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  1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Competencias 
(competencias 

imprescindibles CCL 
e CD) 

Bloque 1. Historia 
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 

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 

Bloque 3. Mitoloxía 
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. 

CD,CCEC,CCL 

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. 

CD,CCEC,CCL 

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. 

CD,CCEC 

Bloque 5. Sociedade e vida cotiá 
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 

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 

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

CSC,CCL 

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. 

CSC,CCL 
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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 

Bloque 6. Lingua e literatura 
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 

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,CAA  

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,CAA 

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

CCL,CAA 

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

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

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,CAA 
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2.  Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

• solicitude de produtos, en concreto, o Proxecto Roma en 4 días 

no que se está traballando desde o comezo do curso 

• interrogación directa 

• proba obxectiva (voluntaria) 

 

Instrumentos: 

• rexistro individual 

• rúbrica 

Cualificación 

final 

Todo o alumnado que cursa Cultura Clásica ten avaliación positiva na 1ª e 

2ª avaliación polo que a cualificación final será a media aritmética de 

ámbalas dúas avaliacións. Sumarase a ese resultado ata un 10% desa 

cualificación.  

Dita porcentaxe de ata un 10 % obterase co traballo desenvolvido no 

terceiro trimestre: traballo desenvolvido nas clases telemáticas e entrega 

do proxecto Roma en 4 días. 

O traballo desenvolvido polo alumnado no terceiro trimestre beneficiará 

ao alumno, nunca restará. 

Se algunha alumna ou alumno quere subir a nota, pode realizar unha 

proba dos contidos dos bloques 5 e 6 correspondentes á 2ª avaliación.  Con 

esa nova nota farase unha nova media aritmética coa nota da 1ª avaliación  

e, posteriormente, engadiráselle a porcentaxe do  traballo desenvolvido 

no terceiro trimestre (ata  un 10 % ) .  

A devandita proba terá carácter oral ou escrita dependendo da volta ou 

non ás aulas. En calquera caso seguiranse as instrucións da Consellería de 

Educación, Universidade e FP. 

No caso de que a proba teña que desenvolverse de modo oral, esta terá 

carácter individualizado, pois o alumnado realizará a proba en horarios 

diferentes.  

Unha proba oral resulta un procedemento novidoso para o alumnado polo 
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que a profesora tentará desenvolvela nun ambiente distendido, xerando 

confianza, actuando como guía para evitar un estado de nerviosismo maior 

do que xa supón afrontar en si unha proba.  

Tanto a proba como a entrega do proxecto quedarán anuladas no caso de 

que o alumno cometa algún acto ilícito, como, por exemplo, entregar un 

proxecto copiado. 

 

Proba 
extraordinaria 

de setembro 

Non hai alumnado susceptible de ter que realizar a proba extraordinaria 
de setembro. 

Avaliación 
materia 

pendente 

Non hai alumnado coa materia Cultura Clásica pendente. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 6 DE 7 CENTRO:IES FERNANDO BLANCO 

CURSO:3º ESO 

MATERIA:CULTURA CLÁSICA 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
  

3.  Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 

Actividades  

O alumnado realizará actividades de repaso e ampliación. 

Predominarán nas actividades de repaso as actividades de lectura e de 

síntese. 

Nas actividades de ampliación fomentarase a busca de información na 

rede. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

• Observación directa. 

• Aprendizaxe baseada en proxectos. 

• Aula invertida (flipped clasroom): marcaranse pautas e 

indicacións ao alumnado para que busquen información sobre 

temas relacionados coa cultura grecolatina de xeito que 

amplíen aprendizaxes. 

Todo o alumnado está conectado e asiste sempre ás clases telemáticas  

que se imparten a través do servizo de videoconferencia que ofrece a 

plataforma Webex. 

 

Materiais e recursos 

• Plataforma dixital Webex. 

• Blog da materia. 

• Caderno de clase elaborado polo departamento. 
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4.  Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Informarase da adaptación da programación didáctica nunha das 
clases que se imparten a través da Webex e enviaráselles ao correo 

electrónico. 
As familias consultarán a adaptación da programación didáctica na 
páxina web do centro. 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 
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1.  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Competencias 
(competencia 

imprescindible 
CCL) 

Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances 
B1.6. Coñecer e aplicar as regras fundamentais da evolución fonética, e recoñecer os 
procesos de evolución semántica do latín ao galego e ao castelán 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. 

CAA, CCL 

Bloque 3. Morfoloxía 
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 

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 

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 

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

CCL 

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 

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 

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

CCL 

Bloque 4. Sintaxe 

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.  

CMCCT, CCL 

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 

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 
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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. 

CMCCT, CCL 

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 

Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte e civilización 
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. 

CSIEE, CSC 

 

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. 

CSIEE, CD, CSC, 
CCL 

Bloque 6. Textos 
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. 

CAA, CCL 

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, CCL 

Bloque 7. Léxico 

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. 

CAA, CCL 

LA1B7.1.2. Identifica e explica as palabras transparentes e de maior frecuencia.  CCL, CD 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

• solicitude de produtos, en concreto,  tarefas de declinar, conxugar 

verbos, actividades de cultura e civilización e de léxico 

• interrogación directa 

• proba obxectiva 

 

Instrumentos: 

• rexistro individual 

• táboa de corrección 

Cualificación 

final 

A cualificación da avaliación ordinaria do alumnado coa 1ª e 2ª 

avaliación positiva será a media aritmética de ámbalas dúas avaliacións. 

Sumarase a ese resultado ata un 10% desa cualificación.  

