 ñ 

 B7.3. Historia de Grecia e 
Roma e a súa presenza 
no noso país. 

 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 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 

  Explica algúns 
exemplos   nos 
que se pon de 
manifesto  a 
influencia           
que o mundo 
clásico  tivo  na 
historia  do 
noso país 

 ECC 
 IEHM 
 PVX 
 PRPC 
 PI 

 Activi- 
dades 
na 
aula 

 1  

 b 
 e 

 B7.4. Traballos de 
investigación sobre a 
civilización clásica na 
nosa cultura. 

 B7.4. Realizar traballos 
de investigación sobre a 
pervivencia da civilización 
clásica na contorna, 
utilizando as tecnoloxías 
da información e a 
comunicación. 

 B7.4.1. Utiliza as 
tecnoloxías da 
información        e        a 
comunicación para 
recabar información e 
realizar traballos de 
investigación acerca da 
pervivencia da 
civilización clásica na 
nosa cultura. 

 CD 
 CAA 

 Utiliza  as 
ttecnoloxías 
para realizar 
traballos de 
investigación 
acerca  da 
pervivencia da 
civilización 
clásica  na 
nosa cultura. 

 CL 
 CA 
 TIC 
 EOE 

 
 CONTIDOS MÍNIMOS 

 
 CULTURA CLÁSICA 3º Y 4º ESO  
 
I. INTRODUCCIÓN Á LINGUA 
 
1. O indoeuropeo. A historia da escritura. O alfabeto latino e grego. 
2. A formación de palabras a partir do grego e do latín. Evolucións. Expresións de uso actual. 
 
II. CIVILIZACIÓN E CULTURA GREGA 
 
1. Grecia e os gregos. Xeografía da Hélade antiga. 
2. Períodos da historia de Grecia. 
3. Os gregos na Península Ibérica. 
4. A organización social. As clases sociais. A democracia e o Século de Pericles. 
5. A organización política.  
6. A organización militar.  
7. A relixión. Os deuses do Panteón romano. Os cultos. 
8. A familia e a educación. O matrimonio. A vida cotiá: infancia, educación.   
9. O ocio. Os grandes xogos panhelénicos. 
10. A arte grega. 
 
III. CIVILIZACIÓN E CULTURA ROMANA 
 
11. Roma e os romanos. Ubicación de Roma. Fundación de Roma. Un primeiro achegamento á 
urbe. 
12. Períodos da historia de Roma: monarquía, república e imperio. 
13. Historia da Hispania romana: conquista da Península Ibérica.  Organización política, social e 
económica. A pegada artística. 
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14. A organización social. As clases sociais. A cidadanía romana. 
15. A organización política. As maxistraturas. O Senado. 
16. A organización militar. O exército romano. A estratexia militar. 
17. A relixión. Os deuses do Panteón romano. Os cultos. 
18. A familia e a educación. O matrimonio (connubium). A infancia. A educación. A educación 
física. 
19. O ocio. Os xogos do circo e do anfiteatro (ludi circenses). O teatro (ludi scaenici). Outras 
diversións: as termas e o banquete. 
20. A arte romana. 
 
 LATÍN, 4º ESO. Estes contidos están recollidos no libro de texto Latín 4º ESO, ed. Casals. 
 
I. INTRODUCCIÓN Á LINGUA LATINA 
 
3. A historia do latín: o indoeuropeo. O latín culto e o latín vulgar. As linguas romances. 
4. O alfabeto latino: a historia da escritura. O alfabeto latino. Os fonemas latinos. A acentuación. 
Os números romanos. 
5. Evolución do latín ás linguas romances. Palabras patrimoniais, cultismos, semicultismos e 
dobletes. 
6. Liñas básicas da evolución do latín ao castelán e ao galego. 
7. O latín hoxe: latinismos e frases latinas. 
 
II. O LATÍN 
 
1. As clases de palabras: variables e invariables. As partes da palabra: raíz e morfemas.            
O xénero, o número e o caso. As declinacións. 
 
2. O verbo: as catro conxugacións. O verbo sum. 
 
 
III. CIVILIZACIÓN E CULTURA ROMANAS 
 
21. Roma e os romanos. Ubicación de Roma. A fundación de roma. Un primeiro achegamento á 
urbe. 
22. Períodos da historia de Roma: monarquía, república e imperio. 
23. Historia da Hispania romana: conquista da Península Ibérica.  Organización política, social e 
económica. A pegada artística. 
24. A organización social. As clases sociais. A cidadanía romana. 
25. A organización política. As maxistraturas. O Senado. 
26. A organización militar. O exército romano. A estratexia militar. 
27. A relixión. Os deuses do Panteón romano. Os cultos. 
28. A familia e a educación. O matrimonio (connubium). A infancia. A educación. A educación 
física. 
29. O ocio. Os xogos do circo e do anfiteatro (ludi circenses). O teatro (ludi scaenici). Outras 
diversións: as termas e o banquete. 
30.  
 LATÍN I. Estes contidos atópanse recollidos no caderno de clase Latín I. 
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1ª AVALIACIÓN 
 
 CONTIDOS PRÁCTICOS 
 
1. Introducción. O latín como lengua flexiva: declinación e casos. 
2. Primeira, segunda e terceira declinacións. Morfoloxía e sintaxe. Prácticas. 
3. O verbo sum. Os verbos regulares: formas do indicativo. Prácticas. 
 
CONTIDOS TEÓRICOS 
 
1. O indoeuropeo, o latín e as linguas románicas. 
2. Panorama xeral da Historia de Roma. 
 
2ª AVALIACIÓN 
 
CONTIDOS PRÁCTICOS 
 
1. Cuarta e quinta declinacións. Prácticas. 
2. Os verbos regulares: formas do tema de perfecto. Prácticas. 
3. Os pronomes e determinantes. 
 
CONTIDOS TEÓRICOS 
 
1. Política e sociedade en Roma. 
2. A Romanización de Hispania. 
 
3ª AVALIACIÓN 
 
CONTIDOS PRÁCTICOS 
 
1. Voz pasiva. Prácticas. 
2. Oracións subordinadas de relativo. Prácticas. 
 
CONTIDOS TEÓRICOS 
 
1. A Romanización de Gallaecia. 
2. O ocio e os espectáculos. As termas. 
3. O calendario. 
 
 GREGO I. Estes contidos atópanse recollidos no caderno de clase Grego I, na Gramática 
Griega, de J. Berenguer Amenós, e en Ejercicios de Griego, Morfología, do mesmo autor. 
 

1ª AVALIACIÓN 
 
CONTIDOS PRÁCTICOS 
1. Alfabeto. Pronuncia. Signos ortográficos. Espíritus e acentos. Lectura.  
2. Transcripción. 
3. O artigo. 
4. 1ª declinación. 
5. 2ª declinación. 
6. 3ª declinación: temas en consoante: labial, gutural e dental. 
7. Adxetivos de tres terminacións. 
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8. Sustantivos irregulares. 
9. Verbo eimí: presente, imperfecto, futuro, aoristo e infinitivo. 
10. Verbos en  -mi: presente, imperfecto, futuro e infinitivo. 
11. Vocabulario e derivados. 
 
CONTIDOS TEÓRICOS 

• Marco xeográfico de Grecia. 
• Panorama histórico de Grecia. 
• A relixión en Grecia. 
• Poesía épica: Homero. 
• Lectura: Odisea, de Homero. 

 
2ª AVALIACIÓN 
 
CONTIDOS PRÁCTICOS 
3. 3ª declinación: temas en nasal, líquida e espirante. 
4. Pronomes: persoais, posesivos, recíproco, demostrativo, interrogativo e indefinido. 
5. Adxetivos numerais. 
6. Comparativos e superlativos. 
7. Verbos en -o: perfecto e pluscuamperfecto. Imperativo. 
8. Vocabulario e derivados. 
 
CONTIDOS TEÓRICOS 
9. A colonización grega da Península Ibérica. 
10. Os espectáculos en Grecia. 
11. A familia grega. A muller no mundo clásico. 
12. Poesía lírica. Poesía iámbica. Poesía bucólica. 
13. Retórica e oratoria. 
14. Poesía dramática: traxedia. 
15. Lectura: Edipo Rey, de Sófocles. 

 
3ª AVALIACIÓN 
 
CONTIDOS PRÁCTICOS 
3. 3ª declinación: temas en diptongo, vocal larga o suave. 
4. Pronombre relativo. Oración subordinada adjetiva o de relativo. 
5. Verbos contractos. Verbos irregulares polirrizos. 
6. Vocabulario y derivados. 
 
CONTIDOS TEÓRICOS 
7. Panorama xeral da arte grega. 
8. Historiografía. 
9. Novela. Fábula. Diálogo satírico. 
10. Poesía dramática: comedia. 
11. Lectura: Medea, de Eurípides. 

 
LATÍN II. Estes contidos atópanse recollidos no caderno de clase Latín II. 

 
1ª AVALIACIÓN 

 
 CONTIDOS PRÁCTICOS 

1. Verbos irregulares: sum, possum, volo, nolo, malo, eo, fero, fio. Prácticas 
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2. Verbos deponentes e semideponentes. Prácticas. 
3. Participios. Morfoloxía e sintaxe. Prácticas. 
4. Infinitivos. Morfoloxía e sintaxe. Prácticas. 

 
CONTIDOS TEÓRICOS 
1. Latinismos e aforismos. Nivel I. 
2. Literatura. A comedia: Plauto. A oratoria: Cicerón. 
 
2ª AVALIACIÓN 
 
CONTIDOS PRÁCTICOS 
1. Oracións subordinadas adverbiais. Prácticas. 
2. Oracións subordinadas sustantivas indirectas. Prácticas. 
3. Oracións subordinadas sustantivas con nexo. Prácticas. 

 
CONTIDOS TEÓRICOS 
1. Latinismos e aforismos. Nivel II. 
2. Literatura: Virgilio e Horacio. 

 
3ª AVALIACIÓN 
 
CONTIDOS PRÁCTICOS 
1. Xerundio e xerundivo. Prácticas. 
2. Voz perifrástica activa e pasiva. Prácticas. 
3. Supino. Prácticas. 
 
CONTIDOS TEÓRICOS 
1. Latinismos e aforismos. Nivel III. 
2. Literatura: Titio Livio. 

 
 GREGO II. Estes contidos atópanse recollidos no caderno de clase Grego II, na Gramática 
Griega, de J. Berenguer Amenós, e en Ejercicios de Griego, Morfología, do mesmo autor. 
 

1ª AVALIACIÓN 
 
 CONTIDOS PRÁCTICOS 

1. Verbos irregulares e polirrizos. 
2. Participios. Morfoloxía e sintaxe. Prácticas. 
3. Infinitivos. Morfoloxía e sintaxe. Prácticas. 

 
CONTIDOS TEÓRICOS 
1. Literatura: Homero. Ilíada e Odisea. Lectura: Ilíada, rapsodias I, VI, XVI e XXII. 
2. Literatura: poesía lírica arcaica. Lectura: Safo, Alceo e Arquíloco. 
 
2ª AVALIACIÓN 
 
CONTIDOS PRÁCTICOS 

1. Oracións subordinadas adverbiais. Prácticas. 
2. Oracións subordinadas sustantivas indirectas. Prácticas. 
3. Oracións subordinadas sustantivas con nexo. Prácticas. 
4. Modelos de exame das PAAU.  
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CONTIDOS TEÓRICOS 
4. Literatura: A traxedia. Sófocles. Lectura: Edipo Rei. 
5. Literatura: Jenofonte. 

