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(Ao final do documeto inclúese un índice)

INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

1. Centro:  I.E.S. Francisco Aguiar.  O I.E.S. Francisco Aguiar está situado na vila de
Betanzos.

1. Ensinanzas  impartidas  no  Centro: E.S.O.,  Bacharelato  e   Ciclo  Superior  de
Xestión de Vendas e Espazos Comerciais.

2. Características do alumnado: A maioría do alumnado procede do ámbito rural ou do
núcleo  urbano  de Betanzos.  O centro  conta  con  unha  porcentaxe  significativa  de
alumnado inmigrante.

3. Composición  do  departamento  de  latín:  Teresa  Iglesias  Remuiñán,  Xefa  do
Departamento.

4. Distribución do alumnado por materias e grupos:

Curso Nº de alumnos/as Nº de grupos

Cultura clásica 4º ESO 12 1

Latín 4º ESO 42 2

Latín I 1º de Bach. 10 1

Latín II 2º de Bach 15 1

Contamos este curso cun grupo de Cultura clásica de 3º de ESO impartido polo 
Departamento de Grego.

5. Horario de clase da xefa do departamento:

HORA LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

8:45-9:35 Val. Étic. 4º 
C/D

CuCa4ºES
O A/B/C/D

9:35-10:25 CuCa4ºESO 
A/B/C/D

Lat.4ºESO 
C

10:25-11:15 CuCa4ºESO
A/B/C/D

GARDA ESO XD Lat. II 2º D

11:45-12:35 Lat. I  1º D Lat. II 2º D Lat 4ºESO A Lat. I  1º D Lat 4ºESO A

12:35-13:25 At Pais/Nai Lat. I 1º D Lat.4ºESO C GARDA 
ESO

13:25-14:15 GARDA 
ESO

Lat. II 2º D Lat. II 2º D Lat. I 1º D

16:20-17:10 Lat.4ºESO C
17:10-18:00 Lat.4ºESO A
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PROGRAMACIÓN DE 4º ESO E 2º BACHARELATO

ESO

Marco legal 

 Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro , para a mellora da calidade educativa. Decreto 

86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da ESO e do Bacharelato na 

Comunidade Autónoma de Galicia.

Obxectivos xerais da Educación Secundaria

A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as

capacidades que lles permitan:

a) Asumir  responsablemente  os  seus deberes;  coñecer  e exercer  os seus dereitos  no

respecto aos demais; practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as

persoas e grupos; exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos e a igualdade

de  trato  e  de  oportunidades  entre  mulleres  e  homes,  como valores  comúns  dunha

sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo

como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e

como medio de desenvolvemento persoal.

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades

entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera

outra  condición  ou  circunstancia  persoal  ou  social.  Rexeitar  os  estereotipos  que

supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de

violencia contra a muller.

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas

súas relacións  cos  demais  persoas,  así  como rexeitar  a  violencia,  os  prexuízos  de

calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para adquirir

novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir  unha preparación básica no campo

das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.
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f) Concibir  o  coñecemento  científico  como  un  saber  integrado,  que  se  estrutura  en

materias,  así  como coñecer  e aplicar  os métodos para identificar  os problemas nos

diversos campos do coñecemento e da experiencia.

g) Desenvolver  o  espírito  emprendedor  e a  confianza  en si  mesmo,  a  participación,  o

sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar,

tomar decisións e asumir responsabilidades.

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na

lingua castelá castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na

lectura e no estudo da literatura.

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das

outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes

que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas

do mundo.

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar

as  diferenzas,  afianzar  os  hábitos  de  coidado  e  saúde  corporais  e  incorporar  a

educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e

social.  Coñecer  e  valorar  a  dimensión  humana  da  sexualidade  en  toda  a  súa

diversidade.  Valorar  criticamente  os  hábitos  sociais  relacionados  coa  saúde,  o

consumo,  o  coidado  dos  seres  vivos  e  o  medio  ambiente,  contribuíndo  á  súa

conservación e  á súa mellora.

n) Apreciar  a creación artística e comprender  a linguaxe  das manifestacións  artísticas,

utilizando diversos medios de expresión e representación.

n) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico,  cultural,  histórico e

artístico  de Galicia,  participar  na súa conservación e na súa mellora,  e respectar  a

diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo

actitudes de interese e respecto cara o exercicio deste dereito.

o) Coñecer e valorar a  importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental

para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e

expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con

outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona.
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CULTURA CLÁSICA  4º

1. INTRODUCIÓN

A materia de Cultura Clásica ten como obxectivo primordial achegar o alumnado ao estudo

das  civilizacións  grega  e  latina  nos  ámbitos  literario,  artístico,  filosófico,  científico,

sociopolítico e lingüístico, de xeito que poida tomar conciencia da influencia, o mantemento

e  a  presenza  destes  aspectos  na  cultura  occidental,  e  comprender  a  súa  identidade

cultural, así como as manifestacións que a definen.

A través de Cultura Clásica preténdese iniciar o alumnado nun exercicio de reflexión e a

análise sobre as bases en que descansan realidades moi importantes da nosa cultura,

confrontándoas co que coñecemos como legado clásico: un patrimonio común que debe

ser considerado irrenunciable para os cidadáns e as cidadás de Europa.

De  acordo  con  esta  formulación,  o  currículo  básico  da  materia  articúlase  en  bloques

temáticos pertencentes a dous ámbitos diferentes: o ámbito lingüístico e o non lingüístico.

O ámbito lingüístico oriéntase fundamentalmente a analizar a relación de parentesco entre

as linguas clásicas e un bo número das que se falan na actualidade. Para iso, pártese do

concepto de familia lingüística, centrando a atención na familia das linguas indoeuropeas, á

que pertencen o grego e o latín e da que se deriva unha boa parte das linguas modernas.

O  estudo  da  orixe  e  a  evolución  da  familia  lingüística  indoeuropea  acompáñase  coa

descrición  do  marco  histórico  e  xeográfico  onde  ten  lugar  a  devandita  evolución.  En

relación  con  este  aspecto,  inclúese  un  percorrido  a  través  da  orixe  e  a  evolución  da

escritura e a súa diversidade de sistemas e alfabetos. 

Préstase especial  atención ao importantísimo papel  que o latín  e  o grego xogaron na

configuración das linguas modernas, en especial na composición culta e na formación do

léxico. O obxectivo último da materia de Cultura Clásica,  neste ámbito será permitir  ao

alumnado afondar na comprensión da propia lingua e no uso desta mesma como elemento

esencial para a comunicación e a adquisición de coñecementos.

No ámbito non lingüístico englóbase o resto dos bloques propostos: xeografía, historia,

mitoloxía, relixión, arte, sociedade e vida cotiá, e literatura. Todos eles irán enfocados a

iniciar  o  alumnado  no  coñecemento  dos  aspectos  máis  característicos  da  cultura

grecorromana, de xeito que a través do seu estudo sexa quen de analizar e comprender os

trazos comúns e os que son diversos, valorar a herdanza clásica e respectar o patrimonio

cultural da humanidade. 
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Para sentar as bases deste estudo pártese da necesidade de coñecer o marco xeográfico

e histórico en que se desenvolveron as civilizacións grega e romana ao longo do tempo,

orixe da civilización occidental.

O  estudo  das  relixións  grega  e  romana  presta  atención  ás  manifestacións  máis

significativas  da  relixiosidade  oficial,  os  cultos  públicos  e  privados,  as  manifestacións

deportivas relacionadas, as festividades relixiosas e os valores culturais asociados a ela.

Dentro deste apartado sitúase o capítulo da mitoloxía, no que se aborda a construción do

imaxinario  colectivo  europeo,  grazas  ás  narracións  míticas  e  lendarias,  o  mundo  dos

deuses e dos heroes, e o seu mantemento na cultura contemporánea.

Especial atención merecen as manifestacións artísticas que nos legaron as civilizacións

grega e romana, que serviron e serven de modelo a moitas das producións actuais. Entre

elas cómpre salientar, por unha banda, as relativas ás artes plásticas, concretamente á

arquitectura,  á  escultura  e  ás  artes  decorativas,  e,  pola  outra,  á  literatura,  cuxa

configuración en xéneros determina toda a nosa tradición literaria, grazas ao acervo de

temas, tópicos e recursos estilísticos empregados polos seus autores e polas súas autoras.

Dedícase un apartado á sociedade e á vida cotiá, dentro do cal se tratan aspectos como a

organización política e social do mundo grecorromano, as clases sociais, a vida pública e

privada, e os valores cívicos que se transmitiron á cultura occidental.

En todos os bloques de contidos vai implícito o estudo inescusable do mantemento do

legado  clásico  na  actualidade,  co  que  se pretende analizar  todos  os  elementos  desta

herdanza clásica que continúan a ser referentes na nosa cultura.

 Debido  ao carácter  de optatividade da materia  de Cultura  Clásica,  terase en conta  a

flexibilidade  na  adecuación  dos  contidos  ás  características  do  centro  docente  e  ao

alumnado que escolla esta opción.

2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE.

Descrición do modelo competencial.

Na descrición do modelo competencial inclúese o marco de descritores competenciais, no

que aparecen os contidos reconfigurados desde un enfoque de aplicación que facilita o

adestramento das competencias; recordemos que estas non se estudan, nin se ensinan:

adéstranse. Para iso, é necesaria a xeración de tarefas de aprendizaxe que permita ao

alumnado a aplicación do coñecemento mediante metodoloxías de aula activas. 

Abordar cada competencia de xeito global en cada unidade didáctica é imposible; debido a

iso, cada unha destas divídese en  indicadores de seguimento (entre dous e cinco por
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competencia), grandes piares que permiten describila dun xeito máis preciso; dado que o

carácter destes é aínda moi xeral, o axuste do nivel de concreción esixe que os devanditos

indicadores se, á súa vez, dividan no que se denominan  descritores da competencia,

que serán os que «describan» o grao competencial do alumnado. Por cada indicador de

seguimento encontraremos entredous e catro descritores, cos verbos en infinitivo.

 

En  cada  unidade  didáctica  cada  un  destes  descritores  concrétase  en  desempeños

competenciais,  redactados en terceira persoa do singular  do presente de indicativo.  O

desempeño é o aspecto específico da competencia que se pode adestrar e avaliar de xeito

explícito; é, polo tanto, concreto e obxectivable. Para o seu desenvolvemento, partimos

dun marco de descritores competenciais definido para o proxecto e aplicable a todas as

materias e cursos da etapa. 

Respectando o tratamento específico nalgunhas áreas, os elementos transversais, tales

como a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as

tecnoloxías da información e a comunicación, o emprendemento e a educación cívica e

constitucional,  traballaranse  desde  todas  as  áreas,  posibilitando  e  fomentando  que  o

proceso de ensino-aprendizaxe do alumnado sexa o máis completo posible. 

Por outra parte, o desenvolvemento e a aprendizaxe dos valores, presentes en todas as

áreas, axudarán a que os nosos alumnos e alumnas aprendan a desenvolverse nunha

sociedade ben consolidada na que todos poidamos vivir, e en cuxa construción colaboren.

A diversidade dos nosos alumnos e alumnas, cos seus estilos de aprendizaxe diferentes,

hanos  de  conducir  a  traballar  desde  as  diferentes  potencialidades  de  cada  un  deles,

apoiándonos sempre nas súas fortalezas para poder dar resposta ás súas necesidades.

Na área de Cultura Clásica incidiremos no adestramento de todas as competencias de

xeito sistemático, facendo fincapé nos descritores máis afíns á área.

■ A competencia en comunicación lingüística.

A comunicación lingüística é a competencia clave con máis presenza no bloque lingüístico,

xa que permite descubrir as raíces grecorromanas do vocabulario das linguas que utiliza.

Non obstante, no bloque non lingüístico os propios contidos da materia fomentan, tamén, a

expresión a través da comunicación textual, oral, audiovisual e dixital. 

A aprendizaxe da materia contribúe á adquisición e traballo desta competencia coa lectura

e comprensión de fontes escritas, coa elaboración e análise de textos, coas exposicións

orais sobre diversos temas, coa utilización dun vocabulario moi amplo ao ter que manexar

termos  que  proveñen  do  grego  e  do  latín  principalmente.  Ademais,  o  alumno  poderá
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afondar na comprensión da propia lingua e no uso desta como elemento esencial para a

comunicación e para a adquisición de coñecementos.

Adestrar  os  descritores  indicados  garántenos  unha  maior  comprensión  por  parte  do

alumnado, o que nos leva a un coñecemento profundo e a adquirir  con gran destreza

aquilo que nos propoñemos. 

Os descritores que priorizaremos serán:

 Comprender o sentido dos textos escritos e orais.

 Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia.

 Respectar  as  normas  de  comunicación  en  calquera  contexto:  quenda  de  palabra,

escoita atenta ao interlocutor...

 Manexar  elementos  de  comunicación  non  verbal,  ou  en  diferentes  rexistros  nas

diversas situacións comunicativas.

 Entender o contexto sociocultural  da lingua,  así como a súa historia para darlle un

mellor uso.

■ Competencia dixital

A presenza das novas tecnoloxías da información e da comunicación no mundo actual

debe aproveitarse como unha vantaxe para o labor cotián na aula, traballando, deste xeito,

a competencia dixital. 

Esta materia contribúe a esta competencia posto que a súa dimensión histórica e cultural

favorece que o alumnado utilice as novas tecnoloxías para seleccionar de forma adecuada

diversas fontes de información, analizalas e interpretalas, valorar a súa validez e fiabilidade

e traballar de xeito colaborador sobre os materiais seleccionados. Ademais, tamén fomenta

a  presentación  de  traballos  en  soporte  dixital  e  favorece  o  desenvolvemento  das

habilidades necesarias para a súa exposición de forma autónoma que lles permita chegar

a  conclusións  novas  e  resolver  situacións  de  forma  orixinal,  sentíndose  autores  e

protagonistas dos resultados e conclusións obtidos.

Para iso, neste área traballaremos os seguintes descritores da competencia:

 Empregar varias fontes para a busca de información.

 Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade.

 Elaborar  información  propia  derivada  da  información  obtida  a  través  de  medios

tecnolóxicos.
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 Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións

diversas.

 Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento.

 Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida diaria. 

■ Competencia de aprender a aprender

O estudo desta materia contribúe a que o alumno sexa consciente de que ao longo da

historia da humanidade o home sempre estivo a aprender e baseou a aprendizaxe nos

coñecementos  anteriores.  Esta  competencia  supón  ter  ferramentas  que  faciliten  a

aprendizaxe,  pero  tamén  ter  unha  visión  estratéxica  dos  problemas  e  saber  prever  e

adaptarse aos cambios que se producen cunha actitude positiva.

Os descritores que adestraremos son: 

 Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe. 

 Xestionar os recursos e motivacións persoais a favor da aprendizaxe. 

 Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 

 Aplicar  estratexias  para  a  mellora  do  pensamento  creativo,  crítico,  emocional,

interdependente...

 Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función

dos resultados intermedios.

 Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe.

 ■ Competencias sociais e cívicas.

Esta competencia adquírese ao entender a civilización grega e romana como creadoras

dos dereitos e deberes dos individuos e os grupos e dos mecanismos que aseguran a súa

participación na vida pública. O estudo desta materia desenvolve no alumnado actitudes de

cidadáns activos e comprometidos mediante a comprensión do noso pasado, o estudo da

configuración social e política, os acontecementos máis destacados da súa historia, o seu

concepto  de  ocio  e  de  traballo  e  a  influencia  que  todo  iso  tivo  na  configuración  da

sociedade actual en todas as súas dimensións. A tolerancia, a capacidade de respectar as

diferenzas  e  o  diálogo  como  base  dos  acordos  son  algunhas  das  destrezas  que  o

alumnado tamén adquire grazas ao papel mediador de Grecia e de Roma. 
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Os descritores que adestraremos son os seguintes: 

 Mostrar  dispoñibilidade  para  a  participación  activa  en  ámbitos  de  participación

establecidos

 Recoñecer a riqueza que supón a diversidade de opinións e ideas.

 Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela.

 Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores.

 Respectar os distintos ritmos e potencialidades. 

 Involucrarse ou promover accións cun fin social.

■ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.

A aprendizaxe da Cultura Clásica vai contribuír ao desenvolvemento desta competencia na

medida que axuda a coñecer a orixe da matemática moderna, xa que moitos dos principios

e teoremas que se empregan actualmente foron desenvolvidos polos matemáticos gregos.

Tamén moitas das ciencias tiveron o seu primeiro desenvolvemento na Antigüidade, como

a xeografía, a zooloxía, a botánica ou a astronomía. Ademais, o coñecemento de étimos

grecolatinos  presentes  na  linguaxe  matemática  axuda  a  mellorar  a  comprensión  de

conceptos, enunciados e outros contidos científicos e matemáticos.

Os descritores que traballaremos fundamentalmente serán: 

 Desenvolver  e  promover  hábitos  de  vida  saudable  en  canto  á  alimentación  e  ao

exercicio físico.

 Xerar criterios persoais en torno á visión social da estética do corpo humano fronte ao

seu coidado saudable.

 Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá.

  Aplicar  métodos  científicos  rigorosos  para  mellorar  a  comprensión  da  realidade

circundante en distintos ámbitos (biolóxico, físico, químico, tecnolóxico, xeográfico...).

■ Competencia en conciencia e expresión cultural.

Por medio da Cultura Clásica o alumnado aprende a apreciar manifestacións culturais e

artísticas en xeral (literatura, pintura, escultura, arquitectura, dereito, institucións políticas,

historia, filosofía...);  a valorar feitos culturais, como a mitoloxía ou a relixión, que forman

parte da tradición da nosa civilización; a recoñecer o concepto da estética e a beleza; a

ampliar  a  súa  visión  do  mundo con  visitas  a  museos  e  exposicións,  co  coñecemento
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doutras linguas e outras culturas, co teatro, a ópera, a música, etc. Todo iso contribúe, sen

dúbida, á adquisición desta competencia.

A materia de Cultura Clásica pode significar para o alumnado de educación secundaria

unha excelente vía de achegamento á posta en valor do noso patrimonio cultural, que se

aloxa nos restos arqueolóxicos, nos museos e mesmo no contorno cotián, así como nas

manifestacións  máis  inmateriais  da  cultura  grecorromana,  como  o  pensamento,  as

crenzas, a mitoloxía, a estética e a ética.

Para iso, neste área, traballaremos os seguintes descritores da competencia:

 Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural.

 Apreciar a beleza das expresións artísticas e do cotián.

 Elaborar traballos e presentacións con sentido estético.

 Mostrar  respecto cara ao patrimonio cultural  nas súas distintas vertentes (artístico-

literaria, etnográfica, científico-técnica...), e cara ás persoas que contribuíron ao seu

desenvolvemento.

■ Competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor.

Esta materia contribúe a fomentar a autonomía e iniciativa persoal na medida que se utilizan

procedementos que esixen planificar,  avaliar  distintas posibilidades e tomar decisións.  A

exposición de traballos individuais ou en grupo e a realización de debates implican valorar as

achegas doutros compañeiros, aceptar posibles erros, e non se render ante as dificultades.

En definitiva, achega posibilidades de mellora e fomenta o afán de superación.

Os descritores que adestraremos son:

 Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas.

 Ser constante no traballo, superando as dificultades.

 Xestionar o traballo do grupo, coordinando tarefas e tempos.

 Dar prioridade á consecución de obxectivos de grupo fronte a intereses persoais.

 Dirimir a necesidade de axuda en función da dificultade da tarefa. 

 Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas.

 Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema. 
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2.1 Perfil competencial e estándares de aprendizaxe

Competencia en
comunicación

lingüística

Bloque 2. Historia.
Explica a romanización de Hispania e Gallaecia, describindo as
súas causas e delimitando as súas fases.
Enumera,  explica  e  ilustra  con  exemplos  os  aspectos
fundamentais  que  caracterizan  o  proceso  da  romanización  de
Hispania  e  Gallaecia,  sinalando  a  súa  influencia  na  historia
posterior do noso país.

Bloque 3. Mitoloxía.
Pode nomear coa súa denominación grega e latina os principais
deuses e heroes da mitoloxía grecolatina, sinalando os trazos que
os caracterizan, os seus atributos e o seu ámbito de influencia,
explicando a súa xenealoxía e establecendo as relacións entre os
diferentes deuses.
Identifica  dentro  do  imaxinario  mítico  deuses,  semideuses  e
heroes, e explica os principais aspectos que os diferencian.

Bloque 5. Sociedade e vida cotiá.
Nomea os principais sistemas políticos da antigüidade clásica e
describe, dentro de cada un, a forma de distribución e o exercicio
do poder, as institucións,  o papel  que estas desempeñan e os
mecanismos de participación política.
Describe  a  organización  das  sociedades  grega  e  romana,
explicando  as  características  das  clases  sociais  e  os  papeis
asignados a cada unha, relacionando estes aspectos cos valores
cívicos da época e comparándoos cos actuais.
Describe as principais  características e a evolución dos grupos
que compoñen as sociedades grega e romana.
Identifica e explica os papeis que desempeña dentro da familia
cada un dos seus membros, identificando e explicando a través
deles  estereotipos  culturais  Identifica  e  describe  os  tipos  de
vivenda,  o  modo  de  alimentación,  os  hábitos  de  hixiene  e  a
vestimenta en Grecia e Roma. e comparándoos cos actuais.
Identifica  e  describe  formas  de  traballo  e  relaciónaas  cos
coñecementos científicos e técnicos da época,  e explica  a súa
influencia no progreso da cultura occidental.
Describe as principais formas de lecer das sociedades grega e
romana,  analizando  a  súa  finalidade,  os  grupos  aos  que  van
dirixidas  e  a  súa  función  no  desenvolvemento  da  identidade
social.
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.
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Bloque 6. Lingua e literatura.
Recoñece tipos de escritura, clasifícaos consonte súa natureza e
a súa función, e describe os trazos que os distinguen.
Nomea  e  describe  os  trazos  principais  dos  alfabetos  máis
utilizados no mundo occidental, diferenciándoos doutros tipos de
escrituras, e explica a súa orixe.
Explica a influencia dos alfabetos grego e latino na formación dos
alfabetos  actuais,  e  sinala  nestes  últimos  a  presenza  de
determinados elementos tomados dos primeiros.
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.
Identifica  as  linguas  que  se  falan  en  Europa  e  en  España,
diferenciando pola súa orixe as romances e as non romances, e
delimita nun mapa as zonas onde se utilizan.
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.
Explica o significado de palabras a partir da súa descomposición
e da análise etimolóxica das súas partes.
Identifica e diferencia con seguridade cultismos, semicultismos e
termos  patrimoniais,  en  relación  co  termo  de  orixe  sen,
necesidade  de  consultar  dicionarios  nin  outras  fontes  de
información.
Coñece  o  significado  das  principais  locucións  latinas  de  uso
actual.
Explica os procesos de evolución dalgúns termos desde o étimo
latino ata os seus respectivos derivados nas linguas romances,
describindo  algúns  dos  fenómenos  fonéticos  producidos  e
ilustrándoos con outros exemplos.
Realiza evolucións do latín ao galego e ao castelán aplicando as
regras fonéticas de evolución.
Explica  a  partir  da  súa  etimoloxía  termos  de  orixe  grecolatina
propios  da  linguaxe  científico-técnica  e  sabe  usalos  con
propiedade.
Demostra o influxo do latín e o grego sobre as linguas modernas
servíndose de exemplos  para ilustrar  o mantemento nestas  de
elementos  léxicos  morfolóxicos  e  sintácticos  herdados  das
primeiras.
Describe  as  características  esenciais  dos  xéneros  literarios
grecolatinos e recoñece a súa influencia na literatura posterior.
Nomea aos autores máis representativos da literatura grecolatina,
encádraos no seu período histórico  e cita  as súas obras máis
coñecidas.

Bloque 7. Pervivencia na actualidade.
Sinala  e  describe  algúns  aspectos  básicos  da  cultura  e  a
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civilización  grecolatina  que  perviviron  ata  a  actualidade,
demostrando  a  súa  vixencia  nunha  e  noutra  época  mediante
exemplos.
Enumera e explica algúns exemplos concretos nos que se pon de
manifesto a influencia que o mundo clásico tivo na historia e as
tradicións do noso país.

Competencia de
aprender a
aprender

Bloque 1. Xeografía.
Sinala sobre un mapa o marco xeográfico en que se sitúan en
distintos períodos as civilizacións grega e romana, delimitando o
seu  ámbito  de  influencia,  establecendo  conexións  con  outras
culturas  próximas e  situando con precisión  puntos xeográficos,
cidades ou restos arqueolóxicos  coñecidos pola  súa relevancia
histórica.
Enumera  aspectos  do  marco  xeográfico  que  poden  ser
considerados  determinantes  no  desenvolvemento  das
civilizacións  grega  e  latina,  e  achega  exemplos  para  ilustrar  e
xustificar as súas formulacións.

Bloque 2. Historia.
Sabe  enmarcar  determinados  feitos  históricos  nas  civilizacións
grega e romana e no período histórico correspondente, póndoos
en  contexto  e  relacionándoos  con  outras  circunstancias
contemporáneas.
Explica o proceso de transición que se produce entre as etapas
da historia de Grecia e Roma, describindo as circunstancias que
interveñen no paso de unhas a outras.
Explica a romanización de Hispania e Gallaecia, describindo as
súas causas e delimitando as súas fases.
Enumera,  explica  e  ilustra  con  exemplos  os  aspectos
fundamentais  que  caracterizan  o  proceso  da  romanización  de
Hispania  e  Gallaecia,  sinalando  a  súa  influencia  na  historia
posterior do noso país.

Bloque 3. Mitoloxía.
Sinala  semellanzas e diferenzas entre os mitos da antigüidade
clásica e os pertencentes a outras culturas, comparando o seu
tratamento na literatura ou na tradición relixiosa.

Bloque 4. Arte.
Localiza  nun  mapa  os  principais  monumentos  clásicos  do
patrimonio español e europeo, identificando a partir de elementos
concretos o seu estilo e súa cronoloxía aproximada.

Bloque 5. Sociedade e vida cotiá.
Identifica e describe os tipos de vivenda, o modo de alimentación,
os hábitos de hixiene e a vestimenta en Grecia e Roma.
Identifica  e  describe  formas  de  traballo  e  relaciónaas  cos
coñecementos científicos e técnicos da época,  e explica  a súa
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influencia no progreso da cultura occidental.
Describe as principais formas de lecer das sociedades grega e
romana,  analizando  a  súa  finalidade,  os  grupos  aos  que  van
dirixidas  e  a  súa  función  no  desenvolvemento  da  identidade
social.
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.

Bloque 6. Lingua e literatura.
Nomea  e  describe  os  trazos  principais  dos  alfabetos  máis
utilizados no mundo occidental, diferenciándoos doutros tipos de
escrituras, e explica a súa orixe.
Identifica  as  linguas  que  se  falan  en  Europa  e  en  España,
diferenciando pola súa orixe as romances e as non romances, e
delimita nun mapa as zonas onde se utilizan.
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.
Explica o significado de palabras a partir da súa descomposición
e da análise etimolóxica das súas partes.
Identifica e diferenza con seguridade cultismos, semicultismos e
termos  patrimoniais,  en  relación  co  termo  de  orixe  sen,
necesidade  de  consultar  dicionarios  nin  outras  fontes  de
información.
Explica os procesos de evolución dalgúns termos desde o étimo
latino ata os seus respectivos derivados nas linguas romances,
describindo  algúns  dos  fenómenos  fonéticos  producidos  e
ilustrándoos con outros exemplos.
Explica  a  partir  da  súa  etimoloxía  termos  de  orixe  grecolatina
propios  da  linguaxe  científico-técnica  e  sabe  usalos  con
propiedade.
Demostra o influxo do latín e o grego sobre as linguas modernas
servíndose de exemplos  para ilustrar  o mantemento nestas  de
elementos  léxicos  morfolóxicos  e  sintácticos  herdados  das
primeiras.
Describe  as  características  esenciais  dos  xéneros  literarios
grecolatinos e recoñece a súa influencia na literatura posterior.

Bloque 7. Pervivencia na actualidade.
Sinala  e  describe  algúns  aspectos  básicos  da  cultura  e  a
civilización  grecolatina  que  perviviron  ata  a  actualidade,
demostrando  a  súa  vixencia  nunha  e  noutra  época  mediante
exemplos.
Demostra  a  pervivencia  da  mitoloxía  e  os  temas  lendarios
mediante exemplos de manifestacións artísticas contemporáneas
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nas que están presentes estes motivos.
Utiliza  as  tecnoloxías  da  información  e  a  comunicación  para
procurar información e realizar traballos de investigación acerca
da pervivencia da civilización clásica na nosa cultura,

Competencia
matemática e
competencias

básicas en
ciencia e

tecnoloxía.

Bloque 1. Xeografía.
Sinala sobre un mapa o marco xeográfico en que se sitúan en
distintos períodos as civilizacións grega e romana, delimitando o
seu  ámbito  de  influencia,  establecendo  conexións  con  outras
culturas  próximas e  situando con precisión  puntos xeográficos,
cidades ou restos arqueolóxicos  coñecidos pola  súa relevancia
histórica.

Bloque 2. Historia.
Sabe  enmarcar  determinados  feitos  históricos  nas  civilizacións
grega e romana e no período histórico correspondente, póndoos
en  contexto  e  relacionándoos  con  outras  circunstancias
contemporáneas.
Distingue con precisión as etapas da historia de Grecia e Roma,
nomeando e situando no tempo os principais  fitos asociados a
cada unha delas.
Explica o proceso de transición que se produce entre as etapas
da historia de Grecia e Roma, describindo as circunstancias que
interveñen no paso de unhas a outras.
Elabora eixes cronolóxicos en que se representen fitos históricos
salientables, consultando ou non fontes de información.
Sitúa dentro dun eixe cronolóxico  o marco histórico en que se
desenvolven as civilizacións grega e romana, sinalando períodos
e identificando en cada un as conexións máis importantes que
presentan con outras civilizacións.

Bloque 3. Mitoloxía.
Recoñece e ilustra con exemplos o mantemento do mítico e da
figura  do  heroe  na  nosa  cultura,  analizando  a  influencia  da
tradición  clásica  neste  fenómeno  e  sinalando  as  principais
semellanzas  e  diferenzas  que  se  observan  entre  ambos  os
tratamentos,  asociándoas  a  outros  trazos  culturais  propios  de
cada época.
Enumera e explica as principais características da relixión grega,
póndoas  en  relación  con  outros  aspectos  básicos  da  cultura
helénica  e  establecendo  comparacións  con  manifestacións
relixiosas propias doutras culturas.
Distingue a relixión oficial de Roma dos cultos privados, e explica
os trazos que lles son propios.

Bloque 4. Arte.
Realiza  eixes cronolóxicos  e sitúa neles aspectos relacionados
coa  arte  grecolatina,  asociándoos  a  outras  manifestacións
culturais ou a fitos históricos.
Recoñece as características esenciais das arquitecturas grega e
romana,  identificando  en  imaxes  a  orde  arquitectónica  á  que
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pertencen distintos monumentos, para razoar a súa resposta.
Recoñece  esculturas  gregas e  romanas  en imaxes,  encádraas
nun  período  histórico  e  identifica  nelas  motivos  mitolóxicos,
históricos ou culturais.
Describe as características, os principais elementos e a función
das grandes obras públicas romanas, explicando e ilustrando con
exemplos a súa importancia para o desenvolvemento do Imperio
e a súa influencia en modelos urbanísticos posteriores.
Localiza  nun  mapa  os  principais  monumentos  clásicos  do
patrimonio español e europeo, identificando a partir de elementos
concretos o seu estilo e súa cronoloxía aproximada.

Bloque 5. Sociedade e vida cotiá.
Identifica e describe os tipos de vivenda, o modo de alimentación,
os hábitos de hixiene e a vestimenta en Grecia e Roma.
Identifica  e  describe  formas  de  traballo  e  relaciónaas  cos
coñecementos científicos e técnicos da época,  e explica  a súa
influencia no progreso da cultura occidental.

Bloque 6. Lingua e literatura.
Explica a influencia dos alfabetos grego e latino na formación dos
alfabetos  actuais,  e  sinala  nestes  últimos  a  presenza  de
determinados elementos tomados dos primeiros.
Enumera e localiza nun mapa as principais ramas da familia das
linguas  indoeuropeas,  sinalando  os  idiomas  modernos  que  se
derivan de cada unha e os aspectos lingüísticos que evidencian o
seu parentesco.

Competencia
dixital

Bloque 1. Xeografía.
Sinala sobre un mapa o marco xeográfico en que se sitúan en
distintos períodos as civilizacións grega e romana, delimitando o
seu  ámbito  de  influencia,  establecendo  conexións  con  outras
culturas  próximas e  situando con precisión  puntos xeográficos,
cidades ou restos arqueolóxicos  coñecidos pola  súa relevancia
histórica.
Enumera  aspectos  do  marco  xeográfico  que  poden  ser
considerados  determinantes  no  desenvolvemento  das
civilizacións  grega  e  latina,  e  achega  exemplos  para  ilustrar  e
xustificar as súas formulacións.

Bloque 2. Historia.
Sabe  enmarcar  determinados  feitos  históricos  nas  civilizacións
grega e romana e no período histórico correspondente, póndoos
en  contexto  e  relacionándoos  con  outras  circunstancias
contemporáneas.
Distingue con precisión as etapas da historia de Grecia e Roma,
nomeando e situando no tempo os principais  fitos asociados a
cada unha delas.
Elabora eixes cronolóxicos en que se representen fitos históricos
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salientables, consultando ou non fontes de información.
Sitúa dentro dun eixe cronolóxico  o marco histórico en que se
desenvolven as civilizacións grega e romana, sinalando períodos
e identificando en cada un as conexións máis importantes que
presentan con outras civilizacións.
Bloque 3. Mitoloxía.
Pode nomear coa súa denominación grega e latina os principais
deuses e heroes da mitoloxía grecolatina, sinalando os trazos que
os caracterizan, os seus atributos e o seu ámbito de influencia,
explicando a súa xenealoxía e establecendo as relacións entre os
diferentes deuses.
Identifica  dentro  do  imaxinario  mítico  deuses,  semideuses  e
heroes, e explica os principais aspectos que os diferencian.
Sinala  semellanzas e diferenzas entre os mitos da antigüidade
clásica e os pertencentes a outras culturas, comparando o seu
tratamento na literatura ou na tradición relixiosa.
Recoñece e ilustra con exemplos o mantemento do mítico e da
figura  do  heroe  na  nosa  cultura,  analizando  a  influencia  da
tradición  clásica  neste  fenómeno  e  sinalando  as  principais
semellanzas  e  diferenzas  que  se  observan  entre  ambos  os
tratamentos,  asociándoas  a  outros  trazos  culturais  propios  de
cada época.
Recoñece referencias mitolóxicas nas artes plásticas, sempre que
sexan claras e sinxelas, describindo, a través do uso que se fai
destas,  os  aspectos  básicos  que  en  cada  caso  se  asocian  á
tradición grecolatina.

Bloque 4. Arte.
Recoñece os trazos básicos da arte clásica nas manifestacións
artísticas antigas e actuais.
Realiza  eixes cronolóxicos  e sitúa neles aspectos relacionados
coa  arte  grecolatina,  asociándoos  a  outras  manifestacións
culturais ou a fitos históricos.
Recoñece as características esenciais das arquitecturas grega e
romana,  identificando  en  imaxes  a  orde  arquitectónica  á  que
pertencen distintos monumentos, para razoar a súa resposta.
Recoñece  esculturas  gregas e  romanas  en imaxes,  encádraas
nun  período  histórico  e  identifica  nelas  motivos  mitolóxicos,
históricos ou culturais.
Describe as características, os principais elementos e a función
das grandes obras públicas romanas, explicando e ilustrando con
exemplos a súa importancia para o desenvolvemento do Imperio
e a súa influencia en modelos urbanísticos posteriores.
Localiza  nun  mapa  os  principais  monumentos  clásicos  do
patrimonio español e europeo, identificando a partir de elementos
concretos o seu estilo e súa cronoloxía aproximada.

Bloque 5. Sociedade e vida cotiá.
Identifica e describe os tipos de vivenda, o modo de alimentación,
os hábitos de hixiene e a vestimenta en Grecia e Roma.



18

IES FRANCISCO
AGUIAR

DEPARTAMENTO DE LATÍN
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2022-2023

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.

Bloque 6. Lingua e literatura.
Recoñece tipos de escritura, clasifícaos consonte súa natureza e
a súa función, e describe os trazos que os distinguen.
Explica a influencia dos alfabetos grego e latino na formación dos
alfabetos  actuais,  e  sinala  nestes  últimos  a  presenza  de
determinados elementos tomados dos primeiros.
Enumera e localiza nun mapa as principais ramas da familia das
linguas  indoeuropeas,  sinalando  os  idiomas  modernos  que  se
derivan de cada unha e os aspectos lingüísticos que evidencian o
seu parentesco.
Identifica  as  linguas  que  se  falan  en  Europa  e  en  España,
diferenciando pola súa orixe as romances e as non romances, e
delimita nun mapa as zonas onde se utilizan.
Coñece  o  significado  das  principais  locucións  latinas  de  uso
actual.

Bloque 7. Pervivencia na actualidade.
Utiliza  as  tecnoloxías  da  información  e  a  comunicación  para
procurar información e realizar traballos de investigación acerca
da pervivencia da civilización clásica na nosa cultura.

Competencias
sociais e cívicas

Bloque 1. Xeografía.
Enumera  aspectos  do  marco  xeográfico  que  poden  ser
considerados  determinantes  no  desenvolvemento  das
civilizacións  grega  e  latina,  e  achega  exemplos  para  ilustrar  e
xustificar as súas formulacións.

Bloque 2. Historia.
Sabe  enmarcar  determinados  feitos  históricos  nas  civilizacións
grega e romana e no período histórico correspondente, póndoos
en  contexto  e  relacionándoos  con  outras  circunstancias
contemporáneas.
Distingue con precisión as etapas da historia de Grecia e Roma,
nomeando e situando no tempo os principais  fitos asociados a
cada unha delas.
Explica o proceso de transición que se produce entre as etapas
da historia de Grecia e Roma, describindo as circunstancias que
interveñen no paso de unhas a outras.
Elabora eixes cronolóxicos en que se representen fitos históricos
salientables, consultando ou non fontes de información.
Sitúa dentro dun eixe cronolóxico  o marco histórico en que se
desenvolven as civilizacións grega e romana, sinalando períodos
e identificando en cada un as conexións máis importantes que
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presentan con outras civilizacións.
Explica a romanización de Hispania e Gallaecia, describindo as
súas causas e delimitando as súas fases.
Enumera,  explica  e  ilustra  con  exemplos  os  aspectos
fundamentais  que  caracterizan  o  proceso  da  romanización  de
Hispania  e  Gallaecia,  sinalando  a  súa  influencia  na  historia
posterior do noso país.

Bloque 3. Mitoloxía.
Sinala  semellanzas e diferenzas entre os mitos da antigüidade
clásica e os pertencentes a outras culturas, comparando o seu
tratamento na literatura ou na tradición relixiosa.
Recoñece e ilustra con exemplos o mantemento do mítico e da
figura  do  heroe  na  nosa  cultura,  analizando  a  influencia  da
tradición  clásica  neste  fenómeno  e  sinalando  as  principais
semellanzas  e  diferenzas  que  se  observan  entre  ambos  os
tratamentos,  asociándoas  a  outros  trazos  culturais  propios  de
cada época.
Enumera e explica as principais características da relixión grega,
póndoas  en  relación  con  outros  aspectos  básicos  da  cultura
helénica  e  establecendo  comparacións  con  manifestacións
relixiosas propias doutras culturas.
Distingue a relixión oficial de Roma dos cultos privados, e explica
os trazos que lles son propios.

Bloque 4. Arte.
Describe as características, os principais elementos e a función
das grandes obras públicas romanas, explicando e ilustrando con
exemplos a súa importancia para o desenvolvemento do Imperio
e a súa influencia en modelos urbanísticos posteriores.

Bloque 5. Sociedade e vida cotiá.
Nomea os principais sistemas políticos da antigüidade clásica e
describe, dentro de cada un, a forma de distribución e o exercicio
do poder, as institucións,  o papel  que estas desempeñan e os
mecanismos de participación política.
Describe  a  organización  das  sociedades  grega  e  romana,
explicando  as  características  das  clases  sociais  e  os  papeis
asignados a cada unha, relacionando estes aspectos cos valores
cívicos da época e comparándoos cos actuais.
Describe as principais  características e a evolución dos grupos
que compoñen as sociedades grega e romana.
Identifica e explica os papeis que desempeña dentro da familia
cada un dos seus membros, identificando e explicando a través
deles estereotipos culturais e comparándoos cos actuais.
Identifica e describe os tipos de vivenda, o modo de alimentación,
os hábitos de hixiene e a vestimenta en Grecia e Roma.
Identifica  e  describe  formas  de  traballo  e  relaciónaas  cos
coñecementos científicos e técnicos da época,  e explica  a súa
influencia no progreso da cultura occidental.
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Describe as principais formas de lecer das sociedades grega e
romana,  analizando  a  súa  finalidade,  os  grupos  aos  que  van
dirixidas  e  a  súa  función  no  desenvolvemento  da  identidade
social.
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.

Bloque 6. Lingua e literatura.
Enumera e localiza nun mapa as principais ramas da familia das
linguas  indoeuropeas,  sinalando  os  idiomas  modernos  que  se
derivan de cada unha e os aspectos lingüísticos que evidencian o
seu parentesco.
Identifica  as  linguas  que  se  falan  en  Europa  e  en  España,
diferenciando pola súa orixe as romances e as non romances, e
delimita nun mapa as zonas onde se utilizan.

Bloque 7. Pervivencia na actualidade.
Enumera e explica algúns exemplos concretos nos que se pon de
manifesto a influencia que o mundo clásico tivo na historia e as
tradicións do noso país.

Competencia en
conciencia e

expresión cultural

Bloque 2. Historia.
Explica a romanización de Hispania e Gallaecia, describindo as
súas causas e delimitando as súas fases.
Explica a romanización de Hispania e Gallaecia, describindo as
súas causas e delimitando as súas fases.

Bloque 3. Mitoloxía.
Pode nomear coa súa denominación grega e latina os principais
deuses e heroes da mitoloxía grecolatina, sinalando os trazos que
os caracterizan, os seus atributos e o seu ámbito de influencia,
explicando a súa xenealoxía e establecendo as relacións entre os
diferentes deuses.
Identifica  dentro  do  imaxinario  mítico  deuses,  semideuses  e
heroes, e explica os principais aspectos que os diferencian.
Sinala  semellanzas e diferenzas entre os mitos da antigüidade
clásica e os pertencentes a outras culturas, comparando o seu
tratamento na literatura ou na tradición relixiosa.
Recoñece e ilustra con exemplos o mantemento do mítico e da
figura  do  heroe  na  nosa  cultura,  analizando  a  influencia  da
tradición  clásica  neste  fenómeno  e  sinalando  as  principais
semellanzas  e  diferenzas  que  se  observan  entre  ambos  os
tratamentos,  asociándoas  a  outros  trazos  culturais  propios  de
cada época.
Recoñece referencias mitolóxicas nas artes plásticas, sempre que
sexan claras e sinxelas, describindo, a través do uso que se fai
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destas,  os  aspectos  básicos  que  en  cada  caso  se  asocian  á
tradición grecolatina.
Enumera e explica as principais características da relixión grega,
póndoas  en  relación  con  outros  aspectos  básicos  da  cultura
helénica  e  establecendo  comparacións  con  manifestacións
relixiosas propias doutras culturas.
Distingue a relixión oficial de Roma dos cultos privados, e explica
os trazos que lles son propios.

