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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.
CURSO 2019/2020

PÁXINA 1 DE 8 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:

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

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

LAB1.1.1. Sinala sobre un mapa o marco xeográfico no que se
sitúa en distintos períodos a civilización romana.

B3.1. Identificar e distinguir os formantes das palabras.

LAB3.1.1. 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.

B3.2. Distinguir e clasificar tipos de palabras. LAB3.2.1. Distingue palabras variables e invariables.
B3.3. Comprender o concepto de declinación e conxugación. LAB3.3.1. Define o concepto de declinación e conxugación.
B3.4. Coñecer as declinacións, encadrar as palabras dentro da
súa categoría e declinación, enuncialas e declinalas
correctamente.

LAB3.4.1. Enuncia correctamente substantivos, adxectivos e
pronomes en latín, distíngueos a partir do seu enunciado e
clasifícaos segundo a súa categoría e a súa declinación.
LAB3.4.2. Declina palabras e sintagmas en concordancia,
aplicando correctamente para cada palabra o paradigma de flexión
correspondente.

B3.5. Coñecer as conxugacións, encadrar os verbos dentro da
súa conxugación, enuncialos e conxugalos correctamente.

LAB3.5.1. Identifica as conxugacións verbais latinas e clasifica os
verbos segundo a súa conxugación a partir do seu enunciado.
LAB3.5.2. Coñece e identifica as formas que compoñen o
enunciado dos verbos de paradigmas regulares e recoñece a
partir destas os modelos de conxugación.

B3.6. Recoñecer as formas dos tempos verbais formados a
partir do tema de presente e perfecto, tanto en voz activa como
en voz pasiva, así como as formas non persoais do verbo:
infinitivo de presente activo .

LAB3.6.4. Traduce correctamente ao galego e ao castelán
diferentes formas verbais latinas.

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

L AB4.1.1. Analiza morfolóxica e sintacticamente frases e textos
adaptados, identificando correctamente as categorías gramaticais
presentes nas palabras con flexión e explicando as funcións na
oración.



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 8 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:

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

LAB4.2.1. Enumera correctamente os nomes dos casos que
existen na flexión nominal e pronominal latina, e explica as
principais funcións que realizan dentro da oración.
LAB4.2.2. Traduce correctamente á súa lingua os casos latinos
presentes nos textos e redacta en lingua latina pequenas frases,
onde practica o seu uso.

B4.3. Recoñecer as regras de concordancia na lingua latina e a
súa correspondencia no galego e no castelán.

LAB4.3.1. Recoñece nos textos as regras e a concordancia latina,
e redacta en lingua latina pequenas frases, onde practica o seu
uso.

B5.1. Coñecer os feitos históricos das etapas da historia de
Roma, encadralos no seu período correspondente e realizar
eixes cronolóxicos.

LAB5.1.4. Describe algúns dos principais fitos históricos da
civilización latina.

B5.4. Coñecer os principais deuses, semideuses e heroes da
mitoloxía grecolatina.

LAB5.4.1. Identifica os principais deuses, semideuses e heroes da
mitoloxía grecolatina, sinala os trazos que os caracterizan .

B6.1. Aplicar coñecementos básicos de morfoloxía e sintaxe
para iniciarse na interpretación, na tradución e na retroversión
de frases de dificultade progresiva e textos adaptados.

LAB6.1.1. Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e sintáctica
de frases de dificultade graduada e textos adaptados, para
efectuar correctamente a súa tradución ou retroversión.

B7.1. Coñecer, identificar e traducir o léxico latino transparente
e as palabras de maior frecuencia.

LAB7.1.1. Deduce o significado de termos latinos non estudados,
partindo do contexto ou de palabras da lingua propia.

LAB7.1.2. Identifica e explica as palabras transparentes e de maior
frecuencia.

B7.4. Coñecer o significado das principais locucións latinas de
uso actual e saber empregalas nun contexto axeitado.

