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Departamento de Grego e Latín

Cultura Clásica. 3º ESO.

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles (3ª avaliación).
    
•  Identifica e describe os tipos de vivenda, o modo de alimentación, os hábitos de hixiene e a vestimenta
en Grecia e Roma
 
• Explica a orixe e a natureza dos Xogos Olímpicos, comparándoos e destacando a súa importancia con
respecto a outras festividades deste tipo existentes na época, e comenta o seu mantemento no mundo
moderno, establecendo semellanzas e diferenzas entre os valores culturais aos que se asocian en cada
caso.
 
•  Describe  a evolución das linguas romances a partir do latín como un proceso histórico, explicando e
ilustrando con exemplos  os  elementos  que  evidencian  do  xeito  máis  visible  a  súa  orixe  común e  o
parentesco existente entre elas.

•  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.
 
•  Nomea aos autores máis representativos da literatura grecolatina, encádraos no seu período histórico e
cita as súas obras máis coñecidas.

•  Utiliza as tecnoloxías da información e a comunicación para recabar información e realizar traballos de
investigación acerca da pervivencia da civilización clásica na nosa cultura.
    
2. Avaliación e cualificación.

 A cualificación final será a  media da 1ª  e da 2ª  avaliación  (se  a nota resultante  é inferior á da 2ª
avaliación, manterase a de esta última) máis redondeo á alza ata nun punto co traballo desenvolvido
telematicamente no terceiro trimestre.
 
 O alumnado que teña suspensa a 1ª e/ou a 2ª avaliación disporá da opción de recuperar eses contidos a
través  de  actividades  ou  tarefas  centradas  nos  contidos  máis  relevantes  e/ou  nos  estándares  de
aprendizaxe  cun  grao  mínimo  de  consecución  máis  elevado  na  programación  didáctica.  A correcta
realización  desas  actividades  ou  probas  suporá  o  aprobado  da  materia  nesa/s  avaliación/s.  Esa/s
avaliación/s recuperadas farán media na avaliación final cun 5.

 Proba  extraordinaria  de  setembro:  proba  escrita  dos  contidos  imprescindibles  vistos  nas  clases
presenciais e reforzados coas tarefas de repaso do terceiro  trimestre.

3. Metodoloxía

  O traballo do terceiro trimestre na materia de Cultura Clásica está enfocado, seguindo as directrices
marcadas desde a Consellería, principalmente ás tarefas de repaso e recuperación. As primeiras están
pensadas para consolidar as aprendizaxes traballadas na aula ao longo da 1ª e 2ª avaliación. As segundas



teñen como obxectivo dar a oportunidade ao alumnado de recuperar as avaliacións que teñan suspensas.
Estas tarefas adaptaranse ás circunstancias actuais de cada alumno/a (recursos dos que dispoñan no fogar,  
...) e serán, fundamentalmente, traballos individuais.

 Só se avanzará materia naqueles estándares considerados fundamentais na programación da materia, e
sempre que as circunstancias o permitan.

4. Publicidade

 A información acerca das modificación nos estándares, os criterios de cualificación e a metolodoloxía
será publicada na páxina web do centro.

Latín 4º ESO

1.  1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles (3ª avaliación).

 Estándares  básicos  nos  que  se  incidirá  nesta  terceira  avaliación.  léxico,  Imperio  romano,  locucións
latinas, mitoloxía. Reforzo e repaso dos contidos gramaticais.

Bloque 7. Léxico.

h   ñ  o  /  B7.1. Vocabulario  básico  latino:  léxico  transparente;  palabras  de  maior  frecuencia./  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/ GMC. Deduce o significado de termos por analoxía. / CL   ECC  EOE / CAA CCL / LAB7.1.2.
Identifica e explica as palabras transparentes e  de maior  frecuencia./ GMC.  Coñece un vocabulario
básico/ CL  ECC  EOE/ CD CAA.

b ñ o/ B7.2. Composición e derivación culta: lexemas, prefixos e sufixos./ B7.2. Distinguir e coñecer o
significado  dos  principais  prefixos  e  sufixos  que  interveñen  na  composición  e  na  derivación
culta. /LAB7.2.1. Identifica e explica os principais prefixos e sufixos, analizando o seu mantemento na
propia lingua./ GMC. Analiza o significado básico de lexemas, prefixos e sufixos / CL   ECC  EOE /
CMCCT  CCL.