Bloque 4. Arte.
Recoñece os trazos básicos da arte clásica nas manifestacións
artísticas antigas e actuais.
Realiza  eixes cronolóxicos  e sitúa neles aspectos relacionados
coa  arte  grecolatina,  asociándoos  a  outras  manifestacións
culturais ou a fitos históricos.
Recoñece as características esenciais das arquitecturas grega e
romana,  identificando  en  imaxes  a  orde  arquitectónica  á  que
pertencen distintos monumentos, para razoar a súa resposta.
Recoñece  esculturas  gregas e  romanas  en imaxes,  encádraas
nun  período  histórico  e  identifica  nelas  motivos  mitolóxicos,
históricos ou culturais.
Describe as características, os principais elementos e a función
das grandes obras públicas romanas, explicando e ilustrando con
exemplos a súa importancia para o desenvolvemento do Imperio
e a súa influencia en modelos urbanísticos posteriores.
Localiza  nun  mapa  os  principais  monumentos  clásicos  do
patrimonio español e europeo, identificando a partir de elementos
concretos o seu estilo e súa cronoloxía aproximada.

Bloque 6. Lingua e literatura.
Recoñece tipos de escritura, clasifícaos consonte súa natureza e
a súa función, e describe os trazos que os distinguen.
Nomea  e  describe  os  trazos  principais  dos  alfabetos  máis
utilizados no mundo occidental, diferenciándoos doutros tipos de
escrituras, e explica a súa orixe.
Explica a influencia dos alfabetos grego e latino na formación dos
alfabetos  actuais,  e  sinala  nestes  últimos  a  presenza  de
determinados elementos tomados dos primeiros.
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.
Describe  as  características  esenciais  dos  xéneros  literarios
grecolatinos e recoñece a súa influencia na literatura posterior.
Nomea aos autores máis representativos da literatura grecolatina,
encádraos no seu período histórico  e cita  as súas obras máis
coñecidas.

Bloque 7. Pervivencia na actualidade.
Demostra  a  pervivencia  da  mitoloxía  e  os  temas  lendarios
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mediante exemplos de manifestacións artísticas contemporáneas
nas que están presentes estes motivos.

Competencia de
sentido de
iniciativa e

espírito
emprendedor

Bloque 2. Historia.
Distingue con precisión as etapas da historia de Grecia e Roma,
nomeando e situando no tempo os principais  fitos asociados a
cada unha delas.

Bloque 5. Sociedade e vida cotiá.
Describe  a  organización  das  sociedades  grega  e  romana,
explicando  as  características  das  clases  sociais  e  os  papeis
asignados a cada unha, relacionando estes aspectos cos valores
cívicos da época e comparándoos cos actuais.
Describe as principais formas de lecer das sociedades grega e
romana,  analizando  a  súa  finalidade,  os  grupos  aos  que  van
dirixidas  e  a  súa  función  no  desenvolvemento  da  identidade
social.

3. OBXECTIVOS XERAIS
1. Localizar nun mapa fitos xeográficos relevantes para o coñecemento das civilizacións

grega e romana.
2. Coñecer  as  características  máis  importantes  do  marco  xeográfico  no  que  se

desenvolveron as culturas de Grecia e Roma no momento do seu apoxeo.
3. Coñecer  algúns  fitos  esenciais  na  historia  de  Grecia  e  Roma  e  coñecer  as  súas

consecuencias e influencia na nosa historia.
4. Distinguir  e  situar  nun  eixe  cronolóxico  as  principais  etapas  históricas  de  Grecia  e

Roma.
5. Coñecer  coa  súa  denominación  grega  e  latina  os  principais  deuses  e  heroes  da

mitoloxía grecolatina, os seus trazos, atributos e ámbitos de influencia.
6. Coñecer os mitos e heroes grecolatinos de maior relevancia.
7. Coñecer  as  características  fundamentais  da  arte  grega  e  romana  e  relacionar

manifestacións artísticas actuais cos seus modelos clásicos.
8. Localizar nun mapa e describir os monumentos clásicos máis significativos que forman

parte do patrimonio español.
9. Coñecer as características dos principais sistemas políticos presentes no mundo clásico

establecendo semellanzas e diferenzas entre elas.
10. Coñecer as características e a evolución da organización social grega e romana e a súa

presenza na sociedade actual.
11. Identificar e explicar os diferentes papeis que desempeñan dentro da familia cada un

dos seus membros.
12. Identificar as principais formas de traballo e de ocio existentes na Antigüidade.
13. Recoñecer os diferentes tipos de escritura e distinguilas entre si.
14. Distinguir distintos tipos de alfabetos usados na actualidade.
15. Coñecer a orixe común de diferentes linguas.
16. Describir a evolución das linguas romances a partir do latín como un proceso histórico.

Identificar as linguas romances de España e localizalas no mapa
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17. Identificar  léxico  común,  técnico  e  científico  de orixe  grecolatina  na propia  lingua  e
sinalar a súa relación coas palabras latinas ou gregas orixinarias. 

18. Describir algúns aspectos básicos da cultura e a civilización grecolatina que chegaron
ata a actualidade.

19. Coñecer a presenza da mitoloxía e os temas lendarios nas manifestacións artísticas
actuais.

20. Identificar os aspectos máis importantes da historia de Grecia e Roma e a súa presenza
no noso  país  e  recoñecer  as  pegadas  da cultura  romana en  diversos  aspectos  da
civilización actual.

21. Realizar traballos de investigación sobre a presenza da civilización clásica no contorno,
utilizando as tecnoloxías da información e a comunicación.

22. Coñecer as características fundamentais da romanización de Hispania. 
23. Coñecer  e  comparar  as  características  da  relixiosidade  grega  e  romana  coa

actualidade. 
24. Explicar  os  fundamentos  da  relixiosidade  romana  e  distinguir  a  relixión  oficial  das

manifestacións de culto privado. 
25. Coñecer  as  principais  características  dos  xéneros  literarios  grecolatinos  e  a  súa

influencia na literatura posterior. 

 
4. CONTIDOS,  CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN  E  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE

AVALIABLES.

UNIDADE 1.

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de

aprendizaxe avaliables

Características da 
xeografía grega

-  Recoñecemento das 
características xerais que 
definen a xeografía de 
Grecia.

  1.  Identificar as 
características 
xerais do marco 
xeográfico de 
Grecia.

  1.1.  Recoñece as 
características 
xerais que definen a
xeografía de 
Grecia.

Elementos da xeografía de 
Grecia

-  Coñecemento e situación 
nun mapa das principais 
áreas xeográficas de 
Grecia: rexións, illas, 
montañas e ríos.

  2.  Coñecer e situar as 
principais áreas 
xeográficas de 
Grecia: rexións, illas,
cidades, montañas e
ríos.

  2.1.  Coñece e sitúa 
correctamente as 
principais áreas 
xeográficas de 
Grecia: rexións, 
illas, cidades e 
montañas.

Características da 
xeografía de Roma e Italia

-  Recoñecemento das 
características xerais que 
definen a xeografía de 
Italia.

  3.  Identificar as 
características 
xerais do marco 
xeográfico de Roma 
e Italia.

  3.1.  Recoñece as 
características 
xerais que definen a
xeografía de Italia.
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Elementos da xeografía de 
Italia

-  Coñecemento e situación 
nun mapa das principais 
rexións, mares, illas, 
montañas e ríos de Italia.

  4.  Coñecer e situar as 
principais rexións, 
mares, illas, 
montañas e ríos de 
Italia.

  4.1.  Coñece e sitúa 
correctamente as 
principais rexións, 
mares, illas, 
montañas e ríos de 
Italia.

A civilización minoica

-  Recoñecemento do marco 
xeográfico e o espazo 
temporal da civilización 
minoica, identificación de 
Cnosos como cidade 
principal e identificación da 
súa forma de goberno.

  5.  Identificar o marco 
xeográfico e 
temporal da 
civilización minoica, 
a súa forma de 
goberno e a cidade 
máis importante.

  5.1.  Sitúa correctamente
no tempo e no 
espazo a 
civilización minoica,
identifica a súa 
principal cidade e 
recoñece a súa 
forma de goberno.

A civilización micénica

-  Recoñecemento do marco 
xeográfico e o espazo 
temporal da civilización 
micénica, identificación das
súas principais cidades e 
da súa forma de goberno, 
descrición do seu carácter 
guerreiro.

  6.  Situar 
temporalmente a 
civilización micénica,
situala 
xeograficamente, 
identificar as súas 
principais cidades e 
recoñecer a súa 
forma de goberno e 
o seu carácter 
primordialmente 
guerreiro.

  6.1.  Sitúa correctamente
o marco xeográfico 
e o espazo 
temporal da 
civilización 
micénica, identifica 
as súas principais 
cidades e a súa 
forma de goberno, 
describe o seu 
carácter guerreiro.

A Idade Escura

-  Recoñecemento do espazo
temporal da denominada 
Idade Escura, identificación
dos seus principais logros, 
así como a súa forma de 
goberno e as principais 
cidades.

  7.  Identificar o espazo 
temporal en que se 
estende a chamada 
Idade Escura da 
historia de Grecia, 
coñecer os 
principais logros 
desta época, a súa 
forma de goberno e 
as súas dúas 
principais cidades.

  7.1.  Sitúa correctamente
no tempo a 
denominada Idade 
Escura, identifica os
seus principais 
logros, así como a 
súa forma de 
goberno e as súas 
principais cidades.
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A Idade Arcaica

-  Recoñecemento do marco 
temporal da Idade Arcaica, 
identificación das súas 
principais achegas e dos 
destacados cambios 
políticos e sociais que nela 
se produciron.

  8.  Situar 
temporalmente a 
Idade Arcaica da 
historia de Grecia, 
identificar os seus 
principais achegas, 
os cambios políticos 
e sociais que nela 
se produciron.

  8.1.  Sitúa correctamente
o tempo da Idade 
Arcaica, recoñece 
como propias desta 
época os seus 
principais achegas 
e analiza 
correctamente os 
seus destacados 
cambios políticos e 
sociais.

A Época Clásica

-  Situación temporal correcta
do período histórico 
coñecido como Época 
Clásica, recoñecemento 
dos seus principais logros e
do seu artífice principal, así
como situación e 
recoñecemento dos dous 
conflitos bélicos que se 
desenvolveron nela e as 
súas consecuencias.

  9.  Situar 
temporalmente a 
Época Clásica, os 
seus principais 
logros e o seu 
artífice primordial, 
así como os dous 
conflitos bélicos que 
a ocuparon e as 
súas consecuencias.

  9.1.  Sitúa correctamente
no tempo o período 
coñecido como 
Época Clásica, 
recoñece os seus 
principais logros, 
identifica o seu 
artífice principal, así
como os dous 
conflitos bélicos que
a marcan, 
analizando 
sucintamente as 
consecuencias do 
segundo.

A Época Helenística

-  Situación temporal correcta
do período histórico 
coñecido como Época 
Helenística, o cambio 
político que se produciu 
nela, recoñecemento da 
figura de Alexandre Magno,
os seus logros e a 
evolución do seu imperio á 
súa morte.

10.  Identificar os feitos 
que marcaron o 
inicio da Época 
Helenística, os 
cambios políticos 
que ocasionou esta 
época.
Recoñecer a figura 
de Alexandre 
Magno, os seus 
logros e evolución 
do seu imperio á súa
morte.

10.1.  Sitúa correctamente
no tempo o período 
coñecido como 
Época Helenística, 
recoñece o cambio 
político fundamental
que se produciu 
nesta época.

10.2.  Identifica a figura 
de Alexandre 
Magno, os seus 
logros e a evolución
do seu imperio á 
súa morte.
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A Monarquía

-  Identificación da fundación 
de Roma e recoñecemento 
do marco temporal do 
período da Monarquía.

11.  Identificar o marco 
temporal da 
fundación de Roma 
e do período da 
Monarquía en 
Roma.

11.1.  Recoñece a 
fundación de Roma 
como 
acontecemento 
histórico, o seu 
tempo e sitúa 
temporalmente o 
período da 
Monarquía en 
Roma.

A República

-  Situación temporal do 
período da República, 
identificación das súas 
principais institucións, 
recoñecemento dos 
acontecementos bélicos 
que marcaron este período 
histórico e análise do seu 
final a través de formas de 
goberno como os 
triunviratos.

12.  Situar 
temporalmente a 
República, identificar
as súas institucións 
políticas, os 
acontecementos 
bélicos que 
marcaron o seu 
desenvolvemento e 
o seu final mediante 
a acumulación de 
poder en triunviratos
e xenerais.

12.1.  Sitúa correctamente
o marco temporal 
da República 
romana, identifica 
as súas principais 
institucións e 
acontecementos 
bélicos, recoñece o 
seu final a través de
formas 
personalistas de 
goberno como os 
triunviratos.

O Imperio

-  Recoñecemento do 
período temporal do 
Imperio, das súas dúas 
etapas principais: Baixo e 
Alto Imperio e dos seus 
máis importantes 
emperadores e 
acontecementos principais.

13.  Identificar a 
situación temporal 
do período do 
Imperio romano, así 
como as súas dúas 
fases, Principado e 
Dominado (Baixo e 
Alto Imperio), os 
seus principais 
representantes e 
fitos destacables.

13.1.  Sitúa correctamente
no tempo do 
período 
denominado 
Imperio, as súas 
fases, protagonistas
e acontecementos 
políticos principais.
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A historia de Grecia e de 
Roma

-  Identificación da herdanza 
histórica de Grecia e de 
Roma na historia e a 
política da España e a 
Europa actuais.

14.  Identificar a 
herdanza de Grecia 
e de Roma na 
historia de España e
de Europa.

14.1.  Identifica elementos
da herdanza 
histórica de Grecia 
e de Roma na 
historia do noso 
país e de Europa.

Pervivencia lingüística.
Helenismos: -fobia, tanato-/-
tanasia, mis-o, -alxia, 
top-o/topía

-  Identificación no léxico da 
propia lingua e 
coñecemento do 
significado que achegan os
lexemas estudados.

15.  Identificar e coñecer 
o significado que 
achegan os lexemas
de orixe grega 
estudados na 
unidade na 
formación de 
helenismos da 
propia lingua, así 
como o significado 
dos helenismos 
derivados.

15.1.  Identifica os 
lexemas estudados 
no léxico científico e
técnico da súa 
propia lingua e 
coñece o 
significado que 
achegan a este a 
través da definición 
dos helenismos 
derivados.

Pervivencia cultural.

Seguimos sendo clásicos: 
Unha película: A Odisea

-  Identificación da 
pervivencia da mitoloxía na
cinematografía: A Odisea

16.  Identificar a 
pervivencia de 
elementos míticos 
na cinematografía.

16.1.  Identifica a 
pervivencia dos 
mitos estudados na 
unidade na 
cinematografía.

Mitos: Odiseo/Ulises

-  Coñecemento e exposición
dos relatos míticos 
estudados na unidade, 
análise e valoración dos 
elementos que integran 
eses relatos míticos en 
relación ben cos contidos 
da unidade estudada, ben 
con valores da sociedade 
actual.

17.  Coñecer os relatos 
míticos estudados 
na unidade: o heroe 
mítico: Ulises, 
realizar unha 
valoración e unha 
análise dos seus 
elementos principais
e relacionar cos 
contidos da unidade 
ou con valores da 
sociedade actual.

17.1.  Coñece os relatos 
míticos estudados 
na unidade:  o 
heroe mítico: 
Ulises; realiza unha 
valoración e unha 
análise dos seus 
elementos 
principais e 
relaciónaos cos 
contidos da unidade
ou con valores da 
sociedade actual.

UNIDADE 2.

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de

aprendizaxe avaliables
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A clasificación das linguas

-  Coñecemento dos dous 
principais tipos de 
clasificación das linguas: 
tipolóxico e xenético, do 
seu método, así como do 
concepto de familia 
lingüística e protolingua.

  1.  Comprender a 
clasificación das 
linguas segundo o 
criterio tipolóxico e 
xenético. Valorar a 
diversidade 
lingüística como un 
patrimonio da 
humanidade.

  1.1.  Recoñece os tipos 
de clasificación das 
linguas, a súa 
metodoloxía e os 
conceptos de 
familia lingüística e 
protolingua.

  1.2.  Valora a 
diversidade 
lingüística como un 
patrimonio da 
humanidade.

A familia indoeuropea

-  Coñecemento do concepto 
de familia indoeuropea, así 
como das súas principais 
características históricas, 
xeográficas e lingüísticas. 
Identificación dos grupos 
de linguas e linguas 
modernas que pertencen á 
familia indoeuropea.

  2.  Coñecer o concepto 
e as características 
da familia 
indoeuropea, así 
como as linguas 
modernas que 
pertencen a ela.

  2.1.  Coñece o concepto 
de familia 
indoeuropea, así 
como as súas 
principais 
características 
históricas, 
xeográficas e 
lingüísticas.

  2.2.  Recoñece os 
grupos e linguas 
que conforman a 
familia 
indoeuropea.

As linguas romances de 
España

-  Recoñecemento do 
proceso de formación das 
linguas romances de 
España, dos diversos 
factores históricos e 
lingüísticos que 
interviñeron, así como 
identificación das distintas 
linguas romances que se 
falan na actualidade en 
España.

  3.  Identificar as linguas
romances actuais de
España e entender o
seu proceso de 
formación. Valorar a 
diversidade 
lingüística de 
España como 
patrimonio cultural.

  3.1.  Identifica as 
distintas linguas 
romances que se 
falan actualmente 
en España e 
coñece o seu 
proceso de 
formación.

  3.2.  Valora a 
diversidade 
lingüística de 
España como 
patrimonio cultural.
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O éuscaro

-  Distinción do éuscaro 
como lingua prerromana 
non indoeuropea e a súa 
relación lingüística co latín 
e as linguas de contacto.

  4.  Establecer as 
características do 
éuscaro como lingua
prerromana e a súa 
relación co latín e o 
castelán. Valorar a 
diversidade 
lingüística de 
España como 
patrimonio cultural.

  4.1.  Identifica o éuscaro
como lingua 
prerromana non 
indoeuropea e a 
súa relación co latín
e as linguas de 
contacto.

  4.2.  Valora a 
diversidade 
lingüística de 
España como 
patrimonio cultural.

Os soportes da escritura

-  Recoñecemento dos 
distintos soportes da 
escritura que se 
empregaban na 
Antigüidade.

  5.  Coñecer os soportes
da escritura que se 
utilizaban na 
Antigüidade. Valorar
a achega da 
tecnoloxía na súa 
evolución ata a 
actualidade.

  5.1.  Identifica os 
distintos soportes 
da escritura que se 
utilizaban na 
Antigüidade

  5.2.  Valora a achega da
tecnoloxía na súa 
evolución ata a 
actualidade.

Os sistemas de escritura

-  Identificación dos distintos 
sistemas de escritura e das
súas principais 
características.

  6.  Distinguir as 
características dos 
distintos sistemas de
escritura. Valorar a 
escritura como 
medio de 

  6.1.  Distingue os 
principais sistemas 
de escritura e as 
súas 
características.

  6.2.  Valora a escritura 
como medio de 
comunicación e 
transmisor de 
cultura.

Os principais alfabetos

-  Clasificación dos diferentes
alfabetos e identificación 
da súa evolución e as súas
características.

  7.  Coñecer a evolución
dos distintos 
alfabetos ata o 
alfabeto latino, así 
como distinguir os 
avances que cada 
un deles supuxo.

  7.1.  Coñece os distintos
alfabetos principais,
a súa evolución e 
características, así 
como a súa achega
ao noso alfabeto 
latino.

O alfabeto grego e latino

-  Recoñecemento das letras 
do alfabeto grego e latino, 
a súa escritura e a 
pronunciación.

  8.  Recoñecer as letras,
a súa escritura e a 
pronunciación do 
alfabeto grego e 
latino. Valorar a 

  8.1.  Identifica as letras 
do alfabeto grego e 
latino, coñece a súa
escritura e a 
pronunciación.
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achega do alfabeto 
grego á escritura 
actual a través do 
alfabeto latino.

  8.2.  Valora a achega do
alfabeto grego á 
escritura actual a 
través do alfabeto 
latino.

A linguaxe e a escritura

-  Identificación da herdanza 
lingüística do grego e do 
latín nas linguas e 
escrituras actuais a través 
de actividades e 
comentarios de texto.

  9.  Identificar a 
herdanza lingüística 
do grego e do latín 
nas nosas linguas e 
sistema de escritura.

  9.1.  Identifica en 
actividades e 
comentarios de 
textos os elementos
lingüísticos 
herdados do grego 
e do latín, tanto na 
propia lingua coma 
no sistema 
alfabético de 
escritura.

Pervivencia lingüística.

Helenismos: -xeo-, -graf-ía, 
fil-o-/-filia, -biblio

-  Identificación no léxico da 
propia lingua e 
coñecemento do 
significado que achegan os
lexemas estudados.

10.  Identificar e coñecer 
o significado que 
achegan os lexemas
de orixe grega 
estudados na 
unidade na 
formación de 
helenismos da 
propia lingua, así 
como o significado 
dos helenismos 
derivados.

10.1.  Identifica os 
lexemas estudados 
no léxico científico 
e técnico da súa 
propia lingua e 
coñece o 
significado que 
achegan a este a 
través da definición 
dos helenismos 
derivados.

Pervivencia cultural.

Seguimos sendo clásicos: 
a fonte da deusa Cibeles.

-  Identificación da 
pervivencia da mitoloxía en
monumentos das cidades 
actuais: a fonte da deusa 
Cibeles.

Anécdota: a pedra Rosetta.

-  Coñecemento do 
descubrimento da pedra 
Rosetta e do seu 
significado no 
desciframento dos 
xeroglíficos exipcios.

11.  Identificar a 
pervivencia de 
elementos míticos 
en monumentos 
modernos 
estudados.

11.1.  Identifica a 
pervivencia dos 
mitos estudados na 
unidade en 
monumentos 
modernos.

12.  Coñecer o 
significado da pedra 
Rosetta no 
desciframento dos 
xeroglíficos exipcios.

12.1.  Coñece a historia 
da pedra Rosetta e 
o seu significado no
desciframento da 
escritura xeroglífica 
exipcia.

UNIDADE 3.
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Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de

aprendizaxe avaliables

As clases sociais en 
Atenas

-  Recoñecemento das tres 
clases sociais atenienses,
os seus dereitos e 
deberes, as súas 
principais actividades 
económicas e sociais e a 
súa presenza numérica 
na sociedade da Atenas 
clásica.

  1.  Identificar as tres 
clases sociais da 
Atenas clásica: 
cidadáns, metecos e 
escravos, os seus 
dereitos e obrigas, as 
súas principais 
actividades 
económicas e sociais 
e a súa importancia 
numérica na 
sociedade ateniense.

  1.1.  Identifica 
correctamente as 
tres clases sociais 
en que se 
organizaba a 
sociedade 
ateniense, as súas 
principais funcións, 
os seus dereitos e 
deberes políticos e 
sociais e a súa 
significación 
numérica.

  1.2.  Reflexiona sobre os
logros que se 
alcanzaron para a 
minoría dos 
cidadáns e a base 
escravista desta 
sociedade.

As clases sociais en 
Esparta

-  Identificación das tres 
clases sociais 
espartanas, o seu 
paralelismo coas clases 
sociais atenienses e 
recoñecemento do 
aspecto militar que influíu 
na organización da 
sociedade espartana.

  2.  Recoñecer as tres 
clases sociais en que 
se organizaba a 
sociedade espartana, 
de forma paralela á 
ateniense, pero sobre
unha organización de 
carácter militar.

  2.1.  Coñece as tres 
clases sociais da 
sociedade 
espartana da Época
Clásica, establece 
paralelos coa 
sociedade 
ateniense e 
identifica os 
aspectos militares 
que impregnaron a 
organización social 
espartana.

A democracia en Atenas

-  Coñecemento da 
instauración dun sistema 
democrático na Atenas da
Época Clásica e 
identificación das bases 
sobre as que se apoiaba 
e as súas principais 
características: a 
isonomía e a parresía.

Recoñecemento do 
ostracismo como 
elemento propio do 
sistema democrático 

  3.  Coñecer a 
instauración da 
democracia en 
Atenas tras o período 
da tiranía e identificar 
as bases sobre as 
que se fundamentaba
o sistema 
democrático 
ateniense: a isonomía
e a parresía.

Recoñecer a figura 
do ostracismo como 
peculiaridade do 

  3.1.  Sitúa a instauración
dun sistema 
democrático na 
Atenas clásica e 
identifica e explica 
correctamente os 
dous aspectos 
sobre os que se 
fundamentaba: a 
isonomía e a 
parresía.

  3.2.  Identifica o 
funcionamento e 
significado do 
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ateniense. sistema democrático 
ateniense.

ostracismo.

A monarquía en Esparta

-  Descrición da institución 
da diarquía e das 
principais institucións do 
seu sistema político: 
Apella, Xerusía e eforado.
Identificación das súas 
funcións e composición.

  4.  Coñecer as principais 
institucións do 
sistema político 
espartano, a súa 
composición e as 
súas funcións.

  4.1.  Coñece as 
principais 
institucións do 
sistema político 
espartano, a súa 
composición e as 
súas funcións.

As institucións políticas 
de Atenas

-  Identificación das 
principais institucións que
conformaban a 
democracia ateniense, a 
súa composición e as 
súas principais funcións.

  5.  Identificar as 
principais institucións 
políticas atenienses: a
Ecclesía, a Bulé, os 
arcontes e os 
estrategos, a súa 
composición e 
principais funcións.

  5.1.  Recoñece as 
institucións que 
conformaban o 
sistema político 
ateniense, a súa 
composición e 
principais funcións 
e aprecia o papel 
destas para o 
correcto 
funcionamento da 
democracia de 
Atenas.

As institucións xudiciais 
de Atenas

-  Expón correctamente o 
funcionamento do 
sistema xudicial 
ateniense, identifica os 
seus dous principais 
tribunais e as súas 
funcións.

  6.  Coñecer o 
funcionamento do 
sistema xudicial 
ateniense e as súas 
dúas principais 
institucións: o 
Areópago e a Heliea. 
Identificar as funcións
de ambas as dúas. 
Apreciar o correcto 
funcionamento do 
sistema xudicial nos 
sistemas 
democráticos e, en 
concreto, polo seu 
funcionamento no 
sistema democrático 
ateniense.

  6.1.  Coñece o 
funcionamento do 
sistema xudicial 
ateniense, identifica
os seus principais 
tribunais e as 
competencias de 
cada un deles.

  6.2.  Valora a 
necesidade dun bo 
sistema xudicial 
para o 
funcionamento dos 
sistemas 
democráticos.
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A evolución do exército

-  Coñecemento da 
composición e o servizo 
militar nas dúas potencias
militares gregas: Atenas e
Esparta.

  7.  Coñecer a 
organización do 
servizo militar en 
Grecia, 
concretamente nas 
súas dúas principais 
cidades desde un 
punto de vista militar: 
Atenas e Esparta. 
Interesarse polos 
tipos de composición 
dos exércitos, o 
servizo militar como 
servizo cidadán e a 
composición de 
exércitos 
profesionais.

  7.1.  Coñece os tipos de 
servizo militar en 
Atenas e Esparta e 
a relación que 
ligaba aos cidadáns
cos exércitos das 
súas cidades.

  7.2.  Analiza 
criticamente a 
relación que se 
establece entre os 
cidadáns e a 
defensa do seu 
país.

A composición das 
tropas gregas

-  Recoñecemento dos tres 
tipos de tropas que 
compoñían o exército 
grego e identificación das 
características e armas 
dos soldados que as 
compoñían.

  8.  Coñecer os tres tipos 
de tropas que 
compoñían o exército 
grego e identificar as 
características e as 
armas dos soldados 
que as compoñían. 
Valorar criticamente a
evolución do 
armamento desde a 
Antigüidade ata os 
exércitos actuais.

  8.1.  Coñece os tipos de 
tropas que 
integraban o 
exército grego, 
identifica o tipo de 
armamento que 
utilizaban e a súa 
finalidade no 
combate.

  8.2.  Valora criticamente 
a evolución do 
armamento desde a
Antigüidade ata os 
exércitos actuais.

A relixión en Grecia

-  Descrición do sentido e 
significado do mito na 
relixión grega e 
exposición e análise das 
características propias da
relixión grega.

  9.  Coñecer o significado 
do mito na relixión 
grega e sinalar as 
principais 
características da 
relixión grega. Valorar
o significado do mito 
na cultura e a relixión 
grega, así como a 
influencia que 
exerceu na cultura 
europea. Interesarse 
polas características 
da relixión grega, en 
especial polas súas 
semellanzas e 
diferenzas con outras 
relixións.

  9.1.  Coñece o 
significado do mito 
na relixión grega, 
sinala as principais 
características da 
relixión grega.

  9.2.  Valora o influxo do 
mito na cultura e as
artes de Europa.
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Os deuses olímpicos

-  Recoñecemento das 
principais características 
dos deuses olímpicos e 
identificación das súas 
denominacións, dominio, 
atributos e correlación 
cos deuses romanos.

10.  Coñecer as principais 
características dos 
deuses olímpicos. 
Identificar os seus 
nomes, dominio, 
atributos e correlación
cos deuses romanos. 
Interesarse polas 
características 
humanas dos deuses 
olímpicos, así como 
polos seus atributos e
o seu reflexo na 
cultura occidental.

10.1.  Coñece as 
principais 
características dos 
deuses olímpicos e 
identifica os seus 
nomes, dominio, 
atributos e 
correlación cos 
deuses romanos.

10.2.  Mostra interese 
polo carácter 
humano dos 
deuses e polo 
coñecemento dos 
seus atributos como
elementos que se 
mantiveron nas 
súas 
representacións 
artísticas.

As institucións de Grecia

-  Identificación da 
herdanza das institucións 
sociais, políticas, 
xudiciais, militares e 
relixiosas de Grecia na 
historia, a cultura, o 
pensamento e a política 
do mundo occidental.

11.  Identificar a herdanza 
das institucións 
gregas nas 
manifestacións da 
historia, a cultura, o 
pensamento e a 
política do mundo 
occidental. Valorar a 
herdanza das 
institucións sociais, 
políticas, xudiciais, 
militares e relixiosas 
de Grecia como 
herdanza que achega
un mellor 
coñecemento da nosa
propia organización 
social.

11.1.  Identifica elementos
das institucións 
gregas na herdanza
histórica e cultural 
da nosa sociedade.

Pervivencia lingüística

Helenismos: demo-
/-démico/-demia, endo, exo,
bio, poli-s

-  Identificación no léxico da
propia lingua e 
coñecemento do 
significado que achegan 
os lexemas estudados.

12.  Identificar e coñecer o
significado que 
achegan os lexemas 
de orixe grega 
estudados na unidade
na formación de 
helenismos da propia 
lingua, así como o 
significado dos 
helenismos 
derivados.

12.1.  Identifica os 
lexemas estudados 
no léxico científico 
e técnico da súa 
propia lingua e 
coñece o 
significado que 
achegan a este a 
través da definición 
dos helenismos 
derivados.
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Pervivencia cultural

Seguimos sendo 
clásicos: Unha obra de 
teatro: Por que corres, 
Ulises?

-  Identificación da 
pervivencia da mitoloxía 
no teatro: a figura de 
Ulises.

Anécdota: Arístides o 
Xusto

-  Coñecemento da 
institución política o 
ostracismo na Atenas 
clásica e o significado da 
situación descrita sobre o 
poder político e militar de 
Arístides.

13.  Identificar a 
pervivencia de 
elementos míticos na 
dramaturxia. Valorar a
permanencia de 
elementos míticos 
gregos e romanos 
nas distintas artes e 
na arte dramática en 
particular.

13.1.  Identifica a 
pervivencia dos 
mitos estudados na 
unidade nas obras 
teatrais.

14.  Coñecer o significado 
da institución política do 
ostracismo como 
instrumento de control 
político na democracia 
ateniense.

14.1.  Coñece a 
institución política 
do ostracismo a 
través da anécdota 
de Arístides o 
Xusto.

Mitos: Aquiles

-  Coñecemento e 
exposición dos relatos 
míticos estudados na 
unidade, análise e 
valoración dos elementos 
que integran eses relatos 
míticos en relación, ben 
cos contidos da unidade 
estudada, ben con 
valores da sociedade 
actual.

15.  Coñecer os relatos 
míticos estudados na 
unidade; o heroe 
mítico: Aquiles; 
realizar unha 
valoración e unha 
análise dos seus 
elementos principais 
e relacionar cos 
contidos da unidade 
ou con valores da 
sociedade actual.

15.1.  Coñece os relatos 
míticos estudados 
na unidade; o heroe
mítico:Aquiles; 
realiza unha 
valoración e análise
dos seus elementos
principais e 
relaciónaos cos 
contidos da unidade
ou con valores da 
sociedade actual.
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 UNIDADE 4.

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de

aprendizaxe avaliables

As clases sociais na 
Roma arcaica

-  Recoñecemento da 
división da sociedade 
entre patricios e plebeos 
e identificación das súas 
orixes e composición.

  1.  Identificar as clases 
sociais da Roma de 
Idade Arcaica, 
dividida entre 
patricios e plebeos, e 
a súa composición, 
ata a súa división 
entre cidadáns e non 
cidadáns. Interesarse 
polas diferenzas 
sociais nas que se 
asentaba a sociedade
da Roma arcaica.

  1.1.  Identifica 
correctamente as 
dúas clases sociais 
en que se 
organizaba a 
sociedade romana 
arcaica, as súas 
orixes e 
composición.

Os cidadáns (cives)

-  Identificación dos tres 
tipos de cidadáns 
existentes na Roma 
antiga, así como os seus 
dereitos e características 
principais.

  2.  Recoñecer os tres 
tipos de cidadáns 
existentes en Roma, 
así como os dereitos 
de cada un deles. 
Interesarse polas 
diferenzas sociais nas
que se asentaba a 
sociedade romana, as
súas diferenzas e 
privilexios.

  2.1.  Coñece as tres 
clases de cidadáns 
existentes na Roma
antiga, a súa 
composición e 
características 
principais, ademais 
de mostrar interese 
polas súas 
diferenzas e 
funcións dentro da 
organización social 
romana.

Os non cidadáns

-  Identificación dos tres 
tipos de non cidadáns 
existentes na Roma 
antiga, así como a súa 
ausencia de dereitos, 
composición e 
características principais.

  3.  Recoñecer os tres 
tipos de non cidadáns
existentes en Roma, 
así como as 
características e 
composición de cada 
un deles. Interesarse 
polas diferenzas 
sociais nas que se 
asentaba a sociedade
romana, as súas 
diferenzas e 
privilexios.

  3.1.  Coñece os tres 
tipos de non 
cidadáns existentes
na Roma antiga, a 
súa composición e 
características 
principais, ademais 
de mostrar interese 
polas súas 
diferenzas e 
funcións dentro da 
organización social 
romana.

O Senado romano

-  Coñecemento da 
institución do Senado 
romano, o seu edificio, 
composición e funcións 
principais.

  4.  Coñecer a institución 
do Senado romano, o 
edificio onde se 
reunía, a súa 
composición e 
funcións principais. 
Interesarse polo papel

  4.1.  Identifica a 
institución do 
Senado romano, 
así como o seu 
lugar de reunión, a 
súa composición e 
as súas principais 
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do Senado romano 
dentro da 
organización política 
da Roma antiga e o 
seu papel na historia 
de Roma.

funcións; valora o 
seu papel na 
historia política de 
Roma.

As maxistraturas

-  Definición do concepto de
maxistratura, os 
requisitos para o seu 
desempeño e as máis 
principais.

  5.  Recoñecer as 
maxistraturas 
romanas e o seu 
significado dentro da 
organización política 
de Roma, as 
principais 
maxistraturas e os 
requisitos da carreira 
política. Interesarse 
polo sistema de 
organización política 
en Roma, o seu 
percorrido e os 
requisitos mínimos 
para o desempeño de
postos políticos.

  5.1.  Recoñece o 
significado das 
maxistraturas 
romanas, a súa 
ordenación e os 
requisitos para o 
seu desempeño, 
así como a súa 
importancia dentro 
da organización 
política de Roma.

As asembleas

-  Definición do concepto de
asemblea e 
recoñecemento destas 
como medio de 
participación política do 
pobo. Identificación dos 
seus tres tipos, as súas 
características e as súas 
competencias.

  6.  Recoñecer as 
asembleas como 
institución política de 
participación do pobo 
en Roma, así como 
os tres tipos de 
asembleas e as súas 
competencias. 
Valorar a institución 
dos comitia como 
medio de 
participación política e
o papel político que 
desempeñaron no 
funcionamento do 
sistema político 
romano.

  6.1.  Recoñece as 
asembleas como 
institución política 
de participación do 
pobo en Roma, así 
como os tres tipos 
de asembleas e as 
súas competencias.

  6.2.  Valora a súa 
función como medio
de participación 
política.

O cursus honorum

-  Recoñecemento do 
concepto de cursus 
honorum: identificación 
das maxistraturas que 
compoñían o cursus 
honorum, así como a súa 
clasificación en 
maxistraturas ordinarias, 
extraordinarias e 
especiais.

  7.  Coñecer o concepto 
de cursus honorum. 
Identificar as 
maxistraturas que o 
compoñían e as súas 
competencias 
principais, así como 
os requisitos de 
acceso. Coñecer a 
súa clasificación en 
maxistraturas 

  7.1.  Coñece o concepto 
de cursus honorum;
identifica as 
maxistraturas que o
compoñían, así 
como os requisitos 
para o seu 
desempeño e as 
súas principais 
competencias.
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ordinarias, especiais 
e extraordinarias. 
Valorar a carreira 
política como 
elemento organizador
do sistema político 
romano.

A organización do servizo
militar en Roma

-  Coñecemento da 
organización do servizo 
militar en Roma e a súa 
evolución.

  8.  Coñecer a 
organización do 
servizo militar en 
Roma e a súa 
evolución. Interesarse
polos tipos de 
composición dos 
exércitos, o servizo 
militar como servizo 
cidadán e a 
composición de 
exércitos 
profesionais.

  8.1.  Coñece a 
organización do 
servizo militar en 
Roma e a súa 
evolución un 
exército profesional.

  8.2.  Analiza 
criticamente a 
relación que se 
establece entre os 
cidadáns e a 
defensa do seu 
país.

A composición das 
tropas romanas

-  Identificación do tipo e 
número de soldados que 
compoñían as lexións 
romanas, así como a 
graduación dos seus 
mandos.

  9.  Identificar a 
composición das 
lexións romanas, os 
seus tipos e o número
de soldados, así 
como os seus 
mandos. Valorar a 
organización militar 
como garantía para a 
vitoria. Interese pola 
organización das 
lexións romanas 
como a mellor 
organización militar 
da Antigüidade.

  9.1.  Coñece os tipos de 
tropas que 
integraban unha 
lexión romana, as 
súas armas, a súa 
organización e 
número, así como a
graduación dos 
mandos do exército
romano.

  9.2.  Mostra interese 
pola organización 
das lexións 
romanas.

A estratexia militar

-  Identificación e descrición
das armas ofensivas 
empregadas polas lexións
romanas e as 
características da vida 
dun soldado romano.

10.  Distinguir as 
características da 
vida militar e as 
distintas estratexias 
do exército romano. 
Interesarse polas 
características da 
vida dos soldados 
romanos e das súas 
principais armas de 
asalto.

10.1.  Distingue as 
características da 
vida militar e as 
distintas estratexias
do exército romano.
Mostra interese 
pola estratexia 
militar.

A relixión en Roma

-  Identificación das 
principais características 

11.  Distinguir as 
principais 
características da 

11.1.  Distingue as 
principais 
características da 
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que definen á relixión dos
romanos.

relixión romana. 
Interesarse polas 
características 
principais da relixión 
romana (superstición 
e relación cos 
deuses) como 
elemento que pode 
pervivir en moitas 
crenzas da sociedade
actual.

relixión dos 
romanos e a súa 
relación cos 
deuses.

11.2.  Analiza a como 
permanece a 
superstición e a 
relación cos deuses
que mantiñan os 
romanos en 
crenzas actuais.

As divindades romanas

-  Identificación dalgúns 
deuses orixinais romanos 
e o seu ámbito de 
dominio, así como os 
deuses romanos 
incorporados e asimilados
do panteón grego, as 
súas denominacións, 
dominio, atributos e 
correlación cos deuses 
gregos.

12.  Identificar algúns 
deuses propios 
romanos e os deuses 
do panteón romano 
incorporados do 
panteón grego, os 
seus nomes, dominio,
atributos e correlación
cos deuses do 
panteón grego. 
Interesarse polos 
deuses integrantes do
panteón romano, o 
seu correlato cos 
deuses gregos, 
denominación, 
dominio e atributos 
como elementos de 
cultura que exerceron
o seu influxo nas 
artes europeas.

12.1.  Identifica algúns 
deuses propios 
romanos e os 
deuses do panteón 
romano 
incorporados do 
panteón grego, os 
seus nomes, 
dominio, atributos e
a súa correlación 
cos deuses do 
panteón grego.

As institucións de Roma

-  Identificación da 
herdanza das institucións 
sociais, políticas, militares
e relixiosas de Roma na 
historia, a cultura, o 
pensamento e a política 
do mundo occidental.

13.  Identificar a herdanza
das institucións 
romanas nas 
manifestacións da 
historia, a cultura, o 
pensamento e a 
política do mundo 
occidental. Valorar a 
herdanza das 
institucións sociais, 
políticas, militares e 
relixiosas de Roma 
como herdanza que 
achega un mellor 
coñecemento da nosa
propia organización 
social.

13.1.  Identifica elementos
das institucións 
romanas na 
herdanza histórica 
e cultural da nosa 
sociedade.
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Pervivencia lingüística.

Helenismos: -cracia, 
-crata, -arquía, -metr-o-, 
hemi-, dis-

-  Identificación no léxico da
propia lingua e 
coñecemento do 
significado que achegan 
os lexemas estudados.

14.  Identificar e coñecer o
significado que 
achegan os lexemas 
de orixe grega 
estudados na unidade
na formación de 
helenismos da propia 
lingua, así como o 
significado dos 
helenismos 
derivados.

14.1.  Identifica os 
lexemas estudados 
no léxico científico 
e técnico da súa 
propia lingua e 
coñece o 
significado que 
achegan a este a 
través da definición 
dos helenismos 
derivados.

Pervivencia cultural.

Seguimos sendo 
clásicos: Un monumento; 
o acueduto de Segovia

-  Identificación da 
pervivencia da 
arquitectura romana e 
das súas obras públicas 
nos acuedutos.

Anécdota: A rocha Tarpeia

-  Coñecemento da historia 
mítica de Tarpeia e do 
significado da rocha do 
mesmo nome.

15.  Identificar a 
pervivencia de 
elementos da 
arquitectura e a 
enxeñaría romanas a 
través dos acuedutos 
estudados na 
unidade. Valorar a 
permanencia de 
elementos da 
enxeñaría e a 
arquitectura romana.

15.1.  Identifica a 
pervivencia de 
elementos da 
arquitectura e a 
enxeñaría romanas 
a través dos 
acuedutos 
estudados na 
unidade.

16.  Coñecer o significado
da historia da rocha 
Tarpeia como 
instrumento de control
e propaganda de 
determinados valores 
necesarios para a 
pervivencia da 
sociedade romana.

16.1.  Coñece o 
significado da 
historia da rocha 
Tarpeia como 
instrumento de 
control e 
propaganda de 
determinados 
valores necesarios 
para a pervivencia 
da sociedade 
romana.
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Mitos: Eneas

-  Coñecemento e 
exposición dos relatos 
míticos estudados na 
unidade, análise e 
valoración dos elementos 
que integran eses relatos 
míticos en relación ben 
cos contidos da unidade 
estudada, ben con 
valores da sociedade 
actual.