 
3ª AVALIACIÓN 
 
CONTIDOS PRÁCTICOS 
6. Práctica de textos. Jenofonte. Prácticas.  
7. Modelos de exame das PAAU.  

 
CONTIDOS TEÓRICOS 
10. Literatura: A comedia. Aristófanes. Lectura: Asamblearias. 

 
SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS 

  
 CULTURA CLÁSICA, 3º e 4º ESO 
  

I. PRIMEIRO TRIMESTRE 
 
1. Introducción: presentación. ¿Por que estudamos Cultura Clásica? 1 sesión. 
2. Marco xeográfico da Grecia Antiga. 2 sesións. 
3. Marco histórico da Grecia Antiga. 15 sesións. 
4. Política e sociedade en Grecia. A situación da muller. 15 sesións. 
5. O ocio e os espectáculos. 4 sesións. 
6. Panorama xeral da literatura. 3 sesións. 

 
II. SEGUNDO TRIMESTRE 
 

1. Marco xeográfico da Roma Antiga. 2 sesións. 
2. Marco histórico da Roma Antiga. 15 sesións. 
3. Política e sociedade en Roma. A situación da muller. 15 sesións. 
4. O ocio e os espectáculos. 4 sesións. 
5. Panorama xeral da literatura. 3 sesións. 
 

III. TERCEIRO TRIMESTRE 
 
1. O urbanismo en Grecia e Roma. 3 sesións. 
2. A casa romana. A vida cotidiana. 7 sesións. 
3. A arte grega. 10 sesións. 
4. A arte romana. 10 sesións. 
 

No cómputo das sesións van incluidas as prácticas, especialmente as actividades do libro de 
texto e outras que eventualmente plantexe o profesor. 

 
LATÍN I 
 
I. PRIMEIRO TRIMESTRE 

 
 CONTIDOS PRÁCTICOS 

1. Introducción. Declinación e casos. 2 sesións. 
2. Primeira, segunda e terceira declinacións. Morfoloxía e sintaxe. Prácticas. 15 sesións. 
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3. O verbo sum. Os verbos regulares: formas do indicativo. Prácticas. 15 sesións. 
 

CONTIDOS TEÓRICOS 
1. O latín e as linguas románicas. 2 sesións. 
2. Panorama xeral da Historia de Roma. 2 sesións. 
 
II. SEGUNDO TRIMESTRE 
 
CONTIDOS PRÁCTICOS 
1. Cuarta e quinta declinacións. Prácticas. 15 sesións. 
2. Os verbos regulares: formas do tema de perfecto. Prácticas. 15 sesións. 
3. Os pronomes e determinantes. 10 sesións. 

 
 
CONTIDOS TEÓRICOS 
1. Política e sociedade en Roma. 2 sesións. 
2. A Romanización de Hispania. 2 sesións. 

 
III. TERCEIRO TRIMESTRE 
 
CONTIDOS PRÁCTICOS 
1. Voz pasiva. Prácticas. 15 sesións. 
2. Oracións subordinadas de relativo. Prácticas. 15 sesións. 

 
CONTIDOS TEÓRICOS 

 1. O ocio e os espectáculos. As termas. 3 sesións. 
 2. O calendario. 1 sesión. 

 
 GREGO I 
  

I. PRIMEIRO TRIMESTRE 
 
 CONTIDOS PRÁCTICOS 

1. Introducción. Declinación e casos. 2 sesións. 
2. O artigo. Primeira e segunda declinacións. Prácticas. 15 sesións. 
3. O verbo eimí. Os verbos regulares: formas do indicativo. Prácticas. 15 sesións. 

 
CONTIDOS TEÓRICOS 
1. O grego e os seus dialectos. 2 sesións. 
2. Panorama xeral da Historia de Grecia. 2 sesións. 
 
II. SEGUNDO TRIMESTRE 
 
CONTIDOS PRÁCTICOS 

 1. Terceira declinación (I). Prácticas. 15 sesións. 
 2. A voz medio-pasiva. Prácticas. 15 sesións. 
 3. Os pronomes e determinantes. 10 sesións. 

 
CONTIDOS TEÓRICOS 

 1. Política e sociedade en Grecia. A situación da muller. 2 sesións. 
 2. Os gregos na Península Ibérica. 2 sesións. 
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III. TERCEIRO TRIMESTRE 
 
CONTIDOS PRÁCTICOS 

 1. Terceira declinación (II). Prácticas. 15 sesións. 
 2. Oracións subordinadas de relativo. Prácticas. 15 sesións. 

 
CONTIDOS TEÓRICOS 

 1. O ocio e os espectáculos. Os xogos gregos. 4 sesións. 
 2. Arte e urbanismo. 4 sesións. 

 
LATÍN II 

 
I. PRIMEIRO TRIMESTRE 

 
 CONTIDOS PRÁCTICOS 

1. Verbos irregulares: sum, possum, volo, nolo, malo, eo, fero, fio. Prácticas. 3 sesións. 
2. Verbos deponentes e semideponentes. Prácticas. 3 sesións. 
3. Participios. Morfoloxía e sintaxe. Prácticas. 15 sesións. 
4. Infinitivos. Morfoloxía e sintaxe. Prácticas. 15 sesións. 

 
CONTIDOS TEÓRICOS 
1. Latinismos e aforismos. Nivel I. 2 sesións. 
2. Literatura: Cicerón. 2 sesións. 
 
II. SEGUNDO TRIMESTRE 
 
CONTIDOS PRÁCTICOS 
1. Oracións subordinadas adverbiais. Prácticas. 20 sesións. 
2. Oracións subordinadas sustantivas indirectas. Prácticas. 4 sesións. 
3. Oracións subordinadas sustantivas con nexo. Prácticas. 10 sesións. 

 
CONTIDOS TEÓRICOS 
1. Latinismos e aforismos. Nivel II. 2 sesións. 
2. Literatura: Virgilio e Horacio. 4 sesións. 
 

 
III. TERCEIRO TRIMESTRE 
 
CONTIDOS PRÁCTICOS 
1. Xerundio e xerundivo. Prácticas. 15 sesións. 
2. Voz perifrástica activa e pasiva. Prácticas. 5 sesións. 
3. Supino. Prácticas. 2 sesións. 
 
CONTIDOS TEÓRICOS 
1. Latinismos e aforismos. Nivel III. 3 sesións. 
2. Literatura: Titio Livio. 2 sesións. 
3. Historia: A romanización en Gallaecia. 3 sesións. 
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GREGO II 
 

I. PRIMEIRO TRIMESTRE 
 
 CONTIDOS PRÁCTICOS 

1. Verbos irregulares e polirrizos. 6 sesións. 
2. Participios. Morfoloxía e sintaxe. Prácticas. 15 sesións. 
3. Infinitivos. Morfoloxía e sintaxe. Prácticas. 15 sesións. 

 
CONTIDOS TEÓRICOS 
1. Literatura: Homero. Ilíada e Odisea. 2 sesións. 
2. Literatura: poesía lírica arcaica. 2 sesións. 
 
 
II. SEGUNDO TRIMESTRE 
 
CONTIDOS PRÁCTICOS 

 1. Oracións subordinadas adverbiais. Prácticas. 20 sesións. 
 2. Oracións subordinadas sustantivas indirectas. Prácticas. 4 sesións. 
 3. Oracións subordinadas sustantivas con nexo. Prácticas. 10 sesións. 
 

CONTIDOS TEÓRICOS 
4. Literatura: A traxedia. Sófocles. Edipo Rei. 2 sesións. 
5. Literatura: Jenofonte. 2 sesións. 

 
III. TERCEIRO TRIMESTRE 
 
CONTIDOS PRÁCTICOS 
1. Práctica de textos. Jenofonte e Platón. Prácticas. Modelos de exame das PAAU. 30 sesións. 

 
CONTIDOS TEÓRICOS 
11. Literatura: A comedia. Aristófanes. Asamblearias. 2 sesións. 
12. Literatura: Platón. 2 sesións. 

 
METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

 
Temos comprobado que unha metodoloxía variada, flexible e conectada coa realidade do 

alumnado da resultados máis satisfactorios na nosa tarefa docente, na medida en que observamos 
que a satisfacción do alumnado é tamén maior. Consideramos de vital importancia (e nunca mellor dito 
o de vital, pois preparamos ó noso alumnado para a vida, como dicía Séneca) o impulso á autonomía 
persoal, fundamental na ESO e non digamos xa no Bacharelato, antesala para moitos alumnos do 
estudo universitario. O profesor debe ser infatigable, diariamente infatigable, na incitación ao estudo, 
animando aos seus alumnos a adoptar unha actitude positiva á hora de esforzarse (studiare significa 
precisamente iso, esforzarse), xa que está en xogo o seu futuro, non só académico, senón vital. A 
incitación á curiosidade por aprender é tamén un fundamento da nosa labor. A nosa estratexia docente 
debe estar sempre orientada á madurez e á invitación de tomar a iniciativa á hora de afrontar o estudo.  

 
É fundamental facer comprender ó alumnado que a aprendizaxe non se esgota na aula, que 

pola súa conta pode aprender máis cousas e dunha forma igualmente satisfactoria, ou máis se cabe, 
na medida en que o autodidactismo é un valor engadido. Un aspecto moi interesante neste sentido é 
proporcionar ó alumnado bibliografía, animalo a ler, a ler máis do que é estrictamente suficiente para 
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“aprobar”; animalo a consultar esta bibliografía nas bibliotecas (non só na do centro, tamén nas 
municipais). E tamén a esixir do profesor, por que non, materiais complementarios ó que se está 
estudando. Parecen actitudes utópicas, pero non o son: moitos alumnos están necesitados delas, e 
amosan o mellor de si cando descubren que fóra da aula, fóra do centro educativo, as posibilidades de 
seguir aprendendo son maiores. 
 
 Un exemplo deste tipo de metodoloxía é a invitación á curiosidade e reflexión sobre a 
realidade lingüística, no caso concreto da onomástica, e sobre todo da antroponimia (nomes e 
apelidos) e da toponimia (nomes de lugar), campos moi interesantes para o desenvolvemento das 
asignaturas de Cultura Clásica (ESO) e Latín (ESO e Bacharelato), e absolutamente cercanos á súa 
realidade. ¿Que significa o noso nome, os nosos apelidos? ¿Por que se chama así o concello, a 
parroquia, a aldea nos que vivo?  E a partir da realidade lingüística toponímica pode o alumno conecta 
coa realidade física, xeográfica e histórica, co cal estaríamos conectando tamén varios campos do 
saber e actuando dun xeito interdisciplinar, outro aspecto fundamental: que o alumnado conecte o que 
aprende nunha asignatura co aprendido noutras, pois non sempre son compartimentos estancos.  
 Tamén nos parece do maior interese, e así o reflexaremos ocasionalmente, o feito de recurrir á 
prensa diaria para ilustrar contidos curriculares do mundo clásico, xa sexan lingüísticos ou culturais. 
Será unha oportunidade para recordar ao alumnado que a madurez e autonomía persoais tamén pasan 
por recibir unha información veraz e contrastada do que pasa na contorna máis próxima e no mundo en 
xeral, feito que contribúe á formación dos alumnos como cidadáns que se precien de tal, responsable 
e crítica. 
 

