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1. Contextualización. 
 
Características do centro 

O IES Francisco Aguiar atópase na Avenida da Coruña 15, 15300 Betanzos, A Coruña. O 

horario lectivo de ESO e Bacharelato consta de 32 sesións semanais, de luns a venres de 8:45 

a 14:15 e o martes pola tarde dúas sesións de 16:20 a 18:00. as sesións da tarde para o ciclo 

serían os luns e mércores de 16:00 a 18:30. o IES Francisco Aguiar é un centro constituido 

por diversos edificios relacionados entre sí a través de espazos libres, pistas deportivas e 

zonas verdes. 

Neste instituto impártese: 

• Educación Secundaria Obrigatoria 

• Bacharelato  

• Modalidade de Ciencias 

• Modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais 

• Formación profesional 

• Ciclo Superior de “Xestión Comercial e Márketing” 

O centro presenta unha características singulares porque non está situado no centro da 

cidade, e isto facilita a chegada e saída dos alumnos e alumnas. Está integrado nunha 

importante zona dotacional de Betanzos. Enfrente deste centro sitúase o outro centro público 

da vila, o IES As Mariñas. Preto tamén está o Colexio Público Francisco Vales Villamarín. 

 
Características do alumnado 

A maior parte das familias desenvolven a súa actividade nos sectores secundario e 

terciario. Conta tamén certa porcentaxe de poboación de orixe inmigrante. 

A lingua materna dominante é tanto o castelán coma o galego 

Para adaptar a resposta educativa ás necesidades do noso alumnado poñemos en práctica 

actuación específicas de carácter organizativo, pois non se detectan necesidades para 

actuacións de tipo curricular. Estas actuacións específicas son as seguintes: 

• Cóntase sempre coa actuación do profesor de Pedagoxía Terapeútica con 

aquelles alumnos que o precisen. 
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• Incorporación de alumnado aos agrupamentos específicos de 1º de ESO 

nas áreas de Lingua e Literatura Castelá, Xeografía e Historia e 

Matemáticas. 

• Incorporación de alumnado aos agrupamentos específicos de 2º de ESO 

nas áreas de Lingua e Literatura Galega, Xeografía e Historia e 

Matemáticas. 

• Entre outras medidas a ter en conta destácase a colaboración entre a 

Xefatura de Estudos, o Departamento de Orientación e os titores para a 

organización das distintas actuacións. 

 
 

2. A materia de Grego no Bacharelato. 

O papel heurístico das linguas constitúe un reto para o sistema educativo, pois son 

instrumento de comunicación e de interacción social, de conservación e transmisión de 

coñecemento, de participación cidadá na vida social, de investigación, creación, 

experimentación e descuberta. E as linguas achégannos ao xeito de vida e ás formas de 

pensamento doutros pobos e dos seus patrimonios culturais. 

A lingua apréndese non para falar, ler ou escribir sobre a lingua, senón para falar, ler e 

escribir sobre emocións, afectos e aventuras, sobre o mundo, como medio das relacións 

interpersoais e recoñecemento da alteridade, motor do noso pensamento e das nosas 

reflexións, e porta de acceso ao coñecemento. Neste marco, a formación lingüística no 

contexto escolar é un instrumento para a equidade, xa que debe facilitar os medios necesarios 

para comunicar no ámbito educativo e na vida profesional e social, nomeadamente en 

contextos formais e educativos, ademais de sensibilizar cara a usos creativos e lúdicos das 

linguas, e achegar ao patrimonio literario e cultural que estas propician.  

O Consello de Europa, a través de sucesivos proxectos, está comprometido nunha política 

lingüística dirixida a protexer e desenvolver a herdanza lingüística e a diversidade cultural de 

Europa como fonte de enriquecemento mutuo, así como a facilitar a mobilidade persoal dos 

seus cidadáns e das súas cidadás, e o intercambio de ideas. O Marco Común Europeo de 

Referencia para as Linguas (MCER), publicado en 2001, é un documento de particular 

transcendencia, non só como ferramenta práctica para propiciar a reflexión sobre o ensino das 

linguas e a transparencia de cursos, programas e titulacións entre os estados e dentro deles, 

senón tamén polo recoñecemento da competencia plurilingüe e intercultural, que transcende o 
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concepto de multilingüismo, no seu día piar dos enfoques das políticas lingüísticas máis 

abertas ao recoñecemento da diversidade. Hoxe, o MCER constitúe unha referencia para 

proxectos e documentos clave do Consello de Europa, como a "Guía para a elaboración e 

posta en marcha de currículos para unha educación plurilingüe e intercultural" (2010), na que 

se desenvolve a noción de plurilingüismo como eixe dun enfoque centrado na rede de 

relacións entre distintas linguas e culturas. Nesta mesma liña, enmárcanse o informe do Foro 

Intergobernamental Europeo "O dereito dos estudantes á calidade e á equidade en educación. 

O papel das competencias lingüísticas e interculturais", mantido en Xenebra en novembro 

2010, e a Conferencia intergobernamental "Calidade e inclusión en educación: o papel único 

das linguas", mantida en Estrasburgo en setembro de 2013. En ambos os foros europeos, 

recoñécese a importancia da competencia lingüística e da circulación de competencias entre 

as linguas para lograr un maior dominio da linguaxe, clave para a inclusión social e o éxito 

escolar. 

A educación plurilingüe e intercultural considera, con carácter xeral, a aprendizaxe de 

todas as linguas e culturas e, de maneira específica, os enfoques plurais transversais e 

integradores no seu ensino e na súa aprendizaxe. A súa finalidade é retirar barreiras artificiais 

entre as linguas, encerradas tradicionalmente nos sistemas escolares en compartimentos 

estancos, e promover o uso integral do repertorio lingüístico, discursivo, estratéxico e 

intercultural que posúe o alumnado e que vai adquirindo ao longo das súas diversas 

experiencias lingüísticas dentro e fóra do ámbito educativo. Xa que logo, o/a aprendiz 

plurilingüe realizará transferencias de coñecementos e experiencias lingüísticas adquiridos 

nunha lingua para abordar tarefas de comunicación, creación e aprendizaxe noutra lingua 

diferente. Esta capacidade de transferencia non só permite descubrir as regularidades dunha 

lingua total ou parcialmente descoñecida e relacionalas, desde o punto de vista teórico, coas 

regularidades observadas noutras linguas que coñece, ou identificar termos emparentados en 

todas as linguas, senón que, ademais, promove a tolerancia perante palabras descoñecidas, 

nomeadamente importante nos contextos de comprensión que necesitan a fluidez, como son a 

lectura extensiva e a comprensión de textos orais sen posibilidade de verificación do 

entendido. A competencia plurilingüe facilitará, daquela, a inferencia de significados e o 

desenvolvemento de competencias heurísticas eficaces para identificar os elementos esenciais 

e secundarios nun texto descoñecido. 

Pola súa banda, mediante o diálogo intercultural póñense en xogo dispositivos de relación 

social esenciais, como son o recoñecemento do outro como lexítimo, o reforzamento da 
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identidade propia no recoñecemento da identidade das demais persoas, a aceptación da 

diversidade persoal, social e cultural, e o respecto dos dereitos fundamentais. 

No contexto escolar, a aprendizaxe das linguas está dirixida ao logro de obxectivos 

similares, aínda que con diferentes niveis de dominio. Por iso, un estudo integrado de todas as 

linguas posibilita, por unha banda, que os contidos, os procesos e as estratexias que se 

traballan nunha lingua sexan igualmente utilizados nas actividades lingüísticas de 

comprensión e produción nas demais e, por outra, que se poida focalizar, no proceso de 

ensino e aprendizaxe, nos elementos diferenciadores e en todos aqueles aspectos que teñen 

incidencia directa na capacidade de comunicarse adecuadamente. Así, o coñecemento 

morfolóxico ou léxico dunha lingua pode axudar á comprensión noutra lingua; as estratexias 

de comprensión de lectura desenvolvidas nunha lingua poden ser transferidas para a lectura 

noutros idiomas; o coñecemento da estrutura dos textos descritivos permitirá producilos en 

calquera lingua; e o coñecemento das normas que ordenan as relacións entre xeracións, sexos, 

clases e grupos sociais nunha lingua, informa e sensibiliza sobre a necesidade de coñecer e 

respectar as normas que rexen a dimensión social do uso da lingua noutra comunidade 

lingüística. 