17.  Coñecer os relatos 
míticos estudados na 
unidade; o heroe 
mítico: Eneas, realizar
unha valoración e 
análise dos 
elementos principais 
destes e relacionar 
cos contidos da 
unidade ou con 
valores da sociedade 
actual. Interesarse 
polo coñecemento da 
mitoloxía como 
acervo cultural da 
nosa sociedade e 
polos valores que 
neles se transmiten, 
ben por afinidade ou 
por contraste cos 
actuais.

17.1.  Coñece os relatos 
míticos estudados 
na unidade; o heroe
mítico: Eneas; 
realiza unha 
valoración e unha 
análise dos 
elementos 
principais destes e 
relaciónaos cos 
contidos da unidade
ou con valores da 
sociedade actual.

UNIDADE 5.

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de

aprendizaxe avaliables

Características xerais das
cidades gregas

-  Descrición das 
características xerais das 
cidades gregas e 
distinción das súas catro 
principais áreas coas 
súas respectivas 
funcións.

  1.  Coñecer as 
características xerais 
das cidades gregas e 
as súas áreas 
principais. Interesarse
pola coincidencia ou 
non das 
características e as 
zonas das cidades 
gregas coas cidades 
actuais e valorar 
aspectos da 
organización urbana 
que facilitan a vida en
sociedade.

  1.1.  Coñece as 
características 
xerais das cidades 
gregas, distingue as
súas áreas 
principais e as 
funcións que tiñan.

  1.2.  Interésase polas 
similitudes e 
diferenzas coas 
cidades modernas 
para valorar os 
aspectos que 
facilitan a vida 
urbana.

A ágora de Atenas

-  Identificación dos 
diferentes edificios 
situados na ágora de 
Atenas, a súa 
denominación e as súas 
funcións.

  2.  Distinguir os distintos 
edificios situados na 
ágora de Atenas e 
indicar a súa 
denominación e a súa
función. Establecer 
semellanzas e 
diferenzas coas 

  2.1.  Distingue os 
distintos edificios 
situados na ágora 
de Atenas e indica 
a súa denominación
e a súa función.

  2.2.  Establece 
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funcións de edificios 
das actuais cidades e 
valorar as funcións 
que facilitan a vida en
sociedade.

semellanzas e 
diferenzas coas 
funcións dos 
edificios das actuais
cidades. Valora as 
funcións que 
facilitan a vida en 
sociedade.

A Acrópole de Atenas

-  Recoñecemento da 
importancia e o 
significado da Acrópole 
de Atenas. Descrición dos
seus edificios máis 
importantes, indicación de
datos relacionados coa 
súa construción e 
significado.

  3.  Recoñecer a 
importancia e 
significado da 
Acrópole de Atenas. 
Identificar os seus 
edificios máis 
importantes, a súa 
construción e o seu 
significado. 
Interesarse polos 
aspectos relixiosos na
vida social urbana e a
súa relación coa arte 
na sociedade 
ateniense e valorar o 
mantemento desas 
relacións nas 
sociedades europeas 
ao longo da historia.

  3.1.  Recoñece a 
importancia e o 
significado da 
Acrópole de 
Atenas. Identifica e 
describe os seus 
edificios máis 
importantes, a súa 
construción e o seu 
significado. Analiza 
a función dos 
aspectos relixiosos 
na sociedade 
ateniense e a súa 
relación coa arte.

Características xerais das
cidades romanas

-  Definición das 
características principais 
das cidades romanas e 
do seu trazado, 
identificación das zonas 
imprescindibles e as súas
funcións.

  4.  Coñecer as 
características 
principais das cidades
romanas e do seu 
trazado, así como as 
súas partes principais 
e as súas funcións. 
Interesarse pola 
disposición e o 
trazado das cidades 
romanas, así como 
polas súas principais 
zonas e as súas 
funcións como 
anticipo da 
disposición e as 
funcións da cidade 
moderna.

  4.1.  Recoñece as 
características 
principais das 
cidades romanas e 
do seu trazado, 
identifica as súas 
partes principais e 
as súas funcións.

  4.2.  Analiza as zonas e 
as funcións da 
cidade antiga e 
ponas en relación 
coa distribución e 
as funcións nas 
cidades modernas.
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A cidade de Roma

-  Clasificación dos 
principais tipos de 
edificios da cidade de 
Roma e as súas funcións,
identificación de 
exemplos e de 
semellanzas funcionais 
con edificios das cidades 
modernas.

  5.  Distinguir os 
principais tipos de 
edificios existentes en
Roma, as súas 
funcións na vida 
urbana e exemplos. 
Identificar funcións 
dos edificios de Roma
con funcións 
herdadas polos 
edificios da cidade 
actual. Interesarse por
como se manteñen as
funcións de edificios e
as construcións de 
Roma nas cidades 
actuais.

  5.1.  Distingue os 
principais tipos de 
edificios existentes 
en Roma, as súas 
funcións na vida 
urbana e exemplos.
Identifica funcións 
dos edificios de 
Roma con funcións 
herdadas por 
edificios da cidade 
actual.

Características xerais do 
foro romano

-  Identificación das 
principais funcións que 
desempeñou o foro 
romano na súa evolución 
e coñecemento das súas 
ampliacións.

  6.  Identificar a función 
do foro nas cidades 
romanas, as súas 
orixes, evolución e 
desenvolvemento na 
cidade de Roma. 
Establecer 
semellanzas e 
diferenzas espaciais e
funcionais coas 
cidades modernas.

  6.1.  Identifica a función 
do foro nas cidades
romanas, as súas 
orixes, evolución e 
desenvolvemento 
na cidade de Roma.
Establece 
semellanzas e 
diferenzas 
espaciais e 
funcionais coas 
cidades modernas.

Edificacións principais 
dos foros romanos

-  Identificación das 
principais edificacións dos
foros de Roma, 
coñecemento dos datos 
máis importantes da súa 
historia e recoñecemento 
das súas funcións.

  7.  Recoñecer as 
principais edificacións
dos foros de Roma, 
coñecer os datos 
principais da súa 
historia e identificar as
súas funcións. 
Apreciar o valor 
funcional e artístico 
das principais 
edificacións dos foros 
de Roma, a súa 
historia e o seu 
posible influxo nas 
funcións de edificios 
actuais e na 
disposición 
arquitectónica de 
edificios semellantes.

  7.1.  Recoñece as 
principais 
edificacións dos 
foros de Roma, 
coñece os datos 
principais da súa 
historia e identifica 
as súas funcións. 
Establece 
semellanzas e 
diferenzas con 
edificacións actuais,
tanto desde un 
punto de vista 
funcional como 
arquitectónico.

A casa grega

-  Descrición da casa grega 
e das súas principais 

  8.  Determinar as 
características 
principais das casas 

  8.1.  Describe as 
características 
principais das casas
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características, 
identificación das súas 
dúas principais zonas 
dedicadas a homes e 
mulleres e as súas 
características.

gregas e identificar e 
definir os seus dous 
tipos de estancias 
para mulleres e 
homes.

gregas e identifica e
define os seus dous
tipos de estancias 
para mulleres e 
homes. Analiza as 
semellanzas e 
diferenzas coas 
casas actuais.

A casa romana

-  Recoñecemento os tipos 
de casa romana, 
identificación das súas 
características e funcións 
e descrición das 
principais estancias e 
características da domus 
romana.

  9.  Recoñecer os 
principais tipos de 
casas romanas: 
insulae, domus, villae,
villae rusticae e as 
súas diferenzas. 
Identificar as 
principais 
características e 
estancias a domus 
romana. Interesarse 
polas características 
das casas en Roma e 
polos aspectos que 
se mantiveron no 
deseño das actuais 
casas.

  9.1.  Recoñece os 
principais tipos de 
casas romanas: 
insulae, domus, 
villae, villae rusticae
e as súas 
diferenzas. 
Identifica as 
principais 
características e 
estancias da domus
romana. Analiza e 
describe os 
aspectos das casas
romanas que se 
mantiveron no 
deseño das casas 
actuais, coa 
incorporación de 
adiantos técnicos.
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A cidade no mundo 
clásico

-  Identificación da herdanza
urbanística do mundo 
clásico nas cidades 
actuais: distribución e 
zonas das cidades, 
edificacións principais e 
as súas funcións, tipos de
casas e poboación que as
ocupaban, elementos 
destas que permanecen 
nas nosas casas.

10.  Identificar a 
pervivencia de 
características, 
distribución, zonas, 
edificios e as súas 
funcións, das cidades 
gregas e romanas 
nas cidades actuais, 
analizando as súas 
semellanzas e 
diferenzas. Identificar 
os tipos de casas 
romanas que están 
presentes na 
sociedade actual e 
zonas e elementos 
destas que se 
manteñen nas casas 
actuais. Valorar a 
herdanza urbanística 
das cidades gregas e 
romanas como un 
aspecto que mellora a
calidade de vida e 
facilita a convivencia 
social.

10.1.  Identifica a 
pervivencia de 
características, 
distribución, zonas, 
edificios e funcións 
das cidades gregas 
e romanas nas 
cidades actuais, 
analizando as súas 
semellanzas e 
diferenzas. 
Identifica os tipos 
de casas romanas 
que perviven na 
sociedade actual e 
zonas e elementos 
das mesmas que se
manteñen nas 
casas actuais.

Pervivencia lingüística

Helenismos: acro-, aut-o-, -
andro-/-andria, -eco- micro-

-  Identificación no léxico da
propia lingua e 
coñecemento do 
significado que achegan 
os lexemas estudados.

.

11.  Identificar e coñecer o
significado que 
achegan os lexemas 
de orixe grega 
estudados na unidade
na formación de 
helenismos da propia 
lingua, así como o 
significado dos 
helenismos derivados.
Interesarse polo 
coñecemento do 
significado que 
achegan os lexemas 
gregos ao léxico 
científico e técnico da 
propia lingua e o seu 
correcto emprego.

11.1.  Identifica os 
lexemas estudados 
no léxico científico e
técnico da súa 
propia lingua e 
coñece o 
significado que 
achegan a través 
da definición dos 
helenismos 
derivados.

Pervivencia cultural.

Seguimos sendo clásicos:
Unha ópera: Ariadna

-  Identificación da 
pervivencia da mitoloxía 
na ópera: o mito de 
Ariadna e Teseo.

12.  Recoñecer a 
pervivencia de 
elementos míticos en 
obras musicais 
operísticas. Valorar a 
permanencia de 
elementos míticos 
gregos e romanos 

12.1.  Recoñece a 
pervivencia de 
elementos míticos 
en obras musicais 
operísticas.
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Anécdota: Os perigos de 
Roma

-  Coñecemento da vida 
diaria e os seus perigos 
nunha cidade antiga 
como Roma.

nas distintas artes e 
na ópera en 
particular.

13.  Identificar a 
pervivencia de 
aspectos 
organizativos e 
administrativos das 
cidades antigas nas 
cidades modernas.

13.1.  Identifica a 
pervivencia de 
aspectos 
organizativos e 
administrativos das 
cidades antigas nas
cidades modernas.

Mitos: Teseo

- Coñecemento e 
exposición dos relatos 
míticos estudados na 
unidade, análise e 
valoración dos elementos 
que integran eses relatos 
míticos en relación, ben 
cos contidos da unidade 
estudada, ben con 
valores da sociedade 
actual.

14.  Coñecer os relatos 
míticos estudados na 
unidade; o heroe 
mítico: Teseo, realizar
unha valoración e 
unha análise dos seus
elementos principais e
relacionar cos 
contidos da unidade 
ou con valores da 
sociedade actual.

14.1.  Coñece os relatos 
míticos estudados 
na unidade; o heroe
mítico: Teseo; 
realiza unha 
valoración e unha 
análise dos seus 
elementos 
principais e 
relaciónaos cos 
contidos da unidade
ou con valores da 
sociedade actual.

UNIDADE 6.

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de

aprendizaxe avaliables

O nacemento en Grecia

-  Descrición das fases 
desde o nacemento dun 
neno en Grecia ata o 
recoñecemento e 
imposición do nome, así
como as diferenzas que 
existían coas nenas.

  1.  Sinalar as distintas 
fases que se producen 
desde o nacemento ata
o recoñecemento e 
imposición dun nome 
aos nenos en Grecia. 
Coñecer as diferenzas 
co nacemento dunha 
nena. Interesarse polo 
proceso e ritual de 
incorporación dun novo
membro á familia, 
analizando as 
diferenzas entre 
xéneros, e a súa 
comparación co 
proceso e ritual das 
sociedades modernas.

  1.1.  Sinala as distintas 
fases que se 
producen desde o 
nacemento ata o 
recoñecemento e 
imposición dun 
nome aos nenos en
Grecia.

  1.2.  Coñece as 
diferenzas co 
nacemento dunha 
nena.
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O nacemento en Roma

-  Recoñecemento das 
partes que integraban o 
ritual do nacemento en 
Roma. Identificación dos
compoñentes do nome 
romano e do seu 
significado.

  2.  Distinguir as partes 
rituais que en Roma 
conducían ao 
recoñecemento dun 
neno acabado de 
nacer. Identificar e 
recoñecer as partes e o
sentido dos nomes 
romanos. Coñecer as 
diferenzas que existían 
entre xéneros desde o 
nacemento. Analizar a 
presenza de certas 
diferenzas neses 
mesmos elementos nas
sociedades actuais.

  2.1.  Distingue as partes 
rituais que en 
Roma conducían 
ao recoñecemento 
dun bebé acabado 
de nacer.

  2.2.  Identifica e 
recoñece as partes 
e o sentido dos 
nomes romanos.

  2.3.  Coñece as 
diferenzas que 
existían entre 
xéneros desde o 
nacemento e 
analízaas desde a 
súa posible 
presenza na nosa 
sociedade.

A educación de nenos e 
nenas en Grecia

-  Recoñecemento das 
diferenzas que existían 
entre xéneros, tanto en 
educación coma no 
paso da infancia á 
xuventude.

  3.  Identificar as diferenzas
que na educación e a 
saída da infancia se 
presentaban entre 
nenos e nenas en 
Grecia. Valorar as 
diferenzas que en 
educación se producían
entre xéneros como 
elemento de contraste 
e análise coa 
sociedade actual.

  3.1.  Identifica as 
diferenzas que na 
educación e o paso
da infancia á 
xuventude se 
presentaban entre 
nenos e nenas en 
Grecia.

  3.2.  Valoración destas 
diferenzas por 
contraste coa 
situación na 
sociedade actual.

A escola en Grecia

-  Identificación das 
condicións de idade e 
condición social para a 
asistencia á escola dos 
nenos gregos, así como 
as materias que se 
estudaban, o seu 
contido e finalidade.

  4.  Coñecer as condicións 
de asistencia á escola 
dos nenos e nenas 
gregos segundo idade 
e condición social, e 
identificar as materias 
que se traballaban na 
escola (Literatura, 
Ximnasia e Música) e a
finalidade destas. 
Interesarse por coñecer
o tipo de formación que
recibían os nenos e 
nenas gregos e a súa 
comparación co 
sistema educativo 
actual.

  4.1.  Coñece as 
condicións de 
asistencia á escola 
dos nenos e nenas 
gregos segundo 
idade e condición 
social, e identifica 
as materias que se 
traballaban na 
escola (Literatura, 
Ximnasia e Música)
e a finalidade 
destas.

  4.2.  Analiza as 
diferenzas do 
sistema educativo 
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grego co sistema 
educativo de ensino
primario no noso 
país.

Os primeiros estudos: 
ludus

-  Identificación das 
características da etapa 
de educación primaria 
en Roma (ludus) e as 
diferenzas existentes 
para nenos e nenas.

  5.  Coñecer a idade de 
asistencia á escola 
primaria entre os nenos
e nenas romanos, así 
como o contido do 
ensino que recibían. 
Sinalar as diferenzas 
que existían entre 
nenos e nenas.

  5.1.  Coñece a idade de 
asistencia á escola 
primaria entre os 
nenos e nenas 
romanos, así como 
o contido do ensino
que recibían.

  5.2.  Recoñece as 
diferenzas que 
existían entre 
nenos e nenas.

A escola media

-  Descrición das 
condicións para a 
continuidade da 
educación na escola 
media, así como as 
materias e linguas que 
se abordaban e os 
principais autores que 
se traballaban.

  6.  Coñecer as condicións 
de asistencia á escola 
media dos mozos 
romanos e identificar os
contidos e os autores 
que se estudaban 
nesta etapa.
Interesarse pola 
educación dos mozos 
romanos e 
comparación co ensino 
medio actual, 
subliñando os avances 
producidos.

  6.1.  Coñece as 
condicións de 
asistencia á escola 
media dos mozos 
romanos e 
identifica os 
contidos e os 
autores que se 
estudaban nesta 
etapa.

Os estudos superiores

-  Identificación das 
disciplinas que se 
estudaban nos estudos 
superiores en Roma, a 
formación que daban 
aos estudantes e a 
finalidade desta.

  7.  Coñecer as disciplinas 
que se abordaban nos 
estudos superiores e a 
finalidade formativa 
destas. Interesarse 
pola organización e 
contidos dos estudos 
superiores en Roma e 
análise das diferenzas 
cos estudos superiores 
da actualidade.

  7.1.  Coñece as 
disciplinas que se 
abordaban nos 
estudos superiores 
e a finalidade 
formativa destas. 
Analiza as 
diferenzas cos 
estudos superiores 
actuais como 
reflexo de intereses
distintos.

As mulleres en Grecia

-  Identificación das 
principais funcións que 
desempeñaba a muller 
na sociedade grega. 
Descrición do 
matrimonio e das 

  8.  Identificar as principais 
funcións e o papel que 
desempeñaba a muller 
grega en función do 
seu status social. 
Sinalar as condicións 
xerais en que se 
producían os 

  8.1.  Identifica as 
principais funcións 
e o papel que 
desempeñaba a 
muller grega en 
función do seu 
status social. Sinala
as condicións 
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posibilidades de divorcio
e as súas 
consecuencias.

matrimonios e as 
consecuencias do 
divorcio para homes e 
mulleres. Establecer 
diferenzas coa 
sociedade actual. 
Valorar o avance que 
en dereitos se produciu
desde a sociedade 
grega á actual por parte
das mulleres e analizar 
as diferenzas aínda 
existentes e contra as 
que hai que loitar.

xerais en que se 
producían os 
matrimonios e as 
consecuencias do 
divorcio para 
homes e mulleres.

  8.2.  Establece 
diferenzas coa 
sociedade actual. 
Valora a conquista 
de dereitos por 
parte da muller na 
sociedade actual e 
os dereitos aínda 
por conseguir.

As mulleres en Roma

-  Identificación das 
principais funcións que 
desempeñaba a muller 
na familia romana e a 
súa participación na vida
social. Descrición dos 
tipos de matrimonio e 
das posibilidades de 
divorcio.

  9.  Identificar as principais 
funcións e o papel que 
desempeñaba a muller 
romana, a súa 
dependencia do 
paterfamilias e os 
avances que a súa 
situación supoñía 
respecto da sociedade 
grega. Sinalar as 
condicións xerais en 
que se producían os 
matrimonios e o 
divorcio. Identificar 
diferenzas coa 
sociedade actual. 
Valorar o avance que 
en dereitos se produciu
desde a sociedade 
romana á actual por 
parte das mulleres e 
analizar as diferenzas 
aínda existentes e 
contra as que hai que 
loitar.

  9.1.  Identificar as 
principais funcións 
e o papel que 
desempeñaba a 
muller romana, a 
súa dependencia 
do paterfamilias e 
os avances que a 
súa situación 
supoñía respecto 
da sociedade 
grega. 
Sinalar as 
condicións xerais 
en que se 
producían os 
matrimonios e os 
seus dous tipos, así
como o divorcio.

  9.2. Identificar 
diferenzas coa 
sociedade actual.

Os anciáns en Grecia e 
en Roma

-  Descrición da 
situación dos anciáns 
nas distintas cidades 
gregas e na sociedade 
romana. Comparación 
coa situación dos 
anciáns da sociedade 
actual.

10.  Determinar a situación 
e o aprecio que 
recibían os anciáns en 
Grecia e en Roma e as 
súas principais 
diferenzas coa 
situación dos anciáns 
na actualidade.

10.1.  Describe a 
situación e o 
aprecio que 
recibían os anciáns 
en Grecia e en 
Roma e as súas 
principais 
diferenzas coa 
situación dos 
anciáns na 
actualidade.
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10.2.  Analiza as 
diferenzas entre as 
distintas 
sociedades e valora
os aspectos 
positivos e 
negativos de cada 
unha delas.

Os ritos funerarios en 
Grecia e en Roma

-  Descrición das fases 
dos ritos funerarios en 
Grecia e en Roma, 
analizando as 
diferenzas mínimas 
entre eles e as 
existentes coa nosa 
sociedade.

11.  Recoñecer as fases 
dos ritos funerarios de 
Grecia e en Roma 
indicando as posibles 
diferenzas entre eles e 
cos levados a cabo na 
sociedade actual. 
Valorar a morte e os 
ritos fúnebres como 
actos relixiosos e 
sociais, con sentidos ás
veces semellantes e ás
veces diferentes entre 
as sociedades antigas 
e as modernas.

11.1.  Recoñece as fases 
dos ritos funerarios 
de Grecia e de 
Roma indicando as 
posibles diferenzas 
entre eles e cos 
levados a cabo na 
sociedade actual. 
Valora estes como 
indicativo de 
diferentes 
percepcións 
relixiosas e sociais.

As etapas da vida

-  Identificación e 
descrición das 
diferenzas e 
semellanzas existentes 
entre Grecia e Roma e a
sociedade actual en 
canto ao papel da 
muller, o matrimonio, o 
divorcio, a educación, o 
papel dos anciáns e os 
rituais de nacemento e 
os fúnebres.

12.  Determinar os aspectos
que diferencian o papel
da muller e dos anciáns
nas sociedades grega e
romana co da muller e 
os anciáns na 
sociedade actual. 
Indicar os avances 
producidos en 
diferentes aspectos da 
educación en Grecia e 
en Roma coa 
educación actual 
(idade, universalidade, 
contidos, etc.). 
Identificar os elementos
comúns dos rituais de 
nacemento e os 
fúnebres en Grecia e 
en Roma cos actuais.

12.1.  Establece os 
aspectos que 
diferencian o papel 
da muller e dos 
anciáns nas 
sociedades grega e
romana co da 
muller e os anciáns 
na sociedade 
actual.

12.2.  Indica os avances 
producidos en 
diferentes aspectos
da educación en 
Grecia e en Roma 
coa educación 
actual (idade, 
universalidade, 
contidos, etc.).

12.3.  Identifica os 
elementos comúns 
dos rituais de 
nacemento e os 
fúnebres en Grecia 
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e en Roma cos 
actuais.

Pervivencia lingüística

Helenismos: gámos, 
ped-/-pedia, fis-i, 
xer-o-/xeront-, xin-e/o, 
xineco-, -xinia

-  Identificación no léxico
da propia lingua e 
coñecemento do 
significado que achegan
os lexemas estudados.

Expresións latinas: ubi 
tu Gaius, ego Gaia

-  Identificación do 
significado da expresión 
latina estudada.

13.  Identificar e coñecer o 
significado que 
achegan os lexemas de
orixe grega estudados 
na unidade na 
formación de 
helenismos da propia 
lingua, así como o 
significado dos 
helenismos derivados.

13.1.  Identifica os 
lexemas estudados 
no léxico científico 
e técnico da súa 
propia lingua e 
coñece o 
significado que 
achegan a través 
da definición dos 
helenismos 
derivados.

14.  Coñecer o significado 
da expresión latina 
estudada e o seu uso 
correcto na propia 
lingua.

14.1.  Coñece o 
significado da 
expresión latina 
estudada e utilízaa 
correctamente no 
discurso.

Pervivencia cultural.

Seguimos sendo 
clásicos: Un coche: Clío

-  Identificación da 
pervivencia de nomes 
da mitoloxía na 
denominación dos 
automóbiles e outros 
obxectos actuais.

Emprender: Elabora un 
proxecto de ciencias

-  Estudo e exposición 
en grupo dun dos logros
de Arquímedes de 
Siracusa á humanidade.

15.  Identificar a pervivencia
de nomes mitolóxicos 
na denominación de 
produtos actuais.

15.1.  Identifica a 
pervivencia de 
nomes mitolóxicos 
na denominación 
de produtos 
actuais.

16.  Elaborar un proxecto 
conxunto de ciencias.

16.1.  Elabora en grupo 
un proxecto de 
ciencias baseado 
nun dos logros de 
Arquímedes de 
Siracusa.
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Mitos: Perseo

-  Coñecemento e 
exposición dos relatos 
míticos estudados na 
unidade, análise e 
valoración dos 
elementos que integran 
eses relatos míticos en 
relación ben cos 
contidos da unidade 
estudada, ben con 
valores da sociedade 
actual.

17.  Coñecer os relatos 
míticos estudados na 
unidade; o heroe mítico: 
Perseo, realizar unha 
valoración e unha análise 
dos seus elementos 
principais e relacionar cos 
contidos da unidade ou con 
valores da sociedade 
actual. Interesarse polo 
coñecemento da mitoloxía 
como acervo cultural da 
nosa sociedade e polos 
valores que neles se 
transmiten, ben por 
afinidade ou por contraste 
cos actuais.

17.1.  Coñece os relatos 
míticos estudados 
na unidade; o heroe
mítico: Perseo; 
realiza unha 
valoración e unha 
análise dos seus 
elementos 
principais e 
relaciónaos cos 
contidos da 
unidade ou con 
valores da 
sociedade actual.

UNIDADE 7.

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de

aprendizaxe avaliables

A organización do 
tempo en Grecia.

-  Identificación das partes
en que os gregos 
dividían o ano, os 
meses e os días. 
Descrición dos 
principais instrumentos 
empregados polos 
gregos para a medición 
do tempo: o gnomon e a
clepsidra, así como os 
seus principais usos.

  1.  Coñecer a división do 
ano, meses, días e 
horas en Grecia. 
Identificar os 
instrumentos de 
medida do tempo que 
se utilizaban en Grecia:
o gnomon e a clepsidra
e as súas aplicacións 
principais. Interesarse 
pola división do tempo, 
o calendario e os 
instrumentos de 
medición do tempo en 
Grecia como 
precedentes do 
calendario e a medición
do tempo na sociedade
actual.

  1.1.  Identifica as partes 
en que os gregos 
dividían o ano, os 
meses e os días. 
Describe os 
principais 
instrumentos 
empregados polos 
gregos para a 
medición do tempo: 
o gnomon e a 
clepsidra, así como 
os seus principais 
usos.

A organización do 
tempo en Roma

-  Identificación das 
principais características
do calendario xuliano e 
recoñecemento deste 
como antecedente do 
noso calendario actual. 
Identificación da 
clasificación dos días en

  2.  Recoñecer no 
calendario xuliano o 
calendario actual e 
distinguir as súas 
principais 
características. 
Identificar o nome e a 
clasificación dos días 
que realizaban os 
romanos, así como a 

  2.1.  Recoñece no 
calendario xuliano o
calendario actual e 
distingue as súas 
principais 
características. 
Identifica o nome e 
a clasificación dos 
días que realizaban 
os romanos, así 
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fastos e nefastos e o 
seu significado, así 
como das partes en que 
se dividía o día e a noite
e a súa variabilidade en 
función das estacións.

división do día e da 
noite e a súa influencia 
na organización das 
actividades diarias dun 
romano. Interesarse 
pola división do tempo, 
o calendario e os 
instrumentos de 
medición do tempo en 
Roma como 
precedentes do 
calendario e a medición
do tempo na sociedade
actual.

como a división do 
día e da noite e a 
súa influencia na 
organización das 
actividades diarias 
dun romano.

A xornada dun cidadán 
grego

-  Descrición das 
principais actividades a 
que dedicaba unha 
xornada ordinaria un 
cidadán grego.

  3.  Identificar as principais 
actividades a que 
dedicaba un día un 
cidadán grego desde 
que se levantaba ata 
que se deitaba. 
Interesarse polas 
actividades a que se 
dedicaban os cidadáns 
gregos nunha xornada 
ordinaria e a súa 
comparación coas 
actividades cotiás na 
sociedade actual.

  3.1.  Describe as 
principais 
actividades a que 
dedicaba unha 
xornada ordinaria 
un cidadán grego e 
as compara 
criticamente coas 
actividades cotiás 
da sociedade 
actual.

A xornada dun cidadán 
romano

-  Descrición das 
principais actividades a 
que dedicaba unha 
xornada ordinaria un 
cidadán romano.

  4.  Identificar as principais 
actividades a que 
dedicaba un día un 
cidadán romano desde 
que se levantaba ata 
que se deitaba. 
Interesarse polas 
actividades a que se 
dedicaban os cidadáns 
romanos nunha 
xornada ordinaria e a 
súa comparación coas 
actividades cotiás na 
sociedade actual.

  4.1.  Describe as 
principais 
actividades a que 
dedicaba unha 
xornada ordinaria 
un cidadán romano 
e as compara 
criticamente coas 
actividades cotiás 
da sociedade 
actual.
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A alimentación en 
Grecia e en Roma

-  Identificación das 
principais comidas que 
se realizaban ao longo 
do día por gregos e 
romanos e os principais 
ingredientes das súas 
axudas.

  5.  Coñecer os principais 
ingredientes da 
gastronomía grega e 
romana. Identificar as 
principais comidas en 
Roma e en Grecia, así 
como as partes en que 
se organizaba unha 
cea romana. Apreciar a
gastronomía como 
unha faceta esencial na
cultura grecorromana 
que pasou a formar 
parte dos nosos 
hábitos e da nosa 
cultura moderna.

  5.1.  Coñece as 
principais comidas 
que se realizaban 
ao longo do día por 
gregos e romanos e
os principais 
ingredientes das 
súas axudas.

  5.2.  Recoñece as partes
de que se 
compoñía unha cea
romana e os pratos 
que nela se servían.
Aprecia a 
gastronomía 
grecorromana.

O banquete

-  Recoñecemento do 
significado dos 
banquetes en Grecia e 
en Roma (simposio e 
convivio) como parte 
integrante da cultura e a
vida de gregos e 
romanos. Identificación 
das actividades que 
neles se levaban a 
cabo.

  6.  Coñecer a importancia 
e o significado dos 
banquetes en Grecia e 
en Roma, así como das
actividades que neles 
se realizaban. 
Interesarse polo 
significado social dos 
banquetes en Grecia e 
en Roma e o seu 
posible reflexo nas 
celebracións da 
sociedade actual.

  6.1.  Coñece o 
significado dos 
banquetes en 
Grecia e en Roma 
(simposio e 
convivio) como 
parte integrante da 
cultura e a vida de 
gregos e romanos.

  6.2.  Identifica as 
actividades que se 
levaban a cabo nos 
banquetes.

A indumentaria e a 
estética en Grecia

-  Identificación das 
formas de vestir de 
homes e mulleres en 
Grecia e as súas 
principais roupas, o seu 
calzado e a estética 
masculina e feminina.

  7.  Identificar a forma de 
vestir dos homes e 
mulleres en Grecia, os 
principais elementos 
das súas roupas, así 
como do seu calzado e 
a súa cosmética. 
Valorar a indumentaria 
e a estética na 
Antigüidade como parte
importante da vida 
cotiá de homes e 
mulleres.

  7.1.  Identifica as formas 
de vestir de homes 
e mulleres en 
Grecia e as súas 
principais roupas, o 
seu calzado e a 
estética masculina 
e feminina.

  7.2.  Establece 
semellanzas e 
diferenzas entre a 
preocupación pola 
estética na 
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sociedade grega e 
a actual.

A indumentaria e a 
estética en Roma

-  Identificación das 
formas de vestir de 
homes e mulleres en 
Roma e as súas 
principais roupas, o seu 
calzado e a estética 
masculina e feminina.

  8.  Identificar a forma de 
vestir dos homes e 
mulleres en Roma, os 
principais elementos 
das súas roupas, así 
como do seu calzado e 
a súa cosmética. 
Valorar a indumentaria 
e a estética na 
Antigüidade como parte
importante da vida 
cotiá de homes e 
mulleres e as súas 
semellanzas e 
diferenzas co 
significado que 
actualmente teñen.

  8.1.  Identifica as formas 
de vestir de homes 
e mulleres en Roma
e as súas principais
roupas, o seu 
calzado e a estética
masculina e 
feminina.

  8.2.  Establece 
semellanzas e 
diferenzas entre a 
preocupación pola 
estética na 
sociedade romana 
e a actual.

A vida cotiá en Grecia e 
en Roma

-  Identificación da 
herdanza en canto á 
organización e a 
medición do tempo, as 
actividades dunha 
xornada cotiá, a 
gastronomía, a 
indumentaria e a 
estética, as semellanzas
e as diferenzas 
existentes e os aspectos
positivos e negativos de 
cada unha das 
sociedades nestes 
aspectos.

  9.  Identificar a pervivencia
do calendario e a 
importancia que xa en 
Grecia e en Roma tiña 
a división do tempo e a 
súa medición como 
aspecto que herdou a 
sociedade actual. 
Analizar as 
semellanzas e, 
especialmente, as 
diferenzas da xornada 
ordinaria dos cidadáns 
gregos e romanos e a 
das sociedades 
actuais. Identificar 
aspectos semellantes e
diferentes da 
alimentación en Grecia 
e en Roma e na 
actualidade, os 
cambios alimenticios e,
especialmente, a 
importancia social dos 
banquetes e as 
celebracións. Analizar 
as semellanzas e as 
diferenzas entre a 
indumentaria e a 
estética de gregos e de
romanos e dos homes 
e mulleres da 
sociedade moderna, 

  9.1.  Identifica a 
herdanza en canto 
á organización e 
medición do tempo, 
as actividades 
dunha xornada 
cotiá, a 
gastronomía, a 
indumentaria e a 
estética, as 
semellanzas e as 
diferenzas 
existentes e os 
aspectos positivos e
negativos de cada 
unha das 
sociedades nestes 
aspectos.

  9.2.  Valora a herdanza 
en canto á medición
do tempo, e a 
importancia 
individual e social 
da gastronomía, a 
indumentaria e a 
estética.
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valorando os aspectos 
negativos e positivos 
de cada sociedade.

Pervivencia lingüística

Helenismos: -fago-/-faxia 
-teca, fon-o/fonía, hidr-o-, 
foto

-  Identificación no léxico 
da propia lingua e o 
coñecemento do 
significado que achegan
os lexemas estudados.

10.  Identificar e coñecer o 
significado que 
achegan os lexemas de
orixe grega estudados 
na unidade na 
formación de 
helenismos da propia 
lingua, así como o 
significado dos 
helenismos derivados.

10.1.  Identifica os 
lexemas estudados 
no léxico científico e
técnico da súa 
propia lingua e 
coñece o 
significado que 
achegan a través 
da definición dos 
helenismos 
derivados.

Pervivencia cultural.

Seguimos sendo 
clásicos: Unha canción: 
Mediterráneo

-  Identificación da 
pervivencia do mundo 
clásico nas cancións 
actuais.

Anécdota: O nó gordiano

-  Coñecemento da 
decisión de Alejandro 
Magno ante problemas 
e o seu valor 
propagandístico.

Emprender: Prepara 
unha receita de cociña

-  Estudo das receitas do 
romano Apicio e 
elaboración dalgunha 
delas para a súa 
degustación e 
comentario en 
comunidade.

11.  Identificar a pervivencia
de aspectos da vida 
diaria e da historia de 
Grecia e o seu valor 
como ensinanzas para 
o presente.

11.1.  Identifica a 
pervivencia de 
aspectos da vida 
diaria e da historia 
de Grecia e o seu 
valor como 
ensinanzas para o 
presente.

12.  Coñecer o receitario do
romano Apicio e 
elaborar algún dos 
seus pratos para a súa 
degustación e 
comentario en 
comunidade.

12.1.  Coñece o receitario 
do romano Apicio e 
elabora algún dos 
seus pratos para a 
súa degustación e 
comentario en 
comunidade.

Mitos: Xasón

-  Coñecemento e 
exposición dos relatos 
míticos estudados na 
unidade, análise e 
valoración dos 
elementos que integran 
eses relatos míticos en 
relación ben cos 
contidos da unidade 

13.  Coñecer os relatos 
míticos estudados na 
unidade; o heroe 
mítico: Xasón, realizar 
unha valoración e unha
análise dos seus 
elementos principais e 
relacionar cos contidos 
da unidade ou con 
valores da sociedade 

13.1 Coñece os relatos 
míticos estudados 
na unidade; o heroe
mítico: Xasón; 
realiza unha 
valoración e unha 
análise dos seus 
elementos 
principais e 
relaciónaos cos 
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estudada, ben con 
valores da sociedade 
actual.

actual. contidos da unidade
ou con valores da 
sociedade actual.

UNIDADE 8.

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de

aprendizaxe avaliables

Características da 
relixión en Grecia

- Recoñecemento das 
características xerais da 
crenzas relixiosas 
gregas.

  1.  Coñecer as 
características 
principais da relixión no
mundo grego.

  1.1.  Recoñece as 
características 
xerais que definen 
a relixión en Grecia.

Características da 
relixión en Roma

- Recoñecemento das 
características xerais da 
crenzas relixiosas 
romanas.

  2.  Coñecer as 
características 
principais da relixión no
mundo romano.

  2.1.  Recoñecer as 
características 
xerais que definen 
a relixión en Roma.

O panteón grecolatino

- Coñecemento dos 
principais deuses do 
mundo antigo.

  3.  Coñecer e distinguir os 
deuses olímpicos e os 
deuses romanos.

  3.1.  Coñece e recoñece 
os principais 
deuses do mundo 
grecolatino.

Os cultos e rituais en 
Grecia

- Recoñecemento dos 
cultos en Grecia.

  4.  Identificar os diferentes
cultos e rituais que se 
producían en Grecia.

  4.1.  Coñece e distingue 
a variedade de 
cultos e rituais que 
se realizaban en 
Grecia.

Os cultos en Roma

- Recoñecemento dos 
cultos en Roma.

  5.  Identificar os diferentes
cultos que existían no 
mundo romano.

  5.1.  Coñece e explica 
os diferentes cultos 
que existían en 
Roma.

Os cultos mistéricos

- Recoñecemento e 
situación dos cultos 
mistéricos tanto en 
Grecia coma en Roma.

  6.  Identificar os cultos que
tanto en Grecia coma 
en Roma requirían de 
rituais iniciáticos.

  6.1.  Coñece e explica 
os cultos que tanto 
en Grecia coma en 
Roma requirían de 
ritos iniciáticos.
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Pervivencia lingüística 
Helenismos: -mancia, 
poli-, 
-lito-

- Identificación no léxico 
da propia lingua e 
coñecemento do 
significado que achegan 
os lexemas estudados.

  7.  Identificar e coñecer o 
significado que 
achegan os lexemas de
orixe grega estudados 
na unidade na 
formación de 
helenismos da propia 
lingua, así como o 
significado dos 
helenismos derivados.

  7.1.  Identifica os 
lexemas estudados 
no léxico científico e
técnico da súa 
propia lingua e 
coñece o 
significado que 
achegan a este a 
través da definición 
dos helenismos 
derivados.

Pervivencia cultural

Seguimos sendo 
clásicos:
Unha muller: Hipatia

-  Identificación da 
pervivencia dos 
prexuízos e conflitos 
relixiosos a través do 
estudo deste personaxe 
histórico.

  8.  Identificar a pervivencia
de personaxes 
históricos na cultura e 
no cine.

  8.1.  Identifica a 
pervivencia de 
personaxes 
históricos na cultura
e o cine.

Mitoloxía

-  Dous heroes: Cástor e  
Pólux

-  Coñecemento e 
exposición dos relatos 
míticos estudados na 
unidade, análise e 
valoración dos 
elementos que integran 
eses relatos míticos en 
relación ben cos 
contidos da unidade, 
ben con valores da 
sociedade actual.

9.  Coñecer os relatos 
míticos. Aprender 
sobre dous heroes 
míticos.

9.1.  Coñece os relatos 
míticos e entende 
como se configuran
e gañan fama.

Anécdota: O oráculo de 
Delfos.

-  Coñecemento deste 
oráculo e da súa 
importancia no mundo 
antigo.

10.  Coñecer a importancia 
do oráculo de Delfos e 
a súa repercusión na 
sociedade antiga.

10.1.  Coñece como 
funcionaban os 
oráculos e a súa 
función relixiosa e 
social.

Emprender: Constrúe 
unha árbore xenealóxica 
dos deuses gregos.

-  Elaboración dunha 
árbore coa xenealoxía 
dos deuses olímpicos.

11.  Realizar unha árbore 
xenealóxica.

11.1.  Elabora un traballo 
en equipo para 
desenvolver as 
habilidades do 
emprendemento.
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UNIDADE 9.

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de

aprendizaxe avaliables

As sedes dos xogos en 
Grecia

-  Identificación dos 
principais xogos 
deportivos de Grecia e 
as súas sedes.

  1.  Coñecer os principais 
xogos deportivos que se
celebraban en Grecia e 
as súas respectivas 
sedes. Apreciar os 
valores positivos 
derivados das 
competicións deportivas
e o seu mantemento 
nas competicións 
actuais.

  1.1.  Coñece as 
principais 
competicións 
deportivas gregas e
as súas sedes.

Elementos e aspectos 
dos Xogos Olímpicos

-  Identificación do inicio 
dos Xogos Olímpicos, 
frecuencia, 
inauguración, lugares e 
métodos de 
adestramento dos 
atletas, premios que 
recibían nas probas, 
posibles sancións e 
participación das 
mulleres nos Xogos 
Hereos.

  2.  Identificar diferentes 
aspectos dos Xogos 
Olímpicos relacionados 
co seu 
desenvolvemento, 
adestramento dos 
atletas, sancións, 
premios e participación 
das mulleres. 
Interesarse polo 
coñecemento da 
organización dos xogos 
deportivos na antiga 
Grecia, as súas sedes, 
organización, 
desenvolvemento, 
probas e participación. 
Apreciar os valores 
positivos derivados das 
competicións deportivas
e o seu mantemento 
nas competicións 
actuais.

  2.1.  Identifica as 
cerimonias de inicio
dos Xogos 
Olímpicos, 
frecuencia, lugares 
e métodos de 
adestramento dos 
atletas, premios 
que recibían nas 
probas, posibles 
sancións e 
participación das 
mulleres nos Xogos
Hereos.

As probas atléticas

-  Recoñecemento das 
catro probas atléticas 
que se celebraban nos 
xogos: dromos, díaulos,
dólicos e hoplitodromía,
as súas características 
e execución.

  3.  Identificar os catro tipos 
de probas atléticas que 
se celebraban nos 
xogos da Grecia antiga, 
as súas distancias e 
execución. Apreciar os 
valores positivos 
derivados das 
competicións deportivas
e o seu mantemento 
nas competicións 
actuais.

  3.1.  Recoñece as catro 
probas atléticas que
se celebraban nos 
xogos: dromos, 
díaulos, dólicos e 
hoplitodromía, as 
súas características
e execución.
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As probas de loita

-  Recoñecemento das 
tres principais probas 
de loita que se 
celebraban nos xogos: 
puxilato, loita e 
pancracio, as súas 
características e 
execución.

  4.  Coñecer os tres tipos de
probas de loita e as 
características 
principais do seu 
desenvolvemento. 
Interese polo 
coñecemento dos xogos
na antiga Grecia.

  4.1.  Recoñece as tres 
principais probas de
loita que se 
celebraban nos 
xogos: puxilato, 
loita e pancracio, as
súas características
e execución.

As probas hípicas

-  Recoñecemento das 
dúas probas hípicas 
que se celebraban nos 
xogos: carreira de 
cabalos e carreira de 
carros, as súas 
características e 
execución.

  5.  Coñecer os dous tipos 
de probas hípicas e as 
características 
principais do seu 
desenvolvemento. 
Interese polo 
coñecemento dos xogos
na antiga Grecia. 
Apreciar os valores 
positivos derivados das 
competicións deportivas
e o seu mantemento 
nas competicións 
actuais.

