
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral 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.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

CENTRO: IES ESPIÑEIRA 

CURSO: 3º ESO 

MATERIA: Cultura Clásica 

DEPARTAMENTO: Latín 

DATA: 10/05/2020 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 
7 

CENTRO: IES ESPIÑEIRA 
CURSO: 3º ESO 

MATERIA: CULTURA CLÁSICA 
 

  

 

 
ÍNDICE 

 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

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

 
4. Información e publicidade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 2 DE 
7 

CENTRO: IES ESPIÑEIRA 
CURSO: 3º ESO 

MATERIA: CULTURA CLÁSICA 
 

  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1) Identificar, describir e explicar o 
marco histórico no que se 
desenvolven as civilizacións grega e 
mais romana na Antigüidade 
clásica.  

1.1) Enumera determinados feitos históricos 
na civilización e periodo histórico 
correspondentes, contextualizándoos e 
relacionándoos con outras circunstancias 
contemporáneas. 

2) Coñecer as principais características 
dos diferentes periodos da historia 
de Grecia e mais de Roma, elaborar 
e situar nun eixo cronolóxico 
sucesos históricos.  

      2.1)      Distingue con precisión as diversas etapas 
da historia de Grecia e mais de Roma, nomeando e 
ubicando no tempo os fitos asociados a cada unha 
delas.      

 

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

3) Coñecer as características e 
evolución das clases sociais na 
Grecia e mais na Roma da 
Antigüidade. 

      3.1)       Enumera e describe as principais 
características e a evolución dos distintos 
estamentos que integran as sociedades grega e mais 
romana. 

       3.2)   Fala dos procesos de “desescravización” ou 
conversión e retroversión dos escravos en libertos. 

4) Coñecer as principais divindades do 
Panteón mítico-relixioso 
grecolatino. 

       4.1)       Pode citar cos respectivos nomes tanto 
gregos como romanos as deidades e persoeiros 
pertencentes á mitoloxía grecolatina, sinalando os 
rasgos, ámbitos de influencia e atributos que os 
caracterizan, explicando a súa xénese e establecendo 
as relacións que vencellan aos diferentes deuses 
entre si. 

5) Coñecer as deidades e heroes 
grecolatinos e comparar 
semellanzas e diferencias entre 
estes e parellos personaxes 
contemporáneos. 

       5.1)       Sinala semellanzas e diferencias entre os 
mitos da Antigüidade clásica e os pertencentes a 
outras culturas, comparando o seu tratamento na 
literatura ou na tradición lexendaria e relixiosa.  

 

        5.2)          Identifica dentro do imaxinario mítico 
divindades, semideuses e heroes, explicando os 
aspectos fundamentais que distinguen uns dos 
outros. 

 

        5.3)      Recoñece e ilustra con exemplos a 
pervivencia do mítico e da figura do heroe na nosa 
cultura, analizando a influencia da tradición clásica 
neste fenómeno, e sinalando as principais 
semellanzas e diferencias que neles se observan, 
asociándoas a rasgos culturais propios de cada 
época.  

6) Coñecer a ámbito do deporte e os         6.1)      Describe as manifestacións deportivas 
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva

certámenes deportivos na 
Antigüidade clásica, 
particularmente na Grecia antiga e 
as súas Olimpiadas. 

asociadas á cultura e á relixión grecolatinas, 
explicando semellanzas e diferencias entre os 
valores tradicionais cos que se vencellan en cada 
caso.    

7) Realizar traballos de investigación 
sobre a pervivencia da civilización 
clásica e o entorno contemporáneo 
empregando as tecnoloxías da 
información e a comunicación. 

        7.1)         Utiliza as TICS para recabar a 
información e a comunicación e realizar traballos de 
investigación acerca da pervivencia da civilización 
clásica na cultura occidental, particularmente galega. 

  
  
  
  



 
 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

     Procedementos: 
1) PRIMIXENIO.- Proba escrita cuxa cualificación foi empregada na 1ª 

avaliación para emitir a nota que figura no documento 
administrativo pertinente. 

2) DERiVADO.- Observación da disposición que o alumno amose fronte 
á materia.  