Dita porcentaxe de ata un 10 % obterase co traballo desenvolvido no 

terceiro trimestre: entrega e  corrección de actividades de repaso e 

ampliación. 

O traballo desenvolvido polo alumnado no terceiro trimestre beneficiará 

ao alumno, nunca restará. 

No que respecta á  cualificación da avaliación ordinaria do alumnado coa 

1ª e 2ª avaliación negativa, este seguirá un plan de recuperación mediante 

o cal realizará actividades de repaso, recuperación e reforzo. O plan de 

recuperación rematará coa realización dunha proba. 

Proba: 70 % 

Entrega de actividades, corrección de actividades na clase e preguntas 

breves de carácter oral sobre elas: 30% 

Aínda que é pouco probable, se, como resultado da operación anterior, se 

obtivese unha nota inferior á media aritmética da 1ª e 2ª avaliación, 

optaríase entón por aplicar esa media  da 1ª e 2ª avaliación na cualificación 

final para non prexudicar ao alumnado. 
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Non hai alumnado coa materia Latín I pendente. 

 

 

O traballo desenvolvido polo alumnado no terceiro trimestre beneficiará 

ao alumno, nunca restará. 

Proba 
extraordinaria 

de setembro 

Proba escrita que constará dos seguintes apartados: 

a) Tradución de oracións, analizando morfoloxicamente as formas verbais 

e identificando correctamente palabras invariables, casos e número e 

funcións sintácticas. Para traducir cómpre dominar un vocabulario básico 

que será aquel co que continuamente se traballou na clase. Aplicaranse os 

mesmos criterios de corrección que figuran na programación didáctica  

Latín I. (50%) 

b) Actividades de morfoloxía nominal, pronominal e verbal. Aplicaranse os 

mesmos criterios de corrección que figuran na programación didáctica  

Latín I. (30%) 

c) Actividades teóricas sobre os aspectos básicos da cultura e civilización 

romana: historia, política e sociedade (10%) 

d) Actividades de evolución fonética do latín ao galego e ao castelán ou 

actividades de léxico : expresións latinas. (10%)  

Calquera acto ilícito levado a cabo polo alumnado invalidará a proba. No 

que respecta a isto seguiranse os criterios que se recollen na programación 

didáctica Latín I sobre qué se considera acto ilícito. 

Para a proba de setembro aplicarase o redondeo tal como figura no punto 

4 do apartado Concrecións do sistema de avaliación que figura a 

continuación. 

Se a proba non puidese levarse a cabo de modo presencial, realizaríase a 

través da plataforma Webex. Aplicaríase o punto 3 relativo a actos ilícitos  

do apartado Concrecións do sistema de avaliación que figura a 

continuación. 
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Concrecións do sistema de avaliación 

1. Entrega de actividades 

Cando a profesora sinale unha data de entrega de actividades, estas deben entregarse 

na data fixada pois non se recollerán despois. 

2. Proba oral / escrita 

O carácter da proba, oral ou escrita, dependerá das instrucións da Consellería de 

Educación, Universidade e FP. No caso de que a proba sexa oral, realizarase a través da 

plataforma Webex. Se a situación xerada polo COVID-19 o permite e se volve ás aulas, xa se 

poderá realizar unha proba escrita en vez da oral. Se a volta á clase se fai de xeito voluntario, 

o alumnado que acuda fará a proba escrita. En calquera caso sempre se atenderá ás indicacións 

da Consellería de Educación, Universidade e FP e da dirección do centro. 

No caso de que a proba teña que desenvolverse de modo oral, esta terá carácter 

individualizado, pois o alumnado realizará a proba en horarios diferentes. Fixaranse ata tres 

datas distintas para evitar problemas técnicos. 

Unha proba oral resulta un procedemento novidoso para o alumnado polo que a 

profesora tentará desenvolvela nun ambiente distendido, xerando confianza, actuando como 

guía para evitar un estado de nerviosismo maior do que xa supón afrontar en si unha proba.  

Partes da proba: 

a) Tradución de oracións, analizando morfoloxicamente as formas verbais e identificando 

correctamente palabras invariables, casos e número e funcións sintácticas. Para traducir 

cómpre dominar un vocabulario básico que será aquel co que continuamente se traballou na 

clase. Aplicaranse os mesmos criterios de corrección que figuran na programación didáctica. 

(50%) 

b) Actividades de morfoloxía nominal, pronominal e verbal. Aplicaranse os mesmos criterios 

de corrección que figuran na programación didáctica. (30%) 

c) Actividades teóricas sobre os aspectos básicos da cultura e civilización romana: política e 

sociedade. (10%) 

d) Actividades de evolución fonética do latín ao galego e ao castelán. (10%) 

3. Actos ilícitos 

As respostas nas preguntas e probas orais terán unha duración adecuada para evitar 

condutas non apropiadas tales como consultas na rede ou envío / recepción de mensaxes 

instantáneas. 
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Aquelas alumnas e alumnos que cometan actos ilícitos no desenvolvemento da proba, 

obterán cualificación de 0 puntos nela, coas consecuencias que iso supón para o cálculo da 

nota final.  

O alumnado ten que desenvolver as súas propias actividades. Calquera actividade 

entregada que sexa copiada doutro compañeiro ou compañeira será anulada. Dúas entregas 

de actividades copiadas terá como resultado anular a porcentaxe que lles corresponde na 

cualificación final. 