  5.1.  Recoñece as dúas 
probas hípicas que 
se celebraban nos 
xogos: carreira de 
cabalos e carreira 
de carros, as súas 
características e 
execución.

O pentatlón ou proba 
integrada

-  Coñecemento do 
significado de pentatlón 
e o seu sentido como 
proba integrada, 
recoñecemento das 
probas que o formaban,
as súas características 
e execución.

  6.  Identificar o concepto 
de pentatlón, o seu 
significado e probas que
o integraban, así como 
as súas características 
principais e o seu 
desenvolvemento. 
Apreciar os valores 
positivos derivados das 
competicións deportivas
e o seu mantemento 
nas competicións 
actuais.

  6.1.  Coñece o 
significado de 
pentatlón e o seu 
sentido como proba
integrada, recoñece
as probas que o 
formaban, as súas 
características e 
execución.

Os ludi circenses: o 
circo e as súas 
competicións

-  Identificación dos tipos 
de edificios en que se 
celebraban os ludi 
circenses. Enunciado e 

  7.  Identificar os tipos de 
edificios en que se 
celebraban os ludi 
circenses. Coñecer a 
disposición e elementos
do circo, así como as 
competicións que nel se

  7.1.  Identifica os tipos 
de edificios en que 
se celebraban os 
ludi circenses. 
Enuncia e recoñece
a disposición e os 
elementos do circo, 
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recoñecemento da 
disposición e os 
elementos do circo, así 
como das competicións 
que nel se celebraban, 
o seu impacto popular, 
a súa organización por 
equipos, tipos de 
vehículos e as técnicas 
utilizadas para alcanzar 
a vitoria.

celebraban, o seu 
impacto popular, a súa 
organización por 
equipos, tipos de 
vehículos e as técnicas 
utilizadas para alcanzar 
a vitoria. Interesarse 
polo coñecemento da 
organización das 
competicións e xogos 
que se organizaban en 
Roma, as súas sedes, 
organización, 
desenvolvemento, 
probas e participación. 
Valorar os aspectos 
positivos e negativos 
que se derivan os ludi 
circenses que se 
celebraban en Roma.

así como as 
competicións que 
nel se celebraban, 
o seu impacto 
popular, a súa 
organización por 
equipos, tipos de 
vehículos e as 
técnicas utilizadas 
para alcanzar a 
vitoria.

O anfiteatro

-  Identificación das 
características do 
edificio do anfiteatro, a 
súa disposición, os 
seus elementos e 
finalidade.

  8.  Identificar as 
características 
principais do edificio do 
anfiteatro e recoñecer a 
súa disposición e 
principais elementos 
arquitectónicos.

  8.1.  Identifica as 
características do 
edificio do 
anfiteatro, a súa 
disposición, os seus
elementos e 
finalidade.

Os gladiadores

- Identificación da 
extracción e a orixe das
persoas que loitaban 
como gladiadores, 
descrición do 
desenvolvemento das 
loitas e dos símbolos 
que ao final da loita 
podían significar o 
perdón ou a morte.

  9.  Determinar a extracción
dos gladiadores e 
identificar os principais 
tipos, o seu armamento 
e características. 
Recoñecer o 
desenvolvemento das 
loitas de gladiadores, o 
saúdo e os signos 
posibles ao final da 
batalla. Valorar os 
aspectos positivos e 
negativos que se 
derivan dos ludi 
circenses que se 
celebraban en Roma.

  9.1.  Identifica a 
extracción e a orixe 
das persoas que 
loitaban como 
gladiadores, 
describe o 
desenvolvemento 
das loitas e os 
símbolos que ao 
final da loita podían 
significar o perdón 
ou a morte.
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Os espectáculos con 
feras salvaxes e as 
naumaquias

-  Descrición dos tipos de 
loitas contra feras e a 
súa crueldade; 
enunciado do 
significado de 
naumaquia e descrición
das súas 
características.

10.  Coñecer os tipos de 
loitas contra feras que 
se celebraban nos 
anfiteatros, a súa 
crueldade e barbarie, 
así como identificar o 
significado de 
naumaquia e as súas 
características. 
Interesarse polo 
coñecemento da 
organización das 
competicións e xogos 
que se organizaban en 
Roma, as súas sedes, 
organización, 
desenvolvemento, 
probas e participación.

10.1.  Coñece os tipos de 
loitas contra feras 
que se celebraban 
nos anfiteatros, a 
súa crueldade e a 
súa barbarie. 
Identifica o 
significado de 
naumaquia e as 
súas 
características.

Deporte e espectáculos

-  Identificación e 
descrición das 
diferenzas e as 
semellanzas existentes 
entre o deporte e os 
espectáculos de Grecia 
e de Roma e o deporte 
e os espectáculos de 
masas da sociedade 
actual, os seus valores 
positivos e tamén 
negativos herdanza de 
Grecia e Roma e os 
seus aspectos comúns 
e diferentes.

11.  Determinar os aspectos 
dos xogos deportivos da
antiga Grecia que 
chegaron ata o deporte 
moderno, 
especialmente nos 
valores positivos que 
achega ao individuo e á 
sociedade. Comprender
a necesidade do ocio 
como elemento 
necesario e positivo 
para toda sociedade, 
analizar e distinguir 
aqueles aspectos do 
ocio na Antigüidade que
non achegan aspectos 
positivos pola súa 
crueldade ou descontrol
das masas e que, 
tamén, chegaron ata a 
nosa sociedade actual. 
Valorar, en relación cos 
temas estudados na 
unidade, o proceso de 
avances sociais que se 
foron producindo a 
partir da situación 
existente en Grecia e en
Roma ata a nosa 
sociedade actual e 
análise daqueles 
aspectos en que aínda 
se debe ir avanzando.

11.1.  Identifica os 
aspectos comúns 
existentes entre o 
deporte e os 
espectáculos de 
Grecia e Roma e o 
deporte e os 
espectáculos de 
masas da nosa 
sociedade actual, 
distinguindo os 
valores positivos 
que nos achegaron 
e que deben seguir 
sendo fomentados 
dos negativos que 
xa se abandonaron 
ou que, aínda 
presentes, deben 
ser erradicados.
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Pervivencia lingüística

Helenismos: helio, 
-dromo-, pir-, -dinam-o-, 
-lito-

-  Identificación no léxico 
da propia lingua e 
coñecemento do 
significado que achegan
os lexemas estudados.

12.  Identificar e coñecer o 
significado que achegan
os lexemas de orixe 
grega estudados na 
unidade na formación 
de helenismos da 
propia lingua, así como 
o significado dos 
helenismos derivados. 
Interesarse polo 
coñecemento do 
significado que achegan
os lexemas gregos ao 
léxico científico e 
técnico da propia lingua 
e o seu correcto 
emprego.

12.1.  Identifica os 
lexemas estudados 
no léxico científico e
técnico da súa 
propia lingua e 
coñece o 
significado que 
achegan a través 
da definición dos 
helenismos 
derivados.

Pervivencia cultural.

Seguimos sendo 
clásicos: Unha marca: 
Nike

-  Identificación da 
pervivencia de nomes 
da mitoloxía na 
denominación de 
marcas comerciais 
actuais.

Anécdota: A batalla de 
Maratón

-  Coñecemento da 
historia da batalla de 
Maratón e do heraldo 
Filípides.

Emprender: Crea a túa 
propia marca

-  Creación dun logo e un 
nome para unha 
empresa que parta da 
mitoloxía clásica.

13.  Identificar a pervivencia 
de nomes mitolóxicos 
na denominación de 
produtos actuais.

13.1.  Identifica a 
pervivencia de 
nomes mitolóxicos 
na denominación 
de produtos 
actuais.

14.  Coñecer o significado 
da historia da batalla de
Maratón e do heraldo 
como expresión da 
propaganda institucional
sobre determinados 
valores e a súa 
influencia en 
acontecementos 
actuais.

14.1.  Coñecer o 
significado da 
historia da batalla 
de Maratón e do 
heraldo como 
expresión da 
propaganda 
institucional sobre 
determinados 
valores e a súa 
influencia en 
acontecementos 
actuais.
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15.  Crear un logo e un 
nome dunha empresa 
asociado á mitoloxía 
clásica como actividade 
de emprendemento. 
Apreciar o significado 
xeral da anécdota como
expresión da 
propaganda institucional
sobre determinados 
valores e a súa 
influencia en 
acontecementos 
actuais.

15.1.  Crea un logo e un 
nome dunha 
empresa asociado 
á mitoloxía clásica 
como actividade de 
emprendemento.

Mitos: Heracles

-  Coñecemento e 
exposición dos relatos 
míticos estudados na 
unidade, análise e 
valoración dos 
elementos que integran 
eses relatos míticos en 
relación ben cos 
contidos da unidade 
estudada, ben con 
valores da sociedade 
actual.

16.  Coñecer os relatos 
míticos estudados na 
unidade; o heroe mítico:
Heracles. Realizar unha
valoración e unha 
análise dos seus 
elementos principais e 
relacionar cos contidos 
da unidade ou con 
valores da sociedade 
actual. Interesarse polo 
coñecemento da 
mitoloxía como acervo 
cultural da nosa 
sociedade e polos 
valores que neles se 
transmiten, ben por 
afinidade ou por 
contraste cos actuais.

16.1.  Coñece os relatos 
míticos estudados 
na unidade; o heroe
mítico: Heracles. 
Realiza unha 
valoración e unha 
análise dos seus 
elementos 
principais e 
relaciónaos cos 
contidos da unidade
ou con valores da 
sociedade actual.

UNIDADE 10.

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de

aprendizaxe avaliables

A arquitectura grega

-  Identificación das 
principais 
características da 
arquitectura grega 
(arquitrabada), 
recoñecemento das 
tres ordes 

  1.  Identificar as principais 
características da 
arquitectura grega 
(arquitrabada), recoñecer 
as tres ordes 
arquitectónicas que 
crearon os gregos; 
analizar as diferentes 
partes de que se 

  1.1.  Identifica as 
principais 
características da 
arquitectura grega 
(arquitrabada), 
recoñece as tres 
ordes 
arquitectónicas que 
crearon os gregos; 
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arquitectónicas que 
crearon os gregos; 
exposición e análise 
das diferentes partes 
de que se compoñía 
un templo grego, 
coñecemento 
dalgúns dos seus 
tipos e exemplos que 
se conservaron.

compoñía un templo 
grego, coñecer algúns dos
seus tipos e exemplos que
se conservaron. 
Recoñecer a herdanza e 
influxo da arquitectura 
grega na arquitectura 
europea. Interesarse polo 
coñecemento das 
diferentes manifestacións 
artísticas de Grecia e 
Roma e valoración da súa
permanencia como 
modelos na arte 
occidental e moderna.

coñece as 
diferentes partes de
que se compoñía 
un templo grego, 
coñece algúns dos 
seus tipos e 
exemplos que se 
conservaron.

  1.2.  Recoñece a 
herdanza e influxo 
da arquitectura 
grega na europea.

A arquitectura 
romana

-  Identificación das 
principais 
características da 
arquitectura romana 
(arco, bóveda e 
cúpula), 
recoñecemento das 
ordes arquitectónicas
que crearon os 
romanos; exposición 
das características 
dos templos 
romanos, as súas 
distintas partes e as 
diferenzas co templo 
grego, así como 
exemplos máis 
significativos.

  2.  Identificar as principais 
características da 
arquitectura romana (arco,
bóveda e cúpula), 
recoñecer as ordes 
arquitectónicas que 
crearon os romanos; 
coñecer as características
dos templos romanos, as 
súas distintas partes e as 
diferenzas co templo 
grego, así como exemplos
máis significativos. 
Interesarse polo 
coñecemento das 
diversas manifestacións 
artísticas de Grecia e 
Roma e valoración da súa
permanencia como 
modelos na arte 
occidental e moderna.

  2.1.  Identifica as 
principais 
características da 
arquitectura romana
(arco, bóveda e 
cúpula), recoñece 
as ordes 
arquitectónicas que 
crearon os 
romanos; coñece e 
expón as 
características dos 
templos romanos, 
as súas diferentes 
partes e as 
diferenzas co 
templo grego, así 
como exemplos 
máis significativos.

A escultura grega

-  Recoñecemento das 
características xerais 
da escultura grega, 
identificación das 
súas tres etapas e as
características de 
cada unha delas, así 
como os exemplos 
máis significativos 
destas.

  3.  Identificar as 
características da 
escultura grega e o seu 
significado; recoñecer as 
tres épocas da escultura 
grega, as súas 
características e a súa 
evolución respecto á 
anterior, así como os seus
principais representacións
e exemplos.

  3.1.  Identifica as 
características da 
escultura grega e o 
seu significado; 
recoñece as tres 
épocas da escultura
grega, as súas 
características e a 
súa evolución 
respecto á anterior, 
así como os seus 
principais 
representacións e 
exemplos.

A escultura romana   4.  Identificar as   4.1.  Identifica as 
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-  Identificación das 
principais 
características da 
escultura romana, 
recoñecemento das 
súas dúas principais 
manifestacións: o 
relevo e o retrato e 
exposición de 
exemplos delas.

características da 
escultura romana en 
comparación coa 
escultura grega; 
recoñecer os seus dous 
principais manifestacións 
en relevos e retratos, así 
como as súas destacadas 
manifestacións. 
Interesarse polo 
coñecemento das 
diferentes manifestacións 
artísticas de Grecia e 
Roma e valoración da súa
permanencia como 
modelos na arte 
occidental e moderna.

principais 
características da 
escultura romana 
en comparación coa
escultura grega; 
recoñece os seus 
dous principais 
manifestacións en 
relevos e retratos, 
así como as súas 
destacadas 
manifestacións.

A pintura en Grecia

-  Recoñecemento da 
perda da pintura 
grega en materiais 
que non fosen a 
cerámica. 
Identificación dos 
temas tratados na 
pintura cerámica e 
dos seus tipos.

  5.  Recoñecer a perda da 
pintura grega e a súa 
conservación na 
cerámica, identificar os 
temas que se tratan e os 
tipos de pintura na 
cerámica. Interesarse polo
coñecemento das 
diferentes manifestacións 
artísticas de Grecia e de 
Roma e valorar a súa 
permanencia como 
modelos na arte 
occidental e moderna.

  5.1.  Recoñece a perda 
da pintura grega en 
materiais que non 
fosen a cerámica. 
Identifica os temas 
tratados na pintura 
cerámica e os seus 
tipos.

A pintura en Roma

-  Recoñecemento da 
conservación da 
pintura romana en 
depósitos 
arqueolóxicos, 
especialmente en 
Pompeia e 
Herculano, 
identificación dos 
seus principais 
temas.

  6.  Coñecer a conservación 
da pintura romana en 
depósitos arqueolóxicos 
de Pompeia e Herculano e
recoñecer os seus 
principais temas. 
Interesarse polo 
coñecemento das 
diferentes manifestacións 
artísticas de Grecia e 
Roma e valoración da súa
permanencia como 
modelos na arte 
occidental e moderna.

  6.1.  Recoñece a 
conservación da 
pintura romana en 
depósitos 
arqueolóxicos, 
especialmente en 
Pompeia e 
Herculano e 
identifica os seus 
principais temas.

O mosaico   7.  Identificar a técnica do 
mosaico e os seus 

  7.1.  Recoñece o 
mosaico como 
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-  Recoñecemento do 
mosaico como 
técnica artística 
desenvolvida 
especialmente en 
Roma, os seus 
elementos 
constitutivos e a súa 
técnica, identificación
dos seus temas e 
recoñecemento da 
súa achega ao 
coñecemento da 
sociedade romana.

elementos constitutivos, 
recoñecer os seus temas 
principais e a súa achega 
ao coñecemento de 
diversos aspectos da 
sociedade romana. 
Interesarse polo 
coñecemento das 
diferentes manifestacións 
artísticas de Grecia e de 
Roma e valoración da súa
permanencia como 
modelos na arte 
occidental e moderna.

técnica artística 
desenvolvida 
especialmente en 
Roma, os seus 
elementos 
constitutivos e 
técnica, identifica os
seus temas e 
recoñece a súa 
achega ao 
coñecemento da 
sociedade romana.

Monumentos e 
edificios romanos en 
Hispania

-  Identificación dos 
tipos de monumentos
e de edificios que 
quedaron como 
vestixio da 
romanización de 
Hispania, así como 
os exemplos máis 
significativos deles 
como legado da arte 
romana na 
arquitectura.

  8.  Coñecer os principais 
tipos de monumentos e de
edificios romanos en 
Hispania como signo 
físico e patente da súa 
romanización e do seu 
legado arquitectónico e 
artístico: murallas, arcos, 
circos, anfiteatros, teatros,
templos, monumentos 
funerarios e cidades e 
casas romanas. 
Interesarse por coñecer 
os principais aspectos 
arquitectónicos do legado 
romano en Hispania.

  8.1.  Identifica os tipos 
de monumentos e 
edificios que 
quedaron como 
vestixio da 
romanización de 
Hispania e do seu 
legado 
arquitectónico e 
artístico, así como 
os exemplos máis 
significativos deles.

A arte

-  Identificación 
daqueles elementos 
da arte (arquitectura 
e escultura 
principalmente) grega
e romana que 
serviron como 
modelos para a arte 
europea ao longo dos
séculos. 
Recoñecemento da 
importancia da arte 
grega e romana no 
desenvolvemento do 
occidental.

  9.  Identificar aqueles 
elementos da arte 
(arquitectura e escultura 
principalmente) grega e 
romana que serviron 
como modelos no europeo
ao longo dos séculos. 
Comprender a importancia
da arte grega e romana no
desenvolvemento do 
occidental. Interesarse 
polo coñecemento das 
diferentes manifestacións 
artísticas de Grecia e 
Roma e valoración da súa
pervivencia como modelos
na arte occidental e 

  9.1.  Identifica aqueles 
elementos da arte 
(arquitectura e 
escultura 
principalmente) 
grega e romana que
serviron como 
modelos para o 
europeo ao longo 
dos séculos.

  9.2.  Comprende a 
importancia da arte 
grega e romana no 
desenvolvemento 
do occidental.
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moderna.

Pervivencia 
lingüística

Helenismos: 
crom-o/cromía, 
top-o/topía, fon-o/fonía,
mon-o

-  Identificación no 
léxico da propia 
lingua e 
coñecemento do 
significado que 
achegan os lexemas 
estudados.

10.  Identificar e coñecer o 
significado que achegan 
os lexemas de orixe grega
estudados na unidade na 
formación de helenismos 
da propia lingua, así como
o significado dos 
helenismos derivados.

10.1.  Identifica os 
lexemas estudados 
no léxico científico e
técnico da súa 
propia lingua e 
coñece o 
significado que 
achegan a través 
da definición dos 
helenismos 
derivados.

Pervivencia cultural

Seguimos sendo 
clásicos: Un cadro: As
fiandeiras

-  Identificación da 
pervivencia do 
mundo clásico na 
pintura.

Anécdota: A orixe da 
orde corintia

11.  Identificar a pervivencia 
na pintura moderna e 
contemporánea das 
referencias clásicas e da 
mitoloxía, así como da 
orixe grecorromana de 
diversos aspectos da arte.
Valorar a permanencia de 
elementos gregos e 
romanos nas distintas 
artes e na pintura en 
particular. Interesarse por 
coñecer a orixe e 
explicación dos elementos
artísticos.

11.1.  Identifica a 
pervivencia na 
pintura moderna e 
contemporánea das
referencias clásicas 
e da mitoloxía, así 
como da orixe 
grecorromana de 
diversos aspectos 
da arte.

Mitos: Heracles

-  Coñecemento e 
exposición dos 
relatos míticos 
estudados na 
unidade, análise e 
valoración dos 
elementos que 
integran eses relatos 
míticos en relación 
ben cos contidos da 
unidade estudada, 
ben con valores da 
sociedade actual.

12.  Coñecer os relatos míticos
estudados na unidade; o 
heroe mítico: Heracles, 
realizar unha valoración e 
unha análise dos seus 
elementos principais e 
relacionar cos contidos da
unidade ou con valores da
sociedade actual. 
Interesarse polo 
coñecemento da mitoloxía
como acervo cultural da 
nosa sociedade e polos 
valores que neles se 
transmiten, ben por 
afinidade ou por contraste 

12.1.  Coñece os relatos 
míticos estudados 
na unidade; o heroe
mítico: Heracles; 
realiza unha 
valoración e unha 
análise dos seus 
elementos 
principais e 
relaciónaos cos 
contidos da unidade
ou con valores da 
sociedade actual.
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cos actuais.

UNIDADE 11.

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de

aprendizaxe avaliables

Características da 
épica en Grecia

- Coñecemento da 
épica en Grecia a 
través do seu autor 
fundamental, 
Homero, e das súas 
dúas obras máis 
importantes: a Ilíada 
e a Odisea.

  1.  Coñecer as características
principais da épica en 
Grecia e estudar as dúas 
obras fundamentais na 
produción grega: a Ilíada 
e a Odisea.

  1.1.  Recoñece as 
características 
xerais que definen 
a épica en Grecia e 
explica dúas das 
súas obras 
fundamentais: a 
Ilíada e a Odisea.

Características da 
épica en Roma

- Coñecemento da 
épica en Roma a 
través do seu autor 
fundamental, Virxilio 
e da súa obra máis 
importante, a Eneida.

  2.  Coñecer as características
principais da épica en 
Roma e estudar a obra 
fundamental na produción 
romana: a Eneida.

  2.1.  Recoñece as 
características 
xerais que definen 
a épica en Roma e 
explica a súa obra 
fundamental: a 
Eneida.

A lírica en Grecia

- Coñecemento das 
principais 
características en 
Grecia e dos seus 
autores e obras máis 
importantes.

  3.  Coñecer as características
da lírica grega e estudar 
os seus autores e obras 
máis importantes.

  3.1.  Recoñece as 
características 
xenerais da lírica 
grega e explica os 
autores e obras 
máis importantes.

A lírica en Roma

- Coñecer as principais 
características en 
Roma, os seus 
autores e obras máis 
importantes.

  4.  Coñecer as características
da lírica romana e estudar
os seus autores e obras 
máis importantes.

  4.1.  Recoñece as 
características 
xerais da lírica 
grega e explicar os 
autores e obras 
máis importantes.

O teatro en Grecia. A 
traxedia

- Coñecemento das 
principais 
características do 
teatro en Grecia.

- Coñecemento das 
características 
principais do xénero 

  5.  Recoñecer as principais 
características do teatro 
en Grecia.

  5.1.  Coñece e explica 
as características 
principais do teatro 
en Grecia.

  6.  Recoñecer as 
características máis 
importantes da traxedia 
grega, así como os seus 
principais autores e obras.

  6.1.  Coñece e explica 
as características 
principais da 
traxedia grega, os 
seus autores e as 
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da traxedia en Grecia
así como dos seus 
autores e obras máis 
importantes.

obras máis 
importantes.

A traxedia en Roma

- Coñecemento das 
características 
principais do xénero 
da traxedia en Roma 
así como dos seus 
autores e obras máis 
importantes.

  7.  Recoñecer as 
características máis 
importantes da traxedia 
romana, así como os seus
principais autores e obras.

  7.1.  Coñece e explica 
as características 
principais da 
traxedia romana, os
seus autores e as 
obras máis 
importantes.

A comedia en Grecia

- Coñecemento das 
características 
principais do xénero 
da comedia en Grecia
así como dos seus 
autores e obras máis 
importantes.

  8.  Recoñecer as 
características máis 
importantes da comedia 
grega, así como os seus 
principais autores e obras.

  8.1.  Coñece e explica 
as características 
principais da 
comedia Grega, os 
seus autores e as 
obras máis 
importantes.

A Comedia en Roma

- Coñecemento das 
características 
principais do xénero 
da comedia en Roma 
así como dos seus 
autores e obras máis 
importantes.

  9.  Recoñecer as 
características máis 
importantes da comedia 
romana, así como os seus
principais autores e obras.

  9.1.  Coñece e explica 
as características 
principais da 
comedia romana, 
os seus autores e 
as obras máis 
importantes.

A prosa en Grecia e 
Roma

- Coñecemento das 
manifestacións 
literarias máis 
importantes en prosa 
tanto en Grecia coma
en Roma, así como 
dos seus principais 
autores.

10.  Recoñecer as 
manifestacións literarias 
máis importantes en prosa
tanto en Grecia coma en 
Roma así como os seus 
autores. Coñecer 
especialmente os xéneros
da historiografía e a 
oratoria.

10.1.  Coñece e explica 
as manifestacións 
máis importantes 
da prosa 
grecolatina, 
especialmente a 
historiografía e a 
oratoria.

Pervivencia 
lingüística.
Helenismos: 
antrop/antropía; cron-o 
e tipia.

- Identificación no 
léxico da propia 
lingua e coñecemento
do significado que 
achegan os lexemas 
estudados.

11.  Identificar e coñecer o 
significado que achegan 
os lexemas de orixe grega
estudados na unidade na 
formación de helenismos 
da propia lingua, así como
o significado dos 
helenismos derivados.

11.1.  Identifica os 
lexemas estudados 
no léxico científico 
e técnico da súa 
propia lingua e 
coñece o 
significado que 
achegan a este a 
través da definición 
dos helenismos 
derivados.
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Pervivencia cultural.

Seguimos sendo 
clásicos: Un 
personaxe: Sócrates

- Identificación da 
pervivencia da 
filosofía a través do 
estudo deste 
personaxe histórico.

12.  Identificar a pervivencia 
de personaxes históricos 
na cultura e o 
pensamento.

12.1.  Identifica a 
pervivencia de 
personaxes 
históricos na cultura
e o pensamento.

Emprender: Elabora 
un discurso.

- Reflexión e 
elaboración dun 
discurso en torno á 
cultura na nosa 
sociedade.

13.  Elaborar un discurso 
sobre o tema: O prezo da 
cultura.

13.1.  Elabora un traballo 
en equipo para 
desenvolver as 
habilidades do 
emprendemento.

Mitoloxía: Un heroe: 
Orfeo.

- Coñecemento e 
exposición dos 
relatos míticos 
estudados na 
unidade, análise e 
valoración dos 
elementos que 
integran eses relatos 
míticos en relación 
ben cos contidos da 
unidade, ben con 
valores da sociedade 
actual.

14.  Coñecer os relatos 
tráxicos. Aprender sobre 
un heroe tráxico.

14.1.  Coñece os relatos 
tráxicos que 
inspiran as 
traxedias teatrais.

UNIDADE 12.

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de

aprendizaxe avaliables

A conquista romana 
de Hispania

- Coñecemento dos 
pobos peninsulares 
prerromanos.

-  Coñecemento das 
causas que levaron 
aos romanos a 
conquistar Hispania, 

  1.  Coñecer as causas e 
etapas da conquista 
romana de Hispania, así 
como os pobos 
peninsulares 
prerromanos.

  1.1.  Recoñece as 
causas e etapas da 
conquista romana 
de Hispania, así 
como os pobos 
peninsulares 
prerromanos.
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das

etapas da conquista de 
Hispania polos 
romanos.

A resistencia Hispana
á conquista romana

- Recoñecemento dos 
principais grupos que 
se resistiron á 
conquista romana de 
Hispania.

  2.  Coñecer os principais 
grupos que se resistiron á 
conquista romana de 
Hispania.

  2.1.  Recoñece os 
principais grupos 
hispanos que se 
resistiron á 
conquista romana.

A romanización

- Coñecemento das 
características do 
proceso de 
romanización.

  3.  Coñecer as características
da romanización.

  3.1.  Recoñece as 
características da 
romanización.

A organización 
política de Hispania

- Coñecer o proceso de
división territorial de 
Hispania.

- Coñecer os órganos 
de goberno 
provincial.

  4.  Identificar as diferentes 
divisións provinciais e os 
seus órganos de goberno.

  4.1.  Coñece as 
diferentes divisións 
provinciais e os 
seus órganos de 
goberno.

A organización social 
de Hispania

- Coñecer como se 
estruturará a 
sociedade hispana.

  5.  Recoñecer a estrutura 
social de Hispania.

  5.1.  Coñece e explica a 
estrutura social de 
Hispania.

A economía hispana

- Coñecer as fontes de 
riqueza de Hispania.

  6.  Coñecer as diferentes 
fontes de riqueza da 
Hispania romana.

  6.1.  Coñece as 
diferentes fontes de
riqueza da Hispania
romana.

A economía hispana

- Identificar dúas das 
bases da economía 
en Hispania: o 
comercio e a 
enxeñaría.

  7.  Recoñecer a importancia 
do comercio e a enxeñaría
en Hispania como base da
súa economía.

  7.1.  Coñece a 
importancia do 
comercio e a 
enxeñaría en 
Hispania como 
base da súa 
economía.

Os monumentos da 
Hispania romana.

- Coñecemento das 
tipoloxías máis 
importantes dalgúns 
exemplos na nosa 

  8.  Coñecer as tipoloxías 
máis importantes e 
recoñecer algúns dos 
exemplos máis 
destacados.

  8.1.  Identifica os restos 
de monumentos 
romanos máis 
importantes e 
identifícaos.
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xeografía.

Pervivencia 
lingüística.

-  Helenismos: Derma-
to/dermia; -e-stom-at;
cefal-o-/-cefalia.

- Identificación no 
léxico da propia 
lingua e coñecemento
do significado que 
achegan os lexemas 
estudados.

  9.  Identificar e coñecer o 
significado que achegan 
os lexemas de orixe grega
estudados na unidade na 
formación de helenismos 
da propia lingua, así como
o significado dos 
helenismos derivados.

  9.1.  Identifica os 
lexemas estudados 
no léxico científico 
e técnico da súa 
propia lingua e 
coñece o 
significado que 
achegan a este a 
través da definición 
dos helenismos 
derivados.

Pervivencia cultural.

Seguimos sendo 
clásicos:

-  Unha institución 
democrática: a 
Xustiza.

- Identificación da 
pervivencia de 
institucións na nosa 
sociedade que teñen 
a súa orixe na 
Antigüidade.

10.  Identificar a pervivencia 
de institucións na 
actualidade, base de 
sistemas políticos actuais.

10.1.  Identifica a 
pervivencia de 
institucións políticas
na actualidade.

Mitoloxía:

-  Un heroe: 
Belerofonte.

-  Coñecemento e 
exposición dos 
relatos míticos 
estudados na 
unidade, análise e 
valoración dos 
elementos que 
integran eses relatos 
míticos en relación 
ben cos contidos da 
unidade, ben con 
valores da sociedade 
actual.

11.  Coñecer os relatos 
míticos. Aprender sobre 
dous heroes míticos.

11.1.  Coñece os relatos 
míticos e entende 
como se configuran
e gañan fama.

Anécdota: Roma non 
paga traidores.

-  Coñecemento deste 
episodio da historia 
do noso país.

12.  Coñecer como Roma 
logrou acabar cun dos 
opositores á súa 
conquista, Viriato.

12.1.  Coñece como 
logrou Roma 
rematar cun dos 
máis fortes 
opositores á súa 
conquista, Viriato.
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5. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, MÍNIMOS ESIXIBLES, TEMPORALIZACIÓN E 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.

Cultura Clásica 4º de ESO

Estándares de aprendizaxe Mínimos TEMPOR. INST.
AVAL

Bloque 1. Xeografía

CCB1.1.1.  Sinala  sobre  un  mapa  o  marco
xeográfico en que se sitúan en distintos períodos
as civilizacións grega e romana, delimitando o seu
ámbito de influencia,  establecendo conexións con
outras culturas próximas e situando con precisión
puntos  xeográficos,  cidades  ou  restos
arqueolóxicos  coñecidos  pola  súa  relevancia
histórica.

Sinala sobre un mapa o marco xeográfico no que
se sitúan o momento de apoxeo das civilizacións
grega  e  romana,  delimitando  o  ámbito  de
influencia  de  cada  unha  delas  e  situando  con
relativa precisión os puntos xeográficos, cidades
ou restos arqueolóxicos máis coñecidos pola súa
relevancia histórica.
É  quen  de  situar  no  mapa  Atenas,  Esparta,
Olimpia, a rexión do Lacio e Roma.

1º TR
. 1,2

CCB1.2.1. Enumera aspectos do marco xeográfico
que  poden  ser  considerados  determinantes  no
desenvolvemento das civilizacións grega e latina, e
achega exemplos para ilustrar e xustificar as súas
formulacións.

Explica  con  exemplos  a  importancia  da
orografía,  dos  ríos  e  do  mar  no
desenvolvemento  das  civilizacións  grega  e
latina.
 Enumera  aspectos do marco xeográfico  que
poden  ser  considerados  determinantes  para
comprender as circunstancias que dan lugar ao
apoxeo  das  civilizacións  grega  e  romana  e
explica  os  factores  principais  que  xustifican
esta relevancia.

1º TR 1,2

Bloque 2. Historia

CCB2.1.1.  Sabe  enmarcar  determinados  feitos
históricos  nas  civilizacións  grega e  romana  e  no
período  histórico  correspondente,  póndoos  en
contexto  e  relacionándoos  con  outras
circunstancias contemporáneas.

Describe os principais fitos da historia de Grecia e
de Roma, identificando as circunstancias que os
orixinan,  os  principais  actores  e  as  súas
consecuencias, e mostrando con exemplos a súa
influencia na nosa historia.

1º TR
1,2

CCB2.2.1.  Distingue  con  precisión  as  etapas  da
historia de Grecia e Roma, nomeando e situando
no tempo os principais fitos asociados a cada unha
delas.

CCB2.2.2. Explica o proceso de transición que se
produce entre  as etapas da  historia  de Grecia  e
Roma,  describindo  as  circunstancias  que
interveñen no paso de unhas a outras.

CCB2.2.3.  Elabora  eixes  cronolóxicos  en  que  se
representen  fitos  históricos  salientables,
consultando ou non fontes de información.

Elabora  un  eixe  cronolóxico  cos
acontecementos  máis  destacados  da  historia
de  Grecia  e  Roma  axudándose  de  calquera
fonte de información que considere válida.

1º TR
1,2

CCB2.2.4.  Sitúa  dentro  dun  eixe  cronolóxico  o
marco  histórico  en  que  se  desenvolven  as
civilizacións grega e romana, sinalando períodos e
identificando  en  cada  un  as  conexións  máis
importantes que presentan con outras civilizacións.

CCB2.3.1.  Explica  a romanización  de  Hispania  e Describe  as  principais  causas  e  fases  da
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Cultura Clásica 4º de ESO

Estándares de aprendizaxe Mínimos TEMPOR. INST.
AVAL

Gallaecia,  describindo  as  súas  causas  e
delimitando as súas fases.

romanización de Hispania e Gallaecia.

3º TR
.

1,2,3
CCB2.3.2. Enumera, explica e ilustra con exemplos
os  aspectos  fundamentais  que  caracterizan  o
proceso da romanización de Hispania e Gallaecia,
sinalando a súa influencia na historia posterior do
noso país.

Bloque 3. Mitoloxía

CCB3.1.1.  Pode  nomear  coa  súa  denominación
grega e  latina  os  principais  deuses  e  heroes  da
mitoloxía  grecolatina,  sinalando os trazos que os
caracterizan, os seus atributos e o seu ámbito de
influencia,  explicando  a  súa  xenealoxía  e
establecendo  as  relacións  entre  os  diferentes
deuses.

Pode nomear  coa súa denominación  grega e
latina  os  principais  deuses  e  heroes  da
mitoloxía grecolatina,  sinalando os trazos que
os  caracterizan,  os  seus  atributos  e  o  seu
ámbito de influencia.

1º TR 1,2,3

CCB3.2.1.  Identifica  dentro  do  imaxinario  mítico
deuses,  semideuses  e  heroes,  e  explica  os
principais aspectos que os diferencian.

Sabe  diferenciar  os  conceptos  de  deus,
semideus e heroe.

1º TR
1,2,3

CCB3.2.2.  Sinala  semellanzas  e diferenzas  entre
os mitos da antigüidade clásica e os pertencentes a
outras culturas,  comparando o seu tratamento na
literatura ou na tradición relixiosa.

Compara mitos de diferentes culturas.
Recoñece a pervivencia dos mitos clásicos na
literatura e na arte.

2º TR 1,2,3

CCB3.2.3.  Recoñece  e  ilustra  con  exemplos  o
mantemento do mítico e da figura do heroe na nosa
cultura, analizando a influencia da tradición clásica
neste  fenómeno  e  sinalando  as  principais
semellanzas  e  diferenzas  que se  observan entre
ambos os tratamentos, asociándoas a outros trazos
culturais propios de cada época.

Compara  os  heroes  da  mitoloxía  clásica  cos
actuais,  sinalando  as  semellanzas  e  as
principais  diferenzas  entre  uns  e  outros  e
asociándoas  a  outros  trazos  culturais  propios
de cada época.

2º TR 1,2,3

CCB3.2.4.  Recoñece  referencias  mitolóxicas  nas
artes plásticas, sempre que sexan claras e sinxelas,
describindo,  a través do uso que se  fai  destas,  os
aspectos  básicos  que  en  cada  caso  se  asocian  á
tradición grecolatina.

    Recoñece  referencias  mitolóxicas  nas  artes
plásticas, sempre que sexan claras e sinxelas,
describindo, a través do uso que se fai destas,
os  aspectos  básicos  que  en  cada  caso  se
asocian á tradición grecolatina.

2º TR 1,2,3

CCB3.3.1.  Enumera  e  explica  as  principais
características  da  relixión  grega,  póndoas  en
relación  con  outros  aspectos  básicos  da  cultura
helénica  e  establecendo  comparacións  con
manifestacións relixiosas propias doutras culturas.

Describe  as  principais  características  da
relixión grega.

2º TR 1,2,3

CCB3.4.1. Distingue a relixión oficial de Roma dos
cultos  privados,  e explica  os trazos  que lles  son
propios.

Elabora  unha  táboa  comparativa  coas
características da relixión oficial romana  e os
cultos privados.

2º TR
1,2,3
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Cultura Clásica 4º de ESO

Estándares de aprendizaxe Mínimos TEMPOR. INST.
AVAL

Bloque 4. Arte

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

Coñece  as  características  básicas  da  arte
clásica.

3º TR
1,2,3

CCB4.1.2. Realiza eixes cronolóxicos e sitúa neles
aspectos  relacionados  coa  arte  grecolatina,
asociándoos a outras manifestacións culturais ou a
fitos históricos.

Elabora  un  eixe  cronolóxico  e  sitúa  nel  as
creacións culturais máis significativas de Grecia
e  Roma  relacionándoas  cos  feitos  históricos
máis destacados..

3º TR 1,2

CCB4.2.1.  Recoñece  as  características  esenciais
das arquitecturas grega e romana, identificando en
imaxes  a  orde  arquitectónica  á  que  pertencen
distintos monumentos, para razoar a súa resposta.

Identifica  correctamente  en  imaxes  a  orde
arquitectónica  á  que  pertencen  distintos
monumentos.

3º TR 1,2,3

CCB4.3.1. Recoñece esculturas gregas e romanas
en  imaxes,  encádraas  nun  período  histórico  e
identifica  nelas  motivos  mitolóxicos,  históricos  ou
culturais.

Enmarca  no  período histórico  correspondente
imaxes de esculturas gregas e romanas.
Identifica nestas esculturas motivos mitolóxicos
ou históricos.

3º TR
1,2

CCB4.4.1.  Describe  as  características,  os
principais elementos e a función das grandes obras
públicas  romanas,  explicando  e  ilustrando  con
exemplos  a  súa  importancia  para  o
desenvolvemento do Imperio e a súa influencia en
modelos urbanísticos posteriores.

Entende o papel central que o urbanismo e as 
grandes obras públicas desempeñaron  na 
civilización romana e, por tanto, no proceso de 
romanización dos territorios do Imperio.
Comprende o asombroso desenvolvemento 
técnico que chegaron a alcanzar a arquitectura, a 
enxeñería e o urbanismo romanos.
Recoñece a influencia que as formas e técnicas 
de construción desenvolvidas polos romanos 
tiveron en épocas posteriores, practicamente ata 
o século XX.
Coñece a importancia que tivo o 
desenvolvemento da enxeñería romana para a 
urbanización de España e para a futura rede das 
súas comunicacións.
Identificar as principais obras públicas do Imperio 
Romano.

3º TR 1,2,3

CCB4.5.1.  Localiza  nun  mapa  os  principais
monumentos  clásicos  do  patrimonio  español  e
europeo,  identificando  a  partir  de  elementos
concretos  o  seu  estilo  e  súa  cronoloxía
aproximada.

Sitúa nun mapa os principais  exemplos deobras
públicas romanas en Europa. 3º TR 1,2

Bloque 5. Sociedade e vida cotíá

CCB5.1.1. Nomea os principais  sistemas políticos
da antigüidade clásica e describe, dentro de cada
un, a forma de distribución e o exercicio do poder,
as institucións, o papel que estas desempeñan e os

Elabora  unha  táboa  cos  principais  sistemas
políticos da antigüidade clásica.

Elabora un esquema comparativo da distribución
e o exercicio do poder nos principais sistemas
políticos da antigüidade.

Identifica  as  principais  institucións,  o  papel  que
2º TR 1,2,3
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Cultura Clásica 4º de ESO

Estándares de aprendizaxe Mínimos TEMPOR. INST.
AVAL

mecanismos de participación política. desempeñan   e  os  mecanismos  de
participación política dos sistemas políticos da
antigüidade clásica.

CCB5.2.1.  Describe  a  organización  das  sociedades
grega  e  romana,  explicando  as  características  das
clases sociais  e os papeis  asignados a cada unha,
relacionando  estes  aspectos  cos valores  cívicos  da
época e comparándoos cos actuais.

Explica as características  das clases sociais en
Grecia e en Roma.
Compara a situación das clases sociais en Grecia
e Roma coa actualidade.

2º TR 1,2,3

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

Compara a institución familiar grega e romana
coa  actual,  explicando  semellanzas  e
diferenzas.

3º TR 1,2,3

CCB5.4.1. Identifica e describe os tipos de vivenda, o
modo  de  alimentación,  os  hábitos  de  hixiene  e  a
vestimenta en Grecia e Roma.

Identifica sobre un plano os diferentes tipos de
vivenda grega e  romana.
Describe  nunha táboa os  hábitos  alimenticios
dos  gregos  e  romanos  comparándoos  cos
actuais.
Indica  as  características  dos  espazos
reservados para a hixiene persoal en Grecia e
Roma.
Busca  imaxes  dos  diferentes  tipos  de
vestimenta usados polos gregos e romanos e
explica as semellanzas e diferenzas.

2º TR 1,2,3

CCB5.4.2. Identifica e describe formas de traballo e
relaciónaas  cos  coñecementos  científicos  e
técnicos da época,  e explica  a súa influencia  no
progreso da cultura occidental.

Identifica os principais oficios en Grecia e Roma.

2º TR 1,2

CCB5.5.1. Describe as principais formas de lecer das
sociedades  grega  e  romana,  analizando  a  súa
finalidade, os grupos aos que van dirixidas e a súa
función no desenvolvemento da identidade social.

Coñece  os  principais  espectáculos  públicos  de
Grecia e Roma e as súas características. 1º TR 1,2,3

CCB5.6.1. 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.

Explica a orixe e natureza dos Xogos Olímpicos e
compáraos cos actuais. 1º TR

1,2,3
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Estándares de aprendizaxe Mínimos TEMPOR. INST.
AVAL

Bloque 6. Lingua e literatura

CCB6.1.1. Recoñece tipos de escritura, clasifícaos
consonte súa natureza e a súa función, e describe
os trazos que os distinguen.

E  quen  de  explicar  as  vantaxes  do  alfabeto
fronte a outros sistemas de escritura.

1º TR
:

1,2,3

CCB6.2.1. Nomea e describe os trazos principais dos
alfabetos  máis  utilizados  no  mundo  occidental,
diferenciándoos doutros tipos de escrituras, e explica
a súa orixe.

CCB6.4.1.  Enumera  e  localiza  nun  mapa  as
principais  ramas  da  familia  das  linguas
indoeuropeas, sinalando os idiomas modernos que
se derivan de cada unha e os aspectos lingüísticos
que evidencian o seu parentesco.