 
 Addenda.- Convén destacar que a excepcionalidade da situación 

obrigou a adoptar medidas igualmente excepcionales que sempre 
redundaron en beneficio do alumnado. Tales medidas foron 
descritas polo miúdo nos informes correspondentes, e comunicadas 
aos alumnos con antelación mediante correo electrónico. Este tipo 
de información, por revestir especial relevancia, figurará nas actas 
de departamento correspondentes, así como no dossier 
comunicativo pertencente a este periodo. 

 
 

Instrumentos:  
     Ata o momento en que as clases foron presenciais, utilizáronse as 
ferramentas e instrumentos didácticos característicos dunha clase de 
carácter tradicional, se ben tomando en consideración unha circunstancia 
que, a continuación, imos explicar. Debido ao peso que na materia teñen 
os contidos artísticos, estimamos pertinente o emprego de recursos de 
índole visual, é dicir, a proxección de películas e documentais que sirvan 
para ilustrar os apuntes, explicacións anotacións e precisións feitas pola 
profesora. 

Cualificación 
final 

A cualificación final do curso será a mesma da 2ª avaliación (tiña carácter 
continuado, según figura na documentación pertinente), agás naqueles casos en 
que a entrega de actividades propostas pola profesora permita elevar a nota.  

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

Non hai ningún alumno que se atope nesta situación, nin tampouco 
alumnos coa materia pendente de cursos anteriores.  

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Según se especifica no apartado anterior, polo que non procede unha 
resposta a este apartado. 
 
 

Criterios de cualificación: 
Non ha lugar. 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non ha lugar. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades  Foron enviadas aos alumnos periodicamente, tal e como se comunicou 
oportunamente ao titor do grupo. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O único indicio de fenda dixital (unha rapaza que carecía de rede) que se 
notou no grupo foi solventado inmediatamente. Ata ese intre, a profesora 
enviou á alumna sen conectividade exercicios adecuados á esta limitación; 
a profesora non obtivo resposta da alumna.   
A profesora enviou actividades periodicamente, tendo en conta dúas 
circunstancias: 
a) a prevalencia audiovisual -para favorecer o dinamismo da materia e o 

repaso de contidos previamente impartidos-, e 
b) o volume de traballo non ha de exceder do número de horas de clase 

por semana (2), é dicir, debe ser proporcional ás mesmas.    

Materiais e recursos 

A profesora enviou aos alumnos a través do soporte DRIVE as actividades 
que considerou oportunas. O material que os alumnos debían visualizar 
para realizar as devanditas actividades atópase en rede, absolutamente 
gratuito e libre de cargos, licencias e permisos. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado sempre coñece os cambios efectuados (particularmente 
os referidos aos criterios de avaliación) pola propia profesora, así 
como o titor. A constancia desta información vai implícita no 
vehículo que se emprega a tal efecto -o correo electrónico-. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

1) Coñecer  a  orixe  das  linguas  faladas  na
Península  Ibérica,  clasifcalas  e
localizalas  xeografcamente  en
esquemas cartográfcos e mapas.

1.1) Sinala sobre esquemas cartográfcos
e mapas o marco xeográfco no que
se  sitúa  a  civilización  romana,
delimitando o ámbito de infuencia
e  ubicando  con  precisión
localidades ou restos arqueolóxicos
de relevancia histórica e cultural.

2) Traducir  étmos  latnos  transparentes
ou,  cando  menos,  facilmente
deductbles.

      2.1       Traduce ao galego e o castelán os
vocábulos latnos recoñecibles. 

      2.2)     Explica e exemplifca contextos onde
se  poidan  empregar  palabras  latnas  cuxo
étmo sexa deductble. 

3) Coñecer,  identfcar  e  distnguir  os
elementos  que  compoñen  as  distntas
palabras.

      3.1)   Identfca e distngue os compoñentes
das  palabras,  sinalando  e  determinando
lexemas e afxos, e buscando exemplos noutros
termos.

4) Recoñecer  e  explicar  o  signifcado  de
latnismos  empregados  no  léxico  das
linguas románicas faladas na Península
Ibérica,  abundando  no  signifcado  a
partres da orixe.