Por outra banda, o tratamento integrado das linguas debe considerar o punto de partida 

diferente de cada unha delas. Xa que logo, non se pode esquecer a situación de minorización 

da lingua galega, que cómpre atender e dinamizar adecuadamente. Con esa finalidade, é 

preciso favorecer o uso e a aprendizaxe desta lingua de xeito que se impulse a súa 

normalización e se venzan as dificultades da súa menor presenza e repercusión social, 

motivadas en moitos casos por prexuízos que é necesario desmontar e superar. O alumnado 

galego debe rematar a súa escolarización co nivel de usuario competente nas dúas linguas 

oficiais, galego e castelán, o que implica a utilización adecuada e eficaz das dúas linguas nun 

amplo repertorio de situacións comunicativas, propias de diferentes ámbitos, cun grao 

crecente de formalidade e complexidade.  

Finalmente, a situación de sociedade multilingüe e plural na que vivimos solicita un 

enfoque metodolóxico de carácter plurilingüe que potencie o desenvolvemento comunicativo 

do alumnado nas linguas que adquira ao longo da súa vida, con independencia da diferenza 

de fins e niveis de dominio con que as utilice. E que os faga conscientes da riqueza que supón 

ser unha persoa plurilingüe para o desenvolvemento cognitivo e social, e o éxito escolar. Isto 

implica un tratamento integrado das linguas que o alumnado está a aprender nas aulas. No 

caso das áreas de Lingua Castelá e Literatura e de Lingua Galega e Literatura, os currículos 
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presentan contidos similares en gran medida, e unha distribución igualmente similar en cada 

un dos cursos que conforman a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato. 

Evidentemente, cada lingua ten as súas características propias, que requiren un tratamento e 

un traballo específicos, pero hai determinados aspectos do currículo que, pola afinidade ou 

similitude que presentan en ambas as áreas, precisan ben seren abordados de maneira parella, 

ben seren presentados só nunha lingua pero traballados e practicados en cada unha delas, e 

utilizar a mesma terminoloxía nas dúas linguas para non dificultar innecesariamente o 

proceso de aprendizaxe do alumnado. Por tanto, o profesorado implicado no proceso de 

ensino e aprendizaxe de Lingua Castelá e Literatura e de Lingua Galega e Literatura, en cada 

curso de ambas as etapas, deberá organizar o seu labor nun currículo integrado, que 

transcenda as linguas nas que un aprendiz sexa capaz de comunicarse. Isto supón recoñecer a 

existencia dunha competencia global para a comunicación lingüística e implica non só evitar 

a repetición de contidos nos aspectos comúns á aprendizaxe de calquera lingua, como son as 

estratexias de lectura ou o proceso de escritura, a tipoloxía textual ou a definición de termos 

lingüísticos; senón tamén, e especialmente, priorizar a realización de actividades 

comunicativas de produción e comprensión de textos orais e escritos, pois destas depende o 

desenvolvemento da competencia xeral en comunicación lingüística. 

Ademais, nos centros docentes teñen presenza linguas estranxeiras que tamén se abordan 

na aula desde un enfoque comunicativo e intercultural, pois o coñecemento dos valores e as 

crenzas compartidas por grupos sociais doutros países resulta esencial para a comunicación 

nesta sociedade globalizada. Así, para o tratamento integrado de linguas é preciso que, igual 

que acontece non caso das dúas linguas cooficiais, haxa unha coordinación entre o 

profesorado destas e o de linguas estranxeiras, para evitar a repetición de contidos na liña das 

que se mencionaron para as linguas ambientais, e para unificar a terminoloxía. Non se pode 

esquecer que o achegamento do alumnado á lingua estranxeira se produce, na maior parte dos 

casos, partindo das linguas próximas, a materna e ambientais. 

Igualmente presentes nas aulas están as linguas clásicas, o latín e o grego, cuxo estudo a 

nivel fonético, morfosintáctico e léxico proporciona unha sólida base para o 

perfeccionamento no manexo doutras linguas. Desempeñan, pois, un papel relevante como 

soporte lingüístico da maioría das linguas e para a comprensión do léxico culto que forma 

gran parte da terminoloxía científica e técnica actual nas linguas que o alumnado coñece ou 

estuda; sen esquecer o enriquecemento cultural que lle proporciona o coñecemento dos 

aspectos que se inclúen na civilización clásica, berce da Europa actual, como son, entre 
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outros, a mitoloxía, a relixión ou as súas creacións literarias e artísticas, que tanta influencia 

tiveron en épocas posteriores e seguen a ter hoxe en día. Xa que logo, é esencial a 

incorporación das linguas clásicas ao currículo integrado das linguas, para reforzar a 

reflexión lingüística do noso alumnado e fortalecer o seu acceso á cultura literaria.  

Resulta obvio que, para a posta en práctica destes currículos integrados e o logro dos 

obxectivos plurilingües e interculturais que se perseguen, o profesorado é un elemento 

determinante, xa que deberá potenciar unha metodoloxía adecuada para levar a cabo enfoques 

comunicativos e proxectos plurais e transversais, promover a reflexión metacomunicativa e 

metalingüística e o contraste entre linguas, ou asegurar accións coordinadas entre os 

departamentos lingüísticos para decidir, entre outros, desde que lingua abordar o estudo dos 

xéneros discursivos ou as estratexias e os procesos cognitivos que están na base das 

actividades lingüísticas. Todo isto coa finalidade de construír en cada centro docente a 

coherencia pedagóxica no ensino das linguas.  

As materias cuxos currículos se desenvolven ao abeiro desta introdución, as linguas, 

teñen como obxectivo o desenvolvemento da competencia comunicativa do alumnado, 

entendida en todas as súas vertentes: pragmática, lingüística, sociolingüística e literaria. Así, 

achegan as ferramentas e os coñecementos necesarios para desenvolverse satisfactoria e 

eficazmente en calquera situación de comunicación da vida privada, social e profesional. Eses 

coñecementos, que articulan os procesos de comprensión e expresión oral por unha banda, e 

de comprensión e expresión escrita por outra, constitúen instrumentos esenciais para a 

aprendizaxe no ámbito educativo e, posteriormente, ao longo da vida. 

A reflexión literaria, presente nun bloque de contidos nas linguas ambientais, o galego e o 

castelán, e nas linguas clásicas, a través da lectura, mediante a comprensión e interpretación 

de textos significativos favorece o coñecemento das posibilidades expresivas da lingua, 

desenvolve a capacidade crítica e creativa dos/das estudantes, dálles acceso á memoria, á 

creatividade, á imaxinación, á descuberta das outras persoas, ao coñecemento doutras épocas 

e culturas, e enfróntaos/as a situacións, sentimentos e emocións nunca experimentados, que 

enriquecen a súa visión do mundo e favorecen o coñecemento deles/as mesmos/as. 

En definitiva, estas materias lingüísticas perseguen o obxectivo último de contribuír á 

formación de cidadáns e cidadás cunha competencia comunicativa que lles permita 

interactuar satisfactoriamente en todos os ámbitos que forman e van formar parte da súa vida. 

Isto esixe unha reflexión sobre os mecanismos de usos orais e escritos da súa propia lingua, e 

das outras linguas que estudan e coñecen, e a capacidade de interpretar e valorar o mundo, de 
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formar as súas opinións, propias, claras e fundamentadas, e de gozar, a través da lectura 

crítica de obras literarias. 

A materia de Grego na etapa de bacharelato ten como primeira finalidade introducir o 

alumnado no coñecemento básico da lingua grega antiga nos seus aspectos morfolóxicos, 

sintácticos e léxicos, co obxecto de lle permitir acceder directamente a algúns dos textos 

orixinais máis importantes da tradición literaria helénica, a través dos cales chegou ata nós 

unha boa parte do denominado legado clásico. O estudo da lingua e a literatura grega serve, 

ademais, como instrumento idóneo para se iniciar nun coñecemento directo do pensamento e 

a cultura grega antiga, que constitúen a base da civilización occidental. 