4. Redondeo 

As alumnas e alumnos cunha nota inferior a 5 na avalaición ordinaria de xuño deben  

acudir á proba extraordinaria de setembro pero na cualificación final recorrerase ao redondeo 

de xeito que se aplicará -  / + 0.5 segundo a cualificación do alumno.  

Exemplo: se unha alumna ou alumno ten un 4.4 na cualificación final, como é inferior a 4.5, a 

súa cualificación na avaliación será 4. Polo contrario, se unha alumna ou alumno ten un 4.5 ou 

máis, como é unha cualificación igual ou superior a 4.5, a súa nota será 5.   

O mesmo procedemento será usado con todas as cualificacións.  

Exemplo: 6.4 = 6 / 6,5 = 7 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre  

Actividades  

Predominarán as actividades de carácter práctico: análise  

morfosintáctica e tradución de frases. 

Introducíronse actividades de repaso para autoavaliación. 

O alumnado que non acadou os obxectivos fixados na 1ª e 2ª 

avaliación realizará actividades de recuperación e, nalgúns casos, de 

reforzo. 

O alumnado con avaliación positiva na 1ª e 2ª avaliación realizará 

actividades de repaso e ampliación. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

A profesora imparte as clases empregando o servizo de 

videoconferencias que ofrece a plataforma Webex. Todo o alumnado 

está conectado. 

Puntualmente séguese a facer uso da aula virtual do centro para as 

actividades de autoavaliación. 

A tarefa básica no desenvolvemento das clases telemáticas é a 

corrección da tradución por parte do alumnado que se alterna coa 

ensinanza directa da profesora. 

Materiais e recursos 

• Plataforma dixital Webex. 

• Aula virtual do centro. 

• Caderno de clase elaborado polo departamento. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Informarase da adaptación da programación didáctica nunha das 

clases que se imparten a través da Webex.  
As familias consultarán a adaptación da programación didáctica na 
páxina web do centro. 

Publicidade  

Publicarase no curso do Dpto. de Latín e Grego 1º Bach. que se atopa 

na Aula Virtual do centro.  
Enviarase a Xefatura de Estudos para a 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.  
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1.  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Competencias 
(imprescindible 

a CCL) 

Bloque 2. Sistema de lingua grega: elementos básicas 
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 

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 

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 

Bloque 3. Morfoloxía 

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 

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 

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 

B3.6. Conxugar correctamente as formas verbais estudadas, analizalas 
morfoloxicamente 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 

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

CCL 

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

CCL 

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 

Bloque 4. Sintaxe 

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 

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 

B4.3. Coñecer o concepto de concordancia tanto nominal (caso, xénero e número) GR1B4.3.1. Coñece e aplica a concordancia entre nomes e determinantes nominais, CCL 
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como verbal (número e persoa). así como entre verbos e suxeitos. 

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 

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 

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 

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 

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 

Bloque 5. Grecia: historia, cultura, arte e civilización 
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 

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 

Bloque 6. Textos 
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 

Bloque 7. Léxico 
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 

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

CCL 

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 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

• solicitude de produtos, en concreto,  tarefas de declinar, conxugar 

verbos, actividades de cultura e civilización e de léxico 

• interrogación directa 

• proba obxectiva 

Instrumentos: 

• rexistro individual 

• táboa de corrección 

Cualificación 

final 

A cualificación da avaliación ordinaria do alumnado coa 1ª e 2ª 

avaliación positiva será a media aritmética de ámbalas dúas avaliacións. 

Sumarase a ese resultado ata un 10% desa cualificación.  

Dita porcentaxe de ata un 10 % obterase co traballo desenvolvido no 

terceiro trimestre: entrega e  corrección de actividades de repaso e 

ampliación. 

O traballo desenvolvido polo alumnado no terceiro trimestre beneficiará 

ao alumno, nunca restará. 

No que respecta á  cualificación da avaliación ordinaria do alumnado coa 

1ª e 2ª avaliación negativa, este seguirá un plan de recuperación mediante 

o cal realizará actividades de repaso, recuperación e reforzo. O plan de 

recuperación rematará coa realización dunha proba. 

Proba: 70 % 

Entrega de actividades, corrección de actividades na clase e preguntas 

breves de carácter oral sobre elas: 30% 

Aínda que é pouco probable, se, como resultado da operación anterior, se 

obtivese unha nota inferior á media aritmética da 1ª e 2ª avaliación, 

optaríase entón por aplicar esa media  da 1ª e 2ª avaliación na cualificación 

final para non prexudicar ao alumnado. 

O traballo desenvolvido polo alumnado no terceiro trimestre beneficiará 

ao alumno, nunca restará. 
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No que respecta á  cualificación da avaliación ordinaria do alumnado 

con unha das avaliacións negativas, este recuperará a correspondente 

avaliación a través de actividades de repaso e recuperación.  

Coa entrega de actividades feitas na casa, a corrección das actividades na 

clase e preguntas breves de carácter oral o alumnado incrementará ata un 

30% a cualificación da avaliación que ten que recuperar.  

A continuación, con esa nova cualificación procederase a facer a media 

aritmética coa cualificación da outra avaliación. 

O alumnado pode realizar unha proba no caso de que, como resultado da 

operación anterior, non acade unha cualificación positiva. 

 

Proba 
extraordinaria 

de setembro 

Proba escrita que constará dos seguintes apartados: 

a) Tradución de oracións, analizando morfoloxicamente as formas verbais 

e identificando correctamente palabras invariables, casos e número e 

funcións sintácticas. Para traducir cómpre dominar un vocabulario básico 

que será aquel co que continuamente se traballou na clase. Aplicaranse os 

mesmos criterios de corrección que figuran na programación didáctica. 