LAB7.4.1. Coñece o significado das principais locucións latinas de
uso actual e sabe empregalas no seu contexto axeitado, cando se
expresa na súa propia lingua.
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COMPETENCIAS BÁSICAS

A aprendizaxe dos estándares indicados está relacionada coa adquisición das competencias que consideramos imprescindibles :

 Comunicación lingüística (CCL)

 Aprender a aprender (CAA)

 Competencia dixital (CD)

 Competencias sociais e cívicas (CSC)
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
 Prácticas
 Observación
 Probas
 Produción de textos
 Cuestionarios

Instrumentos:
 Probas escritas e orais.
 Rúbrica de prácticas.
 Resolución e rúbricas de produción de tarefas/traballo

Cualificación final

 1ª Avaliación: 40%
 2ª Avaliación: 60%

 3ª Avaliación: Posibilidade de incremento da cualificación final
ata 1 punto e posibilidade de recuperar a avaliación ou
avaliacións suspensas.

Proba
extraordinaria de

setembro

A  proba extraordinaria  de setembro consistirá nun  exame referido
na súa totalidade aos criterios de avaliación e competencias
imprescindibles desenvolvidos  ao longo das dúas primeiras
avaliacións.

No caso de non poder realizarse de maneira presencial consistiría
na entrega dun cuestionario dos contidos do exame vía telemática.

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:

Non hai pendentes

Criterios de cualificación:

Non hai pendentes

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

Actividades

 Repasos das unidades didácticas tratadas na clase

 Realización de cuestionarios tipo test con preguntas de

resposta múltiple, e de resposta pechada.

 Realización de fichas de reforzo dos estándares de

aprendizaxe seleccionados.

 Declinacións de sustantivos da 1ª, 2ª e 3ª e adxectivos do

primeiro tipo.

 Textos latinos para analizar sintácticamente e traducir.

 Sustantivos, adxectivos e formas verbais para analizar

morfoloxicamente.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

 . Utilización prioritaria de Google Classroom

 As tarefas tratarán fundamentalmente cuestión

consideradas imprescindibles; as explicación serán

detalladas así como a retroalimentación no momento da

corrección.

 Consultas do alumnado en horario aberto mediante

chat,mediante whtasapp cos alumnos que non posuían

outra forma de conectividade, mediante correo

electrónico, comentarios privados/públicos nas actividades

de Classroom.

 Informouse  aos titores  e ao equipo directivo do Centro
daqueles alumnos que non se conectaron para que se lles
fixeran chegar os traballos.

Materiais e recursos

 Libro de texto Latín 4º ESO de Editorial Santillana

 Instrucións e material de apoio publicadas na aula

virtual de Google Classroom.

 Apuntes proporcionados polo profesor.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

 Mediante a plataforma Google Classroom,

 No correo electrónico

 A través das titorías faremos chegar ao alumnado e ás

familias os cambios introducidos na programación.

Publicidade
 Publicación na páxina web do centro e na correspondente

aula virtual de Google Classroom.



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.
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.
CURSO 2019/2020

PÁXINA 1 DE 8 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:

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.



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

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

LAB1.1.1.Localiza nun mapa o marco xeográfico da
lingua latina e a súa expansión.

B1.2. Identificar o indoeuropeo como a
lingua nai da maioría das linguas faladas
en Europa hoxe en día.

LAB.1.2.1. Define o indoeuropeo e recoñece as linguas
indoeuropeas e as súas familias.

B1.3. Agrupar as linguas indoeuropeas
en familias lingüísticas e localizalas nun
mapa.

LAB.1.3.1. Identifica as linguas que se falan
actualmente en Europa, diferenciando pola súa orixe
entre indoeuropeas e non indoeuropeas, clasifica as
primeiras en familias lingüísticas .

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

LAB1.4.1. Identifica as linguas que se falan en España,
diferenciando pola súa orixe as romances e as non
romances.

B1.5. Distinguir 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,
semicultismo e termos patrimoniais.

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.

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

LA1B3.1.1. Descompón palabras nos seus formantes,
sinalando e diferenciando lexemas e morfemas.

B3.2. Distinguir os tipos de palabras a
partir do seu enunciado. LA1B3.2.1. Distingue palabras variables e invariables..

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.

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
clasificándose 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.

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.
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.
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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.

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.

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.

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

§ 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.

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.

B5.1. Coñecer os feitos históricos das
etapas da historia de Roma, encadralos
no seu período correspondente e realizar
eixes cronolóxicos.

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.
LA1B5.1.5. Describe os principais fitos históricos e os
aspectos máis significativos da civilización latina.

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.
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.

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.
LA1B5.5.2. Identifica deuses, semideuses e heroes
dentro do imaxinario mítico, e explica os principais
aspectos que diferencian uns dos outros.