Por outra banda, a través do estudo das peculiaridades morfosintácticas do grego antigo é 

posible chegar a comprender máis profundamente conceptos lingüísticos que resultan 

esenciais para avanzar no coñecemento e o uso correcto, tanto da lingua propia como doutras 

lingua estudadas polo alumnado. 

Partindo desta perspectiva, o estudo da materia organizouse en bloques que, con lixeiros 

matices, aparecen nos dous cursos. Estes bloques refírense tanto a cuestións lingüísticas como 

a temas culturais, tendo en conta que ambos os aspectos constitúen dúas facetas inseparables 

e complementarias para o estudo da civilización grega, sen as que non é posible apreciar na 

súa verdadeira dimensión a importancia do seu legado. 

O primeiro destes bloques parte da relación entre o grego antigo e outras linguas da 

familia indoeuropea, para analizar o papel que estas últimas tiveron na orixe e na formación 

de moitas das linguas que se falan na actualidade. Para a explicación deste feito, que 

tradicionalmente foi presentado como un dos principais argumentos para xustificar a 

importancia do estudo das linguas clásicas, cómpre partir do marco xeográfico en que se 

desenvolve a civilización grega, marco que resulta determinante na configuración do carácter 

dialectal da súa lingua. Ademais, estudarase a influencia dos acontecementos históricos na 

evolución e no desenvolvemento das linguas literarias e na posterior converxencia dos 

dialectos ata chegar a constituírse a koiné e o actual idioma grego. O alumnado que estuda 

grego clásico aprende grego moderno con notable facilidade, nomeadamente se se estudou 

mediante un método natural de aprendizaxe; é dicir, a metodoloxía das linguas modernas 

aplicada ao estudo das linguas clásicas, que cada vez máis profesorado utiliza nas súas aulas. 

Ao estudo dos aspectos netamente lingüísticos dedícanse tres bloques: o primeiro, 

previsto só para o primeiro curso, céntrase nalgúns elementos básicos da lingua e, moi 

especialmente, no procedemento de escritura, comezando por percorrer os sistemas coñecidos 



9 
 

para analizar despois a orixe e a evolución do alfabeto grego e a súa pronuncia e transcrición 

ao abecedario latino; os outros dous niveis de descrición e explicación do sistema son a 

morfoloxía e a sintaxe, dúas realidades inseparables que conforman e integran xuntas o 

aspecto gramatical. Preténdese iniciar o alumnado no concepto de flexión, facendo especial 

fincapé na distinción entre o procedemento temático e o atemático, estudando a estrutura 

interna das palabras e os elementos formais destas que serven para definir a súa relación con 

outras dentro da oración. A sintaxe, á súa vez, ocúpase de estudar as estruturas oracionais 

gregas e os elementos que definen as súas construcións máis características, introducindo 

progresivamente niveis de maior complexidade. O fin último vai ser analizar e comprender os 

propios textos, aos que se dedica outro dos bloques de contidos previstos nos dous cursos, 

sempre de dificultade progresiva e adaptados aos contidos que o alumnado manexe en cada 

momento. 

Pero como os textos non están carentes de contido, ou iso é o desexable, preténdese deste 

xeito facer fincapé na necesidade de estudar desde o primeiro momento a lingua no seu 

contexto real, como mecanismo de expresión intelectual e estética no que se exemplifican os 

contidos lingüísticos estudados. A lingua e a cultura constitúen dúas realidades inseparables e 

complementarias para afondar no coñecemento da civilización grega que, á fin e ao cabo, 

constitúe a cerna da nosa. 

Nos dous cursos dedicouse un bloque ao estudo desta civilización, co obxecto de 

identificar non só os fitos máis importantes da súa historia senón tamén os aspectos propios 

da súa organización política e social e da súa identidade cultural, visibles nos papeis 

familiares, nos traballos, nos avances científicos e técnicos, nas festas e os espectáculos e, 

sobre todo, nas manifestacións relixiosas. Dentro destas merece especial atención o estudo da 

mitoloxía, pois a súa influencia resulta decisiva para a configuración do imaxinario 

occidental. Preténdese tamén iniciar o alumnado no coñecemento dalgunhas das 

manifestacións artísticas máis significativas do mundo antigo, entre as que destacan, por unha 

banda, as relativas ás artes plásticas e máis concretamente a escultura e a arquitectura, e, pola 

outra, ás literarias. Procurouse neste bloque establecer sempre unha valoración desde o punto 

de vista do mundo contemporáneo, unha comparación coa situación actual que enriqueza a 

nosa identidade. 

No derradeiro curso, o estudo da cultura grega oriéntase principalmente ao coñecemento 

das manifestacións literarias, aproveitando os coñecementos da lingua xa adquiridos para 

introducir o alumnado no estudo da orixe e a evolución dos xéneros, mediante a lectura de 
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fragmentos das obras orixinais, utilizándoas como instrumento para comprender as claves 

esenciais da sociedade en que viron a luz. 

Para rematar, dedícase un bloque ao estudo do léxico, entendendo que este resulta 

imprescindible para avanzar no coñecemento de calquera lingua. Dentro deste ámbito 

préstase especial atención á etimoloxía, non só porque esta serve para pór de manifesto o 

mantemento das raíces grecolatinas nas linguas modernas senón, ademais, porque contribúe a 

que o alumnado adquira unha mellor comprensión da súa propia lingua, axudándolle a 

precisar o significado de termos coñecidos ou a descubrir outros que non utilizara 

anteriormente, e incorporándoos así, pouco a pouco, ao seu vocabulario. 

 
 
3. Obxectivos. 

Segundo o artigo 26 do DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o 

currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma 

de Galicia. (DOGA do 29 de Xuño de 2015), o bacharelato contribuirá a desenvolver no 

alumnado as capacidades que lle permitan: 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do 

Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a 

corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a 

sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma 

responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e 

resolver pacíficamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, 

analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en 

particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non 

discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, 

con atención especial ás persoas con discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para 

o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua 

castelá. 
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f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 

antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito 

solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as 

habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos 

métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da 

tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o 

respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial 

referencia ao territorio galego. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, 

iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como 

fontes de formación e enriquecemento cultural. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e 

social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e 

contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

 
 

4. Contribución da materia de Grego á adquisición de competencias básicas. 

A comunicación lingüística (CCL) é a competencia clave que máis presenza terá na 

materia de Grego, xa que o estudo da lingua, da súa orixe e evolución, do seu funcionamento 

interno, do seu léxico e dos seus textos ha redundar sen dúbida nun maior coñecemento e 

dominio das linguas propias. Non obstante, deberase ter en conta tamén o tratamento das 

outras competencias. 

O labor de análise morfosintáctica e tradución non só constitúe por si mesmo un 

importante exercicio intelectual, senón que ao mesmo tempo estimula a memoria, a lóxica de 

pensamento e os hábitos de disciplina no estudo, mellorando o razoamento e impulsando a 

competencia clave de aprender a aprender (CAA) 
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A competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) 

poden traballarse nos temas de cultura e civilización, e nas epígrafes referidas á localización 

xeográfica e temporal. 

A competencia dixital (CD)deberá estar presente en todo momento; a procura de 

información na rede, a súa selección crítica e a súa utilización, entendidas como un proceso 

guiado polo profesorado, deberán servirnos para programar traballos colaborativos e producir 

novos materiais, e pólos ao dispor da comunidade educativa. 

As competencias sociais e cívicas (CSC) poden traballarse nomeadamente nos bloques 

referidos á civilización. A vida no mundo grego, na súa dimensión político-social ou relixiosa 

préstase sempre á valoración e á comparación co mundo actual, salientando semellanzas e 

diferenzas, e fomentando un xuízo crítico da realidade. Deste xeito, cobran nova forza 

conceptos como democracia, xustiza, igualdade, cidadanía e diversidade. 