(50%) 

b) Actividades de morfoloxía nominal, pronominal e verbal. Aplicaranse os 

mesmos criterios de corrección que figuran na programación didáctica. 

(30%) 

c) Actividades de léxico. (20%) 

Calquera acto ilícito levado a cabo polo alumnado invalidará a proba. No 

que respecta a isto seguiranse os criterios que se recollen na programación 

didáctica Latín I sobre qué se considera acto ilícito. 

Para a proba de setembro aplicarase o redondeo tal como figura no punto 

4 do apartado Concrecións do sistema de avaliación que figura a 

continuación. 

Se a proba non puidese levarse a cabo de modo presencial, realizaríase a 

través da plataforma Webex. Aplicaríase o punto 3 do apartado 

Concrecións do sistema de avaliación que figura a continuación. 
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Non hai alumnado coa materia Grego I pendente. 

Concrecións do sistema de avaliación 

1. Entrega de actividades 

Cando a profesora sinale unha data de entrega de actividades, estas deben entregarse 

na data fixada pois non se recollerán despois. 

2. Proba oral / escrita 

O carácter da proba, oral ou escrita, dependerá das instrucións da Consellería de 

Educación, Universidade e FP. No caso de que a proba sexa oral, realizarase a través da 

plataforma Webex. Se a situación xerada polo COVID-19 o permite e se volve ás aulas, xa se 

poderá realizar unha proba escrita en vez da oral. Se a volta á clase se fai de xeito voluntario, 

o alumnado que acuda fará a proba escrita. En calquera caso sempre se atenderá ás indicacións 

da Consellería de Educación, Universidade e FP e da dirección do centro. 

No caso de que a proba teña que desenvolverse de modo oral, esta terá carácter 

individualizado, pois o alumnado realizará a proba en horarios diferentes. Fixaranse ata tres 

datas distintas para evitar problemas técnicos. 

Unha proba oral resulta un procedemento novidoso para o alumnado polo que a 

profesora tentará desenvolvela nun ambiente distendido, xerando confianza, actuando como 

guía para evitar un estado de nerviosismo maior do que xa supón afrontar en si unha proba.  

Partes da proba: 

a) Tradución de oracións, analizando morfoloxicamente as formas verbais e identificando 

correctamente palabras invariables, casos e número e funcións sintácticas. Para traducir 

cómpre dominar un vocabulario básico que será aquel co que continuamente se traballou na 

clase. Aplicaranse os mesmos criterios de corrección que figuran na programación didáctica. 

(50%) 

b) Actividades de morfoloxía nominal, pronominal e verbal. Aplicaranse os mesmos criterios 

de corrección que figuran na programación didáctica. (40%)  

c) Actividades de léxico. (10%) 

3. Actos ilícitos 

As respostas nas preguntas e probas orais terán unha duración adecuada para evitar 

condutas non apropiadas tales como consultas na rede ou envío / recepción de mensaxes 

instantáneas. 
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Aquelas alumnas e alumnos que cometan actos ilícitos no desenvolvemento da proba, 

obterán cualificación de 0 puntos nela, coas consecuencias que iso supón para o cálculo da 

nota final.  

O alumnado ten que desenvolver as súas propias actividades. Calquera actividade 

entregada que sexa copiada doutro compañeiro ou compañeira será anulada. Dúas entregas 

de actividades copiadas terá como resultado anular a porcentaxe que lles corresponde na 

cualificación final. 

4. Redondeo 

As alumnas e alumnos cunha nota inferior a 5 na avalaición ordinaria de xuño deben  

acudir á proba extraordinaria de setembro pero na cualificación final recorrerase ao redondeo 

de xeito que se aplicará -  / + 0.5 segundo a cualificación do alumno.  

Exemplo: se unha alumna ou alumno ten un 4.4 na cualificación final, como é inferior a 4.5, a 

súa cualificación na avaliación será 4. Polo contrario, se unha alumna ou alumno ten un 4.5 ou 

máis, como é unha cualificación igual ou superior a 4.5, a súa nota será 5.   

O mesmo procedemento será usado con todas as cualificacións. 

Exemplo: 6.4 = 6 / 6,5 = 7 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre  

Actividades  

Predominarán as actividades de carácter práctico: análise  

morfosintáctica e tradución de frases. 

Introducíronse actividades de repaso para autoavaliación. 

Introducíronse actividades de ampliación para coavaliación. 

O alumnado que non acadou os obxectivos fixados na 1ª e 2ª 

avaliación realizará actividades de recuperación e, nalgúns casos, de 

reforzo. 

O alumnado con avaliación positiva na 1ª e 2ª avaliación realizará 

actividades de repaso e ampliación. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

A profesora imparte as clases empregando o servizo de 

videoconferencias que ofrece a plataforma Webex. Todo o alumnado 

está conectado. 

Puntualmente séguese a facer uso da aula virtual do centro para as 

actividades de autoavaliación. 

A tarefa básica  no desenvolvemento das clases telemáticas é a 

corrección da tradución por parte do alumnado que se alterna coa 

ensinanza directa da profesora. 

Materiais e recursos 

• Plataforma dixital Webex. 

• Aula virtual do centro. 

• Libro de texto:  Grego 1/2 Bach. José Manuel Bértolo 

Ballesteros. Matilde Do Cal Cortina. Baía edicións.     

• Etimologías Griegas del Español, A. Mateos. Ed. esfinge. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Informarase da adaptación da programación didáctica nunha das 
clases que se imparten a través da Webex.  