Insistiremos moito na interdisciplinaridade, e coordinados se é necesario cos demais 
docentes, xa sexa como medio de información ou para artellar estratexias común de aprendizaxe. 
Tódalas asignaturas deste Departamento son susceptibles de ser conectadas con outras asignaturas:  
 

-Lingua e Literatura, especialmente as linguas galega e castelán, pero tamén as estranxeiras, 
sexan románicas como o francés, ou non románicas, como o inglés, na medida en que o aporte latino e 
grego é indiscutible. Con respecto á Literatura, non debemos esquecer que tódolos xéneros literarios 
están xa presentes no mundo antigo, así como moitos tópicos universais (carpe diem, tempus fugit, ubi 
sunt?, bucolismo, etc.). 

 
-Ciencias Sociais, Xeografía, Historia, no relativo ós temas teóricos de tódalas asignaturas 

deste Departamento. 
 
-Ciencias Naturais, Ciencias para o mundo contemporáneo, nas que o coñecemento do léxico 

científico de orixe grega e latina é fundamental. 
 
-Educación Plástica e Visual, Historia da arte, en relación directa cos contidos de arte grega e 

romana de Cultura Clásica e 1º de Bacharelato. 
 
-Filosofía, abordable sobre todo en Grego II coa figura de Sócrates, pero tamén en Grego I, 

nos temas adicados ó teatro, excelente ocasión para abordar as aportacións de Friedrich Nietzsche 
neste campo a través da súa obra El nacimiento de la tragedia. 

 
-Matemáticas, moi puntualmente abordable en Cultura Clásica, no tema dedicado á ciencia e á 

técnica, especialmente en Grecia (Pitágoras, Euclides). 
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Criterios e instrumentos de avaliación 
 
 

 
CULTURA CLÁSICA 3º ESO 

 
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN. A cualificación final nesta asignatura obterase a partir de varios 
elementos que valorarán tanto a actitude do alumnado como as súas aptitudes: 
 
 a) Actitude positiva e receptiva con respecto á asignatura, que se evidencia nas sesións de 
clase, tanto no nivel de interese e atención nas sesións teóricas como no traballo desenvolvido nas 
prácticas. Estas consistirán esencialmente na realización de material preparado polo profesor, cos 
contidos máis básicos e relevantes, e no que se traballará sempre nas sesións de clase e non fóra 
delas. As condutas disruptivas e que atenten contra a convivencia serán penalizadas. 3 puntos 
(máximo). 
 
 b) Cualificación do material de clase ao final do trimestre, material xa corrixido na clase pero 
que debe ser entregado ao profesor para a súa comprobación e avaliación. Esta parte pode verse 
substituída pola proba escrita final (apartado c), en cuxo caso os 3 puntos pasarán a ser 7 nesta proba. 
4 puntos (máximo). 
 
 c) Cualificación dunha proba escrita ao final do trimestre, na que se recollerán os contidos 
impartidos; no caso de que non se cualifique o material de clase (apartado b), a proba escrita 
valorarase sobre 7 puntos. 3 puntos (máximo). 
 

CULTURA CLÁSICA 4º ESO 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
O profesor poderá facer o número de exames que considere axeitado. En ningún caso pode 

superarse a asignatura sen facer exames. Os traballos poden mellorar a nota final, pero non sustitúen ó 
exame. A base da nota de cada avaliación será o resultado da media aritmética dos exames 
puntuables. Posto que é desexo do profesor que aprobe a asignatura o maior número de alumnos 
posible, podería convocarse ós alumnos suspensos a exames de recuperación, sempre e cando o 
profesor o considere necesario e viable. A parte práctica da asignatura suporá o 30% da cualificación 
final, e consistirá no traballo do alumno en cuestións de diversa índole, sobre todo lecturas (Club de 
lectura) e traballos de investigación (Contrato Programa). A parte teórica suporá o 70% restante. 
 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
A asignatura préstase ó emprego de todo tipo de recursos didácticos (escritos e audiovisuais), 

que son un bo medio para facer máis amenas as sesións de clase. Sería desidia profesional 
inxustificada que o docente renuncie ó amplio abano de posibilidades que lle brinda a asignatura no 
tocante ó material didáctico de apoio: 

 
a) Libro de texto. Ferramenta fundamental para manter o fío conductor nas sesións de clase. 

Para este curso académico, o libro elexido é Latín 4, Editorial Vicens Vives. 
 

b) Textos e cadros sinópticos de todo tipo. O profesor completará a información do libro de 
texto con materiais de elaboración propia ou tirados doutros libros, materiais que se entregarán 
fotocopiados e que só excepcionalmente serán dictados.  

 



68 

 

 

c) Mapas xeográficos e históricos. A editorial Vicens Vives, na súa colección de Mapas 
Históricos, conta con algúns adicados ó mundo grego e helenístico (2 a y b), ó mundo romano (3 a y b) 
e á Hispania romana (4 a y b). 

 
d) Libros de consulta e atlas xeográficos e históricos. O alumnado conta con material deste tipo 

na biblioteca do centro, en fondos específicos do Departamento de Latín ou no de outros 
departamentos como (Xeografía e Historia, Literatura ou Filosofía.  
As editoriais Vicens Vives e SM contan con atlas de aceptable calidade, pero son especialmente 
recomendables pola súa impecable factura e gran formato os seguintes: 

 
-Grecia antigua. El alba de Occidente, de Furio Durando, Folio. 
-Roma antigua. Historia de una civilización que conquistó el mundo, de Anna Maria Liberati y 

Fabio Bourbon, Folio. 
 
e) Vídeos didácticos e filmes. Destacan pola súa calidade os materiais seguintes:  
 
-Roma. Ayer, hoy y siempre, ICE de la Universidad del País Vasco. 
-Roma. Colección Antiguas Civilizaciones. SAV. 
-La Roma imperial (nº 1), Colección Grandes Descubrimientos de la Arqueología, Editorial 

Planeta-De Agostini. 
-Aproximación a la Roma clásica, Clásicos UNED. 
-Roma clásica II. Espectáculos de masas. Juegos de sociedad. El ejército. Clásicos UNED. 
-Roma clásica II. La religión. Dioses y cultos de la Roma republicana. Religión y religiosidad en 

la Roma imperial. Clásicos UNED. 
-Tesoros de la Antigüedad: Pompeya. SAV. 
-Tesoros de la Antigüedad: Roma. SAV. 
-Tesoros de la Antigüedad: La muralla de Adriano. SAV. 
-Pompeya. El último día. 
-Las Médulas. 
-Parque Arqueológico de Segóbriga.  
 
No tocante a filmes do xénero de gregos e romanos, hai que sinalar os clásicos do xénero 

peplum como La caída del Imperio Romano, Quo Vadis, Espartaco, Julio César, Golfus de Roma, etc, 
pero tamén outras máis recentes como Gladiador ou a serie Roma. A serie británica Yo Claudio é 
quizais o material máis valioso pola súa maxistral reproducción do mundo romano altoimperial baixo a 
dinastía Xulio-Claudia. 

 
f) Diapositivas. Especialmente recomendadas para os contidos de belas artes e urbanismo, 

empregaranse coleccións de elaboración propia e outras: 
 
-Roma Antica, Gevi Service Italia, s.r.l., Roma. 
-Historia Universal del Arte. El Imperio Romano II (serie 10). Magisterio-Scala, Editorial 

Magisterio Español.  
 
Para os contidos da Romanización de Hispania: 

 -Mérida. Patronato de la ciudad monumental, Mérida. 
-Museo Nacional de Arte Romano. Asociación Amigos del Museo, Mérida. 
-Museo Numantino, nº 3.   

 
 CUESTIÓNS METODOLÓXICAS E DESENVOLVEMENTO DAS CLASES 
 O emprego do libro de texto combinarase co material fotocopiado e o restante material 
antedito. O profesor fomentará e valorará moi positivamente a intervención do alumnado nas sesións 
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de clase, así como as tarefas e traballos fóra da aula. Preténdese inculcar no alumnado o espíritu 
analítico e crítico respecto dos contidos estudados, que non deben reducirse a unha simple asimilación 
memorística e non significativa. Procurarase que o alumnado acade relacionar xustificadamente a 
cultura clásica ca actual. 
 
 O profesor pode establecer ó longo do curso algunha lectura obrigatoria, de breve extensión; 
tamén pode propoñer tarefas para realizar en horario distinto ó de clase (os comúnmente chamados 
“deberes”) ou traballos pouco complexos. Podría darse o caso de que o trabajo tivese por contido algún 
tema do programa, polo tanto podería ser avaliable; este recurso é previsible no caso de que o profesor 
non dispoña de tempo para desenvolver integramente o programa. 
 
 O profesor valorará moi negativamente as faltas de asistencia a clase inxustificadas. Son moi 
graves os comportamentos que impidan o normal desenvolvemento das clases, polo que tales 
actitudes serán moi negativamente valoradas á hora de cualificar. 
 
 No tocante ás excursións e saídas didácticas, este Departamento considera que, 
convenientemente propostas, estas experiencias poden ser moi fructíferas, pero esta programación 
non prevé ningunha para o curso académico actual. O único membro deste departamento renuncia a 
improvisar algunha ó longo do curso e a participar noutras excursións ou saídas didácticas organizadas 
por outros departamentos. 
 

 LATÍN I. 1º DE BACHARELATO 
 
  

 EXAMES E TRABALLOS 
 O profesor poderá facer o número de exames que considere axeitado. En ningún caso pode 

superarse a asignatura sen facer exames. Os traballos poden mellorar a nota final, pero non sustitúen ó 
exame. A base da nota de cada avaliación será o resultado da media aritmética dos exames 
puntuables. Posto que é desexo do profesor que aprobe a asignatura o maior número de alumnos 
posible, podería convocarse ós alumnos suspensos. 

 
 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DOS EXAMES 

  A asignatura Latín I amosa unha dobre vertente: práctica e teórica, das cales a práctica supón 
aproximadamente o 70% da cualificación e a teórica o 30%. Estes postulados coinciden cos propostos 
para unha das opcións do exame das Probas de Acceso á Universidade (PAAU): 7 puntos para a 
práctica e 3 puntos para a teoría. 

 
 PARTE PRÁCTICA 

 Como queda dito, o 70% da asignatura consiste en contidos de índole lingüística: gramática e 
traducción. Os exercicios prácticos vanse propoñer en termos de análise morfosintáctica e traducción, 
é dicir: 
 -Análise morfolóxica das palabras do texto, no xeito en que se indica nas sesións de clase. 
 -Análise sintáctica de ditas palabras, no xeito antedito. 
 -Traducción do texto, que debe ser resultado das dúas fases anteditas e nunca unha 
traducción non xustificada ou non motivada morfosintácticamente. Isto implica que unha traducción, por 
correcta que sexa, non pode ser considerada válida se non está avalada por unha análise 
morfosintáctica mínimamente correcta. Do mesmo xeito, unha análise morfosintáctica correcta debe 
completarse cunha traducción mínimamente correcta. A unha traducción correcta chégase a través 
dunha análise correcta, do contrario atopámonos perante o fruto do chou ou quen sabe se de medios 
fraudulentos. 
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 O alumnado nunca debe esquecer que traducir non é acertar porque o texto ten un significado 
que depende necesariamente dunhas regras de concordancia e de dependencia, dunhas funcións 
gramaticais. Neste senso, a análise gramatical clásica (suxeito, verbo, complemento directo, 
complemento indirecto, complemento circunstancial, etc.) segue a ser útil e necesaria. 
 