A competencia en conciencia e expresión cultural (CCEC), ademais de no estudo da 

literatura grega, está moi presente nos contidos referidos ás artes plásticas, ás festas e os 

espectáculos, e ás manifestacións relixiosas, entre as que tamén se contan os xogos 

deportivos. Coñecer e valorar todas estas manifestacións culturais artísticas, diferenciando 

xéneros e estilos, recoñecendo canons estéticos e estilos artísticos, lévanos a consideralas 

como parte do patrimonio dos pobos e a apreciar dun xeito especial aquelas que están dentro 

do noso contorno, ben sexa nas páxinas dun libro ou ben nun museo ou nun depósito 

arqueolóxico. 

A competencia que traballa o sentido da iniciativa e o espírito emprendedor  (CSIEE) 

estará presente sobre todo no bloques de contidos non lingüísticos, para aproveitar a 

metodoloxía do traballo en grupo de xeito responsable e proactivo. 

O estudo das linguas clásicas, e do grego en particular, constitúe un instrumento 

fundamental para favorecer o discurso e, por tanto, a estruturación do pensamento do 

alumnado, o desenvolvemento da lóxica lingüística e a disciplina mental que se manteñen no 

tempo aínda que se esquezan os contidos concretos. 

Por último, cómpre lembrar que nesta nosa sociedade que vive por e para o utilitarismo e 

o inmediato será imprescindible facer unha reflexión sobre o valor do que é realmente 

importante para que o noso alumnado adopte unha visión crítica da sociedade que o rodea. Os 

coñecementos adquiridos nas aulas que nun principio poden parecer carentes de utilidade 

práctica resultan verdadeiramente importantes cando capacitan a persoa para adoptar criterios 
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que lle permitan discernir entre o xusto e o inxusto, o relevante e o accesorio, entre o καλóν e 

o κακóν. 

 
5. Secuenciación, temporalización e obxectivos dos contidos. 

5.1. GREGO 2. 

GREGO 2º BAC 
avaliación Unidades didácticas temporalización Probas avaliación 

unidade bloque contido 
1 1 B.1. Lingua grega setembro 

outubro 
 

B.1.1. Dialectos antigos, 
dialectos literarios e 
koiné 

e, f, h 

B.1.2. Do grego moderno 
ao grego clásico 

d, f 

B.2. Morfoloxía  
B.2.1. Revisión da flexión 

nominal e 
pronominal: 1ª, 2ª e 
3ª declinacións 

d, e, f 

B.2.1. Revisión da flexión 
nominal e 
pronominal: 
pronomes 
demostrativos, 
persoais e relativo 

d, e, f 

B.2.2. revisión da flexión 
verbal: indicativo de 
εἰμί 

d, e, f 

B.2.2. revisión da flexión 
verbal: indicativo de 
λύω 

d, e, f 

B.2.3. Análise morfolóxica d, e, f 
B.3. Sintaxe  
B.3.1. Sintaxe nominal e 

pronominal: uso dos 
casos 

d, e, f 

B.3.2. usos modais: 
indicativo 

d, e, f 

B.3.3. Tipos de oracións d, e, f 
B.3.4. Oración composta: 

oracións de relativo 
d, e, f 

B.4. Literatura   
B.4.1. Xéneros literarios: 

épica, lírica, 
historiografía, 
drama (traxedia e 
comedia), lírica, 
oratoria e fábula 

d, e, h, i, n 

B.5. Textos   
B.5.1. Tradución e 

interpretación de 
textos gregos 

d, e, f, n 

B.5.2. Uso do dicionario d, e, g 
B.5.3. Comentario e 

análise morfolóxica 
de textos gregos 

d, e, f 

B.6. Léxico   
B.6.1. Helenismos máis 

frecuentes do léxico 
especializado e 
común 

d, e, f 

B.6.3. Etimoloxía e orixe 
das palabras da 
propia lingua 

d, e, f 

2 B.2. Morfoloxía  outubro 
novembro 

 
B.2.1. Revisión da flexión 

nominal e 
d, e, f 
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pronominal: 1ª, 2ª e 
3ª declinacións 

B.2.1. Revisión da flexión 
nominal e 
pronominal: 
pronomes 
indefinidos e 
interrogativos 

d, e, f 

B.2.2. revisión da flexión 
verbal: modos 
verbais: subxuntivo, 
optativo e 
imperativo. 

d, e, f 

B.2.2. revisión da flexión 
verbal:Verbos 
contractos en -αω, 
-εω, -οω 

d, e, f 

B.2.3. Análise morfolóxica d, e, f 
B.3. Sintaxe   
B.3.1. Sintaxe nominal e 

pronominal: 
Nominativo e 
vocativo 

d, e, f 

B.3.2. usos modais: 
subxuntivo. 

d, e, f 

B.3.4. Oración composta: 
oracións de 
infinitivo 

d, e, f 

B.4. Literatura   
B.4.1. Xéneros literarios: a 

épica: Homero. A 

Ilíada. 

d, e, h, i, n 

B.5. Textos   
B.5.1. Tradución e 

interpretación de 
textos gregos 

d, e, f, n 

B.5.2. Uso do dicionario d, e, g 
B.5.3. Comentario e 

análise morfolóxica 
de textos gregos 

d, e, f 

B.6. Léxico   
B.6.1. Helenismos máis 

frecuentes do léxico 
especializado e 
común 

d, e, f 

B.6.3. Etimoloxía e orixe 
das palabras da 
propia lingua 

d, e, f 

3 B.2. Morfoloxía novembro 
decembro 

 
B.2.1. Revisión da flexión 

nominal e 
pronominal: 1ª, 2ª e 
3ª declinacións 

d, e, f 

B.2.2. revisión da flexión 
verbal:Verbos 
contractos en -αω, 
-εω, -οω 

d, e, f 

B.2.3. Análise morfolóxica d, e, f 
B.3. Sintaxe  
B.3.1. Sintaxe nominal e 

pronominal: 
Acusativo. 
Acusativo de 
relación 

d, e, f 

B.3.2. usos modais: 
optativo 

d, e, f 

B.3.4. Oración composta: 
oracións de relativo 

d, e, f 

B.4. Literatura  
B.4.1. Xéneros literarios: a 

lírica: Safo, Alceo, 
Arquiloco e Píndaro 

d, e, h, i, n 

B.5. Textos  
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B.5.1. Tradución e 
interpretación de 
textos gregos 

d, e, f, n 

B.5.2. Uso do dicionario d, e, g 
B.5.3. Comentario e 

análise morfolóxica 
de textos gregos 

d, e, f 

B.6. Léxico  
B.6.1. Helenismos máis 

frecuentes do léxico 
especializado e 
común 

d, e, f 

B.6.3. Etimoloxía e orixe 
das palabras da 
propia lingua 

d, e, f 

2 4 B.3. Morfoloxía  xaneiro 
febreiro 

 
B.3.2. Flexión verbal: 

aoristo radical 
d, e, f 

B.2.3. Análise morfolóxica d, e, f 
B.3. Sintaxe   
B.3.1. Sintaxe nominal e 

pronominal: 
Xenitivo. 
Suplemento en 
xenitivo. 

d, e, f 

B.3.2. usos modais: 
imperativo 

d, e, f 

B.3.4. Oración composta: 
oracións de 
participio 

d, e, f 

B.4. Literatura   
B.4.1. Xéneros literarios: a 

traxedia: Sófocles. 
Edipo Rei 

d, e, h, i, n 

B.5. Textos   
B.5.1. Tradución e 

interpretación de 
textos de Xenofonte 

d, e, f, n 

B.5.2. Uso do dicionario d, e, g 
B.5.3. Comentario e 

análise morfolóxica 
de textos gregos 

d, e, f 

B.6. Léxico   
B.6.1. Helenismos máis 

frecuentes do léxico 
especializado e 
común 

d, e, f 

B.6.2. Ampliación de 
vocabulario básico 
grego: linguaxe 
literaria 

d, e, f, n 

B.6.3. Etimoloxía e orixe 
das palabras da 
propia lingua 

d, e, f 

5 B.3. Morfoloxía  febreiro 
marzo 

 
B.3.2. Flexión verbal: 

verbos en oclusiva e 
líquida 

d, e, f 

B.2.3. Análise morfolóxica d, e, f 
B.3. Sintaxe   
B.3.1. Sintaxe nominal e 

pronominal: Dativo. 
Suplemento en 
xenitivo. 