As familias consultarán a adaptación da programación didáctica na 
páxina web do centro. 

Publicidade  

Publicarase no curso do Dpto. de Latín e Grego 1º Bach. que se atopa 
na Aula Virtual do centro.  

Enviarase a Xefatura de Estudos para a 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.  
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1.  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias 

Bloque 2. Morfoloxía 
B2.1. Coñecer as categorías gramaticais. LA2B2.1.1. Nomea e describe as categorías, e sinala os trazos que as distinguen.   CAA, CCL 
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 

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. 

CAA, CCL, CD 

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

CAA, CCL 

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 

CAA, CCL, CD 

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

CAA, CCL, CD 

Bloque 3. Sintaxe 
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.  

CAA, CCL 

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 existentes noutras 
linguas que coñeza.  

CAA, CCL 

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.  

CAA, CCL 

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 

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.  

CAA, CCL 

Bloque 4. Literatura latina 
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, e 
identifica e sinala a súa presenza en textos propostos.  

CAA, CCL, CCEC 

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

Bloque 5. Textos 
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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.  

CAA, CCL 

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 

Bloque 6. Léxico 
B6.2. Recoñecer os elementos léxicos latinos que permanecen nas linguas dos/das 
estudantes. 

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

CD, CCL 

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 

 

Competencia imprescindible: CCL
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

• solicitude de produtos, en concreto,  textos analizados e traducidos 

• interrogación directa 

• proba obxectiva 

Instrumentos: 

• rexistro individual 

• táboa de corrección 

Cualificación 

final 

A cualificación da avaliación ordinaria do alumnado coa 1ª e 2ª 

avaliación positiva será a media aritmética de ámbalas dúas avaliacións. 

Sumarase a ese resultado ata un 10% desa cualificación.  

Dita porcentaxe de ata un 10 % obterase co traballo desenvolvido no 

terceiro trimestre: entrega e  corrección de actividades de repaso e 

ampliación. 

O traballo desenvolvido polo alumnado no terceiro trimestre beneficiará 

ao alumno, nunca restará. 

No que respecta á  cualificación da avaliación ordinaria do alumnado coa 

1ª e 2ª avaliación negativa, este seguirá un plan de recuperación mediante 

o cal realizará actividades de repaso, recuperación e reforzo. O plan de 

recuperación rematará coa realización dunha proba. 

Proba: 70 % 

Entrega de actividades, corrección de actividades na clase e preguntas 

breves de carácter oral sobre elas: 30% 

Aínda que é pouco probable, se, como resultado da operación anterior, se 

obtivese unha nota inferior á media aritmética da 1ª e 2ª avaliación, 

optaríase entón por aplicar esa media  da 1ª e 2ª avaliación na cualificación 

final para non prexudicar ao alumnado. 
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Proba 
extraordinaria 

de setembro 

Proba escrita: 

a) Tradución con dicionario de frases e/ ou textos de Eutropio  (60%) 

Hai que traducir ao galego ou ao castelán recoñecendo con exactitude o 

seu léxico e as súas estruturas gramaticais e trasladadando todo o seu 

contido de forma  precisa e equivalente na lingua de destino. 

O labor de tradución, de coñecemento práctico da lingua latina, 

considérase básico e non substituíble polos coñecementos teóricos. Por iso 

este apartado valerá sete puntos da totalidade da cualificación. Na 

tradución consideraranse erros os cometidos tanto na interpretación 

gramatical (morfoloxía e sintaxe) como na léxica (consulta do dicionario). 

Na puntuación da tradución a profesora terá en conta o número de 

oracións ben traducidas, se ben poderá ter en conta a dificultade das 

mesmas, por exemplo, non ten o mesmo valor unha oración simple ou 

principal cunha estrutura de suxeito, verbo e complemento directo ca unha 

oración de infinitivo. Incluso hai oración simples coa devandita estrutura 

que poden ter dificultade léxica. En consecuencia tentarase ser o máis 

xusta e ecuánime posible. Por outra parte, o feito de que haxa unha soa 

oración ben traducida en todo o texto considerase que non debe ter 

ninguna puntuación, pois demostra que non se entendeu o texto.  

b) Preguntas sobre algún ou todos os contidos que se relacionan a 

continuación: (40%) 

• Morfoloxía e / ou sintaxe 

• Literatura  

Xéneros literarios e autores: 

- Lírica. Horacio. 

- Oratoria e Retórica. Cicerón. 

- Épica. Virxilio. 

• Expresións latinas 

A expresión latina ten que estar debidamente explicada pois, de 

achegar só a tradución, non se acadaría ningunha puntuación nesa 

pregunta. 
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Concrecións do sistema de avaliación 

1. Entrega de actividades 

Cando a profesora sinale unha data de entrega de actividades, estas deben entregarse 

na data fixada pois non se recollerán despois. 

 

2. Proba oral / escrita 

O carácter da proba, oral ou escrita, dependerá das instrucións da Consellería de 

Educación, Universidade e FP. No caso de que a proba sexa oral, realizarase a través da 

plataforma Webex. Se a situación xerada polo COVID-19 o permite e se volve ás aulas, xa se 

poderá realizar unha proba escrita en vez da oral. Se a volta á clase se fai de xeito voluntario, 

o alumnado que acuda fará a proba escrita. 

No caso de que a proba teña que desenvolverse de modo oral, esta terá carácter 

individualizado, pois o alumnado realizará a proba en horarios diferentes. Fixaranse ata tres 

datas distintas para evitar problemas técnicos. 