l  ñ o /B7.2. Composición  e  derivación  de   culta:  lexemas,  prefixos  e  sufixos./  B7.3.  Recoñecer  os
elementos léxicos latinos que permanecen nas linguas do alumnado /LAB7.3.1. Identifica  a
etimoloxía de palabras de léxico común da lingua propia explica a partir desta o seu significado. / GMC.
Recoñece étimos latinos en vocabulario cotiá /CL   ECC  EOE /CCL.

e b /B7.3. Locucións latinas de uso actual. /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./ GMC. Utiliza correctamente locucións latinas/ CL   ECC  EOE /CD  CSC CCEC CCL.

Bloque 5. Roma: historia, cultura e civilización

a   ñ  /  B5.2.  Organización  política  e  social   de  Roma./  B5.2. Coñecer  os  trazos  fundamentais  da
organización política e social  de Roma /  LAB5.2.1. Describe os trazos esenciais  que caracterizan as
sucesivas formas de organización do sistema político romano. /GMC: Describe a organización básica do
sistema político romano /ECC  IEHM   PVX   PI PRPC/  CSIEE  CSC  CCL / LAB5.2.2. Describe a
organización da sociedade romana e explica as características das clases sociais e os papeis asignados a



cada unha delas,  en  comparación cos  actuais. / GMC.  Describe  a  organización básica  da  sociedade
romana /ECC  IEHM   PVX   PI PRPC/  GMC CSIEE  CSC CCEC CCL.

l n/ B5.4. Mitoloxía e relixión. /  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  e  establece  relacións  entre  os  deuses  máis  importantes./ GMC.
Coñece os deuses e héroes máis significativos da mitoloxía romana./ TIC  PVX  PI PRPC  ECC  EOE
CA  CL  IEHM /CCEC  CCL  CD.

2. Avaliación e cualificación.

 Alumnado coa 2º avaliación aprobada. A súa cualificación se efectuará polo seguinte procedemento,  :

 (nota 1º avaliación ) + (nota da 2ª avaliación)
2

 
 A realización eficiente, completa e puntual das tarefas de reforzo e ampliación de contidos esenciais
poderá incrementar ata en 1 punto dita cualificación. 

                             
 Alumnado coa 2º avaliación suspensa.  A realización completa e puntual das tarefas de recuperación
sobre  os  contidos  mínimos  impartidos  ata  o  13  de  marzo  suporán  un  aprobado  na  materia  (5).   A
eficiencia dese traballo  (coidado das cuestións gramaticais, corrección na expresión, interese )  poderá
incrementar ata en  1 punto dita cualificación. 
 
Proba extraordinaria de Setembro.  Consistirá nunha proba acerca dos contidos mínimos impartidos ata o
13 de Marzo.

3. Metodoloxía

  Envíanse  semanalmente  propostas  de  traballo  ao  alumnado  mediante  o  blog  da  materia
quironfoz@blogspot.com. Temos constatado que  os alumnos teñen ao seu alcance os medios técnicos
necesarios para a realización desta tarefa.  Incluímos nestes exercicios de recuperación os estándares máis
relevantes  xa  traballados  nas  anteriores  avaliacións.  Os  exercicios  deben  ser  entregados  nun  prazo
determinado para a súa corrección. Será especialmente importante que o alumnado corrixa nas probas
sucesivas os erros que o profesor lle vaia sinalando. 
 Proponse a lectura pautada dun libro de mitoloxía accesible para todo o alumnado.

4. Publicidade

 A información acerca das modificación nos estándares, os criterios de cualificación e a metolodoloxía
serán  publicados  na  páxina  web  do  centro  e  no  blog  da  materia.  Todos  os  alumnos  serán  avisados
telematica e persoalmente polo profesor.

 
   Latín  1º BAC  

 1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles (3 avaliación).

 Estándares básicos nos que se incidirá nesta terceira avaliación. Trátase de incidir nos contidos vistos e
incluir  outros  esenciais  para  a  materia.  Concretamente  4ª  e  5ª  declinacións,  pronomes  persoais,
introdución ó infinitivo e ó participio, a época de Augusto, léxico e aforismos.
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Bloque 3: Morfoloxía

g  d/  B3.4. Flexión nominal  e  pronominal:  substantivos,  adxectivos  e  pronomes.LA1B3.4.2. Declina
palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra o paradigma de flexión
correspondente. / GMC. Declina correctamente sintagmas/EOE /CCL  

Bloque 4. Sintaxe

i /B4.1. Elementos da 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.   /  GMC.  Recoñece  os  elementos  da
oración /EOE / CMCCT   CCL.