d, e, f 

B.3.4. Oración composta: 
oracións 
substantivas 
introducidas por ὅτι, 
ὥς, ὅπως 

d, e, f 

B.4. Literatura   
B.4.1. Xéneros literarios: a 

comedia: 
Aristófanes. 
Asembleístas 

d, e, h, i, n 
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B.5. Textos   
B.5.1. Tradución e 

interpretación de 
textos de Xenofonte 

d, e, f, n 

B.5.2. Uso do dicionario d, e, g 
B.5.3. Comentario e 

análise morfolóxica 
de textos gregos 

d, e, f 

B.6. Léxico   
B.6.1. Helenismos máis 

frecuentes do léxico 
especializado e 
común 

d, e, f 

B.6.2. Ampliación de 
vocabulario básico 
grego: linguaxe 
literaria 

d, e, f, n 

B.6.3. Etimoloxía e orixe 
das palabras da 
propia lingua 

d, e, f 

3 6 B.3. Morfoloxía  abril 
maio 

 
B.3.2. Flexión verbal: 

verbos atemáticos 
ou en -μι 

d, e, f 

B.2.3. Análise morfolóxica d, e, f 
B.3. Sintaxe   
B.3.1. Sintaxe nominal e 

pronominal: usos do 
artigo 

d, e, f 

B.3.4. Oración composta: 
oracións 
subordinadas 
adverbais: causais, 
temporais, finais, 
consecutivas, 
comparativas, 
condicionais, 
concesivas 

d, e, f 

B.4. Literatura   
B.4.1. Xéneros literarios: a 

historiografía: 
Xenofonte. 

d, e, h, i, n 

B.5. Textos   
B.5.1. Tradución e 

interpretación de 
textos de Xenofonte 

d, e, f, n 

B.5.2. Uso do dicionario d, e, g 
B.5.3. Comentario e 

análise morfolóxica 
de textos gregos 

d, e, f 

B.6. Léxico   
B.6.1. Helenismos máis 

frecuentes do léxico 
especializado e 
común 

d, e, f 

B.6.2. Ampliación de 
vocabulario básico 
grego: linguaxe 
literaria 

d, e, f, n 

B.6.3. Etimoloxía e orixe 
das palabras da 
propia lingua 

d, e, f 

 

6. Criterios de cualificación, estándares de aprendizaxe e competencias clave. 

6.1. Grego 2º BAC. 

GREGO 2º BAC 
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Ident
. 
conti
do 

Criterio de avaliación 
Ident. estándares 

Compete
ncias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
avaliables 

Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 

 Peso na 
cualificación 

Instrumentos de avaliación 

B.1. Lingua grega 
 
B.1.1
. 

B1.1. Coñecer as orixes 
dos dialectos antigos e 
literarios, clasificalos e 
localizalos nun mapa 

CCL 

CD 

CCEC 

GR2B1.1.1. Delimita ámbitos de 
influencia dos distintos dialectos, 
situando con precisión puntos 
xeográficos, cidades ou restos 
arqueolóxicos coñecidos pola súa 
relevancia histórica. 

 0,2% 
 

Traballo individual e/ou 
libreta 

B.1.2 B1.2. Comprender a 
relación directa entre o 
grego clásico e o 
moderno, e sinalar 
algúns trazos básicos que 
permiten percibir este 
proceso de evolución. 

CCL 

CAA 

GR2B1.2.1. Compara termos do 
grego clásico e os seus equivalentes 
en grego moderno, constatando as 
semellanzas e as diferenzas que 
existen entre uns e outros e 
analizando a través destas as 
características xerais que definen o 
proceso de evolución 

B1.3. Recoñecer a 
evolución da lingua 
grega ata chegar ao 
momento actual nos 
aspectos fonéticos, 
morfosintáctico e léxico 

CCL 
 

GR2B1.3.1. Coñece a pronuncia da 
lingua grega moderna e utiliza 
algunhas palabras e expresións 
básicas. 
 

B.2. Morfoloxía 
B.2.1
. 

B2.1. Identificar, 
analizar, traducir e 
efectuar a retroversión 
de calquera tipo de 
formas nominais e 
pronominais. 

CCL 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. 

 18% Proba escrita  
Libreta 
Traballo aula 
 

B.2.2
. 

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 

B.2.3
. 

B2.3. Coñecer as 
categorías gramaticais. 

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

B2.4. Coñecer, 
identificar e distinguir os 
formantes das palabras 

GR2B2.4.1. Identifica e distingue 
en palabras propostas os seus 
formantes, sinalando e 
diferenciando lexemas e afixos, e 
procura exemplos doutros termos 
nos que estean presentes. 

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 

25% 

B.3. Sintaxe 
B.3.1 B3.1. Recoñecer os 

valores dos casos e os 
usos sintácticos do 
sistema pronominal. 

CCL GR2B3.1.1. Recoñece os valores 
dos casos gregos e os usos dos 
pronomes en frases e textos 
propostos. 

 25% Proba escrita 
Traballo aula 
Libreta 

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

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

B.3.2 B3.3. Coñecer e GR2B3.3.1. Coñece, identifica e 
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identificar os usos 
modais propios da lingua 
grega. 

traduce correctamente os usos 
modais propios da lingua grega. 

B.3.3 B3.4. Recoñecer e 
clasificar as oracións e as 
construcións sintácticas. 

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

B.3.4 B3.5. Recoñecer os 
nexos subordinantes e os 
tipos de oracións 
subordinadas. 

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

B3.6. Coñecer as 
funcións das formas non 
persoais do verbo. 

GR2B3.6.1. Identifica formas non 
persoais do verbo en frases e 
textos, tradúceas correctamente e 
explica as súas funcións. 
GR2B3.6.2. Coñece, analiza e 
traduce correctamente as 
construcións de participio, 
relacionándoas con construcións 
análogas noutras linguas que 
coñeza. 

B.4. Literatura 
B.4.1 B4.1. Coñecer as 

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

CCL 

CCEC 

GR2B4.1.1. Describe as 
características esenciais dos 
xéneros literarios gregos, e 
identifica e sinala a súa presenza 
nos textos propostos. 

 10% Proba escrita e/ou 
Proba oral 

B4.2. Analizar, 
interpretar e situar no 
tempo textos mediante 
lectura comprensiva, 
distinguindo o xénero 
literario ao que 
pertencen, as súas 
características esenciais 
e a súa estrutura, se a 
extensión da pasaxe 
elixida o permite. 

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

B4.3. Coñecer os fitos 
esenciais da literatura 
grega como base da 
literatura e da cultura 
europea e occidental. 

CCL 

CCEC 

GR2B4.3.1. Explora a 
conservación dos xéneros e os 
temas literarios da tradición grega 
mediante exemplos da literatura 
contemporánea, e analiza o uso que 
se fixo deles. 

B4.4. Establecer 
relacións e paralelismos 
entre a literatura clásica 
e a posterior. 

CCEC GR2B4.4.1. Pode establecer 
relacións e paralelismos entre a 
literatura grega e a posterior. 

B4.5. Coñecer os autores 
fundamentais da 
literatura coas súas obras 
principais. 

CD 

CCEC 

GR2B4.5.1. Nomea autores 
representativos da literatura grega, 
encádraos no seu contexto cultural 
e cita e explica as súas obras máis 
coñecidas. 

B.5. Textos 
B.5.1 B5.1. Coñecer, 

identificar e relacionar 
os elementos 
morfolóxicos da lingua 
grega en interpretación e 
tradución de textos 
gregos. 

CCL GR2B5.1.1. Utiliza adecuadamente 
a análise morfolóxica e sintáctica 
de textos gregos para efectuar 
correctamente a súa tradución. 

 10% Proba escrita 
Traballo aula 
Libreta 

B.5.2 B5.2. Utilizar o 
dicionario e procurar o 
termo máis apropiado na 
lingua propia para a 
tradución do texto. 

CCL 
CCEC 

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. 