Sinala  nun  mapa  as  principais  linguas
indoeuropeas  e  os  idiomas  modernos
derivados delas.

1º TR 1,2,3

CCB6.4.2.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.

CCB6.5.1.  Identifica  as  linguas  que  se  falan  en
Europa e en España, diferenciando pola súa orixe
as romances e as non romances, e delimita  nun
mapa as zonas onde se utilizan.

CCB6.6.1.  Recoñece  e  explica  o  significado
dalgúns  dos  helenismos  e  latinismos  máis
frecuentes utilizados no léxico das linguas faladas
en España e doutras linguas modernas, e explica o
seu significado a partir do termo de orixe.

 Recoñece  e  explica  o  significado  dalgúns  dos
helenismos e latinismos máis frecuentes.

3º TR 1,2

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

Sabe  utilizar  a  etimoloxía  para  deducir  o
significado de algunhas palabras.

3º TR
1,2

CCB6.7.1.  Identifica  e  diferencia  con  seguridade
cultismos, semicultismos e termos patrimoniais, en
relación  co  termo  de  orixe  sen,  necesidade  de
consultar  dicionarios  nin  outras  fontes  de
información.

Identifica e diferencia,  cultismos, semicultismos e
termos patrimoniais.

3º TR
1,2

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

Coñece  o  significado  das  principais  locucións
latinas de uso actual.

1º TR 1,2,3

CCB6.8.1.  Explica  os  procesos  de  evolución
dalgúns termos desde o étimo latino ata os seus
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Cultura Clásica 4º de ESO

Estándares de aprendizaxe Mínimos TEMPOR. INST.
AVAL

respectivos  derivados  nas  linguas  romances,
describindo  algúns  dos  fenómenos  fonéticos
producidos e ilustrándoos con outros exemplos.

É quen de facer a evolución de palabras latinas
consultando  as  principais  normas  de  evolución
fonética.

3º TR 1,2

CCB6.8.2. Realiza evolucións do latín ao galego e
ao  castelán  aplicando  as  regras  fonéticas  de
evolución.

CCB6.9.1. Explica a partir da súa etimoloxía termos
de orixe grecolatina propios da linguaxe científico-
técnica e sabe usalos con propiedade.

Sabe  usar  con  propiedade  termos  científico-
técnicos de etimoloxía facilmente recoñecible.

3º TR
1,2

CCB6.10.1. Demostra o influxo do latín e o grego
sobre  as  linguas  modernas  servíndose  de
exemplos  para  ilustrar  o  mantemento  nestas  de
elementos  léxicos  morfolóxicos  e  sintácticos
herdados das primeiras.

Recoñece  no  galego  e  castelán  elementos
léxicos, morfolóxicos e sintácticos de orixe grega
ou latina.

3º TR 1,2

CCB6.11.1.  Describe  as  características  esenciais
dos  xéneros  literarios  grecolatinos  e  recoñece  a
súa influencia na literatura posterior.

Elabora un cadro cos principais xéneros literarios
clásicos e as súas características.

3º TR 1,2

CCB6.12.1.  Nomea  aos  autores  máis
representativos da literatura grecolatina, encádraos
no seu período histórico e cita as súas obras máis
coñecidas.

Bloque 7. Pervivencia na actualidade

CCB7.1.1.  Sinala  e  describe  algúns  aspectos
básicos da cultura e a civilización grecolatina que
perviviron  ata  a  actualidade,  demostrando  a  súa
vixencia nunha e noutra época mediante exemplos.

 Sinala e describe algúns aspectos básicos da
cultura  e  a  civilización  grecolatina  que
perviviron ata a actualidade. 1º TR 1,2,3

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

Busca e comenta exemplos de manifestacións
artísticas  actuais  nas que perviva a mitoloxía
clásica.

1º TR 1,2

CCB7.3.1.  Enumera  e  explica  algúns  exemplos
concretos nos que se pon de manifesto a influencia
que o mundo clásico tivo na historia e as tradicións
do noso país.

Pon  exemplos  concretos  nos  que  se  pon  de
manifesto  a  influencia  do  mundo  clásico  nas
tradicións do noso pais.

1º TR
1,2

B7.4.1.  Utiliza  as  tecnoloxías  da  información  e a
comunicación para procurar información e realizar
traballos de investigación acerca da pervivencia da
civilización clásica na nosa cultura.

Utiliza  as  tecnoloxías  da  información  e  a
comunicación  para  procurar  información  e
realizar  traballos  de  investigación  acerca  da
pervivencia  da  civilización  clásica  na  nosa
cultura.

1º TR
2º TR
3º TR 1,2
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6. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.

As técnicas ou  procedementos para obter  información no proceso de avaliación serán

variadas e incluirán:

PROCEDEMENTOS: 

-  Observación: atención ao proceso de aprendizaxe do alumnado, dirixida a seleccionar

información de acordo con indicadores previamente fixados.

-  Interrogación: preguntar directamente aquilo que se desexa saber mediante entrevista ou

cuestionario.

-  Análise de tarefas: é unha fonte de información útil que conleva unha enorme motivación.

-  Probas: nas súas diversas modalidades escritas, orais, individuais.

Os instrumentos que se utilicen no  proceso de avaliación serán tamén variados e estarán

relacionados cos procedementos de avaliación:

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN: 

1. Observación  (30%  ) por  parte  da  profesora,  do  traballo  realizado  polo  alumnado

diariamente en clase. Teranse en conta factores tales como a participación en todo tipo

de actividades en clase,  desenvolvemento de procedementos con iniciativa e actitude

emprendedora,  autonomía  progresiva  no  desenvolvemento  do  seu  traballo,  tanto

individual coma colectivamente, esforzo, concentración, etc.

 Rexistros individuais (traballo diario, participación, etc.).

  Rexistros do grupo (traballo dos seus membros, intervencións, etc.).

 Entrevista

 Cuestionarios ( Autoavaliación )

2. Traballos de investigación e prácticas (30% ), realizados polo alumnado, individual ou

colectivamente  sobre  diversos  temas  incluídos  nesta  programación  didáctica.
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Valoraranse as capacidades de busca, selección e elaboración de información de forma

autónoma, traballo en equipo, capacidade para sintetizar e expoñer conclusións, etc.

3.  Probas obxectivas (40% ), nas que se valora a adquisición das aprendizaxes previstas

nesta programación da materia. 

O alumnado estará en todo momento informado de como, cando e sobre que vai ser

avaliado, así como do resultado da súa avaliación.

Realizaranse varias probas deste tipo en cada un dos trimestres.

Os alumnos/as coñecerán sempre, con anterioridade á realización de calquera proba, os

criterios de cualificación correspondentes.

 Considérase que o alumno/a superou a devandita proba se obtén polo menos unha

cualificación igual ou superior a 5 sobre 10.

Todas as probas escritas serán devoltas ao alumnado, unha vez corrixidas para a súa

revisión. 

Nota final da avaliación ordinaria

Alumnado con media de 5 ou superior nas avaliacións parciais:  95% nota media das tres

avaliacións  e  5% actividades  realizadas  entre  o  período  comprendido  entre  a  terceira

avaliación e a avaliación ordinaria.

Alumnado  con  media  inferior  a  5  nas  avaliacións  parciais:  95%  nota  da  proba  de

recuperación escrita, que incluirá contidos das Unidades Didácticas desenvolvidas durante

o curso e 5% outras actividades realizadas entre o período comprendido entre a terceira

avaliación e a avaliación ordinaria.

A detección de calquera  conduta fraudulenta  na realización  das probas por  parte do

alumnado, invalidará as mesmas. A cualificación nesa proba será de cero puntos.

Queda a criterio da profesora a repetición da proba.
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Actividades a realizar entre o período comprendido entre a terceira avaliación e a

avaliación ordinaria.

Dedicarase á preparación e realización da proba de recuperación,  e a actividades de

apoio, reforzo, ampliación e titorización.

7. CRITERIOS  SOBRE  A  AVALIACIÓN,  CUALIFICACIÓN  E  PROMOCIÓN  DO
ALUMNADO.

En cada avaliación,o peso que na cualificación final de cada trimestre e área terán os

instrumentos de avaliación utilizados para o seguimento das aprendizaxes do alumnado

será o seguinte: 

FERRAMENTAS 
DE AVALIACIÓN

PORCENTAXE 
NA CUALIFICACIÓN

Observación do traballo realizado polo 
alumno/a

30%

Probas de avaliación escritas 40%

Traballos de investigación e prácticas 30%

Cualificación total 100%

   Ao final do curso:

PORCENTAXE NA NOTA FINAL

1.ª avaliación 31,66..%

2.ª avaliación 31,66..%

3.ª avaliación 31,66..%

Período comprendido entre a 3ª avaliación e a
avaliación ordinaria 5%

Cualificación total 100%

O peso da área e competencia de cara á promoción final de cada alumno e alumna será 

o que  determine o centro. 
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8. ORGANIZACIÓN  DAS  ACTIVIDADES  DE  SEGUIMENTO,  RECUPERACIÓN  E

AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES.

Aínda que non hai alumnado coa cultura clásica pendente, o  Departamento establece o

seguinte sistema de recuperación por se ao longo do curso se incorpora algún alumno/a

procedente doutro centro e que teña suspensa a cultura clásica de 3º de ESO.

O alumnado terá dúas opcións para superar a materia:

a) Presentación  trimestral  de  traballos  propostos  polo  profesorado encargado  do

seguimento da materia pendente.

b) Realización trimestral dunha proba escrita sobre os contidos correspondentes a

ese trimestre. 

No caso de non acadar unha avaliación positiva mediante algún dos dous procedementos

anteriores, o alumno/a terá o dereito de presentarse a unha proba final que tratará sobre

os contidos da materia recollidos na programación.

Os  mínimos esixibles serán os mesmos de cultura clásica de 4º de ESO  LOMCE.

9. METODOLOXÍA

Traballar  de  xeito  competencial  na  aula  supón  un  cambio  metodolóxico  importante;  o

docente pasa a ser un xestor de coñecemento do alumnado e o alumno ou alumna adquire

un maior grao de protagonismo.

 

En concreto, na área de Cultura Clásica: 

Necesitamos adestrar de xeito sistemático os procedementos que conforman a estada da

materia. Se ben a finalidade da área é adquirir coñecementos esenciais que se inclúen no

currículo básico e as estratexias do método científico,  o alumnado deberá desenvolver

actitudes conducentes á reflexión e análise sobre as grandes achegas da cultura clásica á

nosa civilización. Para iso necesitamos certo grao de adestramento individual e traballo
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reflexivo de procedementos básicos da materia: a comprensión lectora, a expresión oral e

escrita, a argumentación en público e a comunicación audiovisual.

Nalgúns  aspectos  da  área,  sobre  todo  naqueles  que  pretenden  o  uso  sistemático  de

procesos de método científico,  o  traballo en grupo colaborador achega,  ademais do

adestramento  de  habilidades  sociais  básicas  e  enriquecemento  persoal  desde  a

diversidade, unha ferramenta perfecta para discutir e afondar en contidos dese aspecto. 

Por  outro  lado,  cada  alumno  parte  dunhas  potencialidades  que  definen  as  súas

intelixencias  predominantes;  enriquecer  as tarefas con actividades que se desenvolvan

desde a teoría das intelixencias múltiples facilita que todos os alumnos poidan chegar a

comprender os contidos que pretendemos adquirir para o desenvolvemento dos obxectivos

de aprendizaxe.

Na área de Cultura Clásica é indispensable a  vinculación a contextos reais, así como

xerar  posibilidades  de  aplicación  dos  contidos  adquiridos.  Para  iso,  as  tarefas

competenciais  facilitan  este  aspecto,  que  se  podería  complementar  con  proxectos  de

aplicación dos contidos. 

Estratexias metodolóxicas

Na materia Cultura Clásica, como no resto de materias, a metodoloxía é un instrumento

esencial  para  a  consecución  dos  obxectivos  marcados.  É preciso,  pois,  considerar  os

seguintes principios metodolóxicos xerais que faciliten unha aprendizaxe significativa e o

desenvolvemento das competencias básicas do alumnado:

 O alumno debe ser protagonista da súa aprendizaxe. O profesor actuará de guía e

mediador nese proceso axudando a que o alumno relacione os novos coñecementos

cos seus previos. Para iso, propoñeranse ao alumnado actividades de aprendizaxe que

lle  permitirán  exercitar  e  desenvolver  progresivamente  as  súas  capacidades  e

habilidades.

 A aprendizaxe debe ser funcional. Neste sentido, é necesario presentar os contidos de

Cultura  Clásica  nun  contexto  non  illado,  senón  articulado  e  en  relación  clara  coa

realidade  cotiá  e  cos  contidos  doutras  materias.  Un  aspecto  importante,  pois,  é  a

interdisciplinariedade,  de  modo  que  os  coñecementos  adquiridos  sexan  funcionais.

Desta  forma,  a  Cultura  Clásica  posibilitará  ao  alumnado  unha  maior  competencia

lingüística na súa propia lingua, permitíndolle un acceso máis sinxelo a outras linguas
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modernas e, ademais, axudaralle a unha mellor análise da realidade histórica, social,

política, cultural e científica.

 As actividades serán individuais e de grupo. É conveniente que o alumno realice non só

actividades individuais, senón tamén actividades en grupo que favorezan o intercambio

de información,  o contraste de puntos de vista e as actitudes de cooperación entre

todos, procurando construír procesos de aprendizaxe cooperativa nos que o alumno

desenvolva a súa autonomía e a súa capacidade de colaboración con outros. Con este

obxectivo,  programaranse  actividades  consistentes  en  sinxelos  proxectos  de  busca,

selección,  procesamento  e  intercambio  da  información  utilizando  as  tecnoloxías

apropiadas.

En termos xerais, é necesaria unha metodoloxía de traballo variada coa finalidade de que

sexa adaptable ás peculiaridades do alumnado e responda á súa diversidade, utilizando

procedementos e recursos múltiples que susciten o interese dos alumnos e se adapten aos

seus distintos ritmos de aprendizaxe. Consideramos que, de forma xeral, o proceso de

ensino/aprendizaxe ha de realizarse mediante as seguintes actividades, que aplicaremos

en cada unidade, procurando así a variedade antes mencionada: 

METODOLOXÍA. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

Actividades 

de introdución e 

coñecementos previos

Han de introducir o interese do alumno polo que respecta ao 

contido da unidade que se aborda. Son as que se realizan para

poñer de relevo os coñecementos previos, coñecer as ideas, 

opinións, acertos ou erros dos alumnos sobre os contidos que 

se van desenvolver.

Actividades 

de desenvolvemento

Son as que permiten coñecer os conceptos, os procedementos

ou as novas actitudes.

Actividades 

de síntese-resumo

Son aquelas que facilitan a relación entre os distintos contidos 

aprendidos e favorecen o enfoque globalizador.

Actividades 

de consolidación, 

recuperación e 

ampliación

Permiten contrastar as ideas novas coas previas dos alumnos, 

así como aplicar as aprendizaxes.

Son as que se programan para os alumnos que non 

alcanzaron os coñecementos traballados.

Son as que permiten afondar nos contidos a aqueles alumnos 

que realizaron correctamente as actividades de 

desenvolvemento.
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10. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

O centro ten implantado este curso o libro dixital, por estar integrado no proxecto E-Dixgal.

Empregarse o material presente en EVA e complementarase con buscas de información

sobre os diferentes temas de cultura e civilización propostos,  xunto con proxección de

películas, aplicacións informáticas diversas…

11. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO

CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS.

Para a avaliación inicial recollerase información sobre cada grupo de alumnos e alumnas

relativa a:

O número de alumnos e alumnas.

O funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de disciplina, atención...).

As  fortalezas  que  se identifican  no grupo en canto  ao  desenvolvemento  de contidos

curriculares. 

 As necesidades que se puidesen identificar; convén pensar nesta fase en como

se poden abordar  (planificación de estratexias  metodolóxicas,  xestión  da aula,

estratexias de seguimento da eficacia de medidas, etc.).

 As fortalezas que se identifican no grupo en canto aos aspectos competenciais. 

 Os desempeños competenciais prioritarios que hai que practicar no grupo nesta

materia.

 Os aspectos que se deben ter en conta ao agrupar os alumnos e as alumnas para

os traballos cooperativos.

 Os tipos de recursos que se necesitan adaptar nivel  xeral  para obter un logro

óptimo do grupo.

   Necesidades individuais

    A avaliación inicial facilítanos non só coñecemento acerca do grupo como conxunto,

senón que tamén nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuais

dos nosos/nosas estudantes; a partir dela poderemos: 
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 Identificar  os  alumnos  ou  as  alumnas  que  necesitan  un  maior  seguimento  ou

personalización de estratexias no seu proceso de aprendizaxe. (Débese ter en conta

aquel  alumnado  con  necesidades  educativas,  con  altas  capacidades  e  con

necesidades non diagnosticadas, pero que requiran atención específica por estar en

risco, pola súa historia familiar, etc.).

 Saber as medidas organizativas a adoptar. (Planificación de reforzos, situación de

espazos, xestión de tempos no grupo para favorecer a intervención individual).

 Establecer conclusións sobre as medidas curriculares a adoptar, así como sobre os

recursos que se van empregar.

 Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada un deles/delas.

 Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van avaliar os progresos deste

alumnado.

 Fixar o modo en que se vai compartir a información sobre cada alumno ou alumna

co  resto  de  docentes  que  interveñen  no  seu  itinerario  de  aprendizaxe;

especialmente, coa persoa titora. 

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.

Un  dos  principios  básicos  que  debe  ter  en  conta  o  profesorado  na  aula  é  o  da

individualización da ensinanza, partindo sempre da situación inicial de cada alumno/a en

concreto.

Conscientes de que non tódolos alumnos/as teñen as mesmas capacidades, ou que non as

teñen desenvolvidas ó mesmo nivel decidiuse ó respecto:

1. Atención á diversidade na programación dos contidos, presentándoos en dúas fases: a

información xeral e a información básica, que se tratará mediante esquemas, resumes,

paradigmas, etc.

2. Atención á diversidade na programación de actividades. As actividades constituen  un

excelente instrumento de atención ás diferenzas individuais dos alumnos. A variedade

e abundancia de actividades con distinto nivel de dificultade permiten a adaptación ás

diversas capacidades, intereses e motivacións.

Deseñaranse  actividades  diferenciadas  para  aquel  alumnado  con  dificultades  para

seguir o ritmo de aprendizaxe do resto da clase.

Traballarase  con  materiais  didácticos  non  homoxéneos,  senón  adaptados  ás

necesidades dos/a alumnos/as.
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Para aqueles alumnos/as que teñan problemas coa asimilación dos diversos contidos,

prepararanse exercicios de dificultade graduada para os temas lingüísticos e léxicos;

para os temas culturais, pediráselles que realicen breves lecturas  e esquemas delas.

Mentres  se  realizan  estas  actividades  de  recuperación,  os  alumnos/as  que  xa

alcanzaran   os  contidos  propostos  farán  tarefas  preparadas  con  antelación  para

profundizar neses contidos, como realización de pequenos traballos de investigación

en  Internet  sobre  temas  culturais,  traduccións  ou  lecturas  complementarias  e

ampliación  de  léxico  da  propia  lingua  relacionado  co  tema,  mediante  o  uso  do

diccionario ou textos axeitados.

Incidirase sobre todo nos contidos mínimos.

Elaboraranse fichas de reforzo para o alumnado con dificultades.

Alternarase o traballo individual e en pequenos grupos.

13. ELEMENTOS TRANSVERSAIS

A Lei de Educación prevé a necesidade da “transmisión e posta en práctica de valores

que  favorezan  a  liberdade  persoal,  a  responsabilidade,  a  cidadanía  democrática,  a

solidariedade, a tolerancia, a igualdade, o respeto e a xustiza, así como que axuden a

superar calquera tipo de discriminación”.

A pesar de que non se contempla o seu estudo como uns contidos diferenciados dos

xerais e por tanto van ligados ao resto de contidos, ou o que é o mesmo, os contidos en

valores poden constituirse nos posibles eixes en torno aos que xiran os contidos de orde

xeral  académica, sí é verdade que esta adquisición de valores require tamén un proceso

adecuado: en primeiro lugar a aproximación ao valor para coñecelo e descubrilo, e en

segundo lugar a elección libre das crenzas e condutas entre varias alternativas, despois

de considerar as consecuencias,  e por último a incorporación do valor á conduta, ata

obrar habitualmente de acordo con el.

Así, inclúense unha serie de ensinanzas que no Latín se incorporan a través da proposta

de actividades ben prácticas, ben de reflexión.
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- Educación para a  igualdade de oportunidades entre os sexos.  Propóñense

actividades relacionadas con: recoñecer en textos clásicos e actuais situacións nas

que se produza calquera tipo de discriminación por razón de sexo e proporcionar

posibles solucións para evitar a discriminación.

Obxectivos

Alcanzar  o  compromiso  de  evitar,  en  calquera  situación  comunicativa,  formas,

termos e expresións que denoten discriminación.

Fomentar a igualdade de oportunidades para ambos os dous sexos en todos os

ámbitos da vida.

Recoñecer na súa propia experiencia e vivencia aquelas situacións discriminatorias

que se lle presenten e saber superalas.

Contidos

Uso da linguaxe como medio discriminatorio.

Comparación da organización social e política, pública e privada, da Antigüidade

coa actualidade, especialmente o referido ao papel da muller.

O papel da muller no mundo grego e romano

A discriminación da muller na literatura clásica.

(Unidades: todas).

- Educación para a paz. Introdúcense actividades destinadas a analizar e recoñecer

nos textos clásicos as contribucións de personaxes de calquera ámbito do mundo

clásico no fomento da paz, as relacións entre os diversos pobos e a convivencia;

aplicar  as  normas que  rexen  o  intercambio  comunicativo,  sabendo  respectar  e

aceptar as contribucións dos demais.

Obxectivos

Apreciar e valorar a diversidade lingüística e cultural de España e Europa como

mostra da diversidade e riqueza culturais.

Fomentar o uso de actitudes pacíficas para solucionar situacións conflitivas que se

vaian presentando.

Saber aceptar a diversidade de opinións, linguas, costumes, crenzas e situacións.

Contidos

A diversidade de linguas e culturas de España e Europa.

Os  sistemas  políticos  na  Antigüidade,  especialmente  o  desenvolvemento  da

democracia.

Crenzas relixiosas e culturais de cada comunidade en xeral e de cada individuo en

particular.
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A paz e a guerra nos textos clásicos.

( Unidades:  todas )

- Educación moral e cívica. 

Obxectivos

Alcanzar  un  compromiso  persoal  para  a  conservación  do  patrimonio  artístico,

lingüístico e cultural.

Contidos

A diversidade de linguas.

A sociedade no mundo clásico.

Os costumes clásicos e a súa supervivencia na actualidade.

( Unidades:todas )

- Educación ambiental. Ó mesmo tempo que se pretende que o alumnado recoñeza

e identifique  no contorno  próximo restos  arqueolóxicos  que  se  relacionen  coas

culturas clásicas, promóvese o mantemento dun compromiso e unha implicación

persoal para acadar a conservación de toda pegada do mundo clásico no contorno

natural,  sabendo  apreciar  os  avances  tecnolóxicos  e  o  respecto  das  antigas

civilizacións pola natureza.

Obxectivos

Recoñecer e identificar no contorno próximo restos arqueolóxicos que se relacionen

coas culturas clásicas.

Manter un compromiso e unha implicación persoal para lograr o mantemento e

conservación  de  toda  pegada  do  mundo  clásico  no  contorno  natural,  sabendo

valorar  os  avances  tecnolóxicos  e  o  respecto  das  antigas  civilizacións  pola

natureza.

Contidos

A Hispania romana: restos arqueolóxicos.

Pervivencia de elementos artísticos da Antigüidade clásica.

( Unidades que se refiran  á cidade grega e romana , á romanización)

- Educación para a convivencia.  Fomentarase o diálogo como forma de solución

de  diferenzas,  mediante  a  análise  de  problemas  históricos  de  enfrontamentos

ocurridos en Grecia e Roma.

( Unidades que tratan sobre o  exército, as clases sociais, sistemas de goberno )
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- Educación para a saúde.  Resaltaranse os hábitos de saúde existentes entre os

gregos e os romanos e deduciranse consecuencias dos mesmos.

( Unidades sobre a familia, o ocio, a cidade, a hixiene persoal )

- Educación para Europa. Analizarase a pervivencia do latín en Europa. Valorarase

a herdanza cultural de Grecia e Roma no pensamento, cultura e arte de Europa.

( Unidades,: todas ).

 LATÍN 4º

1. INTRODUCIÓN

En 4º  da ESO a materia de Latín figura entre as materias de opción do bloque de

materias troncais ( Bioloxía e xeoloxía, Economía, Física e Química e Latín), das que o

alumnado terá que elixir dúas.

A materia de Latín na etapa da ESO ten como principal finalidade introducir o alumnado

no coñecemento dos aspectos esenciais da lingua e da cultura latinas, facendo fincapé

ao mesmo tempo no papel que estas desempeñan en tanto que orixe e fundamento das

linguas romances e da cultura occidental, o que coñecemos como herdanza clásica. 

O estudo do latín como lingua flexiva proporciona mediante a comparación unha sólida

base  científica  para  o  estudo  e  o  perfeccionamento  progresivo  no  manexo  doutras

linguas.

O  idioma  latino,  logo  de  adquiridos  uns  mínimos  coñecementos  sobre  os  seus

mecanismos morfosintácticos  e o seu léxico,  permite entender  as linguas romances

como resultado dunha evolución e atopar paralelismos entre elas que axuden no seu

estudo.

O  estudo  da  orixe  e  a  evolución  do  latín  ás  linguas  romances  proporciónalle  ao

alumnado  os  instrumentos  necesarios  para  comprender  e  analizar  os  procesos  de

cambios fonéticos, morfosintácticos e semánticos que deron lugar aos procedementos

que rexen hoxe as súas linguas, e axuda a incrementar de xeito notable o seu léxico. A

reflexión sobre o léxico coñecido, a adquisición de novas palabras e a comprensión das
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estruturas da lingua latina interveñen de xeito notable no uso máis eficaz da lingua

propia como instrumento de aprendizaxe, comunicación e interpretación da realidade. 

É recomendable comezar o estudo do latín de cuarto de ESO cun método natural, no

que  as  regras  morfosintácticas  se  deduzan  da  práctica  da  lectura  e  da  tradución,

deixando  para  os  cursos  de  primeiro  e  segundo  de  bacharelato  un  estudo  máis

pormenorizado.

O estudo da herdanza clásica, obxecto desta materia, non só está presente na lingua

latina, pois abordará tamén os diferentes aspectos que se inclúen no que coñecemos

como civilización latina, berce da Europa actual. Ademais da descrición do seu marco

xeográfico e do estudo dos principais fitos históricos, haberá lugar tamén para unha

análise das súas estruturas sociopolíticas, da súa vida cotiá, e manifestacións culturais

como os espectáculos públicos ou as súas creacións literarias e artísticas, a enxeñaría

e o urbanismo, a mitoloxía e a relixión.

Non se trata, por tanto, dun primeiro curso de Latín, senón máis ben dun contacto xeral

coa  lingua  e  a  cultura  latina,  posto  que  non  todos/todas  os  que  a  cursen  en 4º  o

seguirán facendo no Bacharelato. Este feito obriga a establecer unha dobre intención

nos  obxectivos  desta  programación:  pretende,  de  forma  xeral,  aportar  a  todo  o

alumnado uns coñecementos básicos sobre a cultura romana e a lingua latina, e, en

particular, darlle á materia un carácter de instrución elemental especialmente para os/as

que pretendan continuar o seu estudo.

Tamén é posible encontrarse con alumnos/as que cursaran Cultura Clásica en 3º de

ESO ou que a estean cursando en 4º, mentres que para outros quizais sexa este o seu

primeiro e único contacto coa Antigüidade Clásica.

A materia ten unha carga lectiva de 3 horas semanais.

A idade do alumnado está en torno aos 16 anos.
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2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE.

A LOMCE  define  competencia  como “un  conxunto  de  coñecementos,  destrezas  e

actitudes necesarias para a realización e o desenvolvemento persoal”. Non existe unha

correspondencia  única  entre  materias  e  competencias,  senón  que  cada  materia

contribúe ao logro das diferentes competencias., e estas, a súa vez, alcánzanse como

resultado do traballo en diferentes materias.

Considérase que “as competencias clave son aquelas que todas as persoas precisan

para a súa realización e o seu desenvolvemento persoal, así como para a cidadanía

activa, a inclusión social e o emprego”.

Este decreto baséase na potenciación da aprendizaxe por competencias,  integradas

nos elementos curriculares para propiciar  unha renovación na práctica docente e no

proceso de ensino e aprendizaxe. Propóñense novos enfoques na aprendizaxe e na

avaliación, que van supor un importante cambio nas tarefas que teñen que resolver os

alumnos  e  as  alumnas,  e  propostas  metodolóxicas  innovadoras.  Unha  competencia

supón  a  combinación  de  habilidades  prácticas,  coñecementos,  motivación,  valores

éticos, actitudes, emocións e outros compoñentes sociais e de comportamento que se

mobilizan conxuntamente para lograr unha acción eficaz. Xa que logo, as competencias

considéranse como coñecemento na práctica, un coñecemento adquirido a través da

participación activa en prácticas sociais que, como tales, se poden desenvolver tanto no

contexto educativo formal, a través do currículo, como nos contextos educativos non

formais e informais.

As competencias e os seus elementos constitutivos establécense para toda a etapa, de

maneira que a súa adquisición é progresiva e ven marcada polo desenvolvemento do

currículo en cada un dos cursos.

Competencia en comunicación lingüística.

O estudo desta materia contribúe dun xeito claro ao desenvolvemento  da competencia

en comunicación lingüística. O coñecemento da estrutura da lingua latina posibilita unha

comprensión profunda da gramática funcional das linguas europeas de orixe romance e

doutras  que  comparten  co latín  o  carácter  flexivo,  ou recibiron  unha  achega  léxica

importante  da  lingua  latina.  A  interpretación  dos  elementos  morfosintácticos  e  de

vocabulario  e  a  práctica  da  tradución  e  da  retroversión  supoñen  a  adquisición  da

habilidade para recoller e procesar a información dada e utilizala apropiadamente. O
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coñecemento dos procedementos para a formación das palabras e os fenómenos de

evolución fonética colabora eficazmente á ampliación do vocabulario básico e potencia

a  habilidade  para  utilizar  a  linguaxe  como  instrumento  de  comunicación.  O

coñecemento das etimoloxías grecolatinas proporciona a comprensión e incorporación

dun vocabulario culto e explica o vocabulario específico de termos científicos e técnicos.

O coñecemento da historia e evolución da lingua latina fomenta o ser consciente da

variabilidade das linguas a través do tempo e dos diferentes ámbitos  xeográficos  e

sociais, así como do diálogo entre as culturas; igualmente o interese e o respecto por

todas  as  linguas,  incluíndo  as  antigas  e  as  minoritarias,  e  o  rexeitamento  dos

estereotipos baseados en diferenzas culturais e lingüísticas.

Competencia cultural e artística.

Co coñecemento  do patrimonio  arqueolóxico  e  artístico  romano no  noso país  e  en

Europa  esta  materia  potencia  o  aprecio  e  goce  da  arte  como produto  da  creación

humana e como testemuña da historia, á vez que fomenta o interese pola conservación

dese  patrimonio.  Coa  achega  de  referencias  para  facer  unha  valoración  crítica  de

creacións artísticas posteriores inspiradas na cultura e na mitoloxía grecolatinas, ou das

mensaxes difundidas polos medios de comunicación que, en moitos casos, toman a súa

base  icónica  do  repertorio  clásico.  O  coñecemento  do  mundo  clásico  e  da  súa

continuidade favorece a interpretación da literatura posterior, na que perduran temas,

arquetipos,  mitos  e  tópicos,  á  vez  que  se  desenvolve  o  interese  pola  lectura,  a

valoración do carácter estético dos textos e o amor pola literatura, contribuíndo, pois, ao

logro da competencia en expresión cultural e artística.

Competencia social e cidadá.

Desde o coñecemento das institucións e o modo de vida dos romanos que é o referente

histórico  de  organización  social,  a  participación  dos  cidadáns  na  vida  pública  e

delimitación dos dereitos e deberes das persoas e das colectividades, no ámbito e o

contorno  dunha  Europa  diversa,  unida  no  pasado  pola  lingua  latina,  sitúase  a

contribución para lograr a competencia social e cidadá.

O coñecemento das desigualdades existentes nesa sociedade favorece unha reacción

crítica ante a discriminación pola pertenza a un grupo social ou étnico determinado, ou

pola  diferenza  de  sexos.  Foméntase  así  no  alumnado  unha  actitude  de  valoración

positiva da participación cidadá, da negociación e da aplicación de normas iguais para

todos como instrumentos válidos na resolución de conflitos.



95

IES FRANCISCO
AGUIAR

DEPARTAMENTO DE LATÍN
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2022-2023

Competencia no tratamento da información e competencia dixital.

Coa busca, selección crítica, e tratamento da información, recorrendo a fontes variadas;

coa  aplicación  de  técnicas  de  síntese,  coa  identificación  de  palabras  clave  e  coa

distinción entre ideas principais e secundarias; elaboración de textos e coa presentación

a través de medios informáticos, favorécese a competencia dixital, á cal se contribuirá

desde todas as materias do currículo. Cómpre facer ver a necesidade dunha utilización

crítica  das  tecnoloxías  da  información  e  a  comunicación  como  instrumento  que

universaliza  a  información  e  como  unha  ferramenta  para  a  comunicación  do

coñecemento adquirido.

Competencia para aprender a aprender.

O  estudo  do  latín,  propiciando  a  disposición  e  a  habilidade  para  organizar  a

aprendizaxe, favorecendo as destrezas de autonomía, disciplina e reflexión, exercitando

a  memoria  mediante  a  recuperación  de  datos  e  situando  o  proceso  formativo  nun

contexto de rigor lóxico, favorece a competencia de aprender a aprender.

Competencia matemática.

 Aínda  que  esta  competencia  parece  allea  á  lingua  latina,  sen  embargo  é  posible

traballar nela ( moi superficialmente ) a través do estudo da numeración romana, que

permite  a  interpretación  de  datas  presentes  en  inscricións  ou  monumentos

conmemorativos.

Co estudo do léxico matemático ( numerais, cultismos, tecnicismos ) o alumno entrará

en contacto con étimos empregados na linguaxe matemática que lle permitirán unha

correcta   utilización  desa  linguaxe  e  unha  mellor  comprensión  de  conceptos

( comprenderá o sentido da secante e a tanxente.

Ao aplicar correctamente a lóxica interna da técnica da tradución de oracións sinxelas

do  latín  estamos  utilizando  un  razoamento  similar  ao  empregado  na  resolución  de

problemas matemáticos: relacionar, inducir, deducir.

Autonomía e iniciativa persoal.

Facilita o logro da competencia de autonomía e iniciativa persoal o recurso continuado a

procedementos que esixen planificar, avaliar distintas posibilidades e tomar decisións. O
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traballo  cooperativo e a posta en común dos resultados implica valorar  as achegas

doutros compañeiros, aceptar posibles erros, comprender a forma de corrixilos e non

renderse ante un resultado inadecuado. En definitiva, achega posibilidades de mellora e

fomenta o afán de superación                                      .
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2.1. Perfil competencial e  estándares de aprendizaxe.

Competencia en
comunicación

lingüística

Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances
Identifica  e  diferencia  palabras  patrimoniais,  cultismos  e
semicultismos, en relación co termo de orixe.
Realiza  evolucións  de  termos  latinos  ao  galego  e  ao  castelán
aplicando as regras fonéticas de evolución.
Bloque 2. Sistema da lingua latina: elementos básicos.
Le en voz alta  textos latinos de certa extensión coa pronuncia
correcta.
Bloque 3. Morfoloxía
Descompón  palabras  nos  seus  formantes,  sinalando  e
diferenciando  lexemas  e  morfemas,  e  servíndose  destes  para
identificar  desinencias  e  explicar  o  concepto  de  flexión  e
paradigma.
Distingue palabras variables e invariables, explica os trazos que
permiten identificalas e define criterios para clasificalas.
Define o concepto de declinación e conxugación.
Enuncia correctamente substantivos, adxectivos e pronomes en
latín, distíngueos a partir do seu enunciado e clasifícaos segundo
a súa categoría e a súa declinación.
Declina  palabras  e  sintagmas  en  concordancia,  aplicando
correctamente  para  cada  palabra  o  paradigma  de  flexión
correspondente.
Identifica  as conxugacións verbais  latinas  e clasifica  os verbos
segundo a súa conxugación a partir do seu enunciado
Coñece e identifica as formas que compoñen o enunciado dos
verbos de paradigmas regulares e recoñece a partir  destas os
modelos de conxugación.
Identifica correctamente as principais formas derivadas de cada
tema verbal latino: en voz activa o modo indicativo, tanto do tema
de presente como do tema de perfecto; en pasiva, o presente, o
pretérito imperfecto, o futuro imperfecto e o pretérito perfecto de
indicativo.
Cambia  de  voz  as  formas  dos  tempos  verbais  do  presente,
pretérito  imperfecto,  futuro  imperfecto  e  pretérito  perfecto  de
indicativo
Identifica  formas  non  persoais  do  verbo,  como  o  infinitivo  de
presente activo e o participio de perfecto.
Traduce correctamente ao galego e ao castelán diferentes formas
verbais latinas.

Bloque 4. Sintaxe.
Enumera  correctamente  os  nomes  dos  casos  que  existen  na
flexión  nominal  e  pronominal  latina,  e  explica  as  principais
funcións que realizan dentro da oración.
Traduce correctamente á súa lingua os casos latinos presentes
nos  textos  e  redacta  en  lingua  latina  pequenas  frases,  onde
practica o seu uso.
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Recoñece nos textos as regras e a concordancia latina, e redacta
en lingua latina pequenas frases, onde practica o seu uso.
Compara e clasifica tipos de oracións simples, e identifica as súas
características
Compara e clasifica tipos de oracións compostas, e diferénciaas
das oracións simples
Recoñece, dentro de frases e textos sinxelos, as construcións de
infinitivo e participio máis transparentes, e analízaas e tradúceas
correctamente.

Bloque 5. Roma: historia, cultura e civilizaciòn.
Describe  algúns  dos  principais  fitos  históricos  da  civilización
latina, e explica a grandes liñas as circunstancias en que teñen
lugar e as súas principais consecuencias.
Describe  os  trazos  esenciais  que  caracterizan  as  sucesivas
formas de organización do sistema político romano.
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.
Identifica e explica os papeis que desempeña dentro da familia
cada  un  dos  seus  membros,  e  analiza  a  través  deles  os
estereotipos culturais da época en comparación cos actuais.
Identifica os principais deuses, semideuses e heroes da mitoloxía
grecolatina,  sinala  os  trazos  que  os  caracterizan  e  establece
relacións entre os deuses máis importantes.
Distingue e describe o modo de vida en Roma no ámbito privado,
analizando  os  tipos  de  vivenda,  alimentación,  vestimenta  e
coidado persoal e contrástaos cos da actualidade.
Describe  as  características  dos tipos  de espectáculos  públicos
celebrados  no  teatro,  no  circo  e  no  anfiteatro,  valora  o  seu
mantemento no mundo actual  e sitúa nun mapa os teatros, os
circos e os anfiteatros conservados máis importantes.

Bloque 6. Textos
Utiliza  adecuadamente  a  análise  morfolóxica  e  sintáctica  de
frases de dificultade graduada e textos adaptados, para efectuar
correctamente a súa tradución ou retroversión.
Utiliza  mecanismos  de  inferencia  para  comprender  textos  de
forma  global,  relacionando  estruturas  latinas  con  outras
equivalentes nas linguas que coñece.
Utiliza  correctamente  os  manuais  e  o  dicionario,  analizando  a
información que proporcionan, para traducir pequenos textos.
Realiza  comentarios  sobre  determinados  aspectos  culturais
presentes  nos  textos  seleccionados,  aplicando  para  iso  os
coñecementos adquiridos previamente nesta ou noutras materias.
Elabora  mapas conceptuais  e estruturais  dos  textos  propostos,
localizando o tema principal e distinguindo as súas partes.
Redacta  frases sinxelas  ou pequenos textos  en latín  sobre un
tema proposto.
Mantén  un  sinxelo  diálogo  en  latín  sobre  a  base  dun  tema
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previamente acordado.
Bloque 7: Léxico
Deduce o significado de termos latinos non estudados, partindo
do contexto ou de palabras da lingua propia.
Identifica e explica os principais prefixos e sufixos, analizando o
seu mantemento na propia lingua.
Identifica  a  etimoloxía  de  palabras  de  léxico  común  da  lingua
propia e explica a partir desta o seu significado.
Coñece  o  significado  das  principais  locucións  latinas  de  uso
actual  e  sabe empregalas  no seu contexto axeitado,  cando se
expresa na súa propia lingua.

Competencia de
aprender a
aprender

Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances
Sinala  sobre un mapa o marco xeográfico no que se sitúa en
distintos períodos a civilización romana, delimitando o seu ámbito
de influencia e situando con precisión puntos xeográficos, cidades
ou restos arqueolóxicos coñecidos pola súa relevancia histórica.
Define o indoeuropeo e recoñece as linguas indoeuropeas e as
súas familias, delimitando nun mapa a zona de orixe e as zonas
de expansión.
Identifica  as  linguas  que  se  falan  actualmente  en  Europa,
diferenciando  pola  súa  orixe  entre  indoeuropeas  e  non
indoeuropeas,  clasifica  as  primeiras  en  familias  lingüísticas  e
delimita nun mapa as zonas onde se utilizan.
Identifica as linguas que se falan en España, diferenciando pola
súa orixe as romances e as non romances, e delimita nun mapa
as zonas onde se utilizan.
Identifica  e  diferencia  palabras  patrimoniais,  cultismos  e
semicultismos, en relación co termo de orixe.
Realiza  evolucións  de  termos  latinos  ao  galego  e  ao  castelán
aplicando as regras fonéticas de evolución.

Bloque 2. Sistema da lingua latina: elementos básicos
Explica  a  orixe  do  alfabeto  de  diferentes  linguas  partindo  do
abecedario  latino,  sinala  as  principais  adaptacións  que  se
producen  en cada  unha delas,  recoñece os  tipos  de alfabetos
usados actualmente en Europa e relaciona cada un coas linguas
que os empregan

Bloque 3. Morfoloxía
Distingue palabras variables e invariables, explica os trazos que
permiten identificalas e define criterios para clasificalas.
Define o concepto de declinación e conxugación.
Declina  palabras  e  sintagmas  en  concordancia,  aplicando
correctamente  para  cada  palabra  o  paradigma  de  flexión
correspondente

Identifica  as conxugacións verbais  latinas  e clasifica  os verbos
segundo a súa conxugación a partir do seu enunciado.
Coñece e identifica as formas que compoñen o enunciado dos
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verbos de paradigmas regulares e recoñece a partir  destas os
modelos de conxugación.
Identifica correctamente as principais formas derivadas de cada
tema verbal latino: en voz activa o modo indicativo, tanto do tema
de presente como do tema de perfecto; en pasiva, o presente, o
pretérito imperfecto, o futuro imperfecto e o pretérito perfecto de
indicativo.
Identifica  formas  non  persoais  do  verbo,  como  o  infinitivo  de
presente activo e o participio de perfecto.