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

a c / B5.3. Organización política e social de Roma./  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/ 

Bloque 6. Textos

e / B6.1. Análise fonética, morfolóxica, sintáctica e semántica./ B6.1. Coñecer e aplicar os coñecementos
fonolóxicos, morfolóxicos, sintácticos e léxicos da lingua latina para a interpretación e tradución  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  /  /
CL  EOE  TIC CL EOE  TIC   ECC  IEHM  PI / CCL  CAA 

Bloque 7. Léxico

e / B7.1. Vocabulario básico latino: léxico transparente; palabras de maior frecuencia./  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./ GMC.  Coñece un vocabulario básico/ CL  ECC  EOE  CD  CCL 
 

g  e/ B7.4. Locucións latinas de uso actual./ B7.5. Coñecer o significado das principais locucións latinas
de uso actual e saber 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. / MC. Sabe empregar as principais locucións latinas de uso actual /CL   ECC  EOE /CCL 

2. Avaliación e cualificación.

 Alumnado coa 2º avaliación aprobada. A súa cualificación se efectuará polo seguinte procedemento :

 ( Nota 1º avaliación ) + (Nota da 2ª avaliación)
3

 
 A realización eficiente, completa e puntual das tarefas de reforzo e ampliación de contidos esenciais
poderá incrementar ata en 1 punto dita cualificación. 

 En todo caso a cualificación final non será inferior á da 2ª avaliación.
                               



 Alumnado coa 2º avaliación suspensa.   A realización eficiente,  completa  e  puntual  das tarefas  de
recuperación e a realización, en data consensuada, dunha proba telemática sobre os contidos mínimos
impartidos ata o 13 de marzo suporán un aprobado na materia (5).  A realización eficiente, completa e
puntual  das  tarefas  de  reforzo  e  ampliación  de  contidos  esenciais  incrementará  ata  en  1  punto  dita
cualificación. 
  
 Proba extraordinaria de Setembro.  Consistirá nunha proba acerca dos contidos mínimos impartidos ata
o 13 de Marzo.

3. Metodoloxía

  Envíanse semanalmente propostas de traballo ao alumnado de 1º de BAC mediante o blog da materia
quironfoz@blogspot.com. Temos constatado que  os alumnos teñen ao seu alcance os medios técnicos
necesarios para a realización desta tarefa.

4. Publicidade

 A información acerca das modificación nos estándares, os criterios de cualificación e a metolodoloxía
serán  publicados  na  páxina  web  do  centro  e  no  blog  da  materia.  Todos  os  alumnos  serán  avisados
telematica e persoalmente polo profesor.
 

Latín 1º BAC ADULTOS

 1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles (3ª avaliación).

 Estándares básicos nos que se incidirá nesta terceira avaliación. Trátase de incidir nos estándares xa
traballados anteriormente e incluír outros esenciais para a materia. 

Bloque 3: Morfoloxía

g  d/  B3.4. Flexión nominal  e  pronominal:  substantivos,  adxectivos  e  pronomes.LA1B3.4.2. Declina
palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra o paradigma de flexión
correspondente. / GMC. Declina correctamente sintagmas/EOE /CCL  

Bloque 4. Sintaxe

i /B4.1. Elementos da 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.   /  GMC.  Recoñece  os  elementos  da
oración /EOE / CMCCT   CCL.

Bloque 6. Textos

e / B6.1. Análise fonética, morfolóxica, sintáctica e semántica./ B6.1. Coñecer e aplicar os coñecementos
fonolóxicos, morfolóxicos, sintácticos e léxicos da lingua latina para a interpretación e tradución  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  /  /
CL  EOE  TIC CL EOE  TIC   ECC  IEHM  PI / CCL  CAA 

Bloque 7. Léxico

e / B7.1. Vocabulario básico latino: léxico transparente; palabras de maior frecuencia./  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
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doutras que coñece. / CAA  CCL/ LA1B7.1.2. Identifica e explica as palabras transparentes e de maior
frecuencia./ GMC.  Coñece un vocabulario básico/ CL  ECC  EOE  CD  CCL 
 
2. Avaliación e cualificación.

 Alumnado coa 2º avaliación aprobada. A súa cualificación se efectuará polo seguinte procedemento :

 
 ( Nota 1º avaliación ) + (Nota da 2ª avaliación)

3
 
 A realización eficiente, completa e puntual das tarefas de reforzo e ampliación de contidos esenciais
poderá incrementar ata en 1 punto dita cualificación. 

