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LEXISLACIÓN 

 

Para a realización desta adaptación da programación didáctica de Grego II do curso 2019/2020 do 

IES Enrique Muruais seguíronse as instruccións do 27 de abril do 2020, da Dirección General de 

Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro 

trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 



Criterio de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Realizar a análise morfolóxica das palabras dun texto 
grego. 

Saber determinar a forma, a clase e a categoría 
gramatical das palabras dun texto, detectando 
correctamente coa axuda do dicionario os morfemas 
que conteñen información gramatical. 

Recoñecer os nexos subordinantes e os tipos de 
oracións subordinadas 

Recoñece, clasifica, analiza e traduce correctamente 
os nexos subordinantes 

Coñecer as funcións das formas non persoais do 
verbo. 

Identifica formas non persoais do verbo en frases e 
textos, tradúceas correctamente e explica as súas 
funcións. 

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

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. 

Coñecer as características dos xéneros literarios 
gregos, os seus autores e obras máis 
representativas, e as súas influencias na literatura 
posterior. 

Describe as características esenciais dos xéneros 
literarios gregos. 

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

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. 

Recoñecer os helenismos máis frecuentes do 
vocabulario común e do léxico especializado, e 
remontalos aos étimos gregos orixinais. 

Identifica os helenismos máis frecuentes do 
vocabulario común e do léxico especializado, e 
explica o seu significado a partir dos étimos gregos 
orixinais. 

 

2.- Avaliación e cualificación. 

2.1.- Avaliación. 

a) Procedementos. 

Valoraranse os textos feitos polos alumnos ó longo do 3º trimestre cun 100% da nota, 

sempre de xeito positivo e nunca para baixar a nota. 

O alumnado coa primeira ou segunda avaliación suspensa fará unha proba online 

de recuperación desa avaliación. 

b) Instrumentos. 

Empregaranse as videoconferencias mediante Cisco Webex, a aula virtual e o correo 

electrónico. 

2.2.- Cualificación final. 

Valoraranse máis as dúas avaliacións anteriores, tendo en conta soamente para a 

terceira avaliación os traballos feitos  para subir nota. 



O alumnado que teña superadas a 1ª e a 2ª avaliación, terá como nota da 3ª a media 

aritmética das dúas máis os puntos que acade na 3ª avaliación. 

Na terceira avaliación pode sumar ata 1 punto no caso de superar satisfactoriamente 

as tarefas de repaso, reforzo e ampliación programadas durante o terceiro trimestre. 

2.3.- Proba extraordinaria de setembro. 

Non se contempla. 

2.4.- Alumnado de materia pendente. 

Non hai alumnado con materia pendente. 

3.- Metodoloxía e actividades do 3º trimestre. 

Actividades Reforzo: textos para traducción e análise de 
Jenofonte 
Ampliación: textos con materia específica do tema 
que se amplía. 
Recuperación: textos específicos dun apartado 
morfolóxico ou sintáctico que non se superou. 

Metodoloxía (alumnado con conectividade e 
sen conectividade) 

Só houbo unha alumna que estivo sen conectividade 
durante unha semana, despois xa se puxo ó día. 
Traballamos mediante a aula virtual, Cisco Webex 
para as clases online e o correo electrónico. 

Materiais e recursos Os materiais proporcionounos a profesora ben na 
aula virtual ben a través do correo electrónico. 

 

4.- Información e publicidade. 

Información ao alumnado e ás familias Todo tipo de información darase ó alumnado na aula 
virtual e persoalmente nas clases online de Cisco 
Webex. 
As familias terán todo publicado na aula virtual do IES 
Enrique Muruais. 

Publicidade Publicarase todo na web do centro. 

 