      4.1)      Deduce o signifcado de vocábulos a
partres dos étmos latnos.

5) Coñecer  a  orixe  do  abecedario  das
linguas románicas.

      5.1)  Explica a diferencia existente entre os
sinónimos alfabeto e abecedario.

6) Coñecer e aplicar as normas básicas de
pronunciación  do  latn  alonxadas  de
contextos específcos e singuales.

      6.1)    Le en voz alta textos latnos de certa
lonxitude coa pronunciación adecuada.  

7) Asimilar os conceptos de fexión nominal
(declinación)  e  mais  fexión  verbal
(conxugación) 

      7.1)       Enuncia  distntos  substantvos
latnos e diferencia, a partres dun enunciado,
as categorias gramatcais propias deste tpo de
palabra e a noción de declinación.        

8) Estudio dos distntos tpos de palabras e
a  súa  clasifcación  en  variables  e
invariables.

      8.1)       Distngue palabras variables e
invariables explicando os rasgos que permiten
clasifcalas e identfcalas.       

9) Coñecer  as  declinacións  e  declinar  as
palabras  dentro  do  paradigma
desinencial correspondente.

     9.1)       Declina  sustantvos  aplicando
correctamente  a  cada  termo  o  paradigma
desinencial pertnente.          
              

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctca respectva
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2. Avaliación e cualifcación

Avaliación      Procedementos:
1) PRIMIXENIO.- Proba escrita cuxa cualifcación foi empregada na 1ª

avaliación  para  emitr  a  nota  que  fgura  no  documento
administratvo pertnente.

2) DERiVADO.-  Observación  da  disposición  que  o  alumno  amose
fronte á materia. 

 Addenda.-  Convén  destacar  que  a  excepcionalidade  da  situación
obrigou a adoptar medidas igualmente excepcionais que sempre
redundaron  en  benefcio  do  alumnado.  Tales  medidas  foron
descritas  polo  miúdo  nos  informes  correspondentes,  e
comunicadas  aos  alumnos  con  antelación  mediante  correo
electrónico.  Este  tpo  de  información,  por  revestr  especial
relevancia, fgurará nas actas de departamento correspondentes,
así como no dossier comunicatvo pertencente a este periodo.

Instrumentos: 
     Ata o momento en que as clases foron presenciais, utlizáronse as
ferramentas  e  instrumentos  didáctcos característcos  dunha clase  de
carácter  tradicional,  se  ben  tomando  en  consideración  unha
circunstancia que, a contnuación, imos explicar. Debido ao peso que na
materia teñen os contdos artstcos, estmamos pertnente o emprego
de  recursos  de  índole  visual,  é  dicir,  a  proxección  de  películas  e
documentais  que  sirvan  para  ilustrar  os  apuntes,  explicacións,
anotacións e precisións feitas pola profesora.

Cualifcación
fnal

A cualificación  final  do  curso  será  a  mesma da  2ª  avaliación  (tiña  carácter
continuado, según figura na documentación pertinente), agás naqueles casos en
que a entrega de actividades propostas pola profesora permita elevar a nota. 

Proba
extraordinaria
de setembro

Non  hai  nigún  alumno  que  se  atope  nesta  situación,  nin  tampouco
alumnos coa materia pendente de cursos anteriores. 

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:
Según se especifca no apartado anterior, polo que non procede unha
resposta a este apartado.

Criterios de cualifcación:
Non ha lugar.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Non ha lugar.
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3. Metodoloxía e actvidades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no
seu caso, ampliación) 

Actvidades Foron enviadas aos alumnos periodicamente, tal e como se comunicou
oportunamente ao ttor do grupo.

Metodoloxía
(alumnado con

conectvidade e sen
conectvidade)

A  profesora  enviou  actvidades  periodicamente,  tendo  en  conta  dúas
circunstancias:
a) a prevalencia audiovisual -para favorecer o dinamismo da materia e o

repaso de contdos previamente impartdos-, e
b) o volume de traballo non ha de exceder do número de horas de clase

por semana, é dicir, debe ser proporcional ás mesmas.  

 Non  houbo  indicios  de  fenda  dixital  no  grupo,  é  dicir,  integra  este  só
alumnado con conectvidade. 