B.5.3 B5.3. Realizar a 
tradución, a 
interpretación e o 
comentario lingüístico, 
literario e histórico de 

CSC 
CCEC 

GR2B5.3.1. Aplica os 
coñecementos adquiridos para 
realizar comentario lingüístico, 
literario e histórico de textos. 
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textos de grego clásico. 
B.6. Léxico 
B.6.1 B6.1. Recoñecer os 

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

CCL 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. 

 10% Proba escrita 
Traballo aula 
Libreta 

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. 

B.6.3 B6.5. Recoñecer a 
etimoloxía e evolución 
das palabras da propia 
lingua. 

GR2B6.5.1. Recoñece e distingue 
cultismos, termos patrimoniais e 
neoloxismos a partir do étimo 
grego, e explica as evolucións que 
se producen nun caso e en outro. 

B.6.4 B6.6. Recoñecer e 
identificar os elementos 
léxicos e os 
procedementos de 
formación do léxico 
grego, a derivación e a 
composición, para 
entender mellor os 
procedementos de 
formación de palabras 
nas linguas actuais 

GR2B6.6.1. Descompón palabras 
tomadas tanto do grego antigo 
como da lingua propia nos seus 
formantes, e explica o seu 
significado 
GR2B6.6.2. Sabe descompor unha 
palabra nos seus formantes e 
coñecer o seu significado en grego, 
para aumentar o caudal léxico e o 
coñecemento da lingua propia. 

 

 
7. Contidos mínimos esixibles. 

a. Alfabeto e pronunciación. Espíritos, acentos e signos de puntuación. 

Transcrición de termos gregos ao latín, galego e castelán. 

b. Flexión nominal: os casos e as declinacións. O artigo. Paradigmas dos temas 

en –α e dos temas en –ο. A terceira declinación: temas en oclusiva, líquida, 

nasal, -ντ-, e silbante. Temas en vogal e ditongo. Particularidades e cambios 

fonéticos. 

c. Os adxectivos: clasificación. Graos de significación do adxectivo. O 

comparativo. O superlativo. Comparativos e superlativos irregulares. A 

oración comparativa. 

d. Os numerais. A flexión pronominal. Pronomes persoais. Pronomes reflexivos. 

Os posesivos. Pronomes demostrativos. O pronome αὐτός. 

e. O pronome relativo. A oración de relativo. 

f. O pronome interrogativo. A oración interrogativa directa e indirecta. Os 

pronomes indefinidos. 
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g. A flexión verbal. As desinencias. Paradigma dos verbos temáticos en voz 

activa, media e pasiva. Particularidades dos verbos contractos. Conxugación 

dos verbos consoánticos. O verbo εἰμί. 

h. Os tempos verbais. Características morfolóxicas. Estudo do aumento e da 

reduplicación. O aspecto. O modo. Usos da voz media. A oración pasiva. 

i. Valores fundamentais dos casos. A preposición: réxime das preposicións máis 

frecuentes. As circunstancias de lugar e de tempo. 

j. As formas nominais do verbo. Formación de participios e infinitivos. 

Participio concertado e participio absoluto. Oración de infinitivo con suxeito 

en acusativo.Tradución de textos que presenten as dificultades 

morfosintácticas detalladas nos apartados 1 ao 10. 

k. Vocabulario mínimo de perto de 500 palabras aproximadamente. 

l. Helenismos do galego e do castelán formados a partir dese vocabulario 

mínimo. 

m. Coñecemento dos mitos máis destacados relativos aos deuses que compoñen o 

Panteón Olímpico. 

n. Ubicación xeográfica e cronolóxica dos acontecementos máis importantes da 

historia de Grecia. 

Ademais dos sinalados no apartado anterior, para 2º BAC esixiranse os seguintes: 

o. A subordinación. Oracións subordinadas completivas introducidas por 

conxuncións, oracións de infinitivo e interrogativas indirectas. 

p. Subordinación adverbial: causais, temporais, finais, consecutivas, 

comparativas, condicionais, concesivas. 

q. Os verbos consonánticos: verbos en oclusiva, líquida e nasal. O aoristo radical. 

r. Os verbos en –μι: εἰµί, εἶμι, φημί, ἵστημι, τίθημι, δίδωμι, ἵημι. 

s. A literatura grega: xéneros e autores. A épica (Homero e Hesíodo). A lírica 

(Arquíloco, Alceo, Safo, Anacreonte e Píndaro). O teatro: a traxedia (Esquilo, 

Sófocles e Eurípides) e a comedia (Aristófanes e Menandro). 

t. A oratoria (Lisias, Demóstenes e Isócrates). A historiografía (Heródoto, 

Tucídides e Xenofonte). A filosofía e a ciencia. 

u. Manexo do dicionario. 
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v. Tradución de textos de Esopo, Xenofonte e Platón coa axuda do dicionario. 

Lectura das obras de obrigada lectura para as probas de selectividade: Ilíada, 

Edipo Rei, Nubes e unha Antoloxía da Lírica Grega. 

w. Lectura de dúas das obras indicadas coma de lectura obrigatoria. 

 
8. Metodoloxía. 

O estudo da gramática realizarase mediante exposicións teóricas moi sinxelas, 

nasque se procurará omitir excepcións e irregularidades; estas indicaranse segundo vaian 

aparecendo nos textos. As explicacións apoiaránse en exercicios prácticos que conteñan 

exemplos do tema desenvolvido e recapitulen o anterior. Estes exercicios serán de dous 

tipos: 

a. Tradución directa grego-galego e grego-castelán, que constituirá o traballo 

básico do curso. Preténdese que o alumnado, aínda no caso de non dominaren 

os paradigmas, sexan capaces de recoñecer formas e construcións, de entender 

o texto. 

b. Tradución inversa galego-grego e castelán galego: de maior dificultade, é, 

porén, moi útil para asimilar o funcionamento interno da lingua e para a 

adquisición de vocabulario. Doutra banda, reflicte perfectamente o grao de 

coñecemento gramatical do alumnado. 

Os textos deben seleccionarse en función do seu interese cultural e lingüístico, xa sexan 

adaptacións, xa orixinais de autores gregos. Como xa se indicou anteriormente, os autores 

que se van traducir en segundo de bacharelato son Esopo, Xenofonte e Platón (a CIUG 

recomenda non excluir ningún autor a priori). 

O vocabulario elixirase a partir dos textos, tendo en conta a súa frecuencia e tamén a súa 

pervivencia na nosa lingua. O libro de texto recomendado ao alumnado ofrece xa un 

vocabulario de máxima frecuencia elaborado a partir dos autores gregos máis representativos. 

O estudo dos helenismos está intimamente ligado á aprendizaxe do vocabulario e, malia 

que nos contidos non apareza unha sección especificamente dedicada a eles, ao longo do 

curso faranse exercicios variados de etimoloxía, derivación, composición..., que proben a 

presencia do grego no galego e no castelán cultos e, asemade, contribúan a enriquecer o 

vocabulario dos alumnos/-as. 
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Para o estudo dos temas de civilización e cultura, seguirase a proposta do libro de texto 

recomendado. En cada unha das unidades didácticas hai dúas seccións dedicadas a estas 

cuestións: a primeira, que dá título á unidade, ofrece información sobre o mundo cotián e 

mitoloxía, acompañada de textos clásicos e contemporáneos que documentan a pervivenza 

dos mitos; na segunda, trátanse os aspectos históricos e culturais, presentados coma unha 

viaxe diacrónica e diatópica polos centros neurálxicos da civilización helénica: Creta, 

Micenas, Troia, Olimpia, Lesbos, Esparta, Atenas, Macedonia... 

As explicacións poderanse reforzar coa utilización de mapas do Mundo Antigo, 

proxección de diapositivas e, se a marcha do curso o permite, películas de vídeo. Ademais, o 

libro de texto propón en cada lección títulos de libros e películas, CD-ROM e enderezos de 

Internet. 

A lectura de textos de autores clásicos traducidos será punto de referencia constante no 

estudo dos temas históricos e culturais. Ademais de fragmentos escollidos, nos dous cursos 

de bacharelato propoñemos uns libros de lectura obrigatoria, que especificaranse no seguinte 

apartado. 