Unha proba oral resulta un procedemento novidoso para o alumnado polo que a 

profesora tentará desenvolvela nun ambiente distendido, xerando confianza, actuando como 

guía para evitar un estado de nerviosismo maior do que xa supón afrontar en si unha proba.  

Partes da proba: 

a) Tradución con dicionario de frases e/ ou textos (60%) 

 Os autores obxecto de tradución son César, Eutropio e Fedro.  

Hai que traducir ao galego ou ao castelán recoñecendo con exactitude o seu léxico 

e as súas estruturas gramaticais e trasladadando todo o seu contido de 

forma precisa e equivalente na lingua de destino. 

O labor de tradución, de coñecemento práctico da lingua latina, considérase básico e 

non substituíble polos coñecementos teóricos. Por iso este apartado valerá sete puntos da 

totalidade da cualificación. Na tradución consideraranse erros os cometidos tanto na 

Para a proba de setembro aplicaranse os puntos 3 e 4 que se indican no 

apartado Concrecións do sistema de avaliación que figura a continuación. 

Se a proba non puidese levarse a cabo de modo presencial, realizaríase a 

través da plataforma Webex. 
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interpretación gramatical (morfoloxía e sintaxe) como na léxica (consulta do dicionario). 

Na puntuación da tradución a profesora terá en conta o número de oracións ben 

traducidas, se ben poderá ter en conta a dificultade das mesmas, por exemplo, non ten o 

mesmo valor unha oración simple ou principal cunha estrutura de suxeito, verbo e 

complemento directo ca unha oración de infinitivo. Incluso hai oración simples coa devandita 

estrutura que poden ter dificultade léxica. En consecuencia tentarase ser o máis xusta e 

ecuánime posible. Por outra parte, o feito de que haxa unha soa oración ben traducida en todo 

o texto considerase que non debe ter ninguna puntuación, pois demostra que non se entendeu 

o texto. 

b) Preguntas sobre algún ou todos os contidos que se relacionan a continuación: (40%) 

• Morfoloxía e / ou sintaxe 

• Literatura  

Xéneros literarios e autores: 

- Lírica. Horacio. 

- Oratoria e Retórica. Cicerón. 

- Épica. Virxilio. 

• Expresións latinas 

A expresión latina ten que estar debidamente explicada pois, de achegar só a 

tradución, non se acadaría ningunha puntuación nesa pregunta. 

 

3. Actos ilícitos 

As respostas nas preguntas e probas orais terán unha duración adecuada para evitar 

condutas non apropiadas tales como consultas na rede ou envío / recepción de mensaxes 

instantáneas. 

Aquelas alumnas e alumnos que cometan actos ilícitos no desenvolvemento da proba, 

obterán cualificación de 0 puntos nela, coas consecuencias que iso supón para o cálculo da 

nota final.  

O alumnado ten que desenvolver as súas propias actividades. Calquera actividade 

entregada que sexa copiada doutro compañeiro ou compañeira será anulada. Dúas entregas 

de actividades copiadas terá como resultado anular a porcentaxe que lles corresponde na 

cualificación final. 
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4. Redondeo 

As alumnas e alumnos cunha nota inferior a 5 na avalaición ordinaria de xuño deben  

acudir á proba extraordinaria de setembro pero na cualificación final recorrerase ao redondeo 

de xeito que se aplicará -  / + 0.5 segundo a cualificación do alumno.  

Exemplo: se unha alumna ou alumno ten un 4.4 na cualificación final, como é inferior a 4.5, a 

súa cualificación na avaliación será 4. Polo contrario, se unha alumna ou alumno ten un 4.5 ou 

máis, como é unha cualificación igual ou superior a 4.5, a súa nota será 5.   

O mesmo procedemento será usado con todas as cualificacións.  

Exemplo: 6.4 = 6 / 6,5 = 7 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recupera ci ón, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliaci ón)  

Actividades  

As actividades seguen, en xeral, o patrón das que se formulan na proba 

de ABAU. 

Predominan as de carácter práctico: análise morfosintáctica e 

tradución de frases e textos. 

Introducíronse actividades de repaso para autoavaliación. 

O alumnado que non acadou os obxectivos fixados na 1ª e 2ª 

avaliación realizará actividades de recuperación e, nalgúns casos, de 

reforzo. 

O alumnado con avaliación positiva na 1ª e 2ª avaliación realizará 

actividades de repaso e ampliación. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

A profesora imparte as clases empregando o servizo de 

videoconferencias que ofrece a plataforma Webex pois todo o 

alumnado está conectado.  

Puntualmente séguese a facer uso da aula virtual do centro para as 

actividades de autoavaliación. 

A tarefa básica no desenvolvemento das clases telemáticas é a 

corrección da tradución por parte do alumnado que se alterna coa 

ensinanza directa da profesora. 

 

Materiais e recursos 

• Plataforma dixital Webex. 

• Aula virtual do centro. 

• Blog da materia. 

• Caderno de clase elaborado polo departamento. 

• Diccionario Latino – Español, Vox. 

• Corpus de textos latinos The Latin Library. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Informarase da adaptación da programación didáctica nunha das 

clases que se imparten a través da Webex.  
As familias consultarán a adaptación da programación didáctica na 
páxina web do centro. 

Publicidade  

Publicarase no curso Latín 2º Bach. que se atopa na Aula Virtual do 

centro.  
Enviarase a Xefatura de Estudos para a publicación na páxina web do 
centro. 
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1.  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias 

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.  