Na traducción consideraranse erros os cometidos tanto na interpretación gramatical (morfoloxía 
e sintaxe) como na léxica (consulta do diccionario). Valorarase positivamente a corrección e soltura 
sintáctica da traducción. Son moi frecuentes os erros e despistes polo mal uso ou abuso do diccionario, 
ó perderse o alumnado por non ter un vocabulario mínimo básico e necesitar buscalo todo, con 
tendencia a quedarse nas acepcións últimas ou máis raras. 
 

PARTE TEÓRICA 
 Nesta parte valoraranse, ante todo, os contidos teóricos, pero tamén a claridade, precisión e 
corrección en redacción e ortografía, aspectos de obrigada esixencia nun ensino postobrigatorio e xa 
non digamos nun itinerario de Humanidades. Un exame ca teoría suspensa é un exame suspenso. 
Consideraranse parte teórica as cuestións propostas en termos absolutos, é dicir, as cuestións como 
tales; as cuestións formuladas partindo dun documento escrito (texto histórico ou de calquera outra 
índole) ou gráfico (mapa, gráfica ou ilustración); e tamén as cuestións relativas á lectura de obras 
literarias ou non que o profesor propoña como de lectura obrigatoria. Nas respostas á teoría valorarase 
tanto o contido -cantidade e calidade de coñecementos- como o xeito en que son expostos -corrección 
e soltura léxica, sintáctica e ortográfica. 
 

CUESTIÓNS METODOLÓXICAS E DESENVOLVEMENTO DAS CLASES 
 O emprego do libro de texto combinarase co material fotocopiado e o restante material 
antedito. O profesor fomentará e valorará moi positivamente a intervención do alumnado nas sesións 
de clase, así como as tarefas e traballos fóra da aula. Preténdese inculcar no alumnado o espíritu 
analítico e crítico respecto dos contidos estudados, que non deben reducirse a unha simple asimilación 
memorística e non significativa. Procurarase que o alumnado acade relacionar xustificadamente a 
cultura clásica ca actual. 
 

O profesor pode establecer ó longo do curso algunha lectura obrigatoria, de breve extensión; 
tamén pode propoñer tarefas para realizar en horario distinto ó de clase (os comúnmente chamados 
“deberes”) ou traballos pouco complexos. Podría darse o caso de que o trabajo tivese por contido algún 
tema do programa, polo tanto podería ser avaliable; este recurso é previsible no caso de que o profesor 
non dispoña de tempo para desenvolver integramente o programa. 
 
 O profesor valorará moi negativamente as faltas de asistencia a clase inxustificadas. Son moi 
graves os comportamentos que impidan o normal desenvolvemento das clases, polo que tales 
actitudes serán moi negativamente valoradas á hora de cualificar. 
 
 No tocante ás saídas didácticas, este Departamento considera que, axeitadamente propostas, 
estas experiencias poden ser moi fructíferas, pero esta programación non prevé ningunha para o curso 
académico actual. O único membro deste departamento renuncia a improvisar algunha ó longo do 
curso e a participar noutras excursións ou saídas didácticas organizadas por outros departamentos. 

 
RECURSOS DIDÁCTICOS 

 En liñas xerais, os recursos son os mesmos que os indicados para Cultura Clásica, aínda que 
hai que facer algunha precisión. En Latín I non se empregará libro de texto, senón un cuaderniño 
elaborado polo profesor, no que xa se inclúen os contidos (teóricos e prácticos) da asignatura. Si é 
obrigatorio e imprescindible, xa dende o comezo de curso, o Diccionario Latino-Español/Español-
Latino. Vox, Spes Editorial, pero non serve a versión abreviada, o Diccionario Esencial Latino, 
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insuficiente para os contidos de Latín I. Non se descarta a lectura de obras clásicas latinas, completas 
ou parciais, que se indicarán no seu momento. 
 

GREGO I. 1º DE BACHARELATO 
 
 EXAMES E TRABALLOS 
 O profesor poderá facer o número de exames que considere axeitado. En ningún caso pode 

superarse a asignatura sen facer exames. Os traballos poden mellorar a nota final, pero non sustitúen ó 
exame. A base da nota de cada avaliación será o resultado da media aritmética dos exames 
puntuables. Posto que é desexo do profesor que aprobe a asignatura o maior número de alumnos 
posible, podería convocarse ós alumnos suspensos. 

 
 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DOS EXAMES 

  A asignatura Grego I presenta unha dobre vertente: práctica e teórica, das cales a práctica 
supón aproximadamente o 70% da cualificación e a teórica o 30%. Estes postulados coinciden cos 
propostos para o exame das Probas de Acceso á Universidade (PAAU): 7 puntos para a práctica e 3 
puntos para a teoría. 
 

PARTE PRÁCTICA 
 Como queda dito, o 70% da asignatura consiste en contidos de índole lingüística: gramática e 
traducción. Os exercicios prácticos vanse propoñer en termos de análise morfosintáctica e traducción, 
é dicir: 
 -Análise morfolóxica das palabras do texto, no xeito en que se indica nas sesións de clase. 
 -Análise sintáctica de ditas palabras, no xeito antedito. 
 -Traducción do texto, que debe ser resultado das dúas fases anteditas e nunca unha 
traducción non xustificada ou non motivada morfosintácticamente. Isto implica que unha traducción, por 
correcta que sexa, non pode ser considerada válida se non está avalada por unha análise 
morfosintáctica mínimamente correcta. Do mesmo xeito, unha análise morfosintáctica correcta debe 
completarse cunha traducción mínimamente correcta. A unha traducción correcta chégase a través 
dunha análise correcta, do contrario atopámonos perante o fruto do chou ou quen sabe se de medios 
fraudulentos. 
 
 O alumnado nunca debe esquecer que traducir non é acertar porque o texto ten un significado 
que depende necesariamente dunhas regras de concordancia e de dependencia, dunhas funcións 
gramaticais. Neste senso, a análise gramatical clásica (suxeito, verbo, complemento directo, 
complemento indirecto, complemento circunstancial, etc.) segue a ser útil e necesaria. 
 

Na traducción consideraranse faltas os erros cometidos tanto na interpretación gramatical 
(morfoloxía e sintaxe) como na léxica (erro na consulta do diccionario). Valorarase positivamente a 
corrección e soltura sintáctica da traducción. Son moi frecuentes os erros e despistes polo mal uso ou 
abuso do diccionario, ó perderse o alumnado por non ter un vocabulario mínimo básico e precisar 
buscalo todo, con tendencia a quedarse nas acepcións últimas ou máis raras. 
 

PARTE TEÓRICA 
 Nesta parte valoraranse, ante todo, os contidos teóricos, pero tamén a claridade, precisión e 
corrección en redacción e ortografía, aspectos de obrigada esixencia nun ensino postobrigatorio e xa 
non digamos nun itinerario de Humanidades. Un exame ca teoría suspensa é un exame suspenso. 
Consideraranse parte teórica as cuestións propostas en termos absolutos, é dicir, as cuestións como 
tales; as cuestións formuladas partindo dun documento escrito (texto histórico ou de calquera outra 
índole) ou gráfico (mapa, gráfica ou ilustración); e tamén as cuestións relativas á lectura de obras 
literarias ou non que o profesor propoña como de lectura obrigatoria. Nas respostas á teoría valorarase 
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tanto o contido -cantidade e calidade de coñecementos- como o xeito en que son expostos -corrección 
e soltura léxica, sintáctica e ortográfica. 
 

CUESTIÓNS METODOLÓXICAS E DESENVOLVEMENTO DAS CLASES 
 O profesor fomentará e valorará moi positivamente a intervención do alumnado nas sesións de 
clase, así como as tarefas e traballos fóra da aula. Preténdese inculcar no alumnado o espíritu analítico 
e crítico respecto dos contidos estudados, que non deben reducirse a unha simple asimilación 
memorística e non significativa. Procurarase que o alumnado sexa quen de relacionar xustificadamente 
a cultura clásica ca actual. 
 

O profesor pode establecer ó longo do curso algunha lectura obrigatoria, de breve extensión; 
tamén pode propoñer tarefas para realizar en horario distinto ó de clase (os comúnmente chamados 
“deberes”) ou traballos pouco complexos. Podría darse o caso de que o trabajo tivese por contido algún 
tema do programa, polo tanto podería ser avaliable; este recurso é previsible no caso de que o profesor 
non dispoña de tempo para desenvolver integramente o programa. 
 
 O profesor valorará moi negativamente as faltas de asistencia a clase inxustificadas. Son moi 
graves os comportamentos que impidan o normal desenvolvemento das clases, polo que tales 
actitudes serán moi negativamente valoradas á hora de cualificar. 
 
 No tocante ás saídas didácticas, este Departamento considera que, axeitadamente propostas, 
estas experiencias poden ser moi fructíferas, pero esta programación non prevé ningunha para o curso 
académico actual. O único membro deste departamento renuncia a improvisar algunha ó longo do 
curso e a participar noutras excursións ou saídas didácticas organizadas por outros departamentos. 
 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
 En liñas xerais, os recursos son os mesmos que os indicados para Cultura Clásica e Latín I. En 
Grego I non se empregará libro de texto, senón un caderno elaborado polo profesor, con todo o 
material da asignatura. Si é obrigatoria e imprescindible, xa dende o comezo de curso, a Gramática 
Griega, Bosch, de Jaime Berenguer Amenós, moi axeitada para a exposición nítida e a explicación 
secuenciada dos complexos contidos gramaticais. O Diccionario Manual Griego-Español. Vox, tamén é 
imprescindible, aínda que non dende o comezo de curso, pois empregarase dun xeito progresivo, a 
medida que a asignatura avance. 
 
 A lectura de Medea, de Eurípides, pode complementarse co seguinte material audiovisual: 
  -Monólogos de Medea, en interpretación de Nuria Espert. Celebración do 75º aniversario do 
Festival de Teatro Clásico de Mérida, TVE, 2008. 
 -Medea, film de Pier Paolo Passolini, con María Callas como Medea. 
 

LATÍN II: 2º  DE BACHARELATO 
 

EXAMES E TRABALLOS. 
O profesor poderá facer o número de exames que considere axeitado. En ningún caso pode 

superarse a asignatura sen facer exames. Non se descarta a realización de exames tipo relectio. Os 
traballos, de realizarse, tratarán sobre aspectos de civilización e literatura, pois o desenvolvemento da 
totalidade destes é imposible ante a escasez de tempo. Poden mellorar a nota final, pero non sustitúen 
ó exame. A base da nota de cada avaliación será o resultado da media aritmética dos exames 
puntuables. Posto que é desexo do profesor que aprobe a asignatura o maior número de alumnos 
posible, poderá convocarse ós alumnos suspensos a exames de recuperación. 
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 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DOS EXAMES 
 A asignatura Latín II presenta unha dobre vertente: práctica e teórica, das cales a práctica 
supón aproximadamente o 70% da cualificación e a teórica o 30%. Estes postulados coinciden cos 
propostos para unha das opcións do exame das Probas de Acceso á Universidade (PAAU): 7 puntos 
para a práctica e 3 puntos para a teoría. 
 