Dada a importancia instrumental das novas tecnoloxías da información no mundo actual, 

unha vez ao trimestre empregarase o uso do ordenador da biblioteca escolar, da aula de 

informática e/ou do departamento de grego (se o houber), segundo as dispoñibilidades do 

centro, para buscar información pertinente referida aos temas culturais en diferentes 

enderezos de internet, co obxectivo de que os alumnos/as aprendan a empregar de xeito 

responsable e construtivo as novas tecnoloxías da información. 

 
 

9. Avaliación e actividades de recuperación. 

Os exames serán eminentemente prácticos e poderán constar, a modo de exemplo, dos 

seguintes apartados (indícase entre parénteses a puntuación que sobre 10 se lle podería 

adxudicar a cada parte): 

a. Análise morfo-sintáctica e tradución do grego ao galego dunhas frases ou dun 

texto breve (3 puntos) 

b. Tradución do galego ou do castelán ao grego de frases breves (2  puntos) 

c. Cuestións relativas á flexión nominal e verbal ou a calquera tema de 

morfosintaxe (4 puntos) 
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d. Exercicios de léxico: helenismos, derivación, composición... (1 punto). 

 

Para 2º de Bacharelato, unha vez rematado o estudo da morfoloxía nominal e verbal, 

realizaranse dúas probas (unha de morfoloxía nominal e outra de morfoloxía verbal), e 

superar ambas as dúas probas será requisito sine qua non para aprobar. Por suposto, o eixo 

sobre o que se articula a avaliación da materia son os exames de tradución con dicionario. 

Polo demais, procurarase axustar o modelo de exame ás probas de selectividade, consistindo 

o exame nas seguintes preguntas: 

a. Un texto para traducir coa axuda do dicionario (7 puntos). 

b. helenismos (1  punto). 

c. gramática e/ou cultura. 

d. Unha pregunta relativa ás obras de lectura, que será de resposta obrigada (1 

punto). 

 

Ao longo do curso haberá tamén exames específicos de gramática nominal e verbal, 

así como dos temas de cultura, que o alumno deberá aprobar para acadar unha cualificación 

final positiva.  

Para obter unha avaliación positiva, o/a alumno/a deberá, obviamente, acadar unha 

cualificación total non inferior a 5 puntos. 

A non asistencia a un exame, caso de non ser xustificada documentalmente, suporá a 

cualificación de 0 puntos no mesmo. 

Non haberá probas de recuperación stricto sensu, porque o estudo dunha lingua non 

admite compartimentos estanco e cada paso adiante esixe o dominio do estudado 

previamente. Enténdese, xa que logo, que cada exame é, á vez, recuperación dun posible 

suspenso anterior. Porén, en cada avaliación haberá, de ser posible, 3 exames, valendo o 

primeiro un 20% da nota, o segundo un 30% e o terceiro un 50%. Así mesmo, e para garantir 

un esforzo continuado do alumnado ao longo do curso, a nota final na materia resultara da 

suma do valor das tres avaliacións: primeira un 20%, segunda un 30% e terceira un 50%.  

A nota final de cada avaliación será o resultado de: probas escritas (80%); recollida de 

cadernos e/ou exercicios na aula (20%). Para obter unha avaliación positiva nesta materia 

será conditio sine qua non acadar unha nota media mínima igual o superior a 5 puntos. 

Ao ter carácter contínuo, a avaliación é un proceso continuado ao longo de todo o curso, 

motivo polo cal a materia examinada non será liberatoria, puidéndose preguntar en cada 

exame toda a materia explicada ata ese momento. 
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Por mor da Orde de avaliación de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación 

nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria e de bacharelato no sistema 

educativo de Galicia, o Departamento de Grego do IES Francisco Aguiar de Betanzos tomará 

as seguintes medidas: no período que abrangue do día 6 ao 22 de xuño: 

• No caso do alumnado de Grego I dedicaranse as sesións á realización das probas 
extraordinarias e outras actividades de apoio, reforzo e ampliación. 

• No caso do alumnado de Grego II continuarase co labor de preparación do 
alumnado para as ABAU. 
 

 
10. Materiais didácticos. 

Recoméndase o libro de texto elaborado por Juan Manuel BÉRTOLO 

BALLESTEROS e Matilde DE CAL CORTINA para 1º e 2º de bacharelato, publicado por 

Baía Edicións. O libro, ademais de estar editado en galego,incorpora unha ampla selección de 

textos de autores galegos (e españois) que tratan de asuntos relacionados co tema central de 

cada unidade, dando constancia da enorme influencia que a lingua e a civilización gregas 

deixaron na nosa cultura. Presenta tamén un vocabulario de máxima frecuencia, feito a partir 

dos autores gregos máis representativos, con diversos exercicios de léxico: antónimos, 

derivación, familias léxicas, helenismos. 

Para a tradución seguiremos, ademais do manual indicado, as seleccións propostas nos 

seguintes libros de texto: 

- APARICIO, José A. et alii: Griego: Introducción al griego clásico. Oxford 

University Press, Madrid, 1998. 

- ESTÉBANEZ, Fernando et alii: Pragma. Cuaderno de trabajo. Griego. 3º 

BUP. NAU Llibres, Valencia, 1993. 

- ALMODÓVAR, Javier e GÓMEZ TIRADO, Juan M.: Griego I. Editex, 

Madrid, 1999. 

- BERENGUER AMENÓS, Jaime: Hélade. Ejercicios de griego. Vol. 1: 

morfología; Vol. 2: sintaxis – antología. Bosch, Barcelona, 1970. 

- WILLIAMS WHITE, John: First Greek Book. Ginn & Co., Boston, 1896. 

En canto aos temas culturai, utilizaranse dous pequenos manuais, La civilización 

griega, de Arturo PÉREZ, e Así vivían en la Antigua Grecia, de Raquel LÓPEZ MELERO, 

ambos os dous editados por Anaya na colección Biblioteca Básica de Historia. Tamén é de 

obrigada consulta dalgún atlas histórico. 
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 Para o estudo da mitoloxía, ademáis do Diccionario de Mitología griega y romana, de 

Pierre GRIMAL, editado por Paidós, manexarase a tetraloxía Cuentos de la mitología griega, 

de Alicia ESTEBAN e Mercedes AGUIRRE, publicado por Ediciones de la Torre. 

Para a aprendizaxe dos helenismos recurriremos ao Diccionario de helenismos españoles, de 

Crisóstomo ESEVERRI HUALDE, publicado por Ediciones Aldecoa.  

Proponse ademais o emprego da seguinte dictiografía: 

- Proyecto Palladium. http://recursos.cnice.mec.es/latingriego. Proxecto 

elaborado baixo a dirección do Ministerio de Educación. Inclúe materiais 

para todo o currículo de latín, grego e Cultura Clásica. Moi completo en 

actividades e exercicios. Aínda que deben depurarse algunhas deficiencias 

de funcionamento resulta de gran utilidade. 

- Scripta. Conocer la literatura latina.  

http://www.cnice.mec.es/pamc/pamc_2001/2001_scripta_conocer_literatur

a/ Esta aplicación, concebida como un libro electrónico, é un instrumento 

didáctico que pretende dinamizar o traballo convencional na aula de Latín, 

aproveitando as posibilidades que brindan os medios electrónicos para 

potenciar o protagonismo do alumno. Autor: Francisco Manzanero Can. 

- Kairos. 

http://recursostic.educacion.es/kairos/web/metodologia/metodologia.html  

Tratase dun programa de apoio ao profesorado de Historia de Secundaria e 

Bacharelato. Kairos conten interesantísimas propostas metodolóxicas para 

a didáctica da historia, que utilizan dende a mitoloxía ata o cine e a 

fotografía. Ademais  ofrece un  espazo de comunicación:para achegamento 

de documentos, presentación de libros e publicacións electrónicas e 

permanente actualización de documentos. 

- Historia del Teatro. 

http://www.cnice.mec.es/pamc/pamc_2000/2000_historia_teatro/ Esta 

aplicación, creada por Miguel Ángel Gómez Ferro e César Vallejo de 

Castro, ofrece unha visión do teatro a traverso de distintas épocas, dende 

Grecia ata o s. XVIII. 