Bloque 4.  Sintaxe
Enumera  correctamente  os  nomes  dos  casos  que  existen  na
flexión  nominal  e  pronominal  latina,  e  explica  as  principais
funcións que realizan dentro da oración.
Compara e clasifica tipos de oracións simples, e identifica as súas
características.
Compara e clasifica tipos de oracións compostas, e diferénciaas
das oracións simples
Bloque 5. Roma: historia, cultura e civilización
Sabe enmarcar determinados feitos históricos no período histórico
correspondente.
Pode  elaborar  eixes  cronolóxicos  nos que se representan fitos
históricos  salientables,  consultando  diferentes  fontes  de
información
Recoñece e ilustra con exemplos o mantemento do mítico e da
figura do heroe na nosa cultura,  e sinala  as semellanzas e as
principais  diferenzas  que  se  observan  entre  ambos  os
tratamentos.
Distingue e describe o modo de vida en Roma no ámbito privado,
analizando  os  tipos  de  vivenda,  alimentación,  vestimenta  e
coidado persoal e contrástaos cos da actualidade.
Bloque 6. Textos
Utiliza  adecuadamente  a  análise  morfolóxica  e  sintáctica  de
frases de dificultade graduada e textos adaptados, para efectuar
correctamente a súa tradución ou retroversión.
Utiliza  mecanismos  de  inferencia  para  comprender  textos  de
forma  global,  relacionando  estruturas  latinas  con  outras
equivalentes nas linguas que coñece.
Utiliza  correctamente  os  manuais  e  o  dicionario,  analizando  a
información que proporcionan, para traducir pequenos textos.

Bloque 7. Léxico

Deduce o significado de termos latinos non estudados, partindo
do contexto ou de palabras da lingua propia.
Identifica  e  explica  as  palabras  transparentes  e  de  maior
frecuencia.

Competencia
matemática e

Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances.
Sinala  sobre un mapa o marco xeográfico no que se sitúa en
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competencias
básicas en
ciencia e

tecnoloxía.

distintos períodos a civilización romana, delimitando o seu ámbito
de influencia e situando con precisión puntos xeográficos, cidades
ou restos arqueolóxicos coñecidos pola súa relevancia histórica.
Define o indoeuropeo e recoñece as linguas indoeuropeas e as
súas familias, delimitando nun mapa a zona de orixe e as zonas
de expansión.
Bloque 3. Morfoloxía
Descompón  palabras  nos  seus  formantes,  sinalando  e
diferenciando  lexemas  e  morfemas,  e  servíndose  destes  para
identificar  desinencias  e  explicar  o  concepto  de  flexión  e
paradigma.

Bloque 4. Sintaxe
Analiza morfolóxica e sintacticamente frases e textos adaptados,
identificando correctamente as categorías gramaticais presentes
nas palabras con flexión e explicando as funcións na oración.
Compara e clasifica tipos de oracións simples, e identifica as súas
características
Compara e clasifica tipos de oracións compostas, e diferénciaas
das oracións simples
Bloque 5. Roma: historia, cultura e civilización
Pode elaborar  eixes  cronolóxicos  nos que se representan fitos
históricos  salientables,  consultando  diferentes  fontes  de
información
Describe  as  características  dos tipos  de espectáculos  públicos
celebrados  no  teatro,  no  circo  e  no  anfiteatro,  valora  o  seu
mantemento no mundo actual  e sitúa nun mapa os teatros, os
circos e os anfiteatros conservados máis importantes.
Bloque 6. Textos
Elabora mapas conceptuais  e estruturais  dos  textos  propostos,
localizando o tema principal e distinguindo as súas partes.

Bloque 7: Léxico
Identifica e explica os principais prefixos e sufixos, analizando o
seu mantemento na propia lingua.

Competencia
dixital

Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances.
Sinala  sobre un mapa o marco xeográfico no que se sitúa en
distintos períodos a civilización romana, delimitando o seu ámbito
de influencia e situando con precisión puntos xeográficos, cidades
ou restos arqueolóxicos coñecidos pola súa relevancia histórica.
Define o indoeuropeo e recoñece as linguas indoeuropeas e as
súas familias, delimitando nun mapa a zona de orixe e as zonas
de expansión.
Identifica  as  linguas  que  se  falan  actualmente  en  Europa,
diferenciando  pola  súa  orixe  entre  indoeuropeas  e  non
indoeuropeas,  clasifica  as  primeiras  en  familias  lingüísticas  e
delimita nun mapa as zonas onde se utilizan.
Identifica as linguas que se falan en España, diferenciando pola
súa orixe as romances e as non romances, e delimita nun mapa
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as zonas onde se utilizan.

Bloque 2. Sistema da lingua latina: elementos básicos.
Recoñece diferentes tipos de escritura e clasifícaos consonte a
súa natureza e a súa función.
Explica  a  orixe  do  alfabeto  de  diferentes  linguas  partindo  do
abecedario  latino,  sinala  as  principais  adaptacións  que  se
producen  en cada  unha delas,  recoñece os  tipos  de alfabetos
usados actualmente en Europa e relaciona cada un coas linguas
que os empregan.
Bloque 3. Morfoloxía
Enuncia correctamente substantivos, adxectivos e pronomes en
latín, distíngueos a partir do seu enunciado e clasifícaos segundo
a súa categoría e a súa declinación.
Cambia  de  voz  as  formas  dos  tempos  verbais  do  presente,
pretérito  imperfecto,  futuro  imperfecto  e  pretérito  perfecto  de
indicativo
Bloque 5. Roma: historia, cultura e civilización
Distingue as etapas da historia de Roma e explica os seus trazos
esenciais e as circunstancias que interveñen no paso de unhas a
outras.
Pode  elaborar  eixes  cronolóxicos  nos que se representan fitos
históricos  salientables,  consultando  diferentes  fontes  de
información.
Identifica os principais deuses, semideuses e heroes da mitoloxía
grecolatina,  sinala  os  trazos  que  os  caracterizan  e  establece
relacións entre os deuses máis importantes.
Recoñece e ilustra con exemplos o mantemento do mítico e da
figura do heroe na nosa cultura,  e sinala  as semellanzas e as
principais  diferenzas  que  se  observan  entre  ambos  os
tratamentos.
Distingue e describe o modo de vida en Roma no ámbito privado,
analizando  os  tipos  de  vivenda,  alimentación,  vestimenta  e
coidado persoal e contrástaos cos da actualidade
Bloque 6. Textos
Elabora mapas conceptuais  e estruturais  dos  textos  propostos,
localizando o tema principal e distinguindo as súas partes.
Bloque 7. Léxico
Identifica  e  explica  as  palabras  transparentes  e  de  maior
frecuencia.
Coñece  o  significado  das  principais  locucións  latinas  de  uso
actual  e  sabe empregalas  no seu contexto axeitado,  cando se
expresa na súa propia lingua.

Competencias
sociais e cívicas

Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances
Sinala  sobre un mapa o marco xeográfico no que se sitúa en
distintos períodos a civilización romana, delimitando o seu ámbito
de influencia e situando con precisión puntos xeográficos, cidades
ou restos arqueolóxicos coñecidos pola súa relevancia histórica.
Identifica  as  linguas  que  se  falan  actualmente  en  Europa,
diferenciando  pola  súa  orixe  entre  indoeuropeas  e  non
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indoeuropeas,  clasifica  as  primeiras  en  familias  lingüísticas  e
delimita nun mapa as zonas onde se utilizan.
Identifica as linguas que se falan en España, diferenciando pola
súa orixe as romances e as non romances, e delimita nun mapa
as zonas onde se utilizan.
Bloque 5. Roma: historia, cultura e civilización
Distingue as etapas da historia de Roma e explica os seus trazos
esenciais e as circunstancias que interveñen no paso de unhas a
outras.
Sabe enmarcar determinados feitos históricos no período histórico
correspondente
Describe  algúns  dos  principais  fitos  históricos  da  civilización
latina, e explica a grandes liñas as circunstancias en que teñen
lugar e as súas principais consecuencias.
Describe  os  trazos  esenciais  que  caracterizan  as  sucesivas
formas de organización do sistema político romano.
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.
Identifica e explica os papeis que desempeña dentro da familia
cada  un  dos  seus  membros,  e  analiza  a  través  deles  os
estereotipos culturais da época en comparación cos actuais
Distingue e describe o modo de vida en Roma no ámbito privado,
analizando  os  tipos  de  vivenda,  alimentación,  vestimenta  e
coidado persoal e contrástaos cos da actualidade.
Describe  as  características  dos tipos  de espectáculos  públicos
celebrados  no  teatro,  no  circo  e  no  anfiteatro,  valora  o  seu
mantemento no mundo actual  e sitúa nun mapa os teatros, os
circos e os anfiteatros conservados máis importantes.

Bloque 7. Léxico
Coñece  o  significado  das  principais  locucións  latinas  de  uso
actual  e  sabe empregalas  no seu contexto axeitado,  cando se
expresa na súa propia lingua.

Competencia en
conciencia e

expresión cultural

Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances
Sinala  sobre un mapa o marco xeográfico no que se sitúa en
distintos períodos a civilización romana, delimitando o seu ámbito
de influencia e situando con precisión puntos xeográficos, cidades
ou restos arqueolóxicos coñecidos pola súa relevancia histórica.

Bloque 2. Sistema da lingua latina: elementos básicos
Recoñece diferentes tipos de escritura e clasifícaos consonte a
súa natureza e a súa función.

Bloque 5. Roma: historia, cultura e civilización
Sabe enmarcar determinados feitos históricos no período histórico
correspondente.



104

IES FRANCISCO
AGUIAR

DEPARTAMENTO DE LATÍN
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2022-2023

Describe  algúns  dos  principais  fitos  históricos  da  civilización
latina, e explica a grandes liñas as circunstancias en que teñen
lugar e as súas principais consecuencias.
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.
Identifica e explica os papeis que desempeña dentro da familia
cada  un  dos  seus  membros,  e  analiza  a  través  deles  os
estereotipos culturais da época en comparación cos actuais.
Identifica os principais deuses, semideuses e heroes da mitoloxía
grecolatina,  sinala  os  trazos  que  os  caracterizan  e  establece
relacións entre os deuses máis importantes.
Recoñece e ilustra con exemplos o mantemento do mítico e da
figura do heroe na nosa cultura,  e sinala  as semellanzas e as
principais  diferenzas  que  se  observan  entre  ambos  os
tratamentos.

Distingue e describe o modo de vida en Roma no ámbito privado,
analizando  os  tipos  de  vivenda,  alimentación,  vestimenta  e
coidado persoal e contrástaos cos da actualidade.
Bloque 6. Textos
Realiza  comentarios  sobre  determinados  aspectos  culturais
presentes  nos  textos  seleccionados,  aplicando  para  iso  os
coñecementos adquiridos previamente nesta ou noutras materias.
Bloque 7: Léxico
Coñece  o  significado  das  principais  locucións  latinas  de  uso
actual  e  sabe empregalas  no seu contexto axeitado,  cando se
expresa na súa propia lingua.

Competencia de
sentido de
iniciativa e

espírito
emprendedor

Bloque 5. Roma: historia, cultura e civilización
Distingue as etapas da historia de Roma e explica os seus trazos
esenciais e as circunstancias que interveñen no paso de unhas a
outras.
Describe  os  trazos  esenciais  que  caracterizan  as  sucesivas
formas de organización do sistema político romano.
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.
Distingue e describe o modo de vida en Roma no ámbito privado,
analizando  os  tipos  de  vivenda,  alimentación,  vestimenta  e
coidado persoal e contrástaos cos da actualidade
Describe  as  características  dos tipos  de espectáculos  públicos
celebrados  no  teatro,  no  circo  e  no  anfiteatro,  valora  o  seu
mantemento no mundo actual  e sitúa nun mapa os teatros, os
circos e os anfiteatros conservados máis importantes.
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3. OBXECTIVOS XERAIS

A  ensinanza  do  latín  en  4º  de  ESO  terá  como  finalidade  o  desenvolvemento  das

seguintes capacidades:

1. Comprender textos latinos en contextos onde o sentido sexa facilmente deducibel.

2. Identificar e relacionar elementos morfolóxicos, sintácticos e léxicos da lingua latina

que permitan a análise e a tradución de textos sinxelos.

3. Desenvolver os hábitos de organización, traballo e disciplina no estudo a partir dos

mecanismos de estruturación mental que implica o proceso de análise e tradución de

textos latinos.

4. Mellorar a lectura comprensiva e a expresión oral e escrita mediante o coñecemento

do vocabulario e as estruturas gramaticais latinas.

5. Coñecer a orixe e evolución das linguas romances para valorar os trazos comúns e a

diversidade lingüística como mostra da riqueza cultural dos pobos de Europa.

6. Utilizar as regras fundamentais de evolución fonética do latín ás linguas romances e

identificar palabras patrimoniais, cultismos e expresións latinas en diferentes contextos

lingüísticos.

7.  Entender  o  significado  do  léxico  común  de  orixe  grecolatina  da  propia  lingua  e

comprender  vocabulario  culto,  científico  e  técnico  a  partir  dos  seus  compoñentes

etimolóxicos.

8.  Reflexionar  sobre  os  elementos  formais  e  as  estruturas  lingüísticas  das  linguas

romances coñecidas polo alumno, a través da comparación co latín, modelo de lingua

flexiva.

9. Coñecer  os  aspectos  relevantes  da  cultura  e  da  civilización  romanas,  utilizando

diversas fontes de información e diferentes soportes, para identificar e valorar a súa

continuidade no noso patrimonio cultural, artístico e institucional.

10. Coñecer os xéneros literarios latinos máis importantes.



106

IES FRANCISCO
AGUIAR

DEPARTAMENTO DE LATÍN
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2022-2023

4. CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

UNIDADE 1. O marco xeográfico da lingua. O indoeuropeo. Linguas indoeuropeas e
familias  lingüísticas.  Linguas  de  España:  linguas  romances  e  non  romances.
Palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos. A monarquía. Os primeiros anos
de vida. As deusas. As termas.

Contidos

Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances.
Marco xeográfico da lingua.
Historia da lingua
         O indoeuropeo. Linguas indoeuropeas e familias lingüísticas.

O latín como lingua indoeuropea
Parentesco léxico das linguas indoeuropeas (método comparativo ).

Evolución da lingua latina: orixe, expansión.
A fragmentación do latín e a orixe das linguas románicas
Linguas de España: linguas romances e non romances.
Palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos.
Nocións básicas de evolución fonética, morfolóxica e semántica do latín ao galego e ao
castelán.
Bloque V. Roma: historia, cultura e civilización
Períodos da historia de Roma: a fundación de Roma e a monarquía. Lenda da fundación 
de Roma.
Vida cotiá: A familia romana. Os primeiros anos de vida.
Mitoloxía e relixión: as deusas.
Monumentos: as termas.

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Coñecer e localizar en mapas  o marco 
xeográfico da lingua latina.

Identificar o indoeuropeo como a lingua 
nai da maioría das linguas faladas en 
Europa actualmente.

Agrupar as linguas indoeuropeas en 
familias lingüísticas e localizalas nun 
mapa.
Coñecer a orixe e as características da
familia lingüística indoeuropea.

Coñecer as orixes das linguas faladas 
en España, clasificalas e localizalas nun
mapa.

Distinguir  e  identificar  palabras

Sinala sobre un mapa o marco xeográfico no
que  se  sitúa  en  distintos  períodos  a
civilización romana, delimitando o seu ámbito
de influencia e situando con precisión puntos
xeográficos, cidades ou restos arqueolóxicos
coñecidos pola súa relevancia histórica.

Define o indoeuropeo e recoñece as linguas
indoeuropeas e as súas familias, delimitando
nun  mapa  a  zona  de  orixe  e  as  zonas  de
expansión.

Identifica as linguas que se falan actualmente
en Europa, diferenciando pola súa orixe entre
indoeuropeas e non indoeuropeas, clasifica as
primeiras  en  familias  lingüísticas  e  delimita
nun mapa as zonas onde se utilizan.

Identifica as linguas que se falan en España,
diferenciando pola súa orixe romances e non
romances,  e  delimita  nun  mapa  as  zonas
onde  se utilizan.
Identifica e diferencia  palabras patrimoniais,
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patrimoniais, cultismos e semicultismos.
Afondar na herdanza lingüística do latín
nas nosas linguas.

Coñecer e aplicar as regras 
fundamentais da evolución fonética do 
latín ao galego e ao castelán, partindo 
dos étimos latinos.

Diferenciar a orixe mítica e histórica da 
cidade de Roma.
Coñecer os principais feitos da etapa da
monarquía.

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

Coñecer as principais deusas da 
mitoloxía grecolatina.

Recoñecer a estrutura das termas e o 
seu uso por parte da poboación.
Recoñecer as normas de hixiene 
persoal.

cultismos,  semicultismos  ,  en  relación  co
termo de orixe.

Realiza  evolucións  de  termos  latinos  ao
galego  e  ao  castelán  aplicando  as  regras
fonéticas de evolución.

Sabe  enmarcar  feitos  históricos
correspondentes á etapa da monarquía.
Coñece a lenda da fundación de Roma.

Indica  e  explica  os  papeis  que  desempeña
dentro da familia cada un dos seus membros
e  analiza  a  través  deles  os  estereotipos
culturais  da  época  en  comparación  cos
actuais.

Identifica  as  principais  deusas  e  sinala  os
trazos que as caracterizan.

Recoñece a estrutura das termas.
Distingue e describe o modo de vida en Roma
no  ámbito  privado,  analizando  o  coidado
persoal.

UNIDADE 2. Orixes da escritura. Sistemas de escritura. Orixes do alfabeto latino.
Pronunciación do latín. Etapas históricas da lingua latina. Prefixos de orixe latina.
Morfoloxía. Sintaxe. A República. A educación. Os acueductos. Os deuses.

Contidos

Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances.
Historia da lingua: as etapas da lingua latina.
Bloque 2. Sistema da lingua latina: elementos básicos.
Orixes da escritura.
Sistemas de escritura: Pictogramas, ideogramas, escritura fonética.
Orixe e evolución do alfabeto latino.
O sistema fonolóxico do latín: a pronunciación latina.
Prosodia: a sílaba, os ditongos, a cantidade silábica. O acento.
Bloque III: Morfoloxía
Formantes das palabras.
Tipos de palabras: variables e invariables.
Concepto de declinación e conxugación.
Flexión nominal: Substantivos. 1ª Declinación.
Flexión verbal: o presente de indicativo do verbo Sum.
Flexión verbal: o presente de indicativo en voz activa dos verbos regulares.
Bloque IV: Sintaxe
Elementos da oración. Orde de palabras na oración.
Casos e funcións.
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Reglas de concordancia
Bloque V. Roma: historia, cultura e civilización.
Períodos da historia de Roma: a República (I)
Vida cotiá: A familia. A educación.
Monumentos: os acueductos
Mitoloxía e relixión: os deuses
Bloque VI: Textos.
Análise morfolóxica e sintáctica.
Comparación das estruturas latinas coas das linguas propias.
Iniciación ás técnicas de tradución.
Produción de pequenos textos propios en lingua latina.
Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Coñecer as etapas da lingua latina.

Coñecer  diferentes  sistemas  de
escritura e distinguilos do alfabeto.

Coñecer a orixe do alfabeto nas linguas
modernas  e  identificar  os  tipos  de
alfabeto  empregados  hoxe  en  día  en
Europa.

Coñecer  e  aplicar  con  corrección  as
normas básicas de pronuncia en latín.

Identificar e distinguir os formantes das
palabras.

Distinguir e clasificar tipos de palabras

Comprender o concepto de declinación
e conxugación.

Recoñecer  a  que  declinación  pertence
un  substantivo.  Enunciar  e  declinar
correctamente  os  substantivos  da
primeira declinación.
Coñecer as conxugacións,  encadrar os
verbos  dentro  da  súa  conxugación.
Enunciar  correctamente  un  verbo  e
conxugar o seu presente de indicativo.

Coñecer  e  analizar  as  funcións  das
palabras na oración.

Recoñece  as  diferentes  etapas  da  lingua
latina.
Recoñece  diferentes  tipos  de  escritura  e
clasifícaos consonte a súa natureza e a súa
función.

Explica  a  orixe  do  alfabeto   de  diferentes
linguas partindo do abecedario latino,  sinala
as  adaptacións  que  se  producen  en  cada
unha e recoñece os tipos de alfabeto usados
actualmente en Europa,  e relaciona cada un
coas linguas que os empregan.

Le  en  voz  alta  textos  latinos  de  certa
extensión  coa pronuncia correcta.

Descompón  palabras  nos  seus  formantes,
sinalando  e  diferenciando  lexemas  e
morfemas,  e  servíndose  destes  para
identificar  desinencias  e explicar  o concepto
de flexión e paradigma.

Distingue  palabras  variables  e  invariables,
explica os trazos que permiten identificalas e
define criterios para clasificalas.

Define  o  concepto  de  declinación  e
conxugación.

Recoñece  a  que  declinación  pertence  un
substantivo. Enuncia e declina correctamente
substantivos da 1ª declinación.

Identifica as conxugacións, encadra os verbos
dentro  da  súa  conxugación  a  partir  do  seu
enunciado.
Enuncia correctamente un verbo e conxuga o
seu presente de indicativo.

Analiza morfolóxica e sintacticamente frases e
textos adaptados, identificando correctamente
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Coñecer os nomes dos casos latinos e
identificar as súas principais funcións na
oración,  e  saber  traducir  os  casos  á
lingua materna adecuadamente.

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

Coñecer os principais feitos da etapa da
República.

Coñecer os tipos de escolas, os niveis
educativos  e  os  materiais  didácticos
empregados.

Recoñecer  a  estrutura,  construción  e
finalidade dos acueductos,  así  como o
uso que facía deles a poboación.

Coñecer  os  principais  deuses  da
mitoloxía grecolatina.

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

Comparar as estruturas latinas coas das
linguas propias.
Utilizar  correctamente  os  manuais  de
gramática e o dicionario, recoñecendo e
analizando  toda  a  información  que
proporcionan.

Redactar  en  lingua  latina  pequenos
textos de produción propia.

as  categorías  gramaticais  presentes  nas
palabras con flexión e explicando as funcións
na oración.

Enumera correctamente os nomes dos casos
que existen na flexión nominal  e pronominal
latina,  e  explica  as  principais  funcións  que
realizan dentro da oración.
Traduce correctamente á súa lingua os casos
latinos  presentes  nos  textos  e  redacta  en
lingua latina pequenas frases, onde practica o
seu uso.
Recoñece  as  regras  de  concordancia  na
lingua  latina  e  a  súa  correspondencia  no
galego e castelán.

Sabe  enmarcar  feitos  históricos
correspondentes á etapa da República.

Coñece  os  tipos  de  escolas,  os  niveis
educativos  e  os  materiais  didácticos
empregados.

Recoñece a estrutura, construción e finalidade
dos acueductos.

Identifica  os  principais  deuses  da  mitoloxía
grecolatina,  sinala  os  trazos  que  os
caracterizan  e  establece  relacións  entre  os
deuses máis importantes.

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

Utiliza  mecanismos  de  inferencia  para
comprender  textos  de  forma  global,
relacionando  estruturas  latinas  con  outras
equivalentes nas linguas que coñece.
Utiliza  correctamente  os  manuais  e  o
dicionario,  analizando  a  información  que
proporcionan, para traducir pequenos textos.
Redacta frases sinxelas  ou pequenos textos
en latín sobre un tema proposto.

UNIDADE 3. O latín vulgar. As preposicións. Morfoloxía: 2ª declinación e adxectivos
da 1ª clase. A concordancia do adxectivo. O imperfecto de indicativo en voz activa.
Os complementos circunstanciais  de  lugar  (I).  Oración simple.  A República II.  A
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alimentación. O teatro. Os semideuses e héroes (I): a casa de Micenas.

Contidos

Bloque I: O latín, orixe das linguas romances.
O latín vulgar.
Bloque III: Morfoloxía
Tipos de palabras: preposicións.
Flexión nominal: substantivos da 2ª declinación. Adxectivos da 1ª clase.
Concordancia do adxectivo.
Flexión verbal: o imperfecto de indicativo en voz activa.
Bloque IV: Sintaxe
Os complementos circunstanciais de lugar (I).
Oración simple: oracións atributivas e predicativas.
Bloque V. Roma: historia, cultura e civilización.
Períodos da historia de Roma: a República (II): Maxistraturas e institucións.
A vida cotiá: a alimentación.
Monumentos: Os teatros.
Mitoloxía e relixión: Os semideuses e héroes da mitoloxía grecolatina (I): a casa de 
Micenas.
Bloque VI: textos.
Produción de pequenos textos propios en lingua latina.

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Recoñecer o latín vulgar como orixe das
linguas romances.
Coñecer a 1ª e 2ª declinación, encadrar
as palabras dentro da súa categoría e
declinación,  enuncialas  e  declinalas
correctamente.

Recoñecer o imperfecto de indicativo en
voz  activa  dos  verbos  regulares  e  do
verbo Sum.

Recoñecer  e  clasificar  os  tipos  de
oración simple.

Identificar  os  distintos  tipos  de
complementos circunstanciais de lugar.

Coñecer  os  trazos  fundamentais  da
organización  política  e  social  da
República.

Recoñece  o  latín  vulgar  como  orixe  das
linguas romances.
Enuncia  correctamente  substantivos  e
adxectivos da 1ª e 2ª declinación, distíngueos
a  partir  do  seu  enunciado  e  clasifícaos
segundo a súa categoría e a súa declinación.
Declina  palabras  e  sintagmas  en
concordancia,  aplicando  correctamente  para
cada  palabra  o  paradigma  de  flexión
correspondente.

Recoñece  e  conxuga  correctamente  o
imperfecto  de  indicativo  en  voz  activa  dos
verbos regulares e do verbo Sum.
Traduce  correctamente  ao  galego  e  ao
castelán  o  imperfecto  de  indicativo  en  voz
activa.

Compara e clasifica tipos de oracións simples,
e identifica as súas características.

Identifica e traduce correctamente os distintos
tipos  de  complementos  circunstanciais  de
lugar.

Describe os trazos esenciais que caracterizan
as formas de organización do sistema político
da República.
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Recoñecer  as características principais
da alimentación romana.

Recoñece  a  estrutura,  construción  e
finalidade dos teatros e o uso que facía
deles a poboación.
Coñecer  os  espectáculos  públicos
realizados no teatro e a súa relación co
mundo actual.

Coñecer os mitos da casa de Micenas.
Establecer relacións con manifestacións
literarias e artísticas.

Redactar  en  lingua  latina  pequenos
textos de produción propia.

Realizar  pequenos  coloquios  en  latín
con  frases  sinxelas  e  de  dificultade
progresiva.

 Distingue  e  describe  o  modo  de  vida  en
Roma  no  ámbito  privado,  analizando  a
alimentación  contrastándoa  coa  da
actualidade.
Recoñece a estrutura, construción e finalidade
dos teatros.
Describe as características dos espectáculos
públicos  celebrados  no  teatro,  valora  o  seu
mantemento  no  mundo  actual  e  sitúa  nun
mapa  os  teatros  conservados  máis
importantes.
Recoñece  os  mitos  da  casa  de  Micenas  e
establece  relacións  con  manifestacións
artísticas.

Redacta frases sinxelas  ou pequenos textos
en latín sobre un tema proposto.

Mantén  un  sinxelo  diálogo  en  latín  sobre  a
base dun tema previamente acordado.

UNIDADE 4. Os substantivos da 3ª declinación (I). As conxuncións de coordinación.
O  pretérito  perfecto  de  indicativo  en  voz  activa.  A  aposición.  As  oracións
coordinadas.  O  final  da  República  romana.  A  indumentaria.  Os  espectáculos
públicos:  o  anfiteatro.  Os  semideuses  e  héroes  (II):  Perseo.  Vocabulario  básico
latino.

Contidos

Bloque III: Morfoloxía
Flexión nominal: substantivos da 3ª declinación I.
Conxuncións de coordinación.
Flexión verbal: o pretérito perfecto de indicativo en voz activa.
Bloque IV: Sintaxe
A oración composta: oracións coordinadas.
A aposición.
Bloque V. Roma: historia, cultura e civilización.
Períodos da historia de Roma: a República (III)
A vida cotiá: a indumentaria
Monumentos: O anfiteatro.
Mitoloxía e relixión: Os semideuses e heroes da mitoloxía grecolatina (II): Perseo
Bloque VII: Léxico.
Vocabulario básico latino: léxico transparente; palabras de maior frecuencia.

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Coñecer as tres primeiras declinacións,
encadrar  as  palabras  dentro  da  súa
categoría  e  declinación,  enuncialas  e
declinalas correctamente.

Enuncia correctamente substantivos das tres
primeiras declinacións,  distíngueos a partir do
seu  enunciado  e  clasifícaos  segundo  a  súa
categoría e a súa declinación.
Declina  palabras  e  sintagmas  en
concordancia,  aplicando  correctamente  para
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Identificar as principais conxuncións de
coordinación.

Recoñecer,  e  traducir  as  formas  do
pretérito perfecto de indicativo.

Recoñecer  a  aposición  e  a  súa
concordancia co substantivo.

Coñecer  os feitos máis  destacados do
período final da República romana.

Recoñecer  os  elementos  da
indumentaria,  os  peiteados  e
cosméticos.

Recoñecer  a  estrutura,  construción  e
finalidade dos anfiteatros.
Coñecer  os  espectáculos  públicos
realizados no anfiteatro e a súa relación
co mundo actual.

Coñecer os semideuses e heroes máis
importantes, e establecer semellanzas e
diferenzas entre  os  mitos e  os  heroes
antigos e os actuais. Coñecer o mito de
Perseo  e  establecer  relacións  con
manifestacións artísticas

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

cada  palabra  o  paradigma  de  flexión
correspondente.
Identifica  as  principais  conxuncións  de
coordinación e compáraas coas do galego e
do castelán.
Conxuga e traduce correctamente as formas
do pretérito perfecto de indicativo ao galego e
castelán.

Identifica  nos  textos  latinos  a  aposición  e
compáraa co galego e castelán.

Describe os trazos esenciais que caracterizan
o final da República romana.

Distingue e describe o modo de vida en Roma
no ámbito privado, analizando a vestimenta e
coidado  persoal  e  contrástaos  cos  da
actualidade.

Recoñece a estrutura, construción e finalidade
dos anfiteatros.
Describe  as  características  dos  tipos  de
espectáculos  públicos  celebrados  no
anfiteatro,  valora  o  seu  mantemento  no
mundo actual e sitúa nun mapa os anfiteatros
conservados máis importantes.

Identifica os principais  semideuses e heroes
da mitoloxía grecolatina e sinala os trazos que
os caracterizan: recoñece o mito de Perseo.
 Recoñece  e  ilustra  con  exemplos  o
mantemento do mítico e da figura do heroe na
nosa  cultura,  e  establece  relacións  con
manifestacións artísticas.

Deduce  o  significado  de  termos  latinos  non
estudados,  partindo  do  contexto  ou  de
palabras da lingua propia.
Identifica e explica as palabras transparentes
e de maior frecuencia.

UNIDADE 5. Os substantivos da 3ª declinación (II). O futuro imperfecto de indicativo.
O dativo posesivo.  O Alto  Imperio.  Os gladiadores.  Os espectáculos públicos:  o
circo. Os semideuses e héroes (III): Edipo. Composición e derivación cultas (I).

Contidos

Bloque III: Morfoloxía
Flexión nominal: substantivos da 3ª declinación II.
Flexión verbal: o futuro imperfecto de indicativo en voz activa.
Bloque IV: Sintaxe.
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O dativo posesivo
Bloque V. Roma: historia, cultura e civilización.
Períodos da historia de Roma: o Alto Imperio.
Os gladiadores.
Monumentos: o circo.
Mitoloxía e relixión: : os semideuses e heroes da mitoloxía grecolatina (III): Edipo.
Bloque VI: Textos.
Lectura comprensiva de textos latinos orixinais, adaptados ou traducidos.
Bloque VII: Léxico.
Composición e derivación cultas: lexemas, prefixos e sufixos.

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Coñecer as tres primeiras declinacións,
encadrar  as  palabras  dentro  da  súa
categoría  e  declinación,  enuncialas  e
declinalas correctamente.

Recoñecer,  e  traducir  as  formas  do
futuro imperfecto de indicativo.

Recoñecer  e  traducir  correctamente  a
construción de dativo posesivo.

Coñecer  os feitos máis  destacados do
período do Alto Imperio romano.

Coñecer os distintos aspectos sobre os
gladiadores: orixe, tipos, organización e
combates.

Recoñecer  a  estrutura,  construción  e
finalidade do circo.
Coñecer  os  espectáculos  públicos
realizados no circo e a súa relación co
mundo actual.

Coñecer  os  semideuses  e  heroes
grecolatinos  máis  importantes,  e
establecer  semellanzas  e  diferenzas
entre os mitos e os heroes antigos e os
actuais: Edipo.

Realizar  a  través  dunha  lectura
comprensiva  a  análise  e  o  comentario
do contido e a estrutura de textos latinos

Enuncia correctamente substantivos das tres
primeiras declinacións,  distíngueos a partir do
seu  enunciado  e  clasifícaos  segundo  a  súa
categoría e a súa declinación.
Declina  palabras  e  sintagmas  en
concordancia,  aplicando  correctamente  para
cada  palabra  o  paradigma  de  flexión
correspondente.

Conxuga e traduce correctamente as formas
do futuro imperfecto de indicativo ao galego e
castelán.
Recoñece  e  traduce  correctamente  a
construción de dativo posesivo.

Describe os trazos esenciais que caracterizan
ao período do Alto Imperio romano.

Coñece a orixe dos combates de gladiadores.
Identifica os diferentes tipos de gladiadores e
coñece a organización dos combates.

Recoñece a estrutura, construción e finalidade
do circo.
Describe  as  características  dos  tipos  de
espectáculos  públicos  celebrados  no  circo,
valora o seu mantemento no mundo actual e
sitúa nun mapa os circos conservados máis
importantes.

Coñece o mito de Edipo e establece relacións
con manifestacións artísticas.
Recoñece  e  ilustra  con  exemplos  o
mantemento do mítico e da figura do heroe na
nosa  cultura,  e  sinala  as  semellanzas  e  as
principais  diferenzas  que  se  observan  entre
ambos os tratamentos.

Realiza  comentarios  sobre  determinados
aspectos  culturais  presentes  nos  textos
seleccionados,  aplicando  para  iso  os
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traducidos.

Distinguir  e  coñecer  o  significado  dos
principais  prefixos  e  sufixos  que
interveñen  na  composición  e  na
derivación culta.

coñecementos  adquiridos  previamente  nesta
ou noutras materias.

Identifica  e  explica  os  principais  prefixos  e
sufixos,  analizando  o  seu  mantemento  na
propia lingua.

UNIDADE 6. Os primeiros textos en galego e castelán. Os adxectivos da 2ª clase. O
infinitivo de presente en voz activa. O verbo Possum. A construción de infinitivo
concertado.  Os complementos  circunstanciais  de  lugar  (II).  O  Baixo  Imperio.  Os
mausoleos. Semideuses e heroes (IV): Ulises. Composición e derivación cultas (II).

Contidos

Bloque I: O latín, orixe das linguas romances.
Os primeiros textos en galego e castelán.
Bloque III: Morfoloxía
Flexión nominal: Os adxectivos da 2ª clase.
Flexión verbal: o infinitivo de presente en voz activa dos verbos regulares e do verbo Sum.
Flexión verbal: o verbo Possum.
Bloque IV: Sintaxe.
A construcción de infinitivo concertado ( infinitivo de presente activo ).
Os complementos circunstanciais de lugar (II).
Bloque V. Roma: historia, cultura e civilización.
Períodos da historia de Roma: o Baixo Imperio.
Monumentos: os mausoleos.
Mitoloxía e relixión: os semideuses e heroes da mitoloxía grecolatina (IV):  Ulises
Bloque VI: Textos.
Lectura comprensiva de textos latinos orixinais, adaptados ou traducidos.
Bloque VII: Léxico.
Composición e derivación cultas: lexemas, prefixos e sufixos.

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Coñecer os primeiros textos escritos en
galego e castelán.

Coñecer as tres primeiras declinacións,
encadrar  as  palabras  dentro  da  súa
categoría  e  declinación,  enuncialas  e
declinalas correctamente.

Recoñecer,  e  traducir  as  formas  do
infinitivo de presente en voz activa.

Recoñecer e traducir  correctamente as

Coñece os primeiros textos escritos en galego
e castelán.

Enuncia  correctamente  substantivos  e
adxectivos  das  tres  primeiras  declinacións,
distíngueos  a  partir  do  seu  enunciado  e
clasifícaos segundo a súa categoría e a súa
declinación.
Declina  palabras  e  sintagmas  en
concordancia,  aplicando  correctamente  para
cada  palabra  o  paradigma  de  flexión
correspondente.

Recoñece e traduce correctamente as formas
do  infinitivo  de  presente  en  voz  activa  ao
galego e castelán.

Recoñece, conxuga e traduce correctamente
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formas do verbo possum.

Coñecer  os feitos máis  destacados do
período do Baixo Imperio romano.
Coñecer  as  características  do  Baixo
Imperio romano como sistema político.

Recoñecer  a  estrutura,  construción  e
finalidade dos mausoleos.

Coñecer  os  semideuses  e  heroes
grecolatinos  máis  importantes,  e
establecer  semellanzas  e  diferenzas
entre os mitos e os heroes antigos e os
actuais: Ulises.

Identificar,  distinguir  e  traducir
correctamente  as  construcións  de
infinitivo  máis  transparentes  (  a
construción de infinitivo concertado).

Realizar  a  través  dunha  lectura
comprensiva  a  análise  e  o  comentario
do contido e a estrutura de textos latinos
traducidos.

Recoñecer os elementos léxicos latinos
que  permanecen  nas  linguas  do
alumnado.

as formas do verbo Possum.

Describe os trazos esenciais que caracterizan
ao período do Baixo Imperio romano.

Recoñece a estrutura, construción e finalidade
dos mausoleos.

Coñece o mito de Ulises e establece relacións
con manifestacións artísticas.
Recoñece  e  ilustra  con  exemplos  o
mantemento do mítico e da figura do heroe na
nosa  cultura,  e  sinala  as  semellanzas  e  as
principais  diferenzas  que  se  observan  entre
ambos os tratamentos.

Recoñece, dentro de frases e textos sinxelos,
as  construcións  de  infinitivo   máis
transparentes,  e  analízaas  e  tradúceas
correctamente.

Realiza  comentarios  sobre  determinados
aspectos  culturais  presentes  nos  textos
seleccionados,  aplicando  para  iso  os
coñecementos  adquiridos  previamente  nesta
ou noutras materias.
Elabora mapas conceptuais e estruturais dos
textos propostos, localizando o tema principal
e distinguindo as súas partes

Identifica  a etimoloxía de palabras  de léxico
común  da  lingua  propia  e  explica  a  partir
desta o seu significado.

UNIDADE 7- . A cuarta e quinta declinación. O pretérito pluscuamperfecto de 
indicativo activo. O adverbio. Os complementos de tempo.  A organización política e 
social: as formas de goberno e as clases sociais. A muller na sociedade romana. 
Mitoloxía e relixión: os semideuses e heroes da mitoloxía grecolatina (V): Xasón e os
Argonautas. Locucións latinas de uso actual (I).

Contidos

Bloque III: Morfoloxía
Flexión nominal: A cuarta e a quinta declinación.
Flexión verbal: O pretérito pluscuamperfecto de indicativo en voz activa.
O Adverbio
Bloque IV: Sintaxe.
Os complementos de tempo.
Bloque V. Roma: historia, cultura e civilización.
A organización política e social: as formas de goberno e as clases sociais.
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A muller na sociedade romana.
Mitoloxía e relixión: os semideuses e heroes da mitoloxía grecolatina (V): Xasón e os 
Argonautas.
Bloque VI: Textos.
Lectura comprensiva de textos latinos orixinais, adaptados ou traducidos.
Bloque VII: Léxico.
Locucións latinas de uso actual (I).

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Coñecer as cinco declinacións, encadrar
as palabras dentro da súa categoría e
declinación,  enuncialas  e  declinalas
correctamente.

Identificar  os  diferentes  tipos  de
adverbios.

Recoñecer  as  formas  dos  tempos
verbais  formados  a  partir  do  tema  de
presente  e  perfecto  en  voz  activa:  o
pretérito pluscuamperfecto de indicativo.

Recoñecer os complementos de tempo.

Coñecer  os  trazos  fundamentais  da
organización política e social de Roma.
Coñecer a organización social da época
republicana e da imperial. Os cidadáns,
os clientes, os escravos.

Coñecer a composición da familia e os
papeis asignados aos seus membros.
Coñecer  o  papel  da  muller  dentro  da
familia.

Coñecer aspectos sobre a situación da
muller  na  sociedade  romana:  a
condición  xurídica  da  muller,  o
matrimonio, a familia, o divorcio.

Coñecer  os  trazos  fundamentais  da
organización  política  nas  sucesivas
etapas da historia de Roma.

Coñecer  os  semideuses  e  heroes
grecolatinos  máis  importantes,  e
establecer  semellanzas  e  diferenzas
entre os mitos e os heroes antigos e os

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

Identifica  e  traduce  correctamente  os
diferentes tipos de adverbios.

Conxuga e traduce correctamente as formas
do pretérito pluscuamperfecto de indicativo en
voz activa ao galego e castelán.

Recoñece os complementos de tempo.

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.

Identifica e explica os papeis que desempeña
dentro da familia cada un dos seus membros,
e  analiza  a  través  deles  os  estereotipos
culturais  da  época  en  comparación  cos
actuais.
Coñece aspectos sobre a situación da muller
na sociedade romana: a condición xurídica da
muller, o matrimonio, a familia, o divorcio.

Describe os trazos esenciais que caracterizan
as  sucesivas  formas  de  organización  do
sistema político romano.

Coñece o mito de Xasón e os Argonautas e
establece  relacións  con  manifestacións
artísticas.
Recoñece  e  ilustra  con  exemplos  o
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actuais: Xasón e os Argonautas.

Realizar  a  través  dunha  lectura
comprensiva  a  análise  e  o  comentario
do contido e a estrutura de textos latinos
traducidos.

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

mantemento do mítico e da figura do heroe na
nosa  cultura,  e  sinala  as  semellanzas  e  as
principais  diferenzas  que  se  observan  entre
ambos os tratamentos.
Realiza  comentarios  sobre  determinados
aspectos  culturais  presentes  nos  textos
seleccionados,  aplicando  para  iso  os
coñecementos  adquiridos  previamente  nesta
ou noutras materias.

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

UNIDADE 8- Os pronomes demostrativos. O participio de perfecto. O presente de 
imperativo en voz activa. Os complementos circunstanciais de causa, compañía, 
modo e instrumento. As calzadas romanas. A vivenda: a domus, a insula e a villa. 
Locucións latinas de uso actual (II). Os semideuses e heroes da mitoloxía 
grecolatina (VI): Teseo

Contidos

Bloque III: Morfoloxía
Flexión pronominal: os pronomes demostrativos.
O participio de perfecto.
O presente de imperativo en voz activa.
Bloque IV: Sintaxe.
Os complementos de causa, compañía, modo e instrumento.
Bloque V. Roma: historia, cultura e civilización.
As calzadas romanas.
A vivenda: a domus, a insula e a villa.
Mitoloxía e relixión: os semideuses e heroes da mitoloxía grecolatina (VI): Teseo
Bloque VI: Textos.
Lectura comprensiva de textos latinos orixinais, adaptados ou traducidos.
Bloque VII: Léxico
Locucións latinas de uso actual (II).

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Coñecer  a  declinación  dos  pronomes
demostrativos.

Recoñecer o participio de perfecto.
Identificar,  distinguir  e  traducir
correctamente  as  construcións  de
participio  máis  transparentes  (  a
construción de participio concertado).

Saber conxugar e traducir o imperativo
de presente en voz activa.

Enuncia e declina correctamente os pronomes
demostrativos en latín, distinguíndoos a partir
do seu enunciado.

Recoñece  e  traduce  correctamente  o
participio de perfecto.
Recoñece, dentro de frases e textos sinxelos,
as  construcións  de  participio   máis
transparentes,  e  analízaas  e  tradúceas
correctamente.