PARTE PRÁCTICA 
 Como queda dito, o 70% da asignatura consiste en contidos de índole lingüística: gramática e 
traducción. Os exercicios prácticos vanse propoñer en termos de análise morfosintáctica e traducción, 
é dicir: 
 
 -Análise morfolóxica das palabras do texto, no xeito en que se indica nas sesións de clase. 
 -Análise sintáctica de ditas palabras, no xeito antedito. 
 -Traducción do texto, que debe ser resultado das dúas fases anteditas e nunca unha 
traducción non xustificada ou non motivada morfosintácticamente. Isto implica que unha traducción, por 
correcta que sexa, non pode ser considerada válida se non está avalada por unha análise 
morfosintáctica mínimamente correcta. Do mesmo xeito, unha análise morfosintáctica correcta debe 
completarse cunha traducción mínimamente correcta. A unha traducción correcta chégase a través 
dunha análise correcta, do contrario atopámonos perante o fruto do chou ou quen sabe se de medios 
fraudulentos. 
 
 O alumnado nunca debe esquecer que traducir non é acertar porque o texto ten un significado 
que depende necesariamente dunhas regras de concordancia e de dependencia, dunhas funcións 
gramaticais. Neste senso, a análise gramatical clásica (suxeito, verbo, complemento directo, 
complemento indirecto, complemento circunstancial, etc.) segue a ser útil e necesaria. Na traducción 
consideraranse faltas os erros cometidos tanto na interpretación gramatical (morfoloxía e sintaxe) como 
na léxica (erro na consulta do diccionario). Valorarase positivamente a corrección e soltura sintáctica da 
traducción. Son moi frecuentes os erros e despistes polo mal uso ou abuso do diccionario, ó perderse o 
alumnado por non ter un vocabulario mínimo básico e precisar buscalo todo, con tendencia a quedarse 
nas acepcións últimas ou máis raras. 

 
PARTE TEÓRICA 

 Nesta parte valoraranse, ante todo, os contidos teóricos, pero tamén a claridade, precisión e 
corrección en redacción e ortografía, aspectos de obrigada esixencia nun ensino postobrigatorio e xa 
non digamos nun itinerario de Humanidades. Un exame ca teoría suspensa é un exame suspenso. 
Consideraranse parte teórica as cuestións propostas en termos absolutos, é dicir, as cuestións como 
tales. Nas respostas á teoría valorarase tanto o contido -cantidade e calidade de coñecementos- como 
o xeito en que son expostos -corrección e soltura léxica, sintáctica e ortográfica. 
 

CUESTIÓNS METODOLÓXICAS E DESENVOLVEMENTO DAS CLASES 
 O profesor fomentará e valorará moi positivamente a intervención do alumnado nas sesións de 
clase, así como as tarefas e traballos fóra da aula. Preténdese inculcar no alumnado o espíritu analítico 
e crítico respecto dos contidos estudados, que non deben reducirse a unha simple asimilación 
memorística e non significativa. Procurarase que o alumnado sexa quen de relacionar xustificadamente 
a cultura clásica ca actual. 
 

O profesor pode establecer ó longo do curso algunha lectura obrigatoria, de breve extensión; 
tamén pode propoñer tarefas para realizar en horario distinto ó de clase (os comúnmente chamados 
“deberes”) ou traballos pouco complexos. Podría darse o caso de que o trabajo tivese por contido algún 
tema do programa, polo tanto podería ser avaliable; este recurso é previsible no caso de que o profesor 
non dispoña de tempo para desenvolver integramente o programa. 
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 O profesor valorará moi negativamente as faltas de asistencia a clase inxustificadas. Son moi 
graves os comportamentos que impidan o normal desenvolvemento das clases, polo que tales 
actitudes serán moi negativamente valoradas á hora de cualificar. 
 
 No tocante ás saídas didácticas, este Departamento considera que, axeitadamente propostas, 
estas experiencias poden ser moi fructíferas, pero esta programación non prevé ningunha para o curso 
académico actual. O único membro deste departamento renuncia a improvisar algunha ó longo do 
curso e a participar noutras excursións ou saídas didácticas organizadas por outros departamentos. 
 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
 En Latín II non se empregará libro de texto, senón un caderno elaborado polo profesor (Latín II, 
Parte I: Lengua), cos contidos gramaticais e textos de traducción. Para os contidos teóricos traballarase 
co caderno Latín II, Parte II: Literatura. Si é obrigatoria e imprescindible, xa dende o comezo de curso, 
o Diccionario Latino-Español, Español-Latino, Vox 
 

 GREGO II: 2º  DE BACHARELATO 
 

EXAMES E TRABALLOS 
O profesor poderá facer o número de exames que considere axeitado. En ningún caso pode 

superarse a asignatura sen facer exames. Os traballos poden mellorar a nota final, pero non sustitúen ó 
exame. A base da nota de cada avaliación será o resultado da media aritmética dos exames 
puntuables. Posto que é desexo do profesor que aprobe a asignatura o maior número de alumnos 
posible, podería convocarse ós alumnos suspensos. 
 

 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DOS EXAMES 
 A asignatura Grego II amosa unha dobre vertente: práctica e teórica, das cales a práctica 
supón aproximadamente o 70% da cualificación e a teórica o 30%. Estes postulados coinciden cos 
propostos para o exame das Probas de Acceso á Universidade (PAAU): 7 puntos para a práctica e 3 
puntos para a teoría. 
 

PARTE PRÁCTICA 
 Como queda dito, o 70% da asignatura consiste en contidos de índole lingüística: gramática e 
traducción. Os exercicios prácticos vanse propoñer en termos de análise morfosintáctica e traducción, 
é dicir: 
 
 -Análise morfolóxica das palabras do texto, no xeito en que se indica nas sesións de clase. 
 -Análise sintáctica de ditas palabras, no xeito antedito. 
 -Traducción do texto, que debe ser resultado das dúas fases anteditas e nunca unha 
traducción non xustificada ou non motivada morfosintácticamente. Isto implica que unha traducción, por 
correcta que sexa, non pode ser considerada válida se non está avalada por unha análise 
morfosintáctica mínimamente correcta. Do mesmo xeito, unha análise morfosintáctica correcta debe 
completarse cunha traducción mínimamente correcta. A unha traducción correcta chégase a través 
dunha análise correcta, do contrario atopámonos perante o fruto do chou ou quen sabe se de medios 
fraudulentos. 
 
 O alumnado nunca debe esquecer que traducir non é acertar porque o texto ten un significado 
que depende necesariamente dunhas regras de concordancia e de dependencia, dunhas funcións 
gramaticais. Neste senso, a análise gramatical clásica (suxeito, verbo, complemento directo, 
complemento indirecto, complemento circunstancial, etc.) segue a ser útil e necesaria. 
 

Na traducción consideraranse faltas os erros cometidos tanto na interpretación gramatical 
(morfoloxía e sintaxe) como na léxica (erro na consulta do diccionario). Valorarase positivamente a 
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corrección e soltura sintáctica da traducción. Son moi frecuentes os erros e despistes polo mal uso ou 
abuso do diccionario, ó perderse o alumnado por non ter un vocabulario mínimo básico e precisar 
buscalo todo, con tendencia a quedarse nas acepcións últimas ou máis raras. 
 

PARTE TEÓRICA 
 Nesta parte valoraranse, ante todo, os contidos teóricos, pero tamén a claridade, precisión e 
corrección en redacción e ortografía, aspectos de obrigada esixencia nun ensino postobrigatorio e xa 
non digamos nun itinerario de Humanidades. Un exame ca teoría suspensa é un exame suspenso. 
 
 Consideraranse parte teórica as cuestións propostas en termos absolutos, é dicir, as cuestións 
como tales; as cuestións formuladas partindo dun documento escrito (texto histórico ou de calquera 
outra índole) ou gráfico (mapa, gráfica ou ilustración); e tamén as cuestións relativas á lectura de obras 
literarias ou non que o profesor propoña como de lectura obrigatoria. Nas respostas á teoría valorarase 
tanto o contido -cantidade e calidade de coñecementos- como o xeito en que son expostos -corrección 
e soltura léxica, sintáctica e ortográfica. 
 

CUESTIÓNS METODOLÓXICAS E DESENVOLVEMENTO DAS CLASES 
 O profesor fomentará e valorará moi positivamente a intervención do alumnado nas sesións de 
clase, así como as tarefas e traballos fóra da aula. Preténdese inculcar no alumnado o espíritu analítico 
e crítico respecto dos contidos estudados, que non deben reducirse a unha simple asimilación 
memorística e non significativa. Procurarase que o alumnado sexa quen de relacionar xustificadamente 
a cultura clásica ca actual. 
 

O profesor pode establecer ó longo do curso algunha lectura obrigatoria, de breve extensión; 
tamén pode propoñer tarefas para realizar en horario distinto ó de clase (os comúnmente chamados 
“deberes”) ou traballos pouco complexos. Podría darse o caso de que o trabajo tivese por contido algún 
tema do programa, polo tanto podería ser avaliable; este recurso é previsible no caso de que o profesor 
non dispoña de tempo para desenvolver integramente o programa. 
 
 O profesor valorará moi negativamente as faltas de asistencia a clase inxustificadas. Son moi 
graves os comportamentos que impidan o normal desenvolvemento das clases, polo que tales 
actitudes serán moi negativamente valoradas á hora de cualificar. 
 
 No tocante ás saídas didácticas, este Departamento considera que, axeitadamente propostas, 
estas experiencias poden ser moi fructíferas, pero esta programación non prevé ningunha para o curso 
académico actual. O único membro deste departamento renuncia a improvisar algunha ó longo do 
curso e a participar noutras excursións ou saídas didácticas organizadas por outros departamentos. 
 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
 En Grego II non se empregará libro de texto, senón un caderno elaborado polo profesor, con 
todo o material da asignatura. Si é obrigatoria e imprescindible, xa dende o comezo de curso, a 
Gramática Griega, Bosch, de Jaime Berenguer Amenós, moi axeitada para a exposición nítida e a 
explicación secuenciada dos complexos contidos gramaticais. O Diccionario Manual Griego-Español. 
Vox, tamén é imprescindible, xa dende o comezo de curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 



76 

 

 

 AVALIACIÓN DE ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDENTES 
 
 I. CONTIDOS, ACTIVIDADES E PLAN DE TRABALLO 
 
 Os contidos son os mesmos que os establecidos para os restantes alumnos, salvo as 
lecturas, que quedan excluidas do programa para os alumnos con asignaturas pendentes. Os contidos 
da asignatura recóllense nos cadernos elaborados polo profesor, nos que tamén se atopan as 
actividades prácticas (fundamentalmente frases e textos para análise morfosintáctica e traducción), 
clasificadas segundo cada tema. O recomendable é que o alumno realice as actividades do caderno, 
para logo ser corrixidas polo profesor. Para a explicación de contidos e a resolución de dúbidas, 
alumno e profesor establecerán, se é necesario, momento e lugar axeitado para ambos: titorías, 
recreos ou incluso na clase de 2º de Bacharelato, se o alumno cursa a materia en cuestión. 
 
 II. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
  
 Para avaliar ó alumnado con asignaturas pendentes de 1º de Bacharelato (Latín I e Grego I) 
seguiranse os mesmos criterios que para o restante alumnado, polo que remitimos ós criterios 
recollidos nesta mesma programación. En liñas xerais, a avaliación realizarase tendo en conta dúas 
partes, práctica e teórica, das cales a práctica supón aproximadamente o 70% da cualificación e a 
teórica o 30%. Para superar a asignatura é imprescindible obter o 50% en cada parte, de xeito que o 
alumnado debe demostrar certos coñecementos teóricos e non soamente prácticos.  
 