Materiais e recursos

A profesora enviou aos alumnos a través do soporte DRIVE as actvidades
que considerou oportunas. O material que os alumnos debían visualizar
para realizar as devanditas actvidades atópase en rede, absolutamente
gratuito e libre de cargos, licencias e permisos.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

O alumnado  coñece  os  cambios  realizados  na  programación  con
tempo sufciente para realizar as oportunas observacións xurdidas
do consenso. A profesora comunícalle tanto ao grupo como ao ttor
do mesmo todo o que relatvo aos procedementos e criterios de
avaliación a través da correo electrónico. A natureza escrita desta
vía de comunicación leva implícita a validez deste método. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1) Coñecer a orixe das linguas faladas 
na Península Ibérica, clasificalas e 
localizalas xeograficamente en 
esquemas cartográficos e mapas. 

1.1) Sinala sobre esquemas cartográficos e mapas 
o marco xeográfico no que se sitúa a 
civilización romana, delimitando o ámbito de 
influencia e ubicando con precisión 
localidades ou restos arqueolóxicos de 
relevancia histórica e cultural. 

2) Traducir étimos latinos transparentes 
ou, cando menos, facilmente 
deductibles. 

      2.1       Traduce ao galego e o castelán os vocábulos 
latinos recoñecibles.  

 
      2.2)     Explica e exemplifica contextos onde se 
poidan empregar palabras latinas cuxo étimo sexa 
deductible.  

3) Coñecer, identificar e distinguir os 
elementos que compoñen as 
distintas palabras. 

      3.1)   Identifica e distingue os compoñentes das 
palabras, sinalando e determinando lexemas e afixos, e 
buscando exemplos noutros termos. 

4) Recoñecer e explicar o significado de 
latinismos empregados no léxico das 
linguas románicas faladas na 
Península Ibérica, abundando no 
significado a partires da orixe. 

      4.1)      Deduce o significado de vocábulos a partires 
dos étimos latinos. 

5) Coñecer a orixe do abecedario das 
linguas románicas. 

      5.1)  Explica a diferencia existente entre os 
sinónimos alfabeto e abecedario. 

6) Coñecer e aplicar as normas básicas 
de pronunciación do latín alonxadas 
de contextos específicos e singuales. 

      6.1)    Le en voz alta textos latinos de certa lonxitude 
coa pronunciación adecuada.   

7) Asimilar os conceptos de flexión 
nominal (declinación) e mais flexión 
verbal (conxugación)  

      7.1)      Enuncia distintos substantivos latinos e 
diferencia, a partires dun enunciado, as categorias 
gramaticais propias deste tipo de palabra e a noción de 
declinación.         

8) Estudo dos distintos tipos de 
palabras e a súa clasificación en 
variables e invariables. 

      8.1)       Distingue palabras variables e invariables 
explicando os rasgos que permiten clasificalas e 
identificalas.        

9) Coñecer as declinacións e declinar as 
palabras dentro da declinación 
correspondente. 

      9.1)      Declina substantivos e sintagmas en 
concordancia, aplicando a cada termo o paradigma 
desinencial correspondente.         

10) Coñecer a estrutura casual e 
analizar as funcións sintácticas das 
palabras dentro do discurso. 

    10.1)      Analiza morfosintácticamente oracións e 
textos clásicos adaptados aos niveis de coñecemento do 
alumnado, identificando as categorías gramaticais das 
palabras e explicando as súas funcións.             

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

     Procedementos: 
1) PRIMIXENIO.- Proba escrita cuxa cualificación foi empregada na 1ª 

avaliación para emitir a nota que figura no documento 
administrativo pertinente. 

2) DERiVADO.- Observación da disposición que o alumno amose 
fronte á materia.  

 
 Addenda.- Convén destacar que a excepcionalidade da situación 

obrigou a adoptar medidas igualmente excepcionais que sempre 
redundaron en beneficio do alumnado. Tales medidas foron 
descritas polo miúdo nos informes correspondentes, e 
comunicadas aos alumnos con antelación mediante correo 
electrónico. Este tipo de información, por revestir especial 
relevancia, figurará nas actas de departamento correspondentes, 
así como no dossier comunicativo pertencente a este periodo. 