Conxuga  e  traduce  correctamente  o
imperativo de presente en voz activa.
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Identificar  os  complementos  de  causa,
compañía, modo e instrumento.

Recoñecer  a  estrutura,  construción  e
finalidade  das  calzadas  romanas.
Coñecer a importancia que tiña para os
romanos a rede de calzadas.

Recoñecer  a  estrutura,  construción  e
finalidade  dos  diferentes  tipos  de
vivenda existentes en Roma.

Coñecer  os  semideuses  e  heroes
grecolatinos  máis  importantes,  e
establecer  semellanzas  e  diferenzas
entre os mitos e os heroes antigos e os
actuais: Teseo
Establecer relacións con manifestacións
artísticas.
Realizar  a  través  dunha  lectura
comprensiva a análise e o comentario do
contido  e  a  estrutura  de  textos  latinos
traducidos.

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

Identifica  e  traduce  correctamente  os
complementos de causa, compañía,  modo e
instrumento.

Recoñece a estrutura, construción e finalidade
das calzadas romanas. Explica a importancia
da rede de calzadas romanas.

Recoñece a estrutura, construción e finalidade
dos diferentes tipos de vivenda.

Recoñece  e  ilustra  con  exemplos  o
mantemento do mítico e da figura do heroe na
nosa  cultura,  e  sinala  as  semellanzas  e  as
principais  diferenzas  que  se  observan  entre
ambos os tratamentos.
Coñece o mito de Teseo e establece relacións
con manifestacións artísticas.
Realiza  comentarios  sobre  determinados
aspectos  culturais  presentes  nos  textos
seleccionados,  aplicando  para  iso  os
coñecementos  adquiridos  previamente  nesta
ou noutras materias.
Coñece o significado das principais locucións
latinas de uso actual  e sabe empregalas no
seu contexto axeitado,  cando se expresa na
súa propia lingua.

UNIDADE 9- Os pronomes persoais, posesivos, anafórico  e pronomes de 
identidade. O pronome relativo. A voz pasiva. O complemento predicativo. A oración
de relativo. Os templos. Os deuses, mitos e heroes latinos máis importantes. 
Principais prefixos e sufixos que interveñen na composición e derivación culta.

Contidos

Bloque III: Morfoloxía
Flexión  pronominal:  os  pronomes  persoais,  posesivos,  anafórico,  de  identidade  e  o
pronome relativo.
Flexión verbal: a voz pasiva.
Bloque IV: Sintaxe.
O complemento predicativo.
A oración de relativo.
Bloque V. Roma: historia,cultura e civilización.
Os templos
Mitoloxía e relixión: os deuses, mitos e heroes latinos máis importantes.
Bloque VI: Textos.
Lectura comprensiva de textos latinos orixinais, adaptados ou traducidos.
Bloque VII: Léxico
Principais prefixos e sufixos que interveñen na composición e derivación culta.
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Coñecer  a  declinación  dos  persoais,
posesivos, anafórico, de identidade e o
pronome relativo.

Recoñecer  as  formas  dos  tempos
verbais  formados  a  partir  do  tema  de
presente e perfecto en voz pasiva.

Recoñecer  nos  textos  a  oración  de
relativo.

Identificar  nos  textos  o  complemento
predicativo.

Recoñecer  a  estrutura,  construción  e
finalidade dos templos.

Coñecer  os  deuses,  mitos  e  heroes
latinos  máis  importantes,  e  establecer
semellanzas e diferenzas entre os mitos
e os heroes antigos e os actuais.

Distinguir  e  coñecer  o  significado  dos
principais  prefixos  e  sufixos  que
interveñen na composición e derivación
culta.
Recoñecer os elementos léxicos latinos
que permanecen nas linguas propias.

Enuncia  e  declina  correctamente  pronomes
en  latín,  distinguíndoos  a  partir  do  seu
enunciado.
Traduce  correctamente  os  pronomes
persoais, posesivos, anafórico, de identidade
e relativo.
Identifica correctamente as principais  formas
derivadas de cada tema verbal latino: en voz
activa  o  modo  indicativo,  tanto  do  tema  de
presente  como  do  tema  de  perfecto;  en
pasiva,  o  presente,  o  pretérito  imperfecto,  o
futuro  imperfecto  e  o  pretérito  perfecto  de
indicativo.

Cambia de voz as formas dos tempos verbais
do  presente,  pretérito  imperfecto,  futuro
imperfecto e pretérito perfecto de indicativo.

Recoñece nos textos e traduce con corrección
a oración de relativo.

Identifica  e  traduce  correctamente  o
complemento predicativo..

Recoñece  e  a  estrutura,  construción  e
finalidade dos templos.

Coñece  os  deuses,  mitos  e  heroes  latinos
máis  importantes  e  establece  relacións  con
manifestacións artísticas.
Recoñece  e  ilustra  con  exemplos  o
mantemento do mítico e da figura do heroe na
nosa  cultura,  e  sinala  as  semellanzas  e  as
principais  diferenzas  que  se  observan  entre
ambos os tratamentos.

Identifica  e  explica  os  principais  prefixos  e
sufixos,  analizando  o  seu  mantemento  na
propia lingua.

Identifica  a etimoloxía de palabras  de léxico
común  da  lingua  propia  e  explica  a  partir
desta o seu significado.
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5. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, MÍNIMOS ESIXIBLES, TEMPORALIZACIÓN E 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.

Latín de 4º  de ESO

Estándares de aprendizaxe Mínimos TEMPOR. INST.
AVAL

Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances

LAB1.1.1.  Sinala  sobre  un  mapa  o  marco
xeográfico no que se sitúa en distintos períodos a
civilización  romana,  delimitando  o  seu ámbito  de
influencia  e  situando  con  precisión  puntos
xeográficos,  cidades  ou  restos  arqueolóxicos
coñecidos pola súa relevancia histórica.

 Recoñece  e  localiza  en  mapas  o  marco
xeográfico da lingua latina.

1º TR 1,2

LAB.1.2.1.  Define  o  indoeuropeo  e  recoñece  as
linguas  indoeuropeas  e  as  súas  familias,
delimitando nun mapa a zona de orixe e as zonas
de expansión.

Define  o  indoeuropeo  e  identifícao  como  a
lingua  nai  da  maioría  das  linguas  faladas  en
Europa actualmente.

1º TR 1,2,3

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

Identifica  as  linguas  indoeuropeas  e  non
indoeuropeas  que  se  falan  actualmente  en
Europa.  Clasifica  en  familias  lingüísticas  as
linguas indoeuropeas de Europa.

1º TR 1,2,3

LAB1.4.1.  Identifica  as  linguas  que  se  falan  en
España, diferenciando pola súa orixe as romances
e as non romances, e delimita nun mapa as zonas
onde se utilizan.

Clasifica,  segundo  a  súa  orixe,  as  linguas
faladas en España e localízaas nun mapa. 1º TR 1,2,3

Bloque 2. Sistema da lingua latina: elementos básicos

LAB2.1.1. Recoñece diferentes tipos de escritura e
clasifícaos consonte a súa natureza e a súa función

Recoñece  diferentes  sistemas de  escritura  e
distíngueos do alfabeto.

1º TR 1,2,3

LAB2.2.1. Explica a orixe do alfabeto de diferentes
linguas  partindo  do  abecedario  latino,  sinala  as
principais  adaptacións  que se  producen en  cada
unha delas, recoñece os tipos de alfabetos usados
actualmente en Europa e relaciona cada un coas
linguas que os empregan.

LAB2.3.1.  Le  en  voz  alta  textos  latinos  de  certa
extensión coa pronuncia correcta.

Bloque 3. Morfoloxía

LAB3.1.1.  Descompón  palabras  nos  seus
formantes,  sinalando  e  diferenciando  lexemas  e
morfemas,  e  servíndose  destes  para  identificar
desinencias  e  explicar  o  concepto  de  flexión  e
paradigma.

 Identifica  e  distingue  os  formantes  das
palabras.  Comprende o concepto de flexión e
paradigma. 1º TR 1,2,3

LAB3.2.1.  Distingue  palabras  variables  e
invariables,  explica  os  trazos  que  permiten
identificalas e define criterios para clasificalas.

Distingue e clasifica tipos de palabras. 1º TR
1,2,3

LAB3.3.1.  Define  o  concepto  de  declinación  e Comprende  o  concepto  de  declinación  e 1º TR 1,2,3
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Latín de 4º  de ESO

Estándares de aprendizaxe Mínimos TEMPOR. INST.
AVAL

conxugación. conxugación

LAB3.4.1.  Enuncia  correctamente  substantivos,
adxectivos  e  pronomes   en  latín,  distíngueos  a
partir  do seu enunciado e clasifícaos segundo  a
súa categoría e a súa declinación.

Recoñece  o  enunciado  dos  substantivos   e
encádraos dentro da súa declinación. Distingue
os adxectivos polo seu enunciado, recoñece os
grupos pronominais máis signigicativos. Declina
correctamente  substantivos,  adxectivos  e
pronomes.

1º, 2º 3º
TR

1,2,3

LAB3.4.2.  Declina  palabras  e  sintagmas  en
concordancia,  aplicando correctamente para cada
palabra o paradigma de flexión correspondente.

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

2º,3º TR 1,2,3

 LAB3.5.1. Identifica as conxugacións verbais 
latinas e clasifica os verbos segundo a súa 
conxugación a partir do seu enunciado.

Identifica  as  conxugacións  verbais  latinas  e
clasifica os verbos segundo a súa conxugación
a partir do seu enunciado. 1º TR 1,2,3

LAB3.5.2.  Coñece  e  identifica  as  formas  que
compoñen o enunciado dos verbos de paradigmas
regulares e recoñece a partir destas os modelos de
conxugación.

Coñece e identifica as formas que compoñen o
enunciado dos verbos de paradigmas regulares
e  recoñece  a  partir  destas  os  modelos  de
conxugación.

1º TR
1,2,3

LAB3.6.1.  Identifica  correctamente  as  principais
formas derivadas  de  cada tema verbal  latino:  en
voz  activa  o  modo  indicativo,  tanto  do  tema  de
presente como do tema de perfecto; en pasiva, o
presente, o pretérito imperfecto, o futuro imperfecto
e o pretérito perfecto de indicativo.

Recoñece  as  formas  dos  tempos  verbais
formados  a  partir  do  tema  de  presente  e
perfecto en voz activa. Recoñece as formas dos
tempos verbais  formados a partir  do tema de
presente en voz pasiva.

2º,3º TR 1,2,3

LAB3.6.2.  Cambia  de voz as formas dos tempos
verbais  do  presente,  pretérito  imperfecto,  futuro
imperfecto e pretérito perfecto de indicativo.

Cambia de voz as formas dos tempos verbais
do  presente,  pretérito  imperfecto  e  futuro
imperfecto.

3º TR 1,2,3

LAB3.6.3. Identifica formas non persoais do verbo,
como o infinitivo de presente activo e o participio de
perfecto.

Identifica  o  infinitivo  de  presente  activo  e  o
participio de perfecto pasivo 3º TR 1,2,3

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

Traduce correctamente ao galego e ao castelán
diferentes formas verbais latinas. 1º,2º,3º

TR
1,2,3

Bloque 4. Sintaxe

LAB4.2.1.  Enumera correctamente os nomes dos
casos que existen na flexión nominal e pronominal
latina, e explica as principais funcións que realizan
dentro da oración.

Coñece os nomes dos casos latinos e identifica
as súas principais funcións na oración. 1º TR 1,2,3

LAB4.2.2. Traduce correctamente á súa lingua os
casos  latinos  presentes  nos  textos  e  redacta  en
lingua latina pequenas frases, onde practica o seu
uso.

Traduce correctamente á súa lingua os casos
latinos. 1º,2º,3º

TR
1,2,3
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Latín de 4º  de ESO

Estándares de aprendizaxe Mínimos TEMPOR. INST.
AVAL

LAB4.1.1.  Analiza  morfolóxica  e  sintacticamente
frases  e  textos  adaptados,  identificando
correctamente as categorías gramaticais presentes
nas palabras con flexión e explicando as funcións
na oración.

Coñece e analiza morfolóxica e sintacticamente
as funcións das palabras na oración. 1º,2º,3º

TR
1,2,3

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

Recoñece as regras de concordancia na lingua
latina  e  a  súa  correspondencia  no  galego  e
castelán. 1º,2º,3º

TR
1,2,3

LAB4.4.1.  Compara  e  clasifica  tipos  de  oracións
simples, e identifica as súas características.

Recoñece  e  clasifica  os  tipos  de  oracións
simples. 2º,3º TR 1,2,3

LAB4.5.1.  Compara  e  clasifica  tipos  de  oracións
compostas, e diferénciaas das oracións simples.

Distingue as oracións simples das compostas
3º TR 1,2,3

LAB4.6.1.  Recoñece,  dentro  de  frases  e  textos
sinxelos,  as  construcións  de  infinitivo  e  participio
máis  transparentes,  e  analízaas  e  tradúceas
correctamente.

Identifica  as  construcións  de  infinitivo
( concertado) e participio. 3º TR 1,2,3

Bloque 5. Roma: historia, cultura e civilización

LAB5.1.1. Distingue as etapas da historia de Roma
e  explica  os  seus  trazos  esenciais  e  as
circunstancias que interveñen no paso de unhas a
outras.

Coñece  os  feitos  históricos  das  etapas  da
historia  de  Roma  e  encádraos  no  período
correspondente; realiza eixes cronolóxicos. 1º,2º TR 1,2

LAB5.1.2.  Sabe  enmarcar  determinados  feitos
históricos no período histórico correspondente.

Sabe enmarcar  determinados  feitos históricos
no período histórico correspondente. 1º,2º TR 1,2

LAB5.1.3.  Pode  elaborar  eixes  cronolóxicos  nos
que  se  representan  fitos  históricos  salientables,
consultando diferentes fontes de información.

Elabora eixes cronolóxicos sobre fitos históricos
salientables  consultando  diferentes  fontes  de
información. 1º,2ºTR 1,2

LAB5.1.4.  Describe  algúns  dos  principais  fitos
históricos da civilización latina, e explica a grandes
liñas  as  circunstancias  en  que  teñen  lugar  e  as
súas principais consecuencias.

Recoñece os fitos históricos máis salientables
da civilización latina. 1º TR 1,2

LAB5.2.1.  Describe  os  trazos  esenciais  que
caracterizan as sucesivas formas de organización
do sistema político romano.

Describe os trazos esenciais  que caracterizan
as  sucesivas  formas  de  organización  do
sistema político romano.

3º TR 1,2,3
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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.

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.

3º TR 1,2,3

LAB5.3.1.  Identifica  e  explica  os  papeis  que
desempeña  dentro  da  familia  cada  un  dos  seus
membros, e analiza a través deles os estereotipos
culturais da época en comparación cos actuais.

Identifica e explica os papeis  que desempeña
dentro da familia cada un dos seus membros, e
analiza a través deles os estereotipos culturais
da época en comparación cos actuais.

2º TR 1,2,3

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

Identifica  os  principais  deuses,  semideuses  e
heroes  da  mitoloxía  grecolatina,  sinala  os
trazos  que  os  caracterizan  e  establece
relacións entre os deuses máis importantes

1º,2º,3º
TR

1,2,3

LAB5.5.1.  Recoñece  e  ilustra  con  exemplos  o
mantemento do mítico e da figura do heroe na nosa
cultura,  e  sinala  as  semellanzas  e  as  principais
diferenzas  que  se  observan  entre  ambos  os
tratamentos.

Recoñece  e  ilustra  con  exemplos  o
mantemento do mítico e da figura do heroe na
nosa cultura.

1º,2º,3º
TR

1,2

LAB5.6.1. Distingue e describe o modo de vida en
Roma no ámbito  privado,  analizando  os tipos  de
vivenda,  alimentación,  vestimenta  e  coidado
persoal e contrástaos cos da actualidade.

Distingue e describe o modo de vida en Roma
no  ámbito  privado,  analizando  os  tipos  de
vivenda,  alimentación,  vestimenta  e  coidado
persoal e contrástaos cos da actualidade.

2º,3º TR 1,2,3

LAB5.7.1. Describe as características dos tipos de
espectáculos  públicos  celebrados  no  teatro,  no
circo e no anfiteatro, valora o seu mantemento no
mundo  actual  e  sitúa  nun  mapa  os  teatros,  os
circos  e  os  anfiteatros  conservados  máis
importantes.

Describe  as  características  dos  tipos  de
espectáculos públicos celebrados no teatro, no
circo e no anfiteatro e valora o seu mantemento
no mundo actual.

3º TR 1,2,3

Bloque 6. Textos

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

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

1º,2º,3º
TR

1,2,3

LAB6.2.1.  Utiliza  mecanismos  de  inferencia  para
comprender  textos  de  forma  global,  relacionando
estruturas  latinas  con  outras  equivalentes  nas
linguas que coñece.

Utiliza  mecanismos  de  inferencia  para
comprender  textos  de  forma  global,
relacionando  estruturas  latinas  con  outras
equivalentes nas linguas que coñece.

1º,2º,3º
TR

1,2,3

LAB6.3.1.  Utiliza  correctamente  os  manuais  e  o
dicionario,  analizando  a  información  que
proporcionan, para traducir pequenos textos.

Utiliza  correctamente  os  manuais  e  o
diccionario para traducir pequenos textos.

1º,2º,3º
TR

1,2,,3

LAB6.4.1.Realiza comentarios sobre determinados
aspectos  culturais  presentes  nos  textos
seleccionados,  aplicando  para  iso  os
coñecementos  adquiridos  previamente  nesta  ou
noutras materias.

Realiza  comentarios  sobre  determinados
aspectos  culturais  presentes  nos  textos
seleccionados.

1º,2º,3º TR 1,2,3

LAB6.4.2.Elabora mapas conceptuais e estruturais
dos textos propostos, localizando o tema principal e

Elabora  mapas  conceptuais  e  estruturais  dos
textos propostos, localizando o tema principal e

1º,,2º,3º
TR

1,2
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distinguindo as súas partes. distinguindo as súas partes.

LAB6.5.1.  Redacta  frases  sinxelas  ou  pequenos
textos en latín sobre un tema proposto.

Redacta frases sinxelas ou pequenos textos
en latín sobre un tema proposto.

1º,2º,3º
TR

1,2

LAB6.6.1. Mantén un sinxelo diálogo en latín sobre
a base dun tema previamente acordado.

Mantén un sinxelo diálogo en latín sobre a base
dun tema previamente acordado. 1º,2º,3º3

º TR
1,2

Bloque 7. Léxico

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

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

1º,2º,3º
TR

1,2

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

Identifica e explica as palabras transparentes e
de maior frecuencia.

1º,2º,3º
TR

1,2

LAB7.2.1.Identifica e explica os principais prefixos
e sufixos, analizando o seu mantemento na propia
lingua.

Identifica  e  explica  os  principais  prefixos  e
sufixos,  analizando  o  seu  mantemento  na
propia lingua.

2º,3º TR 1,2,3

LAB7.3.1.  Identifica  a  etimoloxía  de  palabras  de
léxico  común  da  lingua  propia  e  explica  a  partir
desta o seu significado.

Identifica  a  etimoloxía  de  palabras  de  léxico
común da lingua propia e explica a partir desta
o seu significado.

2º,3º TR 1,2

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.

Coñece  o  significado  das  principais  locucións
latinas de uso actual e sabe empregalas no seu
contexto axeitado.

2º,3º TR 1,2,3

6. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.  

As técnicas ou  procedementos para obter  información no proceso de avaliación serán

variadas e incluirán 

PROCEDEMENTOS: 

 Observación:  atención  ao  proceso  de  aprendizaxe  do  alumnado,  dirixida  a

seleccionar información de acordo con indicadores previamente fixados.

 Interrogación:  preguntar  directamente  aquilo  que se desexa saber  mediante

entrevista ou cuestionario.

 Análise de tarefas: é unha fonte de información útil que conleva unha enorme

motivación.
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 Probas: nas súas diversas modalidades escritas, orais, individuais.

Os instrumentos que se utilicen  no  proceso de avaliación  serán tamén variados e

estarán relacionados cos procedementos de avaliación:

INSTRUMENTOS:

1. Observación (15% ) por parte da profesora, do traballo  realizado polo alumnado

diariamente en clase. Teranse en conta factores tales como a participación en todo

tipo de actividades en clase,  desenvolvemento de procedementos con iniciativa e

actitude emprendedora, autonomía progresiva no desenvolvemento do seu traballo,

tanto individual coma colectivamente, esforzo, concentración, etc.

 Rexistros individuais (traballo diario, participación, etc.).

 Rexistros do grupo (traballo dos seus membros, intervencións, etc.).

 Entrevista.

 Cuestionarios ( Autoavaliación ).

2. Traballos de  investigación  e  prácticas  (15%  ),  realizados  polo  alumnado,

individual  ou  colectivamente  sobre  diversos  temas  incluídos  nesta  programación

didáctica.  Valoraranse  as  capacidades  de  busca,  selección  e  elaboración  de

información de forma autónoma,  traballo  en equipo,  capacidade  para sintetizar  e

expoñer conclusións, etc.

Se nunha  avaliación  non  se  realizan  traballos,  a  porcentaxe  correspondente

engadirase á das probas obxectivas.

3.  Probas obxectivas (70% ),  nas  que se  valora  a  adquisición  das aprendizaxes

previstas nesta programación da materia. 

Os alumnos/as estarán en todo momento informados de cómo, cando e sobre que

van ser avaliados, así como do resultado da súa avaliación.

Realizaranse varias probas deste tipo en cada un dos trimestres.

Cada  unha  destas  probas  constará  obrigatoriamente  dun  texto  para  analizar

(  morfolóxica  e  sintácticamente)  e  traducir,  ademais  doutras  cuestións  sobre  os

diferentes temas vistos na clase.
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Os  alumnos/as  coñecerán  sempre,  con  anterioridade  á  realización  de  calquera

proba, os criterios de cualificación correspondentes.

Considérase que o alumno/a superou a devandita proba se obtén polo menos unha

cualificación igual ou superior a 5 .

Todas as probas escritas serán devoltas ao alumnado, unha vez corrixidas para a

súa revisión.

Dado  que  o  latín  é  unha  lingua  que  ten  unha  aprendizaxe  progresiva  que  se

fundamenta no aprendido anteriormente, non se eliminará materia no que respecta á

parte gramatical, por tanto, non se farán recuperacións parciais da parte gramatical.

Sí se poderán facer, se se considera oportuno, recuperacións dos temas que non

son de contido gramatical.

Nota final da avaliación ordinaria

Alumnado con media de 5 ou superior nas avaliacións parciais:  95% media ponderada

das notas das tres avaliacións parciais (1ª aval. 18%, 2ª aval. 38%, 3ª aval.  49 % ) e

5% actividades comprendidas entre a terceira avaliación e a avaliación ordinaria. 

Alumnado  con  nota  media  inferior  a  5  nas  avaliacións  parciais:  95%  proba  de

recuperación e  5% actividades comprendidas entre a terceira avaliación e a avaliación

ordinaria.

A detección de calquera conduta fraudulenta na realización das probas por parte do

alumnado, invalidará as mesmas. A cualificación nesa proba será de cero puntos.

Queda a criterio da profesora a repetición da proba.

Actividades  a  realizar  entre  o  período  comprendido  entre  a  terceira  avaliación

parcial e a avaliación ordinaria.
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Dedicarase á preparación e realización das probas de recuperación, e a actividades de

apoio, reforzo, ampliación e titorización.

7. CRITERIOS  SOBRE  A  AVALIACIÓN,  CUALIFICACIÓN  E  PROMOCIÓN  DO

ALUMNADO.

En cada avaliación,o peso que na cualificación final de cada trimestre e área terán os

instrumentos  de  avaliación  utilizados  para  o  seguimento  das  aprendizaxes  dos

alumnos/as será o seguinte: 

FERRAMENTAS 
DE AVALIACIÓN

PORCENTAXE 
NA CUALIFICACIÓN

Observación do traballo realizado polo 
alumno/a

15%

Probas de avaliación escritas 70%

Traballos de investigación e prácticas 15%

Cualificación total 100%

Ao final do curso:

PORCENTAXE NA NOTA FINAL

1.ª avaliación 18%

2.ª avaliación 38%

3.ª avaliación 49%

Actividades período comprendido entre a 3ª 
avalición e a avaliación ordinaria 5%

Cualificación total 100%

O peso da área e competencia de cara á promoción final de cada alumno e alumna será
o que  determine o centro.
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8. METODOLOXÍA

1- Favorecerase a capacidade de autoaprendizaxe, de traballar en equipo e aplicar  os

métodos apropiados de investigación para seguir aprendendo ao longo da vida.

2- Os  textos  serán  o  punto  de  partida  para  traballar  simultaneamente  os  aspectos

morfosintácticos da lingua latina,  o seu léxico e a súa relación co galego e castelán,

así como os aspectos culturais relacionados cos textos elixidos.

3- Proporase  unha  secuencia  de  traballo   axeitada  e  graduada  por  medio  dunha

metodoloxía activa, de tipo indutivo-contextual, na que as normas se convertan en

posesión permanente e en automatismo lingüístico.

4- Tratarase de que o alumnado desenvolva e afiance as súas propias técnicas  de

traballo mediante diversas estratexias.

5- Crearase un clima na aula co que as alumnas e alumnos sintan a necesidade de

participar activamente no proceso de ensinanza-aprendizaxe, asegurándonos de que

eses intentos, aínda que sexan erróneos, sirvan de estímulo para intentalo de novo.

6- Crearanse contextos de aprendizaxe e avaliación que comprometan o alumno e que

o leven a planificar  e avaliar  as súas realizacións,  identificando os avances e as

dificultades, de cara a autorregular e seu propio e singular proceso de aprender a

aprender.

7- Promoverase a participación do alumnado en pequenos traballos de investigación,

coa orientación precisa para que poida acadar a capacidade de realizar un proxecto

de investigación escolar de forma autónoma.

8- Distinguiranse  niveis  de  dificultade  no  contido  e  nas  actividades  para  cubrir  as

diversas necesidades educativas do alumnado.

9- Promoverase a utilización das TIC para informarse, aprender e comunicarse e para

utilizar con sentido crítico, como recurso formativo, materiais de procedencia diversa.



129

IES FRANCISCO
AGUIAR

DEPARTAMENTO DE LATÍN
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2022-2023

. 

9. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO

CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS.

Para a avaliación inicial recollerase información sobre cada grupo de alumnos e alumnas

relativa a: 

•   O número de alumnos e alumnas.

•   O funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de disciplina, atención...).

•  As fortalezas que se identifican no grupo en canto ao desenvolvemento de contidos

curriculares. 

• As necesidades que se puidesen identificar; convén pensar nesta fase en como se

poden abordar (planificación de estratexias metodolóxicas, xestión da aula, estratexias

de seguimento da eficacia de medidas, etc.).

• As fortalezas que se identifican no grupo en canto aos aspectos competenciais. 

•    Os desempeños competenciais prioritarios que hai que practicar no grupo nesta 

materia.

• Os aspectos que se deben ter en conta ao agrupar os alumnos e as alumnas para os

traballos cooperativos.

• Os tipos de recursos que se necesitan adaptar nivel xeral para obter un logro óptimo

do grupo.

      Necesidades individuais

A avaliación inicial  facilítanos non só coñecemento acerca do grupo como conxunto,

senón que tamén nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuais

dos nosos/nosas estudantes; a partir dela poderemos: 
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• Identificar  os  alumnos  ou  as  alumnas  que  necesitan  un  maior  seguimento  ou

personalización de estratexias no seu proceso de aprendizaxe. (Débese ter en conta

aquel alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades e con necesidades

non diagnosticadas, pero que requiran atención específica por estar en risco, pola súa

historia familiar, etc.).

• Saber as medidas organizativas a adoptar. (Planificación de reforzos, situación de

espazos, xestión de tempos no grupo para favorecer a intervención individual).

• Establecer conclusións sobre as medidas curriculares a adoptar, así como sobre os

recursos que se van empregar.

• Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada un deles/delas.

• Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van avaliar os progresos deste

alumnado.

• Fixar o modo en que se vai compartir a información sobre cada alumno ou alumna co

resto de docentes que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, coa

persoa titora. 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.

Un dos principios básicos que debe ter en conta o profesorado na aula é o da 

individualización da ensinanza, partindo sempre da situación inicial de cada alumno/a 

en concreto.

Conscientes de que non tódolos alumnos/as teñen as mesmas capacidades, ou que non 

as teñen desenvolvidas ó mesmo nivel decidiuse ó respecto:

1- Atención á diversidade na programación dos contidos, presentándoos en dúas fases:

a  información  xeral  e  a  información  básica,  que  se  tratará  mediante  esquemas,

resumes, paradigmas, etc.

2- Atención á diversidade na programación de actividades. As actividades constituen  un

excelente instrumento de atención ás diferenzas individuais dos alumnos. A variedade e

abundancia de actividades con distinto nivel  de dificultade permiten a adaptación ás

diversas capacidades, intereses e motivacións.
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Deseñaranse  actividades  diferenciadas  para  aquel  alumnado  con  dificultades  para

seguir o ritmo de aprendizaxe do resto da clase.

Traballarase  con  materiais  didácticos  non  homoxéneos,  senón  adaptados  ás

necesidades dos/a alumnos/as.

Para aqueles alumnos/as que teñan problemas coa asimilación dos diversos contidos,

prepararanse exercicios de dificultade graduada para os temas lingüísticos e léxicos;

para os temas culturais, pediráselles que realicen breves lecturas  e esquemas delas.

Mentres  se  realizan  estas  actividades  de  recuperación,  os  alumnos/as  que  xa

alcanzaran   os  contidos  propostos  farán  tarefas  preparadas  con  antelación  para

profundizar neses contidos, como realización de pequenos traballos de investigación en

Internet sobre temas culturais, traduccións ou lecturas complementarias e ampliación de

léxico da propia lingua relacionado co tema, mediante o uso do diccionario ou textos

axeitados.

Incidirase sobre todo nos contidos mínimos.

Elaboraranse fichas de reforzo para o alumnado con dificultades.

Alternarase o traballo individual e en pequenos grupos.

11. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

O centro ten implantado este curso o libro dixital, por estar integrado no proxecto E-Dixgal.

Empregarse o material presente en EVA e complementarase con buscas de información

sobre os diferentes temas de cultura e civilización propostos,  xunto con proxección de

películas, aplicacións informáticas diversas…

Farase uso da biblioteca escolar como fonte de recursos para a busca de información

en diferentes soportes.
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2º BACHARELATO

Marco legal

Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro , para a mellora da calidade educativa.

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da ESO e do Bacharelato

na Comunidade Autónoma de Galicia.

Obxectivos xerais do bacharelato

O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan:

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

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 pacificamente

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 parti-

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

castelá.

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 an-

tecedentes 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.
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2º DE BACHARELATO

1. INTRODUCIÓN

O estudo do latín a nivel fonético, morfosintáctico e léxico proporciona unha sólida base

para  o  perfeccionamento  no  manexo  doutras  linguas.  Desempeña,  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 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. 

O estudo da lingua latina ten en sí mesmo un alto valor formativo como instrumento de

estruturación mental para os alumnos que optaran por unha primeira especialización no

campo das humanidades ou das ciencias sociais

O estudo do latín como lingua flexiva proporciona mediante a comparación unha sólida

base  científica  para  o  estudo  e  o  perfeccionamento  progresivo  no  manexo  doutras

linguas.

O  idioma  latino,  logo  de  adquiridos  uns  mínimos  coñecementos  sobre  os  seus

mecanismos morfosintácticos  e o seu léxico,  permite entender  as linguas romances

como resultado dunha evolución e atopar paralelismos entre elas que axuden no seu

estudo.

O  estudo  da  orixe  e  a  evolución  do  latín  ás  linguas  romances  proporciónalle  ao

alumnado  os  instrumentos  necesarios  para  comprender  e  analizar  os  procesos  de

cambios fonéticos, morfosintácticos e semánticos que deron lugar aos procedementos



135

IES FRANCISCO
AGUIAR

DEPARTAMENTO DE LATÍN
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2022-2023

que rexen hoxe as súas linguas, e axuda a incrementar de xeito notable o seu léxico. A

reflexión sobre o léxico coñecido, a adquisición de novas palabras e a comprensión das

estruturas da lingua latina interveñen de xeito notable no uso máis eficaz da lingua

propia como instrumento de aprendizaxe, comunicación e interpretación da realidade. 

O estudo da materia de Latín II organízase en seis bloques. Bloque 1: O latín, orixe das

linguas romances. Bloque 2: Morfoloxía. Bloque 3: Sintaxe. Bloque 4: Literatura latina.

Bloque 5:  Textos. Bloque 6:  Léxico. 

O primeiro destes bloques estuda o latín como orixe das linguas romances. Os contidos

comezan co estudo do mantemento de elementos lingüísticos nas linguas modernas:

palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos. A continuación, preténdese analizar o

papel que desempeñou a lingua latina na formación do galego e do castelán, mediante

o estudo do mantemento de elementos lingüísticos latinos nesas linguas e a análise dos

procesos de evolución fonética, morfolóxica e semántica.

O  seguinte  bloque  aborda  os  elementos  básicos  da  lingua  latina,  afondando  e

ampliando a morfoloxía nominal, pronominal e verbal nas súas formas menos usuais e

irregulares. 

No bloque 3 faise un estudo pormenorizado da sintaxe nominal e pronominal, tipos de

oracións,  a  oración  composta  (  por  coordinación  subordinación  e  o  estudo  das

construcións de participio, infinitivo, xerundio, xerundivo e supino.

 En segundo de bacharelato, hai un bloque específico para a literatura latina ( bloque

4  ),  no  que  un  mellor  coñecemento  da  lingua  lle  permitirá  ao  alumnado  entrar  en

contacto directo con algúns fragmentos das obras orixinais, afondando deste xeito na

comprensión  dos  textos  literarios  clásicos  latinos  para  comprender  as  claves  da

sociedade en que viron a luz e valorar a influencia que os autores latinos tiveron ao

longo dos séculos. Transmisión literaria e xéneros literarios latinos: épica, historiografía,

lírica, oratoria, comedia e fábula.

O bloque 5 comprende a tradución e interpretación de textos latinos, o comentario e

análise  histórica,  lingüística  e  literaria  de  textos  latinos  orixinais.  Tamén  inclúe  o

coñecemento  do  contexto  social,  cultural  e  histórico  dos  textos  traducidos  e   a

identificación das características formais dos textos.
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O estudo do léxico latino ( bloque 6 ) e a súa evolución fonética, morfolóxica e semántica

nas linguas romances, xunto á observación da persistencia ou a transformación nelas das

estruturas sintácticas latinas, permite apreciar as linguas na súa dimensión diacrónica, como

entes vivos en constante cambio, e valorar o amplo grupo de linguas romances faladas en

Europa como produto desa evolución no momento actual. Ampliación do vocabulario básico

latino: léxico literario, científico e filosófico.

Estudo dos lexemas, prefixos e sufixos de orixe latina e grega.

Abórdase o estudo das locucións e as expresións latinas de uso actual, non só para coñecer

o seu significado, senón tamén para saber empregalas nun contexto adecuado.

2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE.

CL Comunicación lingüística.

O estudo da lingua  latina  e da civilización  romana contribúe ao desenvolvemento  das

competencias do Bacharelato. Hai que ter en conta que o latín, ao igual que outras linguas,

é unha ferramenta de comunicación e, por tanto, o seu estudo contribúe ao reforzo da

competencia comunicativa. Por iso, o estudo da lingua latina terá que organizarse tendo

presente esta circunstancia. A reflexión lingüística á que obriga o seu carácter de lingua

flexiva, dende o punto de vista morfolóxico, sintáctico e léxico, posúe un valor innegable na

estruturación mental  do alumnado e no  coñecemento profundo do funcionamiento das

estruturas lingüísticas,  conceptos básicos  para unha óptima competencia  comunicativa,

oral e escrita. 

Un dos puntos fundamentais do estudo da materia de Latín é a competencia lingüística. O

latín constitúe un bo instrumento para estimular a reflexión sobre a lingua propia e, por

extensión, sobre o funcionamiento de cualquera sistema lingüístico, tanto das linguas xa

coñecidas polo alumnado como das que poida chegar a coñecer no futuro, xa que a lectura

e a comprensión dun texto comporta, de maneira implícita ou explícita, un exercicio de

tradución, cunhas regras que implican a comparación de estruturas lingüísticas diferentes e

a  súa  comprensión  consciente.  Igualmente,  o  estudo  do  latín  serve  para  reforzar  o

coñecemento etimolóxico non so da lingua propia senón tamén doutras linguas románicas
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e non románicas. A etimoloxía xustifica a grafía e o significado de moitas das palabras que

coñecemos e reforza a base dos coñecementos lingüísticos  culturais. 

CC Conciencia e expresións culturais. 

Outra parte importante da materia é a competencia cultural e artística, dado que toda a

cultura latina e clásica tivo, e aínda hoxe segue tendo, unha grande influencia no mundo

occidental, na literatura, nas representaciones artísticas, na música, etc. 

Destacan, sobre todo, a literatura clásica, que influiu de maneira constante e ao longo  de

todas as épocas, e a mitoloxía, que forma parte da bagaxe cultural do pasado e de hoxe

en día, no teatro, no cine, na iconografía, na publicidade…

A literatura  latina  merece  un  tratamento  singular  por  dúas  razóns.  En  primeiro  lugar,

porque a lectura das obras máis importantes dos autores latinos aumenta o caudal cultural

do alumnado de Bacharelato e favorece que se convirtan en lectores adultos ben formados

ou  universitarios  cunha  base  imprescindible  á  hora  de  levar  a  cabo  estudos  de

humanidades ou de ciencias sociais. En segundo lugar, porque a influencia da literatura

latina na literatura e na arte occidentais  máis que evidente, foi determinante; por tanto, o

seu coñecemento contribúe a comprender numerosos aspectos do noso contorno cultural

pasado e presente.

CM Competencia matemática e competencias en ciencia e tecnoloxía. 

O feito de que sexa posible un acercamento global a unha lingua e a unha civilización

como a romana, estreitamente vinculadas á nosa, pero ao mesmo tempo enmarcadas nun

espazo temporal diferente e finalizado, posibilita a construción dun modelo de análise da

realidade  que  favorece  a  competencia  de  coñecemento  e  interacción  co  mundo.  Os

coñecementos  adquiridos  propician  a  comprensión  integral  do  mundo  actual,  no  que

respecta ás vertentes social e cultural. A análise crítica de feitos e problemas sociais, a

necesaria conciencia da perspectiva histórica, a empatía que comporta a aproximación a

outras  culturas,  a  consideración  da  dimensión  temporal  dos  procesos  evolutivos  das

sociedades,  dos  seus  produtos  literarios,  tecnolóxicos  e  culturais,  e  a  valoración  de

diferentes manifestacións culturais e artísticas son tamén indispensables. 

CD Competencia dixital. 
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A  multidisciplinariedade  do  currículum  de  Latín  conduce  ao  desenvolvemento  da

competencia na xestión e no tratamento da información, competencia necesaria para xerar

coñecemento desde unha visión integradora. O estudo da materia obriga, pois, a efectuar

un uso de disciplinas diferentes, como a filoloxía, arqueoloxía, historia antiga, historia da

arte,  epigrafía,  numismática,  etc.,  e  obriga  tamén a  saber  utilizar  fontes  moi  diversas,

desde  textos  literarios  antigos  ata  o  uso  das  TIC  e  as  habilidades  de  localización,

selección, síntese e elaboración da información. A capacitación tecnolóxica necesaria para

levar a cabo esta tarefa e a capacitación de localización,  uso e síntese da información

contribúen tamén ao desenvolvemento da competencia dixital. 

CS Competencias sociais e cívicas. 

O estudo do humanismo e as humanidades contribúe a desenvolver a competencia social

e cidadá. Debe servir para xerar unha reflexión profunda sobre o ser humano e, por tanto,

para propiciar  unha actitude de respecto e  de estima para as  diversas manifestacións

étnicas, culturais,  lingüísticas, relixiosas e de loita contra as desi-gualdades.  O carácter

universal dos valores da tradición clásica e os lazos de unión coa nosa civilización han de

potenciar a conciencia de pertenza social  comunitaria, e favorecer a cohesión social  nun

marco de respecto pola diversidade. 

CA Aprender a aprender  e CI Sentido de iniciativa e espíritu emprendedor 

É necesario enfocar a materia de maneira que contribúa tamén ao desenvolvemento da

competencia interpersoal. O traballo en equipo e as actividades que requiren habilidades

tanto diálogo ou de colaboración persoal como de traballo autónomo e autorregulado son

fundamentais. O humanismo, a filosofía e a maneira de entender a vida do mundo clásico

poden aportar elementos para a reflexión, que contribúan á formación global do alumnado

e ao seu  compromiso como integrantes  da  cidadanía  activa,  tomando como punto  de

partida para a reflexión unha civilización como a romana, na que a vida pública e a moral

ocupaban un lugar fundamental.

2.1 Perfil competencial e estándares de aprendizaxe. 
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COMPETENCIAS // ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE.

Competencia  en
comunicación
lingüística

Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances.
Recoñece  e  distingue  a  partir  do  étimo  latino  termos  patrimoniais,
semicultismos e cultismos,e explica as evolucións que se producen nun
caso e no outro.
Realiza evolucións de termos latinos ao galego e castelán, aplicando as
regras  fonéticas  de  evolución,  e  recoñece  palabras  da  súa  lingua  que
sufriron  procesos  de  evolución  semántica,  valorando  a  relación  co
significado orixinal do étimo latino.
Explica o proceso de evolución de termos latinos ás linguas romances,
sinalando  cambios  fonéticos  común  a  distintas  linguas  dunha  mesma
familia, e ilústralo con exemplos.
Bloque 2. Morfoloxía.
Nomea e describe as categorías, e sinala os trazos que as distinguen.
Identifica  e  distingue  en  palabras  propostas  os  seus  formantes,
diferenciando  lexemas  e  morfemas,  e  procurando  exemplos  noutros
termos nos que estean presentes.
Analiza morfolóxicamente palabras presentes nun texto latino, identifica
correctamente os seus formantes e sinala o seu enunciado.
Identifica con seguridade e axudándose do diccionario calquera tipo de
formas nominais e pronominais, declínaas e sinala o seu equivalente en
galego e en castelán.
Aplica os seus coñecementos da morfoloxía nominal e pronominal latina
para realizar traducións e retroversións, axudándose do diccionario.
Identifica con seguridade e axudándose co diccionario calquera tipo de
formas  verbais,  conxúgaas  e  sinala  o  seu  equivalente  en  galego  e
castelán.
Aplica os seus coñecementos da morfoloxía verbal latina para realizar
traducións e retroversións, axudándose co diccionario.
Bloque 3. Sintaxe.
Utiliza  axeitadamente  a  análise  da sintaxe nominal  e  pronominal  dun
texto para efectuar correctamente a súa tradución
Recoñece,  distingue e clasifica os tipos de oracións e as construcións
sintácticas  latinas,  e  relaciónaas  con  construcións  análogas  existentes
noutras linguas que coñeza.
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,
Define e comprende os conceptos de oración composta, coordinación e
subordinación,  sinala  exemplos  nos  textos  e  recoñece  os  tipos  de
oracións compostas, tanto coordinadas como subordinadas, así como os
nexos que as caracterizan.
Identifica  formas  non persoais  do  verbo en  frases  e  textos,  tradúceas
correctamente e explica as súas funcións.
Bloque 4. Literatura latina
Describe  as  características  esenciais  dos  xéneros  literarios  latinos,  e
identifica e sinala a súa presenza en textos propostos.
Nomea  autores  representativos  da  literatura  latina,  encádraos  no  seu
contexto cultural, e explica as súas obras máis coñecidas.
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Realiza comentarios de textos latinos e sitúaos no tempo, explicando a
súa estrutura, se a extensión da pasaxe o permite, e as súas características
esenciais, e identifica o xénero ao que pertencen.
Analiza  o  diferente  uso  que  se  fixo  dos  textos  latinos,  explorando  o
mantemento  dos  xéneros  e  os  temas  da  literatura  latina  mediante
exemplos da literatura contemporánea.
Recoñece  a  través  de  motivos,  temas  ou  personaxes  a  influencia  da
tradición  grecolatina  en  textos  de  autores/as  contemporáneos/as,  e
sérvese deles para comprender e explicar o mantemento dos xéneros e
dos  temas  procedentes  da  cultura  grecolatina,  describindo  os  seus
aspectos esenciais e os tratamentos que reciben.
Bloque 5. Textos
Utiliza  adecuadamente  a  análise  morfolóxica  e  sintáctica  de  textos
latinos para efectuar correctamente a súa tradución.
Utiliza con seguridade e autonomía o diccionario, analizando e valorando
correctamente a información gramatical que proporciona, e identifica en
cada caso o termo máis acaído na lingua propia, en función do contexto e
do estilo empregado polo autor, para unha correcta tradución do texto.
Aplica  os  coñecementos  adquiridos  para  realizar  comentarios
lingüísticos, históricos e literarios de textos.
Identifica o contexto social,  cultural  e históricos dos textos  propostos
partindo de referencias tomadas dos propios textos e asociándoas con
coñecementos adquiridos previamente.
Recoñece e explica a partir de elementos formais o xénero e o propósito
do texto.
Bloque 6. Léxico
Identifica e explica termos do léxico literario, científico e filosófico, e
tradúceos correctamente ao galego e ao castelán.
Deduce o significado de palabras e expresións latinas non estudadas a
partir do contexto, ou de palabras ou expresións da súa lingua ou doutras
linguas que coñeza.
Identifica  a  etimoloxía  e  coñece  o  significado  de  palabras  de  léxico
común e especializado do galego e do castelán.
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 ciéntifica.
Recoñece e explica o significado dos helenismos e dos latinismos máis
frecuentes utilizados no léxico das linguas faladas en España, e explica o
seu significado a partir do termo de orixe.