PARTE PRÁCTICA 
 
 Como queda dito, o 70% da asignatura consiste en contidos de índole lingüística: gramática e 
traducción. Os exercicios prácticos vanse propoñer en termos de análise morfosintáctica e traducción, 
é dicir: 
 -Análise morfolóxica das palabras do texto, no xeito en que se indica nas sesións de clase. 
 -Análise sintáctica de ditas palabras, no xeito antedito. 
 -Traducción do texto, que debe ser resultado das dúas fases anteditas e nunca unha 
traducción non xustificada ou non motivada morfosintácticamente. Isto implica que unha traducción, por 
correcta que sexa, non pode ser considerada válida se non está avalada por unha análise 
morfosintáctica mínimamente correcta. Do mesmo xeito, unha análise morfosintáctica correcta debe 
completarse cunha traducción minimamente correcta. A unha traducción correcta chégase a través 
dunha análise correcta, do contrario atopámonos perante o fruto do chou ou quen sabe se de medios 
fraudulentos. 
 

O alumnado nunca debe esquecer que traducir non é acertar porque o texto ten un significado 
que depende necesariamente dunhas regras de concordancia e de dependencia, dunhas funcións 
gramaticais. Neste senso, a análise gramatical clásica (suxeito, verbo, complemento directo, 
complemento indirecto, complemento circunstancial, etc.) segue a ser útil e necesaria. 
 

Na traducción consideraranse erros os cometidos tanto na interpretación gramatical (morfoloxía 
e sintaxe) como na léxica (consulta do diccionario). Valorarase positivamente a corrección e soltura 
sintáctica da traducción. Son moi frecuentes os erros e despistes polo mal uso ou abuso do diccionario, 
ó perderse o alumnado por non ter un vocabulario mínimo básico e necesitar buscalo todo, con 
tendencia a quedarse nas acepcións últimas ou máis raras. 
 

PARTE TEÓRICA 
 
 Consideraranse parte teórica as cuestións propostas en termos absolutos, é dicir, as cuestións 
como tales; as cuestións formuladas partindo dun documento escrito (texto histórico ou de calquera 
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outra índole) ou gráfico (mapa, gráfica ou ilustración). Nesta parte valoraranse, ante todo, os contidos 
teóricos (cantidade e calidade dos coñecementos), pero tamén o xeito en como son expostos: 
claridade, precisión e corrección en redacción e ortografía, aspectos de obrigada esixencia nun ensino 
postobrigatorio e xa non digamos nun itinerario de Humanidades. Un exame ca teoría suspensa é un 
exame suspenso.  As faltas na expresión escrita poderán ser penalizadas se son graves e 
reiterativas. A única diferencia con respecto á parte teórica do exame ordinario é que non se esixirán 
as lecturas das obras establecidas para o curso 
  
 III. DESENVOLVEMENTO DA AVALIACIÓN DURANTE O CURSO 
 
 Aínda que o alumno curse tamén a asignatura correspondente en 2º de Bacharelato (Latín II 
ou Grego II), é obrigatorio realizar alomenos un exame, con carácter de exame final, a finais de 
abril. Para facilitar a superación da asignatura pendente, este exame final non exclúe a realización de 
cantos exames eliminatorios de carácter parcial o alumno poida e queira facer ao longo do curso, 
sempre que o horario o permita e este mecanismo sexa de proveito. Esta estratexia de eliminación de 
materia avaliable non exclúe o cumprimento dos criterios de avaliación descritos anteriormente. 
 
 É moi importante destacar que os alumnos que cursen Latín II e/ou Grego II, e ademáis teñan 
pendentes Latín I e/ou Grego I, non teñen automaticamente aprobadas estas pendentes de 1º de 
Bacharelato se superan as de 2º de Bacharelato. O aprobado na asignatura de 2º non implica o 
aprobado na de 1º, xa que os elementos curriculares non son totalmente coincidentes, nin no tocante 
aos contidos nin no seu grao de dificultade.  
 

PLANS DE TRABALLO E ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO  
PARA A SUPERACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 

 
ESO 

 
Ao inicio do curso, recomendarase ao alumnado a consecución dos obxectivos ao longo do 

curso, dunha forma gradual, sen perxuício de que os alumnos con materias pendentes opten por 
organizar o traballo pola súa conta e avaliarse só no exame final.  

 
Práctica. Elaboración dos materiais do caderno da asignatura ou doutros de dificultade afín 

que o profesor pode proporcionar no caso de que os do caderno non sexan suficientes. É obrigatorio 
que o alumno entregue estes materiais para ser corrixidos e comentados polo profesor. 

 
Teórica. Realización de modelos de exame, con toda a variedade posible de cuestión: 

preguntas curtas ou temáticas, e comentarios de texto, mapas ou imaxes, mapas, etc. O alumno con 
asignatura pendente non queda exento das lecturas obrigatorias. 

 
En todo caso, as superación da asignatura pendente queda supeditada sempre á superación 

dos exames, parciais ou final, segundo o caso, e nunca exclusivamente a outro tipo de actividades 
sustitutivas das probas escritas. As tarefas anteditas (prácticas e teóricas) matizarán a cualificación 
final. A superación da asignatura esixe a superación de tódalas partes das mesma, práctica e teoría, 
conforme ó xa establecido nesta programación no apartado da avaliación. 

 
Se o alumno opta só polo exame final, este constará de parte práctica (análise 

morfosintáctica e tradución de texto e/ou frases) e parte teórica (organizada segundo os tres 
trimestres, coa variedade de cuestións anteditas). 

 
No caso de alumnado de Bacharelato con horas libres coincidentes coas horas da asignatura 

pendente, o profesor animará a aquel a asistir ás clases como medida de reforzo, sempre e cando a 
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súa asistencia non sexa perxudicial para o desenvolvemento das sesións de clase, debido a aspectos 
como a carencia de espacio na aula ou conductas disruptivas. 

 
BACHARELATO 

 
Ao inicio do curso, recomendarase ao alumnado a consecución dos obxectivos ao longo do 

curso, dunha forma gradual, sen perxuício de que os alumnos con materias pendentes opten por 
organizar o traballo pola súa conta e avaliarse só no exame final.  

 
Práctica. Elaboración dos exercicios do libro de texto ou doutros de dificultade afín que o 

profesor pode proporcionar no caso de que os do libro non sexan suficientes. O recomendable é que o 
alumno entregue estes materiais para ser corrixidos e comentados polo profesor. 

 
Teórica. Realización de modelos de exame, con toda a variedade posible de cuestión: 

preguntas curtas ou temáticas, e comentarios de texto, mapas ou imaxes, mapas, etc. O alumno con 
asignatura pendente non queda exento das lecturas obrigatorias. 

 
En todo caso, as superación da asignatura pendente queda supeditada sempre á superación 

dos exames, parciais ou final, segundo o caso, e nunca exclusivamente a outro tipo de actividades 
sustitutivas das probas escritas. As tarefas anteditas (prácticas e teóricas) matizarán a cualificación 
final. A superación da asignatura esixe a superación de tódalas partes das mesma, práctica e teoría, 
conforme ó xa establecido nesta programación no apartado da avaliación. 

 
Se o alumno opta só polo exame final, este constará, no caso de Latín,  de parte práctica 

(análise morfosintáctica e tradución de texto e/ou frases) e parte teórica (organizada segundo os tres 
trimestres, coa variedade de cuestións anteditas); no caso de Cultura Clásica, só de parte teórica. 

 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
ESO 
 

 Aínda que o abano de instrumentos de avaliación é amplo, o mellor mecanismo para avaliar os 
contidos, procedementos e actitudes é a proba persoal escrita (ou oral, moi ocasionalmente), unha ou 
varias, na que cremos interesante recurrir á variedade: preguntas curtas ou de tema, preguntas tipo 
test, preguntas verdadeiro/falso, comentarios de texto, de mapas ou de imaxes, etc. Para matizar a 
cualificación final, que en esencia é a da proba persoal, poderase ter en conta a valoración da 
actitude do alumno na clase, entendida en sentido amplo: puntualidade, conducta, interese e 
curiosidade pola asignatura, participación. Pero estes últimos aspectos nunca serán determinantes 
para superar a asignatura. 

 
BACHARELATO 
 

 O mellor mecanismo para avaliar os contidos, procedementos e actitudes é a proba persoal 
escrita (ou oral, moi ocasionalmente), unha ou varias, na que cremos interesante recurrir á variedade: 
preguntas curtas ou de tema, preguntas tipo test, preguntas verdadeiro/falso, comentarios de texto, de 
mapas ou de imaxes, etc. Traballos de investigación fóra da aula, sempre e cando esixan certo 
esforzo persoal e crítico, e non sexan unha mera reproducción da información tirada doutras fontes. 
Para matizar a cualificación final, que en esencia é a da proba persoal, poderase ter en conta a 
valoración da actitude do alumno na clase, entendida en sentido amplo: puntualidade, conducta, 
interese e curiosidade pola asignatura, participación. Pero estes últimos aspectos nunca serán 
determinantes para superar a asignatura. 
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PROCEDEMENTOS PARA REALIZAR A AVALIACIÓN INICIAL 
 
Ao inicio de cada período significativo do ensino, especialmente de cada curso académico, é 

de gran utilidade realizar unha avaliación inicial para determinar o grao de formación e interese do 
alumnado. Isto permite adoptar a estratexia máis axeitada desde o principio ao comprobar as 
características do grupo en xeral e dos alumnos en particular. 

 
Na ESO hai que ter en conta que, aínda que non é frecuente, algúns alumnos puideron cursar 

xa Cultura Clásica ou Latín, en tanto que para outros son asignaturas totalmente novas. Polo tanto a 
avaliación debe ser aberta e destinada a comprobar competencias comunicativas na escrita, grao de 
coñecemento de contidos de cultura clásica que á súa vez poderíamos calificar de “cultura xeral” e grao 
de interese. Proponse unha redacción, a modo de proba escrita non calificable, na que o alumno 
expoña que entende por Cultura Clásica e os seus coñecementos de Grecia e Roma; se non é quen de 
elaborar esta redacción, podense plantexar cuestións máis relacionadas cos seus intereses 
personales: por que escolleu a asignatura, que espera dela, etc. 

 
No 1º de Bacharelato a situación e similar, e así tamén a avaliación, en tanto que en 2º o 

alumnado é xa coñecido e a información que deles se ten moi abundante, o que non exclúe a 
realización dunha proba de análise morfosintáctica e tradución. 

 
En tódolos casos, o profesor recabará abundante información persoal e académica do 

alumno a primeira semana de clase, a través dun cuestionario que o alumno debe cubrir, con dúas 
partes ben diferenciadas: unha de datos persoais e outra relativa a motivacións, preferencias, 
aspiracións, estratexias de estudo e aprendizaxe, grao de determinación no tocante ó seu futuro 
académico e persoal, etc; parte esta que aporta información moi valiosa para coñecer mellor ao 
alumnado. 