 En todo caso a cualificación final non será inferior á da 2ª avaliación.
                               
 Alumnado coa 2º avaliación suspensa.   A realización eficiente,  completa  e  puntual  das tarefas  de
recuperación sobre os contidos mínimos impartidos ata o 13 de marzo suporán un aprobado na materia
(5).  A realización eficiente, completa e puntual das tarefas de reforzo e ampliación de contidos esenciais
incrementará ata en 1 punto dita cualificación. 

 Proba extraordinaria de Setembro.  Consistirá nunha proba acerca dos contidos mínimos impartidos ata
o 13 de Marzo

3. Metodoloxía

  Envíanse propostas de traballo ao alumnado de 1º de BAC mediante a plataforma telemática do centro.  

4. Publicidade

 A información acerca das modificación nos estándares, os criterios de cualificación e a metolodoloxía
serán publicados na páxina web do centro.

Latín 2º BAC

 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles (3ª avaliación).

 Considérase esencial para alumnos que deben afrontar a ABAU incluír as locucións latinas restantes,
verbos irregulares e xénero épico. 

Bloque 4. Literatura latina

n/B4.1. Transmisión literaria e xéneros literarios latinos: épica, historiografía, lírica, oratoria, comedia /
B4.2. Coñecer  as caracectivas  terísticas dos xéneros  literarios  latinos,  os seus autores,  as obras máis
representativas ./ LA2B4.2.1. Describe as características esenciais dos xéneros literarios latinos,./ GMC.
Coñece as características dos xéneros literarios latinos / CL  EOE ECC  IEHM  PI  PVX  PRPC / CAA
CCL CCEC.

Bloque 2. Morfoloxía

l  d/ B2.2. Morfoloxía verbal: verbos irregulares e defectivos.



Bloque 6. Léxico

h/ B6.3. Locucións e expresións latinas incorporadas á lingua coloquial e á literaria./  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 / GMC.  Coñece as principais locucións latinas / CL  ECC  EOE CMCCT  CSC  CD  CCEC
/CCL 

 
2. Avaliación e cualificación.

 Alumnado coa 2º avaliación aprobada. A súa cualificación se efectuará polo seguinte procedemento :

 ( Nota 1º avaliación ) + (Nota da 2ª avaliación)
3

 
 A realización eficiente, completa e puntual das tarefas de reforzo e ampliación de contidos esenciais
poderá incrementar ata en 1 punto dita cualificación. 

 En todo caso a cualificación final non será inferior á da 2ª avaliación.
                               
  Alumnado coa 2º avaliación suspensa.  A realización eficiente, completa e puntual das tarefas de
recuperación e  a  posible  realización,  en data  consensuada,  dunha proba telemática sobre os contidos
mínimos impartidos ata o 13 de marzo suporán un aprobado na materia (5).  A realización eficiente,
completa e puntual das tarefas de reforzo e ampliación de contidos esenciais incrementará ata en 1 punto
dita cualificación. 
 
3. Metodoloxía

  Envíanse semanalmente propostas de traballo ao alumnado de 2º de BAC mediante o blog da materia
quironfoz@blogspot.com. Temos constatado que  os alumnos teñen ao seu alcance os medios técnicos
necesarios para a realización desta tarefa.  Incluímos nestes exercicios de recuperación os estándares máis
relevantes  xa  traballados  nas  anteriores  avaliacións.  Os  exercicios  deben  ser  entregados  nun  prazo
determinado para a súa corrección. Será especialmente importante que o alumnado corrixa nas probas
sucesivas os erros que o profesor lle vaia sinalando. 

4. Publicidade

 A información acerca das modificación nos estándares, os criterios de cualificación e a metolodoloxía
serán  publicados  na  páxina  web  do  centro  e  no  blog  da  materia.  Todos  os  alumnos  serán  avisados
telematica e persoalmente polo profesor.
 