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.
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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.

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.

B7.1. Coñecer, identificar e traducir o
léxico latino 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.

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.

B7.5. Coñecer o significado das
principais locucións latinas de uso actual
e sabe 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.

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva

COMPETENCIAS BÁSICAS

A aprendizaxe dos estándares indicados va encamiñada á adquisición das

competencias que consideramos imprescindibles :

 Aprender a aprender (CAA)

 Competencia dixital (CD)

 Comunicación lingüística (CCL)

 Competencias sociais e cívicas (CSC)
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
 Prácticas
 Observación
 Probas
 Produción de textos
 Cuestionarios

Instrumentos:
 Probas escritas e orais.
 Rúbrica de prácticas.
 Resolución e rúbricas de produción de tarefas/traballo

Cualificación final

 1ª Avaliación: 40%
 2ª Avaliación: 60%

 3ª Avaliación: Posibilidade de incremento da cualificación final
ata 1 punto .

Proba
extraordinaria de

setembro

O alumnado deste grupo xa ten superados os estándares
imprescindibles.

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:

Non hai pendentes

Criterios de cualificación:

Non hai pendentes

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

Actividades

 Repasos das unidades didácticas tratadas na clase

 Realización de fichas de reforzo dos estándares de

aprendizaxe seleccionados.

 Repaso e práctica de declinacións..

 Textos latinos para analizar sintácticamente e traducir.

 Sustantivos, adxectivos e formas verbais para analizar

morfoloxicamente.

 Actividades de ampliación de formas pronominais latinas.

 Ampliación de formas verbais.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

 As tarefas tratarán fundamentalmente cuestión

consideradas imprescindibles; as explicación serán

detalladas así como a retroalimentación no momento da

corrección.

 Consultas do alumnado en horario aberto mediante

whtasapps e correo electrónico.

 Realización de videoconferencia cando se precise para

salientar aspectos clave.

 Todos os alumnos estiveron conectados.

Materiais e recursos

 Libro de texto Latín 1 Bachillerato, Santillana, Madrid,

2008.

 Instrucións de apoio impartidas por correo e whatsapp

 Apuntes proporcionados polo profesor.

 Recomendación de páxinas web.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

 No correo electrónico

 No chat do grupo,

 A través das titorías faremos chegar ao alumnado e ás

familias os cambios introducidos na programación.

Publicidade  Publicación na páxina web do Centro



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 DE FENE
CURSO: 2º BAC
MATERIA: LATÍN
DEPARTAMENTO: LATÍN E GREGO
DATA:10/05/20



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.
CURSO 2019/2020

PÁXINA 1 DE 8 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:

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

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.

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.

B2.1. Coñecer as categorías gramaticais. LA2B2.1.1. Nomea e describe as categorías.

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.

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.

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.
LA2B2.4.2. Aplica os seus coñecementos da morfoloxía nominal e
pronominal latina para realizar traducións .

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

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.

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.

B3.3. Relacionar e aplicar coñecementos sobre elementos e LA2B3.3.1. Identifica na análise de frases e textos de dificultade
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construcións sintácticas en interpretación e tradución de textos
latinos.

graduada elementos sintácticos propios da lingua latina, e
relaciónaos para traducilos cos seus equivalentes en galego e en
castelán.

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.

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.

B4.2. Coñecer as características dos xéneros literarios latinos, os
seus autores, as obras máis representativas e as súas influencias
na literatura posterior.

LA2B4.2.1. Describe as características esenciais dos xéneros
literarios latinos.

LA2B4.3.2. Nomea autores representativos da literatura latina,
encádraos no seu contexto cultural.
LA2B4.5.2. Recoñece a través de motivos, temas ou personaxes a
influencia da tradición grecolatina en textos de autores/as
contemporáneos/as.

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.

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.

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.

B6.2. Recoñecer os elementos léxicos latinos que permanecen
nas linguas dos/das 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.
LA2B6.2.2. Identifica a etimoloxía e coñece o significado de
palabras de léxico común e especializado do galego e do castelán.

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
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mantiveron na linguaxe literaria.

B6.4. Recoñecer a presenza de latinismos e helenismos na
linguaxe científica e na fala culta, e deducir o seu significado a
partir dos correspondentes 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.