 
PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN 

  
A Programación Didáctica é un documento dinámico e aberto, que terá que recibir os axustes 

necesarios segundo as circunstancias que implica o proceso de ensino-aprendizaxe: características do 
alumnado, horas lectivas disponibles, eventuais imprevistos, etc. Estes factores e outros poden levar a 
modificacións e axustes puntuais. Propoñemos unha avaliación tamén tripartita, como no caso do 
alumnado: 
 

a) Avaliación inicial. Ao comezar cada curso académico, a Programación será revisada e 
incorporaránse a ela os axustes feitos durante o curso anterior. 

 
b) Avaliación procesual. O carácter aberto da Programación permite ir facendo axustes 

durante o curso. Como non é operativo ir incorporándoos á programación durante o curso, estes 
cambios quedarán reflexados en tódalas actas do Departamento de Latín. No caso de que non haxa 
tales, na acta farase constar que a Programación desenvólvese conforme ó establecido no documento.   

 
c) Avaliación final ou sumativa. Presenta dúas vertentes. Por unha banda, os resultados 

académicos mesmos, que aportan información sobre o cumplimento da Programación, aínda que por 
suposto tamén inciden outros factores, como os devanditos: alumnado, horas de clase, imprevistos… 
Por outra banda, a reflexión sobre a necesidade de incorporar eses axustes para o curso seguinte, que 
se reflectirán no documento do curso académico seguinte. Tamén no Libro de Actas do Departamento, 
na última acta do curso que remata, despois dos exames de setembro, farase unha valoración 
avaliadora dos resultados académicos en relación á Programación didáctica. 
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CRITERIOS DE PUNTUACIÓN NOS EXAMES ESCRITOS 
 
 A casuística en erros e acertos nas probas escritas é moi variada, especialmente nas probas 
de análise morfosintáctica e tradución. Tentaremos dar unhas pautas o máis obxectivas posibles para 
avaliar os erros: 
 
 1. MORFOLOXÍA 
 
 Nominal 
 a) Non rodea o caso correcto ou rodéao incorrectamente....... Ata -0'1. 
 b) Non analiza o caso ou analízao incorrectamente................ Ata -0'5. 
 
 Verbal 
 a) Analiza de forma incompleta a forma verbal....... Ata -0'1 por cada dato. 
 b) Analiza incorrectamente o tempo verbal ............. Ata -0'5. 
  
 2. SINTAXE 
 
 a) Analiza incorrectamente ou non analiza unha función sintáctica ........ Ata 0'5. 
 b) Considéranse graves os erros seguintes: CD con verbo copulativo, CD con voz pasiva, CD 
con preposición latina....... Ata 0'5. 
 
 Subordinación 
 a) Non identifica e non sinala o tipo de subordinada..... Ata 0'5. 
 b) Nas oracións subordinadas adxectivas ou de relativo, non analiza correctamente a función 
do relativo........ Ata 0'5. 
 
 3. TRADUCIÓN  
 
 a) Erra na elección dos significados aportados polo dicionario: 
 -Se a elección no afecta significativamente ao sentido da frase...... Ata 0'2. 
 -Se a elección afecta significativamente ao sentido da frase ...........Ata 0'5. 
 
 b) Traduce incorrectamente, pese a telo morfolóxicamente ben analizado, o número....... Ata 
0'2.  
 
 c) Traduce incorrectamente, pese a telo morfolóxicamente ben analizado,  o tempo verbal........ 
Ata 0'5. 
 
 d) Hai que recordar que unha tradución válida é aquela que responde a unha análise 
morfosintáctica correcta. En caso contrario, a tradución non poderá ser avaliada como correcta, e 
unicamente pode valorarse con un 0'2 como máximo. 
 
 4. EXPRESIÓN ESCRITA 
 
 a) Redacta de forma deficiente...... Ata 0'5. 
 b) Comete faltas de ortografía de forma sistemática .......... Ata 0'1 por cada falta, penalizadas 
unha soa vez se é a mesma falta na mesma palabra.  
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Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino 
e a práctica docente 

 

 
Cunha serie de instrumentos avaliaremos o proceso de ensino-aprendizaxe, concretando catro aspectos 
fundamentais para reflexionar sobre a práctica docente: 
 
1. PLANIFICACIÓN 

 
 

 INDICADORES 

PL
AN

IF
IC

AC
IÓ

N 

 
1. Programa a materia tendo en conta os estándares de 

aprendizaxe previstos nas leis educativas. 

2.  Programa a materia tendo en conta o tempo dispoñible para 
o seu desenvolvemento 

3. Selecciona e secuencia de forma progresiva os contidos da 
programación de aula tendo en conta as particularidades de 
cada un dos grupos de estudantes. 

4. Programa actividades e estratexias en función dos estándares 
de aprendizaxe. 

5. Planifica as clases de modo flexible, preparando actividades e 
recursos axustados á programación de aula e ás necesidades 
e aos intereses do alumnado. 

6. Establece os criterios, procedementos e os instrumentos de 
avaliación e autoevaluación que permiten facer o seguimento 
do progreso de aprendizaxe dos seus alumnos. 

7. Coordínase co profesorado doutros departamentos que poidan 
ter contidos afíns á súa materia. 



82 

 

 

2. MOTIVACIÓN DO ALUMNADO 
 
 

 
INDICADORES 

MO
TI

VA
CI

ÓN
 D

O 
AL

UM
NA

DO
 

1. Proporciona un plan de traballo ao principio de cada unidade. 

2. Expón situacións que introduzan a unidade (lecturas, 
debates, diálogos…). 

3. Relaciona as aprendizaxes con aplicacións reais ou coa 
súa funcionalidade. 

5. Informa os progresos conseguidos e as dificultades 
atopadas. 

5. Relaciona os contidos e as actividades cos intereses do 
alumnado. 

6. Estimula a participación activa dos estudantes na clase. 

7. Promove a reflexión dos temas tratados. 
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3. DESENVOLVEMENTO DO ENSINO 
 
 

 
INDICADORES 

DE
SE

NV
OL

VE
ME

NT
O 

DO
 E

NS
IN

O 

1. Resume as ideas fundamentais discutidas antes de pasar a 
unha nova unidade ou tema con mapas conceptuais, 
esquemas 

2. Cando introduce conceptos novos, relaciónaos, se é 
posible, cos xa coñecidos; intercala preguntas aclaratorias; 
pon exemplos... 

3. Ten predisposición para aclarar dúbidas e ofrecer asesorías 
dentro e fóra das clases. 

4. Optimiza o tempo dispoñible para o 
desenvolvemento de cada unidade didáctica. 

5. Utiliza axuda audiovisual ou doutro tipo para apoiar os 
contidos na aula. 

6. Promove o traballo cooperativo e mantén unha 
comunicación fluída cos estudantes. 

7. Desenvolve os contidos dunha forma ordenada e 
comprensible para os alumnos. 

8. Expón actividades que permitan a adquisición dos 
estándares de aprendizaxe e as destrezas propias da 
etapa educativa. 

9. Expón actividades grupales e individuais. 
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4. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO APRENDIZAXE 
 
 

 
INDICADORES 

SE
GU

IM
EN

TO
 E

 A
VA

LI
AC

IÓ
N 

DO
 P

RO
CE

SO
 D

E 
EN

SI
NO

 A
PR

EN
DI

ZA
XE

. 

1. Realiza a avaliación inicial ao principio de curso para 
axustar a programación ao nivel dos estudantes. 

2. Detecta os coñecementos previos de cada unidade 
didáctica. 

3. Revisa, con frecuencia, os traballos propostos na aula e 
fóra dela. 

4. Proporciona a información necesaria sobre a 
resolución das tarefas e como pode melloralas. 

5. Corrixe e explica de forma habitual os traballos e as 
actividades dos alumnos e as alumnas, e dá pautas para 
a mellora das súas aprendizaxes. 

6. Utiliza suficientes criterios de avaliación que atendan 
de maneira equilibrada a avaliación dos diferentes 
contidos. 

7. Favorece os procesos de autoevaluación e coevaluación. 

8. Propón novas actividades que faciliten a 
adquisición de obxectivos cando estes non foron 
alcanzados suficientemente. 

9. Propón novas actividades de maior nivel cando os 
obxectivos foron alcanzados con suficiencia. 

10. Utiliza diferentes técnicas de avaliación en función dos 
contidos, o nivel dos estudantes, etc. 

11. Emprega diferentes medios para informar os resultados 
aos estudantes e aos pais. 
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Indicadores de logro para avaliar 
a programación didáctica 

 

 
A autoavaliación do docente e da súa programación ven recollida nunha dobre vertente: 

 

• Práctica diaria de recollida de datos e reaxustes entre o programado e 
o realizado, ou os resultados esperados dunha actividade e a posta 
en practica real. 

 
• A confección e autocumplimentacion dun cuestionario final de 

avaliación dos aspectos da unidade e de practíca docente, para 
analizar o deseño das unidades e o proceso de ensinanza e anotar os 
reaxustes pertinentes. 

 
Ao final do curso, realizaremos unha avaliación global do proceso de 
ensinanza, cunha dobre vertente tamén: por unha banda, recolleremos as 
opinións do alumnado e, por outro, todas as nosas reflexións de 
autoavaliación docente na Memoria do Departamento, co fin de que poida 
servir de axuda en futuras actuacións docentes. 
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ADAPTACIÓNS DA PROGRAMACIÓN AO CONTEXTO DO COVID-19 
Curso 2020-2021 

 
 LATÍN II 
 
 0. PRINCIPIOS XERAIS 
 
 Ata finais de outubro dedicaremos as sesións de clase a repasar os contidos prácticos 
do curso pasado, e sobre todo a impartir de novo os que se desenvolveron nas clases 
telemáticas, xa que obviamente as condicións destas sesións a distancia non son as mellores 
para asimilar ditos contidos.  
 
 Cara a mediados ou finais de outubro realizarase unha proba escrita para valorar o nivel 
dos alumnos, tras do período de suspensión de clases e dos repasos iniciais deste curso. Esta 
proba aportará tamén a información necesaria para as sesións de avaliación inicial, que en este 
curso se van realizar tamén no Bacharelato e non só na ESO. 
 
 En esencia, os bloques de contidos prácticos que se van repasar e impartir a comezo de 
curso son os seguintes: 
 
 Contidos de 1º de Bacharelato, que se van repasar:  
 -Declinación completa. 
 -Graos do adxectivo. 
 -Conxugación: tempos verbais do modo indicativo e da voz activa. Voz pasiva. 
 -Determinantes e pronomes: demostrativos, identificadores e persoais. 
 -Dativo posesivo. Locativo. 
 -Análise morfolóxica e sintáctica, e tradución. 
 -Vocabulario. 
 
 Contidos novos de 1º Bacharelato, que se van impartir: 
 -Pronomes relativos: a oración subordinada adxectiva ou de relativo. 
 
 Contidos novos de 2º Bacharelato, que se van impartir: 
 -O participio. Oracións de participio. 
 -Usos e valores do cum. Oracións subordinadas con cum. 
 -Análise morfolóxica e sintáctica, e tradución, de textos de nivel medio de Eutropio e das 
PAU. 
 
 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. 
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 Estándares de aprendizaxe 
 -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. 
 -LA1B3.4.2. Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente 
para cada palabra o paradigma de flexión correspondente. 
 
 
 BLOQUE 4. SINTAXE 
 
 Contidos 
 -B4.1. Elementos da oración. 
 -B4.2. Casos latinos. 
 -B4.3. Concordancia. 
 -B4.4. Oración simple: oracións atributivas e predicativas. 
 
 Criterios de avaliación 
 
 -B4.1. Coñecer e analizar as funcións das palabras na oración. 
 -B4.2. Coñecer os nomes dos casos latinos, identificar as principaisfuncións que realizan 
na oración e saber traducir os casos á lingua materna adecuadamente. 
 -B4.3. Recoñecer as regras de concordancia nalingua latina e a súa correspondencia no 
galego e castelán. 
 
 Estándares de aprendizaxe 
 -LA1B4.1.1. Analiza morfoloxica 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. 
 -LA1B4.2.1. Enumera correctamente os nomes dos casos que existen na flexión nominal 
e pronominal latina, explica as súasfuncións dentro da oración e ilustra con exemplos a forma 
axeitada de traducilos. 
 -LA1B4.3.1. Recoñece nos textos as regras e a concordancia latina. 
 