 

Instrumentos:  
     Ata o momento en que as clases foron presenciais, utilizáronse as 
ferramentas e instrumentos didácticos característicos dunha clase de 
carácter tradicional, se ben tomando en consideración unha 
circunstancia que, a continuación, imos explicar. Debido ao peso que na 
materia teñen os contidos artísticos, estimamos pertinente o emprego 
de recursos de índole visual, é dicir, a proxección de películas e 
documentais que sirvan para ilustrar os apuntes, explicacións, 
anotacións e precisións feitas pola profesora. 

Cualificación 
final 

A cualificación final do curso será a mesma da 2ª avaliación (tiña carácter 
continuado, según figura na documentación pertinente), agás naqueles casos en 
que a entrega de actividades propostas pola profesora permita elevar a nota.  
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Non hai nigún alumno que se atope nesta situación, nin tampouco 
alumnos coa materia pendente de cursos anteriores.  

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Según se especifica no apartado anterior, non existe alumnado con 
materia pendente.  
 
 

Criterios de cualificación: 
Non ha lugar. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non ha lugar. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 
reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  Foron enviadas aos alumnos periodicamente, tal e como se comunicou 
oportunamente ao titor do grupo. 

Metodoloxía 
(alumnado 

con 
conectividade 

e sen 
conectividade) 

A profesora enviou actividades periodicamente, tendo en conta dúas 
circunstancias: 
a) a prevalencia audiovisual -para favorecer o dinamismo da materia e o 

repaso de contidos previamente impartidos-, e 
b) o volume de traballo non ha de exceder do número de horas de clase por 

semana (4), é dicir, debe ser proporcional ás mesmas.   
 

 Non houbo indicios de fenda dixital no grupo, é dicir, integra este só alumnado 
con conectividade.  

Materiais e 
recursos 

A profesora enviou aos alumnos a través do soporte DRIVE as actividades que 
considerou oportunas. O material que os alumnos debían visualizar para realizar 
as devanditas actividades atópase en rede, absolutamente gratuito e libre de 
cargos, licencias e permisos. 

 

4. Información e publicidade 

Información 
ao 

alumnado e 
ás familias 

O alumnado coñece os cambios realizados na programación con tempo 
suficiente para realizar as oportunas observacións xurdidas do consenso. A 
profesora comunícalle tanto ao grupo como ao titor do mesmo todo o que 
relativo aos procedementos e criterios de avaliación a través da correo 
electrónico. A natureza escrita desta vía de comunicación leva implícita a 
validez deste método.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
 



Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educatva para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia.
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ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualifcación.

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

4. Información e publicidade. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

1) Coñecer  a  orixe  das  linguas
indoeuropeas,  clasifcalas  e
localizalas  xeografcamente  en
esquemas  cartográfcos  e
mapas.

1.1) Sinala  sobre  esquemas  cartográfcos  e
mapas o marco xeográfco no que se sitúa a
civilización grega, delimitando o ámbito de
infuencia  e  ubicando  con  precisión
localidades  ou  restos  arqueolóxicos  de
relevancia histórica e cultural.

2) Traducir  étmos  gregos
transparentes ou, cando menos,
facilmente deductbles.

      2.1       Traduce ao galego e o castelán os vocábulos
gregos recoñecibles. 

      2.2)     Explica e exemplifca contextos onde se
poidan  empregar  palabras  gregas  cuxo  étmo  sexa
deductble. 

3) Coñecer,  identfcar  e  distnguir
os elementos que compoñen as
distntas palabras.

      3.1)   Identfca e distngue os compoñentes das
palabras, sinalando e determinando lexemas e afxos,
e buscando exemplos noutros termos.

4) Recoñecer e explicar o signifcado
de  helenismos  empregados  no
léxico  das  linguas  románicas
faladas  na  Península  Ibérica,
abundando  no  signifcado  a
partres da orixe.

      4.1)       Deduce o signifcado de vocábulos  a
partres dos étmos gregos.

5) Coñecer a orixe do abecedario da
lingua grega.