CCL 

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 

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

CCL 

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.  

CCL 

Bloque 3. Sintaxe 
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 

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 

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 

B3.4. Recoñecer e clasificar as oracións e as construcións sintácticas. GR2B3.4.1. Recoñece e clasifica oracións e construcións sintácticas.  CCL 
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 

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 

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

CCL 

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 

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 

Bloque 4. Literatura grega              
B4.1. Coñecer as características dos xéneros literarios gregos, os seus autores e obras 
máis representativas, 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 
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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 

Bloque 5. Textos 
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 

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 

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 

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 

Bloque 6. Léxico 
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 

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 

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 

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 

 

Competencia imprescindible: CCL
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

• solicitude de produtos, en concreto,  textos analizados e traducidos 

• interrogación directa 

• proba obxectiva 

Instrumentos: 

• rexistro individual 

• táboa de corrección 

Cualificación 

final 

A cualificación da avaliación ordinaria do alumnado coa 1ª e 2ª 

avaliación positiva será a media aritmética de ámbalas dúas avaliacións. 

Sumarase a ese resultado ata un 10% desa cualificación.  

Dita porcentaxe de ata un 10 % obterase co traballo desenvolvido no 

terceiro trimestre: entrega e  corrección de actividades de repaso e 

ampliación. 

O traballo desenvolvido polo alumnado no terceiro trimestre beneficiará 

ao alumno, nunca restará. 

A cualificación do alumnado que non acadou os obxectivos da 1ª 

avaliación pero con avaliación positiva na 2ª avaliación será a nota da 2ª 

avaliación. Sumarase a ese resultado ata un 10% desa cualificación. 

Dita porcentaxe de ata un 10 % obterase do traballo froito dun plan de 

recuperación que seguirá no terceiro trimestre e que incluirá a entrega e  

corrección de actividades de recuperación e repaso. 

No que respecta á  cualificación da avaliación ordinaria do alumnado coa 

1ª e 2ª avaliación negativa, este seguirá un plan de recuperación mediante 

o cal realizará actividades de repaso, recuperación e reforzo. O plan de 

recuperación rematará coa realización dunha proba. 

Proba: 70 % 

Entrega de actividades, corrección de actividades na clase e preguntas 
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breves de carácter oral sobre elas: 30% 

Aínda que é pouco probable, se, como resultado da operación anterior, se 

obtivese unha nota inferior á media aritmética da 1ª e 2ª avaliación, 

optaríase entón por aplicar esa media  da 1ª e 2ª avaliación na cualificación 

final para non prexudicar ao alumnado. 

 

Proba 
extraordinaria 

de setembro 

Proba escrita: 

a) Tradución con dicionario dun texto de Xenofonte (60%)  

Hai que traducir ao galego ou ao castelán recoñecendo con exactitude o 

seu léxico e as súas estruturas gramaticais e trasladadando todo o seu 

contido de forma precisa e equivalente na lingua de destino. 

O labor de tradución, de coñecemento práctico da lingua grega, 

considérase básico e non substituíble polos coñecementos teóricos. Por iso 

este apartado valerá seis puntos da totalidade da cualificación. Na 

tradución consideraranse erros os cometidos tanto na interpretación 

gramatical (morfoloxía e sintaxe) como na léxica (consulta do dicionario). 

Na puntuación da tradución a profesora terá en conta o número de 

oracións ben traducidas, se ben poderá ter en conta a dificultade das 

mesmas, por exemplo, non ten o mesmo valor unha oración simple ou 

principal cunha estrutura de suxeito, verbo e complemento directo ca unha 

oración de infinitivo. Incluso hai oración simples coa devandita estrutura 

que poden ter dificultade léxica. En consecuencia tentarase ser o máis 

xusta e ecuánime posible. Por outra parte, o feito de que haxa unha soa 

oración ben traducida en todo o texto considerase que non debe ter 

ninguna puntuación, pois demostra que non se entendeu o texto.  

b) Preguntas sobre os contidos que se relacionan a continuación: (40%)  

• Morfoloxía e / ou sintaxe. 

• Cuestións referidas á figura, contexto histórico e obra de 

Xenofonte.  

• Helenismos.  
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Concrecións do sistema de avaliación 

1. Entrega de actividades 

Cando a profesora sinale unha data de entrega de actividades, estas deben entregarse 

na data fixada pois non se recollerán despois. 

2. Proba oral / escrita 

O carácter da proba, oral ou escrita, dependerá das instrucións da Consellería de 

Educación, Universidade e FP. No caso de que a proba sexa oral, realizarase a través da 

plataforma Webex. Se a situación xerada polo COVID-19 o permite e se volve ás aulas, xa se 

poderá realizar unha proba escrita en vez da oral. Se a volta á clase se fai de xeito voluntario, 

o alumnado que acuda fará a proba escrita. 

No caso de que a proba teña que desenvolverse de modo oral, esta terá carácter 

individualizado, pois o alumnado realizará a proba en horarios diferentes. Fixaranse ata tres 

datas distintas para evitar problemas técnicos. 

Unha proba oral resulta un procedemento novidoso para o alumnado polo que a 

profesora tentará desenvolvela nun ambiente distendido, xerando confianza, actuando como 

guía para evitar un estado de nerviosismo maior do que xa supón afrontar en si unha proba.  

Partes da proba: 

a) Tradución con dicionario dun texto de Xenofonte (60%)  

 Hai que traducir ao galego ou ao castelán recoñecendo con exactitude o seu léxico  

e as súas estruturas gramaticais e trasladadando todo o seu contido de 

forma precisa e equivalente na lingua de destino. 