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva

COMPETENCIAS BÁSICAS

A aprendizaxe dos estándares indicados va encamiñada á adquisición das competencias que consideramos imprescindibles :

 Aprender a aprender (CAA)

 Competencia dixital (CD)

 Comunicación lingüística (CCL)

 Competencias sociais e cívicas (CSC)
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
 Prácticas
 Observación
 Probas
 Produción de textos
 Cuestionarios

Instrumentos:
 Probas escritas e orais.
 Rúbrica de prácticas.
 Resolución e rúbricas de produción de tarefas/traballo

Cualificación final

 1ª Avaliación: 40%
 2ª Avaliación: 60%

 3ª Avaliación: Posibilidade de incremento da cualificación final
ata 1 punto.

Proba
extraordinaria de

setembro

O alumnado deste grupo xa ten superados os estándares
imprescindibles.

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:

Non hai pendentes

Criterios de cualificación:

Non hai pendentes

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

Actividades

 Repasos das unidades didácticas tratadas na clase

 Textos latinos para analizar sintácticamente e traducir.

 Esquemas e resumos dos temas teóricos.

 Repaso e ampliación  de latinismos e topónimos.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

 As tarefas tratarán fundamentalmente cuestión

consideradas imprescindibles; as explicación serán

detalladas así como a retroalimentación no momento da

corrección.

 Consultas do alumnado en horario aberto mediante

whtasapps e correo electrónico.

 Realización de videoconferencia cando se precise para

salientar aspectos clave.

 Todos os alumnos estiveron conectados.

Materiais e recursos

 Instrucións de apoio impartidas por correo e whatsapp

 Apuntes proporcionados polo profesor.

 Recomendación de páxinas web.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

 No correo electrónico

 No chat do grupo,

 A través das titorías faremos chegar ao alumnado e ás

familias os cambios introducidos na programación.

Publicidade  Publicación na páxina web do Centro



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 DE FENE
CURSO: 3º ESO
MATERIA: CULTURA CLÁSICA
DEPARTAMENTO: LATÍN E GREGO
DATA: 10/05/2020
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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.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

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.

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.

B3.1. Coñecer  os principais deuses da mitoloxía grecolatina

CCB3.1.1. Pode nomear coa súa denominación grega e latina 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 xenealoxía e establecendo as
relacións entre os diferentes deuses.

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

CCB3.2.3. 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.
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.

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

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

B4.4. 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.

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.

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

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

B5.5. Identificar as principais formas de lecer da antigüidade. CCB5.5.1. Describe as principais formas de lecer das sociedades
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grega e romana.
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.

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

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 .

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 actualidade.

B7.2. Coñecer a pervivencia da mitoloxía e os temas lendarios
nas manifestacións artísticas actuais

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

COMPETENCIAS BASICAS

A aprendizaxe dos estándares indicados está relacionada coa adquisición das competencias que consideramos imprescindibles :
 Aprender a aprender  (CAA)
 Conciencia e expresións culturais( CCEC)
 Comunicación lingüística (CCL)
 Competencia dixital( CD)
 Competencia sociais e cívicas( CSC)
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
 Prácticas
 Observación
 Probas
 Produción de textos
 Cuestionarios

Instrumentos:
 Probas escritas e orais.
 Rúbrica de prácticas.
 Resolución e rúbricas de produción de tarefas/traballo

Cualificación final

 1ª Avaliación: 50%
 2ª Avaliación: 50%
 3ª Avaliación: Posibilidade de incremento da cualificación final

ata 1 punto e posibilidade de recuperar a 1ª e/ou 2ª avaliación.

Proba
extraordinaria de

setembro

A proba extraordinaria de setembro consistirá nun exame referido
na súa totalidade aos criterios de avaliación e competencias
imprescindibles desenvolvidos ao longo das dúas primeiras
avaliacións.

No caso de non poder realizarse de maneira presencial consistiría na
entrega dun cuestionario dos contidos do exame vía telemática.

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:

Non hai pendentes

Criterios de cualificación:

Non hai pendentes

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

Actividades

 Repasos das unidades didácticas tratadas na clase

 Realización de cuestionarios tipo test con preguntas de

resposta múltiple, e de resposta pechada.

 Lectura e comprensión de información a través de

preguntas guiadas.