      5.1)   Explica  a  diferencia  existente  entre  os
sinónimos alfabeto e abecedario.

6) Coñecer  e  aplicar  as  normas
básicas  de  pronunciación  do
grego. 

      6.1)     Le  en  voz  alta  textos  gregos  de  certa
lonxitude coa pronunciación adecuada.  

7) Asimilar  os conceptos de fexión
nominal  (declinación)  e  mais
fexión verbal (conxugación) 

      7.1)      Enuncia distntos substantvos gregos e
diferencia,  a  partres  dun  enunciado,  as  categorias
gramatcais propias deste tpo de palabra e a noción
de declinación.        

8) Estudio  dos  distntos  tpos  de
palabras e a súa clasifcación en
variables e invariables.

      8.1)       Distngue palabras variables e invariables
explicando  os  rasgos  que  permiten  clasifcalas  e
identfcalas.       

9) Coñecer  as  declinacións  e
declinar  as  palabras  dentro  da
declinación correspondente.

      9.1)       Declina  substantvos  e  sintagmas  en
concordancia,  aplicando  a  cada  termo  o  paradigma
desinencial correspondente.        

10) Coñecer  a  estrutura  casual  e
analizar  as  funcións  sintáctcas
das palabras dentro do discurso.

    10.1)      Analiza morfosintáctcamente oracións e
textos clásicos adaptados aos niveis de coñecemento
do alumnado, identfcando as categorías gramatcais
das palabras e explicando as súas funcións.            

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctca respectva
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2. Avaliación e cualifcación

Avaliación

     Procedementos:
1) PRIMIXENIO.-  Proba  escrita  cuxa  cualifcación  foi  empregada  na  1ª

avaliación para emitr a nota que fgura no documento administratvo
pertnente.

2) DERiVADO.- Observación da disposición que o alumnado amose fronte á
materia. 

 Addenda.- Convén destacar que a excepcionalidade da situación obrigou a
adoptar medidas igualmente excepcionais que sempre redundaron en
benefcio do alumnado. Tales medidas foron descritas polo miúdo nos
informes correspondentes, e comunicadas ao alumnado con antelación
mediante  correo  electrónico.  Este  tpo  de  información,  por  revestr
especial  relevancia,  fgurará  nas  actas  de  departamento
correspondentes, así como no dossier comunicatvo pertencente a este
periodo.

Instrumentos: 
     Ata  o  momento  en  que  as  clases  foron  presenciais,  utlizáronse  as
ferramentas e instrumentos didáctcos característcos dunha clase de carácter
tradicional,  se  ben  tomando  en  consideración  unha  circunstancia  que,  a
contnuación, imos explicar. Debido ao peso que na materia teñen os contdos
artístcos, estmamos pertnente o emprego de recursos de índole visual,  é
dicir,  a  proxección  de  películas  e  documentais  que  sirvan  para  ilustrar  os
apuntes, explicacións, anotacións e precisións feitas pola profesora.

Cualifcación fnal

A cualificación final do curso será a mesma da 2ª avaliación (tiña carácter continuado,
según figura na documentación pertinente), agás naqueles casos en que a entrega de
actividades propostas pola profesora permita elevar a nota. 
O alumno que suspenda terá oportunidade de aprobar se entrega en prazo e forma,
especificados no propio documento, un dossier de actividades susceptible de recibir a
estimación  satisfactoria  por  parte  da  profesora.  En  ningún  caso  o  alumno  que
empregue esta vía de solución pode obter unha nota final superior a un 6.

Proba
extraordinaria de

setembro

Se existe a posibilidade de realizar  un exame presencial,  realizaremos esta
proba. Senón, acudiremos ao devandito dossier. 

Alumnado de
materia pendente

Criterios de avaliación:
Según  se  especifca  no  apartado  anterior,  polo  que  non  procede  unha
resposta a este apartado.

Criterios de cualifcación:
Non ha lugar.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Non ha lugar.
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3. Metodoloxía e actvidades do 3º trimestre (recuperación, repaso,
reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actvidades Foron enviadas aos alumnos periodicamente, tal e como se comunicou
oportunamente á ttora do grupo.