 BLOQUE 6. TEXTOS 
 
 Contidos 
 -B6.1. Análisemorfolóxica e sintáctica. 
 -B6.3. Iniciación ás técnicas de tradución. 
 
 Criterios de avaliación 
 -B6.1. Coñecer e aplicar os coñecementosmorfolóxicos e sintácticos da lingua latina 
para a interpretación e a tradución de textos de dificultade progresiva. 
 
 Estándares de aprendizaxe 
 -LA1B6.1.1. Utiliza adecuadamente a análisemorfolóxica e sintáctica de textos de 
dificultade graduada, para efectuar correctamente a súatradución. 



 

 

 GREGO II 
 
 0. PRINCIPIOS XERAIS 
 
 Ao igual que en Latín II, ata finais de outubro dedicaremos as sesións de clase a repasar os contidos do curso pasado, 
e sobre todo a impartir de novo os que se desenvolveron nas clases telemáticas, xa que obviamente as condicións destas 
sesións a distancia non son as mellores para asimilar ditos contidos.  
 
 Cara a mediados ou finais de outubro realizarase unha proba escrita para valorar o nivel dos alumnos, tras do período 
de suspensión de clases e dos repasos iniciais deste curso. Esta proba aportará tamén a información necesaria para as sesións 
de avaliación inicial, que en este curso se van realizar tamén no Bacharelato e non só na ESO. 
 
 En esencia, os bloques de contidos prácticos que se van repasar e impartir a comezo de curso son os seguintes: 
 
 
 Contidos de 1º de Bacharelato, que se van repasar:  
 -Declinación. 
 -Graos do adxectivo. 
 -Conxugación: presente, futuro e pretérito imperfecto de indicativo, infinitivo.. 
 -Análise morfolóxica e sintáctica, e tradución. 
 -Vocabulario. 
 
 Contidos novos de 1º Bacharelato, que se van impartir: 
 -Declinación dos temas en es/os. 
 -Conxugación: aoristo, pretérito perfecto, pretérito pluscuamperfecto. 
 -Determinantes e pronomes: demostrativos, identificadores e persoais. 
 -Pronomes relativos: a oración subordinada adxectiva ou de relativo. 
 
 Contidos novos de 2º Bacharelato, que se van impartir: 
 -O participio. As oracións de participio. 
 -Análise morfolóxica e sintáctica, e tradución, de textos de nivel medio de Eutropio e das PAU. 
 
 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. 
 
 CULTURA CLÁSICA, LATÍN I, GREGO I. Non proceden nestas materias as medidas tomadas para Latín II e Grego II, 
xa que son novas para o alumnado e non as cursaron nunca.  Ora ben, nelas farase tamén unha proba de coñecementos 
básicos relacionados con elas (xeografía, historia, lingua, literatura) así como de expresión escrita. Esta proba será a 
información básica para a valoración do alumnado nas sesións de avaliación inicial.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ESCENARIOS DE ENSINO-APRENDIZAXE NO CONTEXTO DO COVID-19 
Curso 2020-2021 

 
 I. ENSINO NON PRESENCIAL 
 
 Realizarase mediante a aula virtual e webex. A impartición dos contidos, tanto teóricos como prácticos, será similar á 
feita no ensino presencial: explicación dos contidos gramaticais e tradución, así como explicación dos contidos teóricos. Para as 
clases prácticas dispoñemos dos cadernos, elaborados polo profesor, que os alumnos xa teñen, e onde se recollen as prácticas 
e contidos teóricos. Ademais, cada alumno contará cun dicionario, seu propio ou facilitado polo departamento de latín.  
 
 Tal e como quedou disposto na organización do centro, as sesións de clase terán lugar no mesmo horario lectivo 
ordinario establecido para o curso, e procurarase, na medida do posible, que non superen en moito os trinta minutos 
recomendados pola administración educativa. 
 
 Para a avaliación do alumnado, tanto a inicial como a progresiva, contamos ademais cos informes incorporados á aula 
virtual, nos cales podemos observar cales son os coñecementos previos dos alumnos, aínda que no caso das asignaturas deste 
departamento o profesor lle impartiu as asignaturas o curso pasado e polo tanto o seu nivel de coñecemento con respecto aos 
seus alumnos é satisfactorio. 
 
 1. CULTURA CLÁSICA, 3º ESO. Como esta asignatura carece de contidos prácticos relevantes, salvo a realización de 
exercicios de reforzo, as dúas modalidades non afectan demasiado á organización das clases.  
 
 Clases presenciais: explicación dos contidos teóricos da asignatura, a través de material proporcionado polo profesor e 
do libro de texto que todos os alumnos teñen. Breve explicación do funcionamento da aula virtual. 
 
 Clases a distancia: corrección de exercicios de reforzo do explicado en clases presenciais, aínda que tamén se 
poderían impartir contidos teóricos. Os materiais serán facilitados a través da aula virtual, complemento das videoconferencias. 
 
 SISTEMA DE AVALIACIÓN 
 
 Ante a imposibilidade de realizar probas presenciais, a avaliación consistirá na valoración dos materiais que o alumnado 
entregue a través da aula virtual, que consistirán en exercicios sobre os temas teóricos impartidos, así como de vocabulario. 
Para o cálculo da cualificación terase en conta a valoración do traballo entregado polo alumnado (7 puntos) e da súa actitude 
respecto á asignatura nas sesións virtuais, incluída a asistencia (3 puntos). 
 
 2. LATÍN I E GREGO I, 1º BACHARELATO. Estas asignaturas baséanse en gran medida nos contidos prácticos de 
análise morfosintáctica e tradución de frases e textos.   
 
 Clases presenciais: explicación dos contidos teóricos gramaticais da asignatura ante todo, e corrección das prácticas 
feitas en clase ou fóra dela. Breve explicación do funcionamento da aula virtual. 
 
 Clases a distancia: explicación dos contidos teóricos que non gramaticais, que son menos prioritarios. Os máis doados 
poderían ser preparados polo alumnado, que en todo caso formularía as súas dúbidas nas clases presenciais ou a distancia.  
 
 3. LATÍN II E GREGO II, 2º BACHARELATO. Estas asignaturas presentan unhas características similares ás de Latín I 
e Grego I, polo tanto a estratexia é a mesma: traballar con preferencia os contidos prácticos de análise morfosintáctica e 
tradución de frases e textos, fundamentais ademais para as probas ABAU.  
 
 Clases presenciais: explicación dos contidos teóricos gramaticais da asignatura ante todo, e corrección das prácticas 
feitas en clase ou fóra dela, que serán sobre todo exames das ABAU. Breve explicación do funcionamento da aula virtual. 
 



 

 

 Clases a distancia: explicación dos contidos teóricos non gramaticais, que son menos prioritarios. Os máis doados 
poderían ser preparados polo alumnado, que en todo caso formularía as súas dúbidas nas clases presenciais ou a distancia.  
 
 SISTEMA DE AVALIACIÓN 
 
 Ante a imposibilidade de realizar probas presenciais, a avaliación consistirá na valoración dos materiais que o alumnado 
entregue a través da aula virtual, que consistirán en exercicios de morfosintaxe e tradución, así como de vocabulario. Tamén se 
podería realizar algún examen na sesión de clase virtual, proporcionando sempre ao alumnado o vocabulario. O mesmo cabe 
dicir dos contidos teóricos, que poderán incluír algún tipo de traballo persoal ou investigación para garantir o carácter persoal do 
traballo realizado. Manterase o mesmo peso de cada parte: 70% parte práctica e 30% parte teórica.  
 
 II. ENSINO A DISTANCIA 
 
 1. CULTURA CLÁSICA, 3º ESO. Como esta asignatura carece de contidos prácticos relevantes, salvo a realización de 
exercicios de reforzo, as dúas modalidades non afectan demasiado á organización das clases. Nas clases explicaríanse os 
contidos teóricos e correxiríanse os exercicios de reforzo enviados pola aula virtual. Os materiais serán facilitados a través da 
aula virtual, complemento das videoconferencias. Tamén se contempla tratar os contidos curriculares a través de vídeos e outros 
recursos aloxados na rede. 
 
 2. LATÍN I E GREGO I, 1º BACHARELATO. Estas asignaturas baséanse en gran medida nos contidos prácticos de 
análise morfosintáctica e tradución de frases e textos. Explicación dos contidos teóricos gramaticais da asignatura ante todo, e 
corrección das prácticas. Os máis doados poderían ser preparados polo alumnado, que en todo caso formularía as súas dúbidas 
nas clases a distancia.  
 
 3. LATÍN II E GREGO II, 2º BACHARELATO. Estas asignaturas presentan unhas características similares ás de Latín I 
e Grego I, polo tanto a estratexia é a mesma: traballar con preferencia os contidos prácticos de análise morfosintáctica e 
tradución de frases e textos, fundamentais ademais para as probas ABAU. O alumnado conta con cadernos da asignatura 
deseñados polo profesor, no que se atopan os contidos teóricos e prácticos, o cal facilitaría a labor nunhas hipotéticas clases 
virtuais, como xa ocorreu no curso pasado. 
 
 Nos centraremos na explicación dos contidos teóricos gramaticais da asignatura ante todo, e na corrección das 
prácticas, que serán sobre todo exames das ABAU. Os contidos teóricos non gramaticais son menos prioritarios, pois de feito 
nas ABAU ampliouse a opcionalidade de tal xeito que incluso se pode prescindir deles en Latín II; os máis doados poderían ser 
preparados polo alumnado, que en todo caso formularía as súas dúbidas nas clases a distancia. 
 
 SISTEMA DE AVALIACIÓN 
 
 Ante a imposibilidade de realizar probas presenciais, a avaliación consistirá na valoración dos materiais que o alumnado 
entregue a través da aula virtual, que consistirán en exercicios de morfosintaxe e tradución, así como de vocabulario. Tamén se 
podería realizar algún examen na sesión de clase virtual, proporcionando sempre ao alumnado o vocabulario, e procurando que 
responda aos modelos das ABAU para este ano académico 2020-2021. O mesmo cabe dicir dos contidos teóricos, que poderán 
incluír algún tipo de traballo persoal ou investigación para garantir o carácter persoal do traballo realizado. Manterase o mesmo 
peso de cada parte: 70% parte práctica e 30% parte teórica.  
 
  III. ENSINO SEMIPRESENCIAL 
 
 No IES Eduardo Pondal de Ponteceso non se contempla esta modalidade, xa que non hai problemas de espazo para 
acoller ao alumnado mantendo a distancia regulamentado pola administración educativa. 
 
 

 



 

 

Esta Programación Didáctica ven de ser axustada e actualizada para o IES Eduardo Pondal de Ponteceso (A Coruña), e 
para o presente curso académico 2020-2021, e incorpora as modificacións introducidas pola LOMCE. Recolle tamén os 
currículos establecidos polo DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria 
obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. Axuste e actualización foron realizados polo Xefe de 
Departamento de Latín (Cultura Clásica, Latín e Grego), que é tamén o seu único integrante.  

 
Incorpóranse as modificacións necesarias para afrontar este curso, marcado pola covid-19. 

 
 

Asdo. Juan Félix Neira Pérez 
Xefe de Departamento de Latín 

 
 

                                                                                                                  En Ponteceso, 30 de outubro de 2020 
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