 Proba extraordinaria de Setembro.  Consistirá nunha proba acerca dos contidos mínimos impartidos ata
o 13 de Marzo.

mailto:quironfoz@blogspot.com


Latín 2º BAC Adultos

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles (3ª avaliación).

Bloque 3. Sintaxe

e/B3.2. Tipos  de  oracións  e  construcións  sintácticas./  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 / GMC. Recoñece  correctamente as construcións sintácticas latinas / CL
EOE  TIC /CCL CAA

e  p/ B3.2. Tipos de oracións e construcións sintácticas./ 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./ GMC.  Traduce
correctamente as construcións sintácticas latinas / CL EOE  TIC / CCL  CAA.

 Bloque 4. Literatura latina

n/B4.1. Transmisión literaria e xéneros literarios latinos: épica, historiografía, lírica, oratoria, comedia /
B4.2. Coñecer  as  características  dos  xéneros  literarios  latinos,  os  seus  autores,  as  obras  máis
representativas ./ LA2B4.2.1. Describe as características esenciais dos xéneros literarios latinos,./ GMC.
Coñece as características dos xéneros literarios latinos / CL  EOE ECC  IEHM  PI  PVX  PRPC / CAA
CCL CCEC.

Bloque 6. Léxico

h/ B6.3. Locucións e expresións latinas incorporadas á lingua coloquial e á literaria./  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 / GMC.  Coñece as principais locucións latinas / CL  ECC  EOE CMCCT  CSC  CD  CCEC
/CCL 

 
2. Avaliación e cualificación.

 Alumnado coa 2º avaliación aprobada. A súa cualificación se efectuará polo seguinte procedemento :

 ( Nota 1º avaliación ) + (Nota da 2ª avaliación)
3

 
 A realización eficiente, completa e puntual das tarefas de reforzo e ampliación de contidos esenciais
incrementará ata en 1 punto dita cualificación. 

 En todo caso a cualificación final non será inferior á da 2ª avaliación.
                               
  Alumnado coa 2º avaliación suspensa.  Todo o alumnado matriculado na materia ten a 2º avaliación
aprobada. 
 



3. Metodoloxía

  Envíanse semanalmente propostas de reforzo e ampliación de contidos básicos. Os exercicios deben ser
entregados nun prazo determinado para a súa corrección. 

4. Publicidade

 A información acerca das modificación nos estándares, os criterios de cualificación e a metolodoloxía
serán publicados na páxina web do centro. 

Grego 1º BAC

 1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles (3ª avaliación).

 Estándares básicos nos que se incidirá nesta terceira avaliación. Trátase de incidir  nos contidos vistos e
incluir  na  medida  do  posible  algúns  que  incidan  positivamente  na  graduación  da  dificultade.
Concretamente  introdución ó infinitivo e ó participio, a Atenas de Pericles, léxico.

Bloque 4. Sintaxe

d  e  f  g  i  /B 4.8. Análise  e  tradución  de  frases  e  textos.  /B4.11. Coñecer,  comprender  e  utilizar  os
elementos  morfolóxicos  da  lingua  grega,  e  iniciarse  na  interpretación  e  na  tradución  de  textos  de
dificultade progresiva./

e f / B4.6.  Construcións de infinitivo. B4.8. Identificar as construcións de infinitivo concertado e non
concertado. GR1B4.8.1. Recoñece,  analiza  e  traduce  correctamente  as  construcións  de  infinitivo
concertado e  non concertado,  relacionándoas  con construcións  análogas  noutras  linguas  que coñece./
GMC. Traduce correctamente as construcións de infinitivo concertado e non concertado ./ CL EOE  TIC
/CCL

e  f/B4.7. Construcións  de  participio./GR1B4.10.1.  Recoñece,  analiza  e  traduce  correctamente  as
construcións de participio concertado e non concertado, relacionándoas con construcións análogas noutras
linguas que coñece. / GMC. Traduce correctamente as construcións de participio 
 . 