Os helenismos teñen que estar debidamente explicados e teñen 

que figurar os compoñentes que os conforman, tanto o termo 

grego como a tradución deste. 

• Xénero literario, contexto histórico, autor, obra e cuestións   

relacionadas coas lecturas fixadas polo grupo de traballo da 

ABAU. O alumnado ten que demostrar con detalle que leu a obra.  

Para a proba de setembro aplicaranse os puntos 3 e 4 que se indican no 

apartado Concrecións do sistema de avaliación que figura a continuación. 

Se a proba non puidese levarse a cabo de modo presencial, realizaríase a 

través da plataforma Webex. 
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O labor de tradución, de coñecemento práctico da lingua grega, considérase básico e 

non substituíble polos coñecementos teóricos. Por iso este apartado valerá seis puntos da 

totalidade da cualificación. Na tradución consideraranse erros os cometidos tanto na 

interpretación gramatical (morfoloxía e sintaxe) como na léxica (consulta do dicionario).  

Na puntuación da tradución a profesora terá en conta o número de oracións ben 

traducidas, se ben poderá ter en conta a dificultade das mesmas, por exemplo, non ten o 

mesmo valor unha oración simple ou principal cunha estrutura de suxeito, verbo e 

complemento directo ca unha oración de infinitivo. Incluso hai oración simples coa devandita 

estrutura que poden ter dificultade léxica. En consecuencia tentarase ser o máis xusta e 

ecuánime posible. Por outra parte, o feito de que haxa unha soa oración ben traducida en todo 

o texto considerase que non debe ter ninguna puntuación, pois demostra que non se entendeu 

o texto. 

b) Preguntas sobre os contidos que se relacionan a continuación: (40%) 

• Morfoloxía e / ou sintaxe. 

• Cuestións referidas á figura, contexto histórico e obra de Xenofonte.  

• Helenismos.  

Os helenismos teñen que estar debidamente explicados e teñen que figurar os 

compoñentes que os conforman, tanto o termo grego como a tradución deste. 

• Xénero literario, contexto histórico, autor, obra e cuestións relacionadas coas lecturas 

fixadas polo grupo de traballo da ABAU.  

O alumnado ten que demostrar con detalle que leu a obra.  

3. Actos ilícitos 

As respostas nas preguntas e probas orais terán unha duración adecuada para evitar 

condutas non apropiadas tales como consultas na rede ou envío / recepción de mensaxes 

instantáneas. 

Aquelas alumnas e alumnos que cometan actos ilícitos no desenvolvemento da proba, 

obterán cualificación de 0 puntos nela, coas consecuencias que iso supón para o cálculo da 

nota final.  

O alumnado ten que desenvolver as súas propias actividades. Calquera actividade 

entregada que sexa copiada doutro compañeiro ou compañeira será anulada. Dúas entregas 

de actividades copiadas terá como resultado anular a porcentaxe que lles corresponde na 

cualificación final. 
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4. Redondeo 

As alumnas e alumnos cunha nota inferior a 5 na avalaición ordinaria de xuño deben  

acudir á proba extraordinaria de setembro pero na cualificación final recorrerase ao redondeo 

de xeito que se aplicará -  / + 0.5 segundo a cualificación do alumno.  

Exemplo: se unha alumna ou alumno ten un 4.4 na cualificación final, como é inferior a 4.5, a 

súa cualificación na avaliación será 4. Polo contrario, se unha alumna ou alumno ten un 4.5 ou 

máis, como é unha cualificación igual ou superior a 4.5, a súa nota será 5.   

O mesmo procedemento será usado con todas as cualificacións.  

Exemplo: 6.4 = 6 / 6,5 = 7 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre  

Actividades  

As actividades seguen, en xeral, o patrón das que se formulan na proba 

de ABAU. 

Predominan as de carácter práctico: análise morfosintáctica e 

tradución de frases e textos. 

Introducíronse actividades de repaso para autoavaliación. 

Introducíronse actividades de ampliación para coavaliación. 

O alumnado que non acadou os obxectivos fixados na 1ª e 2ª 

avaliación realizará actividades de recuperación e, nalgúns casos, de 

reforzo. 

O alumnado con avaliación positiva na 1ª e 2ª avaliación realizará 

actividades de repaso e ampliación. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

A profesora imparte as clases empregando o servizo de 

videoconferencias que ofrece a plataforma Webex pois todo o 

alumnado está conectado.  

Puntualmente séguese a facer uso da aula virtual do centro para as 

actividades de autoavaliación. 

A tarefa básica  no desenvolvemento das clases telemáticas é a 

corrección da tradución por parte do alumnado que se alterna coa 

ensinanza directa da profesora. 

Aprendizaxe colaborativo para o estudo dos contidos léxicos.  

 

Materiais e recursos 

• Plataforma dixital Webex. 

• Aula virtual do centro. 

• Blog da materia. 

• Caderno de clase elaborado polo departamento. 

• Diccionario Griego – Español, Vox. 

• Xenofonte. Antoloxía de textos gregos I, J. M. Bértolo e M. de 

Cal. Ed. Bahía. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Informarase da adaptación da programación didáctica nunha das 

clases que se imparten a través da Webex.  
As familias consultarán a adaptación da programación didáctica na 
páxina web do centro. 

Publicidade  

Publicarase no curso Grego 2º Bach. que se atopa na Aula Virtual do 

centro.  
Enviarase a Xefatura de Estudos para a publicación na páxina web do 
centro. 


