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CULTURA CLÁSICA 3º E.S.O.

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B 1.1 
Localizar nun mapa fitos xeográficos e enclaves 
concretos relevantes para o coñecemento das 
civilizacións  grega e romana.

Sinala sobre un mapa o marco xerográfico 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.

B3.2. 
Coñecer os mitos e os heroes grecolatinos, e 
establecer semellanzas e diferenzas entre os 
mitos e os  heroes antigos e os actuais.

Identifica dentro do imaxinario mítico deuses,

semideuses e heroes, e explica os principais 
aspectos que os deferencia.

.

OBXECTIVOS  MÍNIMOS  NA  MATERIA  DE  CULTURA  CLÁSICA:
ESTÁNDARES IMPRESCINDIBLES.

 Situar as civilizacións grega romana no seu contexto xeográfico e histórico,  así  como os seus
rascos distintivos esenciais.

Recoñecer o alfabeto grego e distinguilo.

*Identificar aqueles elementos culturais da antigüidade clásica que perduran na nosa civilización,
especialmente en arte no noso contorno.

* No caso que se poida levar a cabo mediante os medios telemáticos e  a temporalización.

Avaliación e cualificación

Avaliación Procedementos: A observación sistemática, o análises dos datos
obtidos  e  das  actuacións,  respostas  e  producións  dos  alumnos/as



serán a súa base para este tipo de avaliación que se efectuará con
cada  Unidade  Didáctica.  Acompañado  da  corrección,  contacto
telemático como proceso ensino-aprendizaxe.
Observación  constante  sobre  si  este  proceso  está  a  adaptarse  as
necesidades do alumnado, posibilitando a modificación de aqueles
aspectos que no cumpren o seu fin para que todos logren alcanzar os
obxectivos e competencias.

Instrumentos:Dadas as circunstancias que estamos a vivir, estase
a traballar con recursos tecnolóxicos: Aula virtual (Xunta), correo
electrónico, Cisco Webex (Xunta) videoconferencias.

-Traballos prácticos.
- Traballos escritos.
- Visualizacións de vídeos con o sen lectura.

Cualificación final Indicar procedemento para obter a cualificación final
del curso: 
Como  estamos  a  vivir  unha  situación  insólita, a  avaliación  e
cualificación adaptarase,  tendo en consideración que se realizará
sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros
trimestres do curso, así como sobre as actividades  de reforzo,
recuperación  ou  ampliación  de  aprendizaxes  realizadas  dende  a
declaración  do  estado  de  alarma  polo  Real  Decreto  463/2020,
sempre  e  cando   beneficie  ao  alumnado.  Para  a  concreción  dos
criterios  de  avaliación  e   cualificación  teranse  en  conta  as
aprendizaxes  e  competencias  imprescindibles   anteriormente
identificados. 
Os  alumnos  que  se  esforzaron  seguindo  o  temario  de  forma
telemática, verán compensada a terceira  avaliación respecto á nota
media   das   avaliacións  anteriores.  O seu esforzo  e  a  constancia
coma o intento de superación veranse recompensados positivamente.
Constatar que en ningún caso verase prexudicada.

Indicar o procedemento para obter a cualificación final do curso:
A) Alumnado coas dúas avaliacións superadas:
A cualificación  final  será  a  media  aritmética  das  dúas  primeiras
avaliacións  e a mesma poderánselle sumar ata 1 punto (podendo
haber excepcións)  no caso de superar satisfactoriamente as tarefas
de  repaso,  reforzo,  ampliación  programadas  durante  o  terceiro
trimestre.

PONDERACIÓN DOS TRABALLOS
Traballos prácticos 80%
Planteamento, formulación inicial, deseño, encaixe, distribución do
exercicio: 20%
Dominio  del  materia,l  análise  construtivo,  procedementos,
utilización del material: 30%
Resolución final, detalles, orde e limpeza: 40%

Actitude  20%  enténdese  nesta  situación  a  entrega  en  tempos
establecidos, entrada á aula virtual, preguntas ou dúbida, respostas
aos correos, etc. 



B) Alumnado con  algunha avaliación suspensa:

Proba extraordinaria 
de Setembro

Alumnado de materia 
pendente

Criterios avaliación:

Criterios cualificación:

Procedementos e instrumentos de  avaliación:

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu
caso, ampliación) 

Actividades Repaso de algúns contidos das avaliacións pasadas, información 
importante.
Ampliación dos contidos. Visto que o alumnado ten superadas as 
avaliacións, decídese continuar avanzando con novos temas del 
curso académico.

Explicación teórica Orixe de Roma. A leyenda. Rómulo e Remo.
Realización de exercicios.
Explicación teórica histórica Tarquino. Último monarca.
Exercicios.
Explicación teórica Muerte de Lucrecia.
Exercicios.
Explicación teórica mitoloxía. Perséfone y Hades.
Exercicios.
Explicación teórica mitoloxía. Dafne y Apolo.
Exercicios.
* Teoría: Identificar aqueles elementos culturais da antigüidade 
clásica que perduran na nosa civilización, especialmente en arte 
no noso contorno.

Metodoloxía (alumnado
con conectividade e sen

conectividade

O departamento unha vez que se informou sobre a conectividade del 
alumnado, decide colgar na aula virtual os materiais necesarios para 
continuar coas actividades e aprendizaxe.

O principio fundamental desta metodoloxía será saber comprender, 
saber ver e saber facer e expresarse.

Motivación coma fundamento do desenrolo do traballo con esta 
nova ferramenta, iintentando implicar ao alumnado no proceso 
ensinanza- aprendizaxe, mediante actividades significativas que 
permitan alcanzar os obxectivos e competencias propostos. 



O profesor orientará o interese investigación e participación activa 
dos alumnos, transmitirá a información básica para que poidan 
continuar co seu aprendizaxe.

Diálogo profesor- alumno que intentarase que sexa constante; antes, 
durante e despois de cada exercicio.

Planificación e desenrolo das actividades propostas intentando 
implicar aos alumnos seleccionando actividades que lles resulten 
agradables e que lles incentiven.

Sempre que os temas a tratar o permitan, farase un esquema da 
unidade didáctica.

Facilitar o aprendizaxe autónomo.
Fomentar o esforzo persoal.

Materiais e recursos Materiais didáctico proporcionados por el profesor recorrendo a 
vídeos explicativos, apuntes deseñados por el profesor 
exclusivamente para la situación que se está a vivir. 
Comunicación cos alumnos vias: correo electrónico, 
videoconferencia, plataforma -Cisco Webex e aula virtual.

Información e publicidade

Información ao alumnado e
ás familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 
informar ao alumnado.
A comunicación farase polas seguintes  vias: correo electrónico, 
videoconferencia, plataforma -Cisco Webex,  aula virtual e Edixgal.

Publicidade