 Visionado de vídeos e/ou películas con preguntas guiadas

durante a visualización (no caso dos vídeos) para traballar

elementos clave

 Realización de fichas de reforzo dos estándares de

aprendizaxe seleccionados.

 Produción de traballos  guiados sobre mitoloxía.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

 Utilización prioritaria de Google Classroom

 As tarefas tratarán fundamentalmente cuestión

consideradas imprescindibles; as explicación serán moito

máis detalladas así como a retroalimentación no momento

da corrección.

 Consultas do alumnado en horario aberto mediante

chat,mediante whtasapp cos alumnos que non posuían

outra forma de conectividade, mediante correo

electrónico, comentarios privados/públicos nas actividades

de Classroom.

 Realización de videoconferencia cando se precise para

salientar aspectos clave.

 Informouse  aos titores  e ao equipo directivo do Centro

daqueles alumnos que non se conectaron para que se lles

fixeran chegar os traballos.
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Materiais e
recursos

 Libro de texto do Grupo Rodeira Editorial Edebé

"Cultura Clásica" 3º ESO

 Materiais de apoio publicados na aula virtual de Google

Classroom.

 Apuntes proporcionados por professor

 Presentacións, vídeos, e dirección de páxinas web.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

 Mediante a plataforma Google Classroom,

 No correo electrónico

 No chat do grupo,

 A través das titorías faremos chegar ao alumnado e ás

familias os cambios introducidos na programación.

Publicidade

 Publicación na páxina web do centro e na correspondente
aula virtual de Google Classroom.



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

BLOQUE 2 MORFOLOXÍA

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.

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.

B2.3. Coñecer as categorías gramaticais. GR2B2.2.1. Nomea e describe as categorías gramaticais,
sinalando as características que as distinguen.

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.

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 conteñen información
gramatical.

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.

B3.2. Recoñecer os usos das preposicións e dos complementos
circunstanciais.

GR2B3.2.1. Recoñece os valores das preposicións e identifica os
complementos circunstanciais.

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.

B3.4. Recoñecer e clasificar as oracións e as construcións
sintácticas.

GR2B3.4.1. Recoñece e clasifica oracións e construcións
sintácticas.

B3.5. Recoñecer os nexos subordinantes e os tipos de oracións
subordinadas.

GR2B3.5.1. Recoñece, clasifica, analiza e traduce correctamente
os nexos subordinantes.

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.
GR2B3.6.2. Coñece, analiza e traduce correctamente as
construcións de participio, relacionándoas con construcións



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 8 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.
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.
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COMPETENCIAS BÁSICAS

A aprendizaxe dos estándares indicados va encamiñada á adquisición das competencias que consideramos imprescindibles :

 Aprender a aprender (CAA)

 Competencia dixital (CD)

 Comunicación lingüística (CCL)

 Competencias sociais e cívicas (CSC)
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
 Prácticas
 Observación
 Probas
 Produción de textos
 Cuestionarios

Instrumentos:
 Probas escritas e orais.
 Rúbrica de prácticas.
 Resolución e rúbricas de produción de tarefas/traballo

Cualificación final

 1ª Avaliación: 40%
 2ª Avaliación: 60%

 3ª Avaliación: Posibilidade de incremento da cualificación final
ata 1 punto.

Proba
extraordinaria de

setembro

O alumnado deste grupo xa ten superados os estándares
imprescindibles.

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:

Non hai pendentes

Criterios de cualificación:

Non hai pendentes

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

Actividades

 Repasos das unidades didácticas tratadas na clase

 Textos gregos para analizar sintácticamente e traducir.

 Esquemas e resumos dos temas teóricos.

 Repaso e ampliación helenismos.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

 As tarefas tratarán fundamentalmente cuestión

consideradas imprescindibles; as explicación serán

detalladas así como a retroalimentación no momento da

corrección.

 Consultas do alumnado en horario aberto mediante

whtasapps e correo electrónico.

 Realización de videoconferencia cando se precise para

salientar aspectos clave.

 Todos os alumnos estiveron conectados.

Materiais e recursos

 Instrucións de apoio impartidas por correo e whatsapp

 Apuntes proporcionados polo profesor.

 Recomendación de páxinas web.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

 No correo electrónico

 No chat do grupo,

 A través das titorías faremos chegar ao alumnado e ás

familias os cambios introducidos na programación.

Publicidade  Publicación na páxina web do Centro
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