Metodoloxía
(alumnado con

conectvidade e sen
conectvidade)

A  profesora  enviou  actvidades  periodicamente,  tendo  en  conta  dúas
circunstancias:
a) a prevalencia audiovisual -para favorecer o dinamismo da materia e o

repaso de contdos previamente impartdos-, e
b) o volume de traballo non ha de exceder do número de horas de clase

por semana (4), é dicir, debe ser proporcional ás mesmas.  

 Non  houbo indicios  de  fenda  dixital  no  grupo,  é  dicir,  integra  este  só
alumnado con conectvidade. 

Materiais e recursos

A profesora enviou aos alumnos a través do soporte DRIVE as actvidades
que considerou oportunas. O material que os alumnos debían visualizar
para realizar as devanditas actvidades atópase en rede, absolutamente
gratuito e libre de cargos, licencias e permisos.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

O alumnado  coñece  os  cambios  realizados  na  programación  con
tempo sufciente para realizar as oportunas observacións xurdidas
do consenso. A profesora comunícalle tanto ao grupo como á ttora
do mesmo todo o que relatvo aos procedementos e criterios de
avaliación mediante correo electrónico. A natureza escrita desta vía
de comunicación leva implícita a validez deste método. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.



Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educatva para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia.
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ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualifcación.

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

4. Información e publicidade. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

1) Coñecer  e  distnnuir  termos
patrimoniais de cultsmos.

1.1) Recoñece e diferencia a partres do étmo
latno  termos  patrimonias  e  dultsmos
explicando a súa evolución.

2) Coñecer as catenorías nramatcais
da linnua latna.

      2.1       Identica e distnnue os compoñentes das
palabras, sinalando e diferenciando lexemas e aixos,
e buscando exemplos e outros termos.

3) Identicar todas as formas 
nominais e mais pronominais.

      3.1)       Analiza  morfolóxicamente  palabras
presentes  nun  texto  clásico  identicando  os
compoñentes e sinalando o seu enunciado.

4) Identicar,  conxunar  e  traducir
todas as formas verbais.

      4.1)       Aplica os coñecementos de morfoloxía
nominal  e  verbal  latnas  para  realizar  traducións  e
retroversións. 

5) Recoñecer e clasiicar oracións e
construcións sintáctcas latnas.

      5.1)       Recoñece, distnnue e clasiica os tpos de
oracións  e  constucións  sintáctcas  latnas,
relacionándoas  con  estruturas  análonas  noutras
linnuas románicas.

6) Relacionar  e  aplicar
coñecementos  sobre  elementos
e estruturas sintáctcas e tarefas
de  interpretación,  paráfrasis  e
tradución de textos clásicos.

      6.1)       Identica e analiza mensaxes en oracións e
textos  de  diicultade  nraduada  elmentos  sintáctcos
propios  da  linnua  latna  relacionándoos  coas  súas
equivalencias na linnua propia.

7) Coñecer  as  característcas  dos
xéneros  literarios  latnos,  os
autores  máis  representatvos
dentro  dos  mesmos  e  a  súa
infuencia  na  literatura
posterior.

      7.1)      Describe os rasnos esenciais dos principais
xéneros literarios latnos.

8) Estudo dos aforismos latnos que
posúen  certo  rendimento  no
vocabulario  naleno  e  mais
castelán.

      8.1)       Constrúe oracións nas que emprenar con
sentdo adecuado as expresións latnas incrustadas no
léxico naleno e mais castelán.

9) Estudo dos principais  topónimos
nalenos e a evolución fonétca a
partres da procedencia latna do
termo.

      9.1)            Explica a evolución fonétca dos
topónimos latnos a partres da forma en Acusatvo.

10) Realizar a tradución de textos de
autores  latnos  de  moderada
diicultade.

      10.1)          Emprena adecuadamente as estruturas
morfosintáctcas  dos  textos  latnos  para  efectuar  a
súa tradución.
    