- Biblioteca Augustana.  http://www.fh-augsburg.de/~harsch/saeca01.html 

Ampla biblioteca de textos latinos desmenuzados e analizados de moi 

doada utilización. 
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- Cultura Clásica. http://www.culturaclasica.com/enlaces/latin.htm Páxina 

da Asociación Cultural Culturaclasica.com que ten coma principal misión 

informar y manter de xeito virtual ao día a todos aqueles interesados no 

mundo grecorromano. Nestas páxinas pódese atopar todo tipo de 

información actualizada cada día sobre todo o que atinxe á cultura, 

literatura, historia, arqueoloxía, cine, mitoloxía, educación, sociedade, 

noticias, etc., relacionadas coa civilizacións grega e romana. 

 
 

11. Plan Lector. 

Como contribución ao Plan Lector, o Dep. de Grego prevé: 

- Contribuir a unha mellor organización da aprendizaxe favorecendo,  a través do 

estudio de dúas linguas flexivas as destrezas de reflexión lingüística e memoria. 

- Contribuir a búsqueda  do rigor lóxico na comprensión e expresión do alumnado, 

sobre todo a través do estudio do grego polas especiais características desta lingua. 

- Contribuir ao aumento da sensibilidade estética do alumnado a través da entrada en 

contacto coa civilización grega, buscando unha lectura máis competente. 

- Conquerir unha reflexión máis profunda sobre a creación literaria e as súas formas a 

través do estudio do nacemento dos xéneros literarios gregos e latinos (nun nivel 

introdutorio e a modo de “taller” na E.S.O., e nun nivel algo superior en 1º e 2º  de 

Bac). 

- Mellorar o léxico propio do alumno/a a través do estudio da etimoloxía. 

-  Promover a búsqueda de información en distintas fontes, a partir dunha bibliografía e 

dictiografía dadas, para ampliación de coñecementos en temas de cultura grega e 

romana: mitoloxía, realia, arte, etc.  

Para acadar estes obxectivos, este Departamento propón as seguintes medidas 

En Grego 1º BAC como materias propias de modalidade:  

- A tradución entendida como a comprensión e análise dun texto en lingua grega e a súa 

versión literal e literaria ao galego e castelán, é o traballo diario destas materias en 

bacharelato. Polo tanto o traballo de lectura e comprensión de textos variados, 

maiormente en prosa, é constante, básico e primordial. 
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- En cada avaliación lense na aula unha media de dez fragmentos traducidos de obras 

da literatura grega pertencentes a distintos xéneros. Primeiro faise lectura individual, 

logo colectiva e comentario. 

En Grego 2º BAC como materias propias da modalidade: 

- A práctica da tradución é aínda máis intensa posto que se centra en dóous autores que 

son estudiados en profundidade: Xenofonte e Platón. 

- Procurarase tamén que o alumnado teña ocasión de ler estes autores traducidos. 

- O grupo de traballo da Ciuga marca en ámbalas dúas materias unhas lecturas 

obrigadas, que se proporán tamén para o alumnado de 1º BAC: 

� HOMERO: Ilíada. 

� Antoloxía de poesía lírica grega: Safo, Alceo, Arquíloco. 

� SÓFOCLES: Edipo Rei. 

� ARISTÓFANES: Nubes. 

 

- Este Departamento promove a lectura voluntaria e a elaboración de traballos de 

profundización nalgún tema concreto que sexa de interese para algún alumno/-a, para 

o cal o Departamento conta cun listado de novela histórica relacionada co mundo 

clásico e outro de dictiografía cos sitios e páxinas máis  útiles e interesantes da rede. 

 

12. Atención á diversidade. 

En colaboración co Departamento de Orientación, atenderase á diversidade: 

- Establecendo secuencias de contidos que aseguren as aprendizaxes básicas para 

todos/as os alumnos/as e coñecementos de maior complexidade para algúns/as 

- Propoñendo actividades de ensino-aprendizaxe diversificadas e con diferentes niveis 

de dificultade. 

- Establecendo agrupamentos que posibiliten aprendizaxes cooperativas e facilitando 

traballos en parellas. 

- Ofertando diferentes tempos na realización das actividades e tarefas en función dos 

ritmos de aprendizaxe dos distintos alumnos/as cando sexan actividades individuais. 

- Propoñendo actividades abertas onde todos os alumnos/as poidan acadar algunha meta 

máis ou menos complexa dependendo da súa capacidade. 
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- Incluíndo actividades de reforzo para aqueles alumnos/as que non seguen o ritmo dos 

compañeiros. 

- Preparando actividades de recuperación para aqueles alumnos/as que non teñan 

acadado os obxectivos ao finalizar a secuencia (vid. Actividades de recuperación). 

- Propoñendo actividades de ampliación e/ou profundización para aqueles alumnos/as 

cun ritmo de aprendizaxe maior ou con maior capacidade de aprendizaxe. 

- Aplicando os criterios de avaliación con diferentes esixencias de logro. 

- O reforzo educativo ou adaptación do currículo prescrito, que non afecte a aspectos 

substantivos do mesmo, senón aos que son competencia do profesorado tales como a 

organización de contidos, a secuencia dos mesmos, a diversidade metodolóxica en 

canto a tipos e organización, as formas de agrupamento na aula e as relacións de 

interacción entre uns alumnos/as e outros/as, a diversificación de recursos didácticos, 

as formas concretas de avaliación, e os instrumentos desa mesma avaliación. 

 
13. Actividades de seguemento da materia pendente. 

De haber alumnado coa materia de Grego 1 ou 2 BAC pendente, este recibirá 

mensualmente unha folla con exercicios que deberá entregar, realizados no prazo que se 

estableza, ao profesor para a súa corrección. 

Con todo o alumnado coa materia pendente terá dúas posibiolidades de superasr a 

materia, ben nun exame no mes de febreiro, ben non exame en maio (de non ter superada 

a materia anteriormente). 

 

14. Actividades complementarias e extraescolares. 

Como actividade complementaria proporase, en colaboración co Departamento de 

Lingua Galega ou de Lingua Castelá, aproveitar a invitación á aula dalgún escritor 

contemporáneo para que comente un texto clásico achegándoo á actualidade e mostrando 

así a súa vixencia. 

Ofrecerase a actividade extraescolar consistente na asistencia ao Festival de Teatro 

Grecolatino en Ourense, que serve de complemento didáctico moi adecuado para estudar 

o teatro clásico, e, concretamente, nas materias de Latín e Grego II debido a que as dúas 

obras de teatro de lectura obrigatoria para a proba de Reválida adoitan representarse no 

devandito festival. Esta actividade poderase levar a cabo en conxunto co Departamento de 
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Latín. 

Odisea:  Concurso de Cultura Clásica en liña, actividade anual promovida pola SEEC 

Galicia (Sociedade Española de Estudios Clásicos, delegación galega). Os obxectivos 

deste concurso son: navegar pola rede coma antigos heroes, buscado as respostas 

axeitadas para chegaren sans e salvos e tamén máis sabios; gozar da satisfacción das 

respostas atopadas co seu esforzo; chegar sos a Ítaca e culminar a súa viaxe sen consultar 

o oráculo máis que o estritamente necesario. Esta actividade entendese  coma voluntaria, 

e ofertarase ao alumnado matriculado nas materias que imparte este departamento, pero 

eles teñen a última palabra sobre a súa participación. 

 

15. Plan de continxencia ante posibles escenarios derivados da pandemia. 

Ante a situación derivada da pandemia actual cómpre prever que se poida presentar a 

necesidade dun cambio de escenario que provoque pasar dun ensino presencial a outro 

semipresencial ou mesmo telemático. 

Nese caso a metodoloxía viría tamén cambiada e derivaría nun uso dos medios que a 

Administración pon ao alcance da comunidade educativa (aulas virtuais, aplicacións de 

videoconfernecia como WEBEX, correo electrónico…). 

A avaliación veríase modificada só nos mediso empregados, que serían virtuais, e non 

no propio método avaliador. 

 