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

a b h m/ B5.2. Organización política e social de Grecia. /B5.2. Coñecer e comparar as principais formas
de  organización  política  e  social  da  antiga  Grecia.Coñecer  e  comparar  as  principais  formas  de
organización política e social da antiga Grecia.

c h ñ / B5.5. Mitoloxía e relixión

Bloque 6. Léxico

h/ B6.3. Locucións e expresións latinas incorporadas á lingua coloquial e á literaria./  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 / GMC.  Coñece as principais locucións latinas / CL  ECC  EOE CMCCT  CSC  CD  CCEC
/CCL 

 



2. Avaliación e cualificación.

 Alumnado coa 2º avaliación aprobada. A súa cualificación se efectuará polo seguinte procedemento :

 ( Nota 1º avaliación ) + (Nota da 2ª avaliación)
3

 
 A realización eficiente, completa e puntual das tarefas de reforzo e ampliación de contidos esenciais
incrementará ata en 1 punto dita cualificación. 

 En todo caso a cualificación final non será inferior á da 2ª avaliación.
                               
  Alumnado coa 2º avaliación suspensa.  A realización eficiente, completa e puntual das tarefas de
recuperación suporán un aprobado na materia (5).  A realización eficiente, completa e puntual das tarefas
de reforzo e ampliación de contidos esenciais incrementará ata en 1 punto dita cualificación. 
 
 Proba extraordinaria de Setembro.  Consistirá nunha proba acerca dos contidos mínimos impartidos ata
o 13 de Marzo

3. Metodoloxía

  Envíanse semanalmente propostas de traballo ao alumnado de 1º de BAC mediante o blog da materia
quironfoz@blogspot.com. Temos constatado que  os alumnos teñen ao seu alcance os medios técnicos
necesarios para a realización desta tarefa.  Incluímos nestes exercicios de recuperación os estándares máis
relevantes  xa  traballados  nas  anteriores  avaliacións.  Os  exercicios  deben  ser  entregados  nun  prazo
determinado para a súa corrección. Será especialmente importante que o alumnado corrixa nas probas
sucesivas os erros que o profesor lle vaia sinalando. 

4. Publicidade

 A información acerca das modificación nos estándares, os criterios de cualificación e a metolodoloxía
serán  publicados  na  páxina  web  do  centro  e  no  blog  da  materia.  Todos  os  alumnos  serán  avisados
telematica e persoalmente polo profesor.
 
 Proba extraordinaria de Setembro.  Consistirá nunha proba acerca dos contidos mínimos impartidos ata
o 13 de Marzo.

Grego 2º BAC

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles (3ª avaliación).

 Considérase esencial para alumnos que deben afrontar a ABAU incluír a comedia grega entre os contidos
básicos. Reforzaremos os estándares básicos, xa impartidos ao longo do curso. 

Bloque 4. Literatura

d e h i n / B4.1. Xéneros literarios: épica, historiografía, drama (traxedia e comedia), lírica, oratoria e
fábula./  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./  GMC.
Recoñece nos textos os xéneros literarios e as súas características/ CL  EOE ECC  IEHM  PI  PVX
PRPC /  CCL CCEC.

mailto:quironfoz@blogspot.com


2. Avaliación e cualificación.

 Alumnado coa 2º avaliación aprobada. A súa cualificación se efectuará polo seguinte procedemento:

 ( Nota 1º avaliación ) + (Nota da 2ª avaliación)
3

 
 A realización eficiente, completa e puntual das tarefas de reforzo e ampliación de contidos esenciais
incrementará ata en 1 punto dita cualificación. 

 En todo caso a cualificación final non será inferior á da 2ª avaliación.
                               
  Alumnado coa 2º avaliación suspensa.  Non hai alumnado nesta circunstancia. 

  
3. Metodoloxía

  Envíanse semanalmente propostas de traballo ao alumnado de 2º de BAC mediante o blog da materia
quironfoz@blogspot.com. Temos constatado que  os alumnos teñen ao seu alcance os medios técnicos
necesarios para a realización desta tarefa.  Incluímos nestes exercicios de recuperación os estándares máis
relevantes  xa  traballados  nas  anteriores  avaliacións.  Os  exercicios  deben  ser  entregados  nun  prazo
determinado para a súa corrección. Será especialmente importante que o alumnado corrixa nas probas
sucesivas os erros que o profesor lle vaia sinalando. 

4. Publicidade.

 A información acerca das modificación nos estándares, os criterios de cualificación e a metolodoloxía
serán  publicados  na  páxina  web  do  centro  e  no  blog  da  materia.  Todos  os  alumnos  serán  avisados
telematica e persoalmente polo profesor.
 

O xefe do Departamento de Grego.
Jesús García Cortázar.

Rúa, 11 de maio de 2020.
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