Pode facerse tamén senuindo o modelo que se teña na pronramación didáctca respectva
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2. Avaliación e cualifcación

Avaliación

     Procedementos:
1) PRIMIXENIO.- Proba escrita cuxa cualiicación foi emprenada na 1ª avaliación para

emitr a nota que inura no documento administratvo pertnente.
2) DERiVADO.- Observación da disposición que o alumno amose fronte á materia. 
 Addenda.-  Convén destacar que a excepcionalidade da situación obrinou a adoptar

medidas  inualmente  excepcionais  que  sempre  redundaron  en  beneicio  do
alumnado.  Tales  medidas  foron  descritas  polo  miúdo  nos  informes
correspondentes,  e  comunicadas  aos  alumnos  con  antelación  mediante  correo
electrónico. Este tpo de información, por revestr especial relevancia, inurará nas
actas  de  departamento  correspondentes,  así  como  no  dossier  comunicatvo
pertencente a este periodo.

Instrumentos: 
     Ata o momento en que as clases foron presenciais,  utlizáronse as ferramentas e
instrumentos  didáctcos  característcos  dunha  clase  de  carácter  tradicional,  se  ben
tomando en consideración unha circunstancia que, a contnuación, imos explicar. Debido
ao peso que na materia teñen os contdos artstcos, estmamos pertnente o empreno de
recursos de índole visual, é dicir, a proxección de películas e documentais que sirvan para
ilustrar os apuntes, explicacións, anotacións e precisións feitas pola profesora.

Cualifcación fnal

A cualiicación inal do curso será a mesma da 2ª avaliación (tña carácter contnuado,
senún inura na documentación pertnente),  anás naqueles casos en que a entrena de
actvidades propostas pola profesora permita elevar a nota. 
As alumnas suspensas terán oportunidade de aprobar a materia se entrenan un dossier de
actvidades en prazo e forma especiicadas no citado documento, e reciben a estmación
satsfactoria do mesmo por parte da profesora. En ninnún caso a nota que se obteña
mediante o procedemento de recuperación mencionado poderá superar o 6.

Proba
extraordinaria de

setembro

Se existe a posibilidade da efectuar o exame de xeito presencial, esa será a vía que se
emprenue  para  avaliar  en  setembro.  Senón,  acudiremos  ao  devandito  dossier  de
actvidades. 

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:
Non existe alumnado con materia pendente como de ordinario se entende esta expresión,
aínda que unha alumna ten sen avaliar -ou con avaliación nenatva por defecto- a materia
do ano anterior, debido a un cambio de especialidade. 
Ao entender que se trata de materias chave, é dicir,  a superación de Latn II implica a
posesión dos coñecementos suicientes como para ter aprobado o Latn I, a cualiicación
da materia de Latn I  é subsidiaria da cualiicación de Latn II  e, polo tanto, recibirá a
mesma nota.

Criterios de cualiicación:
Non ha lunar.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Non ha lunar.
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3. Metodoloxía e actvidades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no
seu caso, ampliación) 

Actvidades Foron enviadas aos alumnos periodicamente, tal e como se comunicou 
oportunamente á ttora do nrupo.

Metodoloxía
(alumnado con

conectvidade e sen
conectvidade)

A  profesora  enviou  actvidades  periodicamente,  tendo  en  conta  dúas
circunstancias:
a) a prevalencia audiovisual -para favorecer o dinamismo da materia e o repaso

de contdos previamente impartdos-, e
b) o volume de traballo non ha de exceder do número de horas de clase por

semana (4), é dicir, debe ser proporcional ás mesmas.  

 Non houbo indicios de fenda dixital no nrupo, é dicir, intenra este só alumnado con
conectvidade. 

Materiais e recursos A profesora enviou aos alumnos a través do soporte DRIVE as actvidades que
considerou oportunas. O material que os alumnos debían visualizar para realizar
as  devanditas  actvidades  atópase  en  rede,  absolutamente  nratuito  e  libre  de
carnos, licencias e permisos.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás familias

O alumnado coñece os cambios realizados  na pronramación  con tempo
suiciente para realizar as oportunas observacións xurdidas do consenso. A
profesora comunícalle tanto ao nrupo como á ttora do mesmo todo o que
relatvo aos  procedementos  e criterios  de avaliación a través  da correo
electrónico. A natureza escrita desta vía de comunicación leva implícita a
validez deste método. 

Publicidade Publicación obrinatoria na páxina web do centro.