Competencia  de
aprender  a
aprender

Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances.
Recoñece  e  distingue  a  partir  do  étimo  latino  termos  patrimoniais,
semicultismos e cultismos, e explica as evolucións que se producen nun
caso e no outro.
Explica o proceso de evolución de termos latinos ás linguas romances,
sinalando  cambios  fonéticos  común  a  distintas  linguas  dunha  mesma
familia, e ilústralo con exemplos.
Bloque 2. Morfoloxía
Nomea e describe as categorías, e sinala os trazos que as distinguen.
Identifica con seguridade e axudándose do diccionario calquera tipo de
formas nominais e pronominais, declínaas e sinala o seu equivalente en
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galego e en castelán.
Aplica os seus coñecementos da morfoloxía nominal e pronominal latina
para realizar traducións e retroversións, axudándose do diccionario.
Identifica con seguridade e axudándose co diccionario calquera tipo de
formas  verbais,  conxúgaas  e  sinala  o  seu  equivalente  en  galego  e
castelán.
Aplica os seus coñecementos da morfoloxía nominal e pronominal latina
para realizar traducións e retroversións, axudándose do diccionario.
Identifica con seguridade e axudándose co diccionario calquera tipo de
formas  verbais,  conxúgaas  e  sinala  o  seu  equivalente  en  galego  e
castelán.
Bloque 3. Sintaxe
Utiliza  axeitadamente  a  análise  da sintaxe nominal  e  pronominal  dun
texto para efectuar correctamente a súa tradución
Recoñece,  distingue e clasifica os tipos de oracións e as construcións
sintácticas  latinas,  e  relaciónaas  con  construcións  análogas  existentes
noutras linguas que coñeza.
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,
Define e comprende os conceptos de oración composta, coordinación e
subordinación,  sinala  exemplos  nos  textos  e  recoñece  os  tipos  de
oracións compostas, tanto coordinadas como subordinadas, así como os
nexos que as caracterizan.
Identifica  formas  non persoais  do  verbo en  frases  e  textos,  tradúceas
correctamente e explica as súas funcións.
Bloque 4. Literatura latina
Describe  as  características  esenciais  dos  xéneros  literarios  latinos,  e
identifica e sinala a súa presenza en textos propostos.
Bloque 5. Textos.
Utiliza  adecuadamente  a  análise  morfolóxica  e  sintáctica  de  textos
latinos para efectuar correctamente a súa tradución.
Utiliza con seguridade e autonomía o diccionario, analizando e valorando
correctamente a información gramatical que proporciona, e identifica en
cada caso o termo máis acaído na lingua propia, en función do contexto e
do estilo empregado polo autor, para unha correcta tradución do texto.
Aplica  os  coñecementos  adquiridos  para  realizar  comentarios
lingüísticos, históricos e literarios de textos.
Bloque 6. Léxico.
Deduce o significado de palabras e expresións latinas non estudadas a
partir do contexto, ou de palabras ou expresións da súa lingua ou doutras
linguas que coñeza.

Competencia
matemática  e
competencias
básicas en ciencia e
tecnoloxía.

Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances.
Realiza evolucións de termos latinos ao galego e castelán, aplicando as
regras  fonéticas  de  evolución,  e  recoñece  palabras  da  súa  lingua  que
sufriron  procesos  de  evolución  semántica,  valorando  a  relación  co
significado orixinal do étimo latino.
Bloque 2. Morfoloxía
Identifica  e  distingue  en  palabras  propostas  os  seus  formantes,
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diferenciando  lexemas  e  morfemas,  e  procurando  exemplos  noutros
termos nos que estean presentes.
Analiza morfolóxicamente palabras presentes nun texto latino, identifica
correctamente os seus formantes e sinala o seu enunciado.
Bloque 4. Literatura latina
Nomea os aspectos máis salientables referentes á transmisión dos textos
clásicos ao longo do tempo.
Realiza eixes cronolóxicos e sitúa neles autores, obras e outros aspectos
relacionados coa literatura latina.
Bloque 6. Léxico.
Identifica e explica termos do léxico literario, científico e filosófico, e
tradúceos correctamente ao galego e ao castelán.
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 ciéntifica.

Competencia
dixital

Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances.
Explica o proceso de evolución de termos latinos ás linguas romances,
sinalando  cambios  fonéticos  común  a  distintas  linguas  dunha  mesma
familia, e ilústralo con exemplos.
Bloque 2. Morfoloxía
Identifica con seguridade e axudándose do diccionario calquera tipo de
formas nominais e pronominais, declínaas e sinala o seu equivalente en
galego e en castelán.
Identifica con seguridade e axudándose co diccionario calquera tipo de
formas  verbais,  conxúgaas  e  sinala  o  seu  equivalente  en  galego  e
castelán.
Aplica os seus coñecementos da morfoloxía verbal latina para realizar
traducións e retroversións, axudándose co diccionario.
Bloque 4. Literatura latina
Nomea  autores  representativos  da  literatura  latina,  encádraos  no  seu
contexto cultural, e explica as súas obras máis coñecidas.
Analiza  o  diferente  uso  que  se  fixo  dos  textos  latinos,  explorando  o
mantemento  dos  xéneros  e  os  temas  da  literatura  latina  mediante
exemplos da literatura contemporánea.
Recoñece  a  través  de  motivos,  temas  ou  personaxes  a  influencia  da
tradición  grecolatina  en  textos  de  autores/as  contemporáneos/as,  e
sérvese deles para comprender e explicar o mantemento dos xéneros e
dos  temas  procedentes  da  cultura  grecolatina,  describindo  os  seus
aspectos esenciais e os tratamentos que reciben.
Bloque 5. Textos
Utiliza con seguridade e autonomía o diccionario, analizando e valorando
correctamente a información gramatical que proporciona, e identifica en
cada caso o termo máis acaído na lingua propia, en función do contexto e
do estilo empregado polo autor, para unha correcta tradución do texto.
Bloque 6. Léxico
Identifica e explica termos do léxico literario, científico e filosófico, e
tradúceos correctamente ao galego e ao castelán.
Deduce o significado de palabras e expresións latinas non estudadas a
partir do contexto, ou de palabras ou expresións da súa lingua ou doutras
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linguas que coñeza.
Identifica  a  etimoloxía  e  coñece  o  significado  de  palabras  de  léxico
común e especializado do galego e do castelán.
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 ciéntifica.

Competencias
sociais e cívicas

Bloque 4. Literatura latina
Realiza comentarios de textos latinos e sitúaos no tempo, explicando a
súa estrutura, se a extensión da pasaxe o permite, e as súas características
esenciais, e identifica o xénero ao que pertencen.
Analiza  o  diferente  uso  que  se  fixo  dos  textos  latinos,  explorando  o
mantemento  dos  xéneros  e  os  temas  da  literatura  latina  mediante
exemplos da literatura contemporánea.
Recoñece  a  través  de  motivos,  temas  ou  personaxes  a  influencia  da
tradición  grecolatina  en  textos  de  autores/as  contemporáneos/as,  e
sérvese deles para comprender e explicar o mantemento dos xéneros e
dos  temas  procedentes  da  cultura  grecolatina,  describindo  os  seus
aspectos esenciais e os tratamentos que reciben.
Bloque 5. Textos
Aplica  os  coñecementos  adquiridos  para  realizar  comentarios
lingüísticos, históricos e literarios de textos.
Identifica o contexto social,  cultural  e históricos dos textos  propostos
partindo de referencias tomadas dos propios textos e asociándoas con
coñecementos adquiridos previamente.
Bloque 6. Léxico
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 ciéntifica.

Competencia  en
conciencia  e
expresión cultural

Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances.
Recoñece  e  distingue  a  partir  do  étimo  latino  termos  patrimoniais,
semicultismos e cultismos,e explica as evolucións que se producen nun
caso e no outro.
Realiza evolucións de termos latinos ao galego e castelán, aplicando as
regras  fonéticas  de  evolución,  e  recoñece  palabras  da  súa  lingua  que
sufriron  procesos  de  evolución  semántica,  valorando  a  relación  co
significado orixinal do étimo latino.
Bloque 4. Literatura latina
Nomea os aspectos máis salientables referentes á transmisión dos textos
clásicos ao longo do tempo.
Describe  as  características  esenciais  dos  xéneros  literarios  latinos,  e
identifica e sinala a súa presenza en textos propostos.
Realiza eixes cronolóxicos e sitúa neles autores, obras e outros aspectos
relacionados coa literatura latina.
Realiza comentarios de textos latinos e sitúaos no tempo, explicando a
súa estrutura, se a extensión da pasaxe o permite, e as súas características
esenciais, e identifica o xénero ao que pertencen.
Bloque 5. Textos
Aplica  os  coñecementos  adquiridos  para  realizar  comentarios
lingüísticos, históricos e literarios de textos.
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Identifica o contexto social,  cultural  e históricos dos textos  propostos
partindo de referencias tomadas dos propios textos e asociándoas con
coñecementos adquiridos previamente.
Recoñece e explica a partir de elementos formais o xénero e o propósito
do texto.
Bloque 6. Léxico
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 ciéntifica.
Recoñece e explica o significado dos helenismos e dos latinismos máis
frecuentes utilizados no léxico das linguas faladas en España, e explica o
seu significado a partir do termo de orixe.

3.  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE//  MÍNIMOS  ESIXIBLES//  TEMPORALIZACIÓN//

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.

Latín II 2º de bacharelato

Estándares de aprendizaxe Mínimos TEMPOR INST.
AVAL

Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances

LA2B1.1.1.  Recoñece  e  distingue  a
partir  do  étimo  latino  termos
patrimoniais,  semicultismos  e
cultismos, e explica as evolucións que
se producen nun e noutro caso.

Recoñece  e  distingue  a  partir  do
étimo  latino  termos  patrimoniais,
semicultismos e cultismos 1º TR. 1,2

LA2B1.2.1.  Realiza  evolucións  de
termos latinos ao galego e ao castelán,
aplicando  as  regras  fonéticas  de
evolución,  e recoñece palabras da súa
lingua  que  sufriron  procesos  de
evolución  semántica,  valorando  a
relación  co  significado  orixinal  do
étimo latino.

Realiza  evolucións  de  termos
latinos  ao  galego  e  ao  castelán,
aplicando  as  regras  fonéticas  de
evolución

1º TR.
2º TR
3º TR

1,2

LA2B1.2.2.  Explica  o  proceso  de
evolución de termos latinos ás linguas
romances, sinalando cambios fonéticos
comúns  a  distintas  linguas  dunha
mesma  familia,  e  ilustralo  con
exemplos.

Explica o proceso de evolución de
termos  latinos  ao  galego  e  ao
castelán

1º TR
2º TR
3º TR

1,2

Bloque 2. Morfoloxía
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Latín II 2º de bacharelato

Estándares de aprendizaxe Mínimos TEMPOR INST.
AVAL

LA2B2.1.1.  Nomea  e  describe  as
categorías,  e  sinala  os  trazos  que  as
distinguen.

Nomea e  describe  as  categorías  e
sinala os trazos que as distinguen

1º TR
2º TR
3º TR

1,2,3

LA2B2.2.1.  Identifica  e  distingue  en
palabras  propostas  os  seus  formantes,
diferenciando  lexemas  e  morfemas,  e
procurando  exemplos  noutros  termos
nos que estean presentes.

Identifica en palabras propostas os
seus  formantes,  diferenciando
lexemas e morfemas

1º TR
2º TR
3º TR

1,2,3

LA2B2.3.1.  Analiza  morfoloxicamente
palabras  presentes  nun  texto  latino,
identifica  correctamente  os  seus
formantes e sinala o seu enunciado.

Analiza morfoloxicamente palabras
presentes  nun  texto  latino,
identifica  correctamente  os  seus
formantes e sinala o seu enunciado.

1º TR
2º TR
3º TR

1,2,3

LA2B2.4.1. Identifica con seguridade e
axudándose do dicionario calquera tipo
de  formas  nominais  e  pronominais,
declínaas e sinala o seu equivalente en
galego e en castelán.

Identifica  con  seguridade  e
axudándose do dicionario calquera
tipo  de  formas  nominais  e
pronominais,  declínaas  e  sinala  o
seu  equivalente  en  galego  e  en
castelán.

1º TR
2º TR
3º TR

1,2,3

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

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

1º TR
2º TR
3º TR

1,2,3

LA2B2.5.1. Identifica con seguridade e
axudándose co dicionario calquera tipo
de formas verbais, conxúgaas e sinala o
seu equivalente en galego e en castelán

Identifica  con  seguridade  e
axudándose co dicionario calquera
tipo de formas verbais,  conxúgaas
e  sinala  o  seu  equivalente  en
galego e en castelán

1º TR
2º TR
3º TR

1,2,3

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

Aplica  os  seus  coñecementos  da
morfoloxía  verbal  latina  para
realizar  traducións  axudándose  do
dicionario.

1º TR
2º TR
3º TR

1,2,3

Bloque 3. Sintaxe

LA2B3.1.1.  Utiliza  axeitadamente  a
análise  da  sintaxe  nominal  e
pronominal  dun  texto  para  efectuar
correctamente a súa tradución.

Utiliza  axeitadamente  a  análise  da
sintaxe  nominal  e  pronominal  dun
texto  para  efectuar  correctamente  a
súa tradución.

1º TR
2º TR
3º TR

1,2,3
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Latín II 2º de bacharelato

Estándares de aprendizaxe Mínimos TEMPOR INST.
AVAL

LA2B3.2.1.  Recoñece,  distingue  e
clasifica  os  tipos  de  oracións  e  as
construcións  sintácticas  latinas,  e
relaciónaas  con  construcións  análogas
existentes noutras linguas que coñeza.

Recoñece,  distingue e  clasifica  os
tipos de oracións e as construcións
sintácticas  latinas,  e  relaciónaas
con  construcións  análogas
existentes no galego e castelán.

1º TR
2º TR.
3º TR

1,2,3

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.

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.

1º TR
2º TR
3º TR

1,2,3

LA2B3.4.1.  Define  e  comprende  os
conceptos  de  oración  composta,
coordinación  e  subordinación,  sinala
exemplos nos textos e recoñece os tipos
de  oracións  compostas,  tanto
coordinadas  como  subordinadas,  así
como os nexos que as caracterizan.

Define e comprende os  conceptos
de oración composta, coordinación
e  subordinación,  sinala  exemplos
nos  textos  e  recoñece  os  tipos  de
oracións  compostas,  tanto
coordinadas  como  subordinadas,
así  como  os  nexos  que  as
caracterizan.

2º TR
3º TR 1,2,3

LA2B3.5.1.  Identifica  formas  non
persoais  do  verbo  en  frases  e  textos,
tradúceas  correctamente  e  explica  as
súas funcións.

Identifica  formas  non  persoais  do
verbo en frases e textos, tradúceas
correctamente  e  explica  as  súas
funcións.

1º TR
2º TR
3º TR

1,2,3

Bloque 4. Literatura latina

LA2B4.1.1.  Nomea  os  aspectos  máis
salientables  referentes  á  transmisión
dos textos clásicos ao longo do tempo.

Nomea  os  aspectos  máis
salientables  referentes  á
transmisión dos textos  clásicos  ao
longo do tempo

1º TR. 1,2

LA2B4.2.1. Describe as características
esenciais dos xéneros literarios latinos,
e identifica e sinala a súa presenza en
textos propostos.

Describe  as  características
esenciais  dos  xéneros  literarios
latinos.

1º TR
2º TR
3º TR

1,2,3

LA2B4.3.1. Realiza eixes cronolóxicos
e  sitúa  neles  autores,  obras  e  outros
aspectos  relacionados  coa  literatura
latina.

Realiza  eixes cronolóxicos e sitúa
neles  autores e obras da literatura
latina.

1º TR
2º TR
3º TR

1,2

LA2B4.3.2.  Nomea  autores
representativos  da  literatura  latina,

Nomea  autores  representativos  da
literatura  latina,  encádraos  no  seu

1º TR.
2º TR. 1,2,3



147

IES FRANCISCO
AGUIAR

DEPARTAMENTO DE LATÍN
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2022-2023

Latín II 2º de bacharelato

Estándares de aprendizaxe Mínimos TEMPOR INST.
AVAL

encádraos  no  seu  contexto  cultural,  e
cita  e  explica  as  súas  obras  máis
coñecidas.

contexto cultural, e cita e explica as
súas obras máis coñecidas.

3º TR.

LA2B4.4.1.  Realiza  comentarios  de
textos  latinos  e  sitúaos  no  tempo,
explicando  a  súa  estrutura,  se  a
extensión da pasaxe o permite, e as súas
características  esenciais,  e  identifica  o
xénero ao que pertencen.

   Identifica  as  características
esenciais  de  textos  latinos  e  o
xénero ao que pertencen.

1º TR.
2º TR
3º TR

1,2,3

LA2B4.5.1.  Analiza  o  diferente  uso
que  se  fixo  dos  textos  latinos,
explorando o mantemento dos xéneros
e os temas da literatura latina mediante
exemplos da literatura contemporánea.

Identifica  o  mantemento  dos
xéneros  e  os  temas  da  literatura
latina  mediante  exemplos  da
literatura contemporánea

2º TR
3º TR

1,2

LA2B4.5.2.  Recoñece  a  través  de
motivos,  temas  ou  personaxes  a
influencia  da  tradición  grecolatina  en
textos  de  autores/as
contemporáneos/as,  e  sérvese  deles
para  comprender  e  explicar  o
mantemento  dos  xéneros  e  dos  temas
procedentes  da  cultura  grecolatina,
describindo os seus aspectos esenciais e
os tratamentos que reciben.

Recoñece  a  través  de  motivos,
temas  ou  personaxes  a  influencia
da  tradición  grecolatina  en  textos
de autores/as contemporáneos/as.

2º TR
3º TR

1,2

Bloque 5. Textos

LA2B5.1.1.  Utiliza  adecuadamente  a
análise  morfolóxica  e  sintáctica  de
textos  latinos  para  efectuar
correctamente a súa tradución.

Utiliza  adecuadamente  a  análise
morfolóxica  e  sintáctica  de  textos
latinos para efectuar correctamente
a súa tradución.

1º TR
2º TR
3º TR

1,2,3

LA2B5.2.1.  Utiliza  con  seguridade  e
autonomía  o  dicionario,  analizando  e
valorando correctamente a información
gramatical que proporciona, e identifica
en  cada  caso  o  termo máis  acaído  na
lingua propia, en función do contexto e
do  estilo  empregado  polo  autor,  para
unha correcta tradución do texto.

Utiliza con seguridade e autonomia
o dicionario

1º TR
2º TR
3º TR

1,2,3

LA2B5.3.1.  Aplica  os  coñecementos
adquiridos  para  realizar  comentarios
lingüísticos,  históricos  e  literarios  de
textos.

Aplica os coñecementos adquiridos
para  realizar  comentarios
lingüísticos dos textos.

2º TR
3º TR.

1,2,3
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Latín II 2º de bacharelato

Estándares de aprendizaxe Mínimos TEMPOR INST.
AVAL

LA2B5.4.1. Identifica o contexto social,
cultural e histórico dos textos propostos
partindo  de  referencias  tomadas  dos
propios  textos  e  asociándoas  con
coñecementos adquiridos previamente.

Identifica  o  contexto  social,
cultural e histórico dos textos

1º TR.
2º TR.
3º TR.

1,3

LA2B5.5.1. Recoñece e explica a partir
de  elementos  formais  o  xénero  e  o
propósito do texto.

Recoñece  o  xénero  e  o  propósito
do texto

1º TR
2º TR
3º TR

1,2,3

Bloque 6. Léxico

LA2B6.1.1. Identifica e explica termos
do  léxico  literario,  científico  e
filosófico, e tradúceos correctamente ao
galego e ao castelán.

Identifica  e  explica  termos  do
léxico  literario,  científico  e
filosófico latino.

1º TR
2º TR
3º TR

1,2

LA2B6.2.1.  Deduce  o  significado  de
palabras  e  expresións  latinas  non
estudadas  a  partir  do  contexto,  ou  de
palabras ou expresións da súa lingua ou
doutras linguas que coñeza.

Deduce o significado de palabras e
expresións latinas non estudadas a
partir  do contexto,  ou de palabras
ou expresións da súa lingua.

1º TR
2º TR
3º TR

1,2,3

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

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

1º TR
2º TR
3º TR

1,2

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.

Comprende  e  explica  locucións  e
expresións  latinas  que  se
mantiveron  na  linguaxe  literaria,
xurídica,  filosófica,  técnica,
relixiosa, médica e científica.

1º TR
2º TR
3º TR

1,2,3

LA2B6.4.1.  Recoñece  e  explica  o
significado  dos  helenismos  e  dos
latinismos máis frecuentes utilizados no
léxico das linguas faladas en España, e
explica  o  seu  significado  a  partir  do
termo de orixe.

Recoñece  e  explica  o  significado
dos  helenismos  e  dos  latinismos
máis frecuentes

1º TR
2º TR
3º TR

1,2,3

4. CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
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UNIDADE 1.

Contidos

Morfoloxía:
1- Revisión da declinación de substantivos da 1ª e 2ª declinación.

1.1.Estudo das formas menos usuais da 1ª e 2ª declinación.
            1.2. Palabras con declinación incompleta.

1.3.Formación anómala dalgúns casos na segunda declinación.

2- Revisión da flexión dos adxectivos.
Primeira e segunda declinación: adxectivos de tres terminacións.

3.Formación de adverbios a partir de adxectivos.
Formación de adverbios de modo a partir de adxectivos de tres terminacións.

Sintaxe
1- Formas nominais do verbo: os participios.

1.1. Usos nominais e verbais.
1.2. A construción concertada, absoluta e absoluta nominal.

2- Revisión e afondamento na sintaxe casual.
2.1.O nominativo. O vocativo.

            2.2. O locativo
3- Compoñentes esenciais da oración simple. Tipos de oracións.

3.1.Suxeito e predicado. Casos de omisión do suxeito.
3.2.Predicados nominais e predicados verbais.
3.3. Tipos de oracións.

4-  A concordancia
4.1.Suxeito e predicado // Substantivo e adxectivo// Substantivo e aposición
4.2.Ad sensum.

Literatura latina
1- Transmisión da literatura latina.

1.1. Disciplinas que interveñen no estudo dos textos e a súa transmisión.
       Paleografía, codicoloxía, lingüística.
1.2.Materiais de soporte dos textos literarios: taboas, papiros e pergamiños.
1.3. Formato dos libros: o volume e o códice
1.4. Os tipos de escritura. A impresión dos escritos.
1.5. O proceso de transmisión dende a Antigüidade ata o mundo contemporáneo.

Textos
Tradución e interpretación de textos latinos.

Léxico
Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario
Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
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Coñecer os modelos da 1ª e 2ª declinación
e as súas formas menos usuais.

Coñecer  o  modelo  de  declinación  dos
adxectivos acabados en –US/A/UM.

Recoñecer  os  adverbios  derivados  de
adxectivos da 1ª clase.

Coñecer,  identificar  e  distinguir  os
formantes das palabras.

Coñecer as categorías gramaticais.

Recoñecer os participios e os seus valores
sintácticos.

Recoñecer  e  aplicar  os  valores  do
nominativo e vocativo.

Identificar o caso locativo e o seu uso.

Coñecer  os  constituintes  esenciais  da
oración. Tipos de oracións.

Coñecer  os  principais  tipos  de
concordancia.

Enumerar  os  principais  factores  da
transmisión  da  literatura  latina  ao  longo
dos  períodos  históricos  e  describir  os
soportes  da escritura na Antigüidade e  a
súa  conservación e evolución.

Coñecer  a  historia  da  transmisión  da
literatura latina.

Analizar e traducir textos latinos orixinais.

Coñecer,  identificar  e  traducir  termos
latinos  pertencentes  ao  vocabulario
especializado: léxico literario.

Declina  correctamente  palabras  da  1ª  e  2ª
declinación.
Identifica as formas menos usuais da 1ª e 2ª
declinación.
Recoñece e declina correctamente adxectivos
da 1ª clase.
Forma  e  identifica  adverbios  derivados  de
adxectivos da 1ª clase.
Nomea e describe as categorías, e sinala os
trazos que as distinguen.
Identifica e distingue en palabras propostas
os seus formantes,  diferenciando lexemas e
morfemas,  e  procurando  exemplos  noutros
termos nos que estean presentes.
Identifica  os  participios  en  frases  e  textos,
tradúceos  correctamente  e  explica  as  súas
funcións.
Recoñece as construcións de participio.
Identifica  os  valores  sintácticos  do
nominativo e vocativo.
Recoñece as formas e o significado do caso
locativo.
Diferencia  os  compoñentes  esenciais  dunha
oración simple.
Identifica os principais tipos de concordancia.
Distingue os tipos de oracións.
Identifica  os  materiais  e  formas  que
presentaba o libro na Antigüidade.
Nomea  os  aspectos  máis  salientables
referentes  á transmisión dos textos clásicos
ao longo do tempo.
Coñece o significado das edicións críticas.
Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica
e  sintáctica  de  textos  latinos  para  efectuar
correctamente a súa tradución.
Utiliza  con  seguridade  e  autonomía  o
dicionario,  analizando  e  valorando
correctamente a información gramatical que
proporciona,  e  identifica  en  cada  caso  o
termo  máis  acaído  na  lingua  propia,  en
función do contexto  e do estilo  empregado
polo autor, para unha correcta tradución do
texto.
 Identifica  e  explica  termos  do  léxico
literario.
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UNIDADE 2.

Contidos

Morfoloxía
1- Revisión da morfoloxía da  terceira declinación segundo os temas da raíz

1.1. Recoñecemento do nominativo de singular dos temas en consoante
1.2. Estudo de casos illados (vis, bos, senex ).
1.3. Os temas en –I ou parisílabos. Os temas mixtos.

            1.4. Recoñecemento das formas menos usuais e irregulares.

2-  Revisión da morfoloxía da cuarta e quinta declinacións. Interferencia da 4ª coa 2ª
declinación: o substantivo “domus”.

3- Terceira declinación: adxectivos parisílabos, imparisílabos e mixtos.

4- Os adverbios derivados de adxectivos da 2ª clase.

5- As principais preposicións latinas. As preposicións impropias “causa” e “gratia”.

Sintaxe
1- Principais funcións do caso Acusativo.

2- Principais valores de CUM.

3- A oración simple e a oración composta.
3.1. A oración simple. A oración interrogativa directa.
3.2. A oración composta: oracións coordinadas e xustapostas
3.3. As conxuncións coordinantes.
3.4.Oracións coordinadas: copulativas, disxuntivas, adversativas, causais e 
      ilativas.

Literatura Latina
1- O teatro en Roma: historia do teatro romano e principais xéneros teatrais.

1.1. Orixes do teatro latino. Atelana, mimo, pantomima
            1.2. As representacións teatrais.

1.3. Comedia: Palliata, Togata.
            1.4. Características da Fabula Palliata.
            1.5. As comedias de Plauto.

O latín, orixe das linguas romances
Mantemento  de  elementos  lingüísticos  latinos  nas  linguas  modernas:  palabras
patrimoniais, cultismos e semicultismos.

Textos
Tradución e interpretación de textos latinos.

Léxico
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Ampliación de vocabulario básico latino: léxico científico e filosófico.

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

Coñecer  os  casos  e  as  desinencias  da
terceira, cuarta e quinta declinación latina.

Coñecer  as  principais  particularidades  da
3ª,  4ª  e  5ª  declinación  e  as  súas  formas
menos usuais e irregulares.

Coñecer os adxectivos da 2ª clase: tipos e
declinación.

Recoñecer  os  adverbios  derivados  de
adxectivos da 2ª clase.

Coñecer as formas,  significado e uso das
preposicións latinas.

Identificar as funcións do caso Acusativo.
Diferenciar os distintos valores da partícula
CUM.

Definir, comprender,  recoñecer e traducir
correctamente  os  diferentes  tipos  de
oracións  simples e de oracións compostas
coordinadas.

Coñecer as características e a evolución do
teatro latino,  así  como os seus  principais
autores, obras máis representativas as súas
influencias na literatura posterior.

Distinguir  e  identificar  palabras
patrimoniais, cultismos e semicultismos.

Coñecer,  identificar  e  traducir  termos
latinos  pertencentes  ao  vocabulario
especializado:  léxico  científico  e
filosófico.

Realizar  a  tradución  e  interpretación  de
textos latinos orixinais.

Declina correctamente palabras da 3ª, 4ª e
5ª declinación.
Identifica as formas menos usuais da 3ª,  4ª
e 5ª declinación.
Recoñece  e  declina  correctamente
adxectivos da 2ª clase.
Forma e identifica adverbios derivados de
adxectivos da 2ª clase.

Identifica  e  traduce  correctamente  as
diferentes preposicións latinas.

Recoñece e aplica os valores do Acusativo.
Recoñece e aplica os principais valores de
CUM.
Define  e  comprende  os  conceptos  de
oración simple e de oración composta por
coordinación.  Coñece  os  modelos  de
coordinación en latín.
Traduce con corrección oracións simples e
oracións compostas por coordinación.

Coñece  os  elementos  esenciais,  as
características  e  a  evolución   do  teatro
latino  así  como  os  principais  autores  e
obras. Identifica e sinala a súa presenza en
textos propostos.

Recoñece  e  distingue  a  partir  do  étimo
latino termos patrimoniais, semicultismos
e cultismos, e explica as evolucións que se
producen nun e noutro caso.

Identifica  e  explica  termos  do  léxico
científico  e  filosófico  e  tradúceos
correctamente ao galego e castelán.
Utiliza  adecuadamente  a  análise
morfolóxica e sintáctica de textos latinos
para  efectuar  correctamente  a  súa
tradución.
Utiliza  con  seguridade  e  autonomía  o
dicionario,  analizando  e  valorando
correctamente  a  información  gramatical
que proporciona, e identifica en cada caso
o termo máis acaído na lingua propia, en
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función do contexto e do estilo empregado
polo  autor,  para  unha  correcta  tradución
do texto.

UNIDADE 3.

Contidos

Morfoloxía
1- Revisión dos graos do adxectivo.

1.1.O comparativo e o superlativo: formación e declinación.
1.2. Comparativos e superlativos irregulares.

2- Revisión da flexión verbal regular.
            2.1.Modos: indicativo, subxuntivo e imperativo.
            2.2.Tempos de presente e de perfecto.
            2.3. Formación do tema de perfecto
            2.4.Voces: activa e pasiva.
            2.5.O tema de supino.

3- Os verbos depoñentes e semidepoñentes.

Sintaxe
1- Revisión e afondamento na sintaxe casual: O Xenitivo.
2-Principais valores de UT.

Literatura latina
1- A poesía lírica latina.

5.1.  Orixes e orixinalidade da poesía  lírica latina.
5.2.  Características do xénero.
5.3. Autores líricos:  Horacio e Catulo.

O latín, orixe das linguas romances
Evolución fonética, morfolóxica e semántica do latín ao galego e castelán.
Evolución dos grupos consonánticos iniciais.

Léxico
Etimoloxía e orixe das palabras da propia lingua.

Textos
Tradución e interpretación de textos latinos.

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

Coñecer  a  morfoloxía  e  a  sintaxe  do Forma  correctamente  o  comparativo  e
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comparativo e o superlativo.

Identificar as funcións do caso Xenitivo.

Recoñecer os procedementos morfolóxicos
na  formación  dos  distintos  tipos  de
perfecto.

Identificar, conxugar, traducir e efectuar a
retroversión  de  todas  as  formas  verbais
regulares latinas.

Identificar  as  formas  e  usos  dos  verbos
depoñentes e semidepoñentes.

Coñecer e aplicar as regras da evolución
fonética  e  recoñecer  os  procesos  de
evolución semántica do latín ao galego e
ao castelán, partindo dos étimos latinos.

Coñecer  as características  e  evolución da
poesía lírica así como os principais autores,
as  obras  máis   representativas  e  a  súa
influencia na literatura posterior.

Realizar  a  tradución  e  interpretación  de
textos latinos orixinais.

superlativo.
Declina adxectivos en grao comparativo e
superlativo
Coñece  os  comparativos  e  superlativos
irregulares.
Identifica as funcións dos comparativos e
superlativos na tradución de textos.
Recoñece  e  aplica  os  valores  do  caso
Xenitivo.
Recoñece os procedementos morfolóxicos
na  formación  dos  distintos  tipos  de
perfecto.
Identifica con seguridade e axudándose co
dicionario calquera tipo de formas verbais,
conxúgaas  e  sinala  o seu equivalente  en
galego e en castelán.

Conxuga  correctamente  verbos  regulares
en voz activa e pasiva.

Identifica as formas dos verbos depoñentes
e semidepoñentes.
Traduce correctamente formas dos verbos
depoñentes  e  semidepoñentes  nos  textos
propostos.

Realiza  evolucións  de  termos  latinos  ao
galego e ao castelán, aplicando as regras
fonéticas  de  evolución,  e  recoñece
palabras  da  súa  lingua  que  sufriron
procesos  de  evolución  semántica,
valorando  a  relación  co  significado
orixinal do étimo latino.

Coñece as características da lírica latina e
os autores máis representativos. Identifica
e  sinala  a  súa  presenza  nos  textos
propostos.

Utiliza  adecuadamente  a  análise
morfolóxica e sintáctica de textos latinos
para  efectuar  correctamente  a  súa
tradución

UNIDADE 4.

Contidos
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Morfoloxía
1- Características da flexión pronominal.

2- Revisión da flexión dos pronomes persoais, demostrativos e posesivos.
1.1.Uso dos pronomes-adxectivos demostrativos.

3- A flexión dos pronomes-adxectivos interrogativos, indefinidos.

4- Os numerais
4.1.Numerais cardinais. Variables e invariables.
4.2.Declinación de cardinais variables.
4.3.Numerais ordinais. Formación e declinación.

5- A negación.

Sintaxe
1- O infinitivo: usos nominais e verbais.

2- Revisión e afondamento na sintaxe casual: o dativo.

3- Principais valores de NE.

Literatura latina
1- A épica latina

1.1. Características do xénero.
1.2. Influencias da épica de Homero
1.3 Virxilio e A Eneida

O latín, orixe das linguas romances
 Evolución fonética, morfolóxica e semántica do latín ao galego e ao castelán.

Textos
Tradución e interpretación de textos latinos.

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

Identificar,  declinar  correctamente  e
traducir  todas  as  formas  nominais  e
pronominais.
Recoñecer  as  funcións  dos  pronomes  na
tradución.
Coñecer  e  aplicar  os  coñecementos  da
sintaxe  nominal  e  pronominal  para  a
tradución de textos latinos.
Traducir correctamente a negación.

Identificar a morfoloxía do infinitivo.

Identifica  e  declina  correctamente  os
pronomes latinos.
Recoñece  as  funcións  dos  pronomes  na
tradución.
Utiliza axeitadamente a análise da sintaxe
nominal  e  pronominal  dun  texto  para
efectuar correctamente a súa tradución.

Traduce correctamente a negación.

Identifica a morfoloxía do infinitivo.
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Recoñecer  o uso e o significado en cada
contexto  sintáctico  das  formas  de
infinitivo.

Identificar  e  traducir  correctamente  as
formas do infinitivo.

Recoñecer  e  aplicar  os  valores  do  caso
Dativo.

Recoñecer  e  aplicar  os  principais  valores
de NE.

Coñecer as características da épica latina e
as obras e  autores máis representativos e a
súa influencia na literatura posterior.

Coñecer e aplicar as regras da evolución
fonética  e  recoñecer  os  procesos  de
evolución semántica do latín ao galego e
ao castelán, partindo dos étimos latinos.

Realizar  a  análise  morfolóxica  das
palabras dun texto latino e enuncialas.

Recoñece  o  uso  e  o  significado  en  cada
contexto  sintáctico  das  formas  de
infinitivo.

Identifica  e  traduce  correctamente  as
formas do infinitivo.

Recoñece  e  aplica  os  valores  do  caso
Dativo.

Recoñece e aplica os principais valores de
NE.
Coñece as características esenciais da épica
latina  e  as   obras  e  autores  máis
representativos.  Identifica  e  sinala  a  súa
presenza nos textos propostos.

Realiza  evolucións  de  termos  latinos  ao
galego  e  castelán,  aplicando  as  regras
fonéticas  de  evolución,  e  recoñece
palabras  da  súa  lingua  que  sufriron
procesos  de  evolución  semántica,
valorando  a  relación  co  significado
orixinal do étimo latino.

Analiza  morfoloxicamente  palabras
presentes  nun  texto  latino,  identifica
correctamente os seus formantes e sinala o
seu enunciado.
Aplica  os  seus  coñecementos  da
morfoloxía  nominal  e  pronominal  latina
para  realizar  traducións  e  retroversións,
axudándose do dicionario.

UNIDADE 5

Contidos

Morfoloxía
1-  Os verbos irregulares: SUM e os seus compostos POSSUM e PROSUM.

Formación e conxugación. Os verbos defectivos.
Sintaxe
1- A subordinación.

1.1.Principais conxuncións subordinantes.
1.2.O uso dos modos verbais.
1.3.A consecutio temporum.
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2- Oracións substantivas ou completivas.
2.1.Oracións de infinitivo.
2.2.Oracións en subxuntivo (Ut, Ne).
2.3.Oracións en indicativo (quod).
2.4.Oracións interrogativas indirectas.

3- A oración subordinada de infinitivo.

4- A construción persoal de infinitivo.

5- Revisión e afondamento na sintaxe casual: o ablativo.

6- Principais valores de QUOD.
Léxico
1-  Locucións e expresións latinas incorporadas á linguaxe coloquial e á literaria.

1.1. Locucións e expresións latinas incorporadas á linguaxe coloquial.
1.2. Locucións e expresións latinas incorporadas á linguaxe culta e literaria.

Linguaxe literaria, xurídica, científica.
Textos
Tradución  e interpretación de textos latinos.

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

Identificar, conxugar, traducir e efectuar a
retroversión de todas as formas dos verbos
irregulares SUM, POSSUM e PROSUM e
os verbos defectivos.
Coñecer  as  principais  irregularidades
destes verbos.

Recoñecer  e  clasificar  as  oracións  e  as
construcións sintácticas latinas.

Definir,  comprender  e  recoñecer  os
diferentes  tipos  de  oracións  compostas
subordinadas.

Identificar  os  tipos  de  oracións
subordinadas substantivas.

Coñecer  a  formación,  as  características
sintácticas e os principais usos da oración
subordinada de infinitivo.

Identificar  a  construción  persoal  de
infinitivo.

Identifica con seguridade e axudándose co
dicionario  as   formas  dos  verbos
irregulares SUM, POSSUM e PROSUM e
os verbos defectivos, conxúgaas e sinala o
seu equivalente en galego e en castelán.

Recoñece, distingue e clasifica os tipos de
oracións  e  as  construcións  sintácticas
latinas,  e  relaciónaas  con  construcións
análogas  existentes  noutras  linguas  que
coñeza.
Define  e  comprende  os  conceptos  de
oración composta e subordinación, sinala
exemplos  nos textos  e  recoñece  os tipos
de  oracións  compostas  subordinadas,  así
como os nexos que as caracterizan.
Coñece a formación e os principais usos da
subordinación  substantiva  con
conxuncións.
Identifica  as  formas  e  recoñece  as
características  sintácticas  e  os  principais
usos da oración subordinada de infinitivo.
Identifica  os  elementos  da  construción
persoal de infinitivo.
Traduce  correctamente  a  construción
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Identificar as funcións do ablativo.

Recoñecer  e  aplicar  os  principais  valores
de QUOD.
Coñecer  o  significado  das  principais
locucións  latinas  de  uso  actual  e  saber
empregalas nun contexto axeitado.

Utilizar  o  dicionario,  analizar  e  valorar
correctamente  a  información  gramatical
que proporciona e procurar o termo máis
acaído na lingua propia para a tradución
do texto.

persoal de infinitivo.
Recoñece e aplica os valores do ablativo.
Coñecer os principais valores de QUOD.
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.
Utiliza  con  seguridade  e  autonomía  o
dicionario,  analizando  e  valorando
correctamente  a  información  gramatical
que proporciona, e identifica en cada caso
o termo máis acaído na lingua propia, en
función do contexto e do estilo empregado
polo  autor,  para  unha  correcta  tradución
do texto.

UNIDADE 6.

Contidos

Morfoloxía
1- O relativo QUI/QUAE/QUOD. Os relativos compostos.

Sintaxe
1- Oracións adxectivas ou de relativo.

1.1.Relación do pronome co antecedente.
1.2.Adxectivas en indicativo e adxectivas en subxuntivo.
1.3. Uso adxectivo do relativo.

Literatura latina
1- A historiografía.

1.1.Analistas e historiadores.
1.2.Grandes épocas e autores: César, Salustio, Livio, Tácito.
1.3. Ab Urbe Condita de Tito Livio.

O latín, orixe das linguas romances.
Evolución fonética, morfolóxica e semántica do latín ao galego e ao castelán.

Textos
Comentario e análise histórica, lingüística e literaria de textos latinos orixinais.

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

Recoñecer as formas e uso dos relativos.
Identificar  a  forma,  recoñecer  as
características  sintácticas  e  os  principais

Recoñece as formas e o uso dos relativos.
Identifica  a  forma,  recoñece  as
características  e  os  principais  usos  da
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usos da oración subordinada de relativo.
Identificar  e  traducir  correctamente  o
adxectivo relativo.

Identificar  e  comentar  os  elementos
esenciais,  as características  e a  evolución
da historiografía  latina,  así  como os seus
principais autores e obras e a súa influencia
na literatura posterior.

Coñecer e aplicar as regras da evolución
fonética  e  recoñecer  os  procesos  de
evolución semántica do latín ao galego e
ao castelán, partindo dos étimos latinos.

Realizar  comentarios  lingüísticos,
históricos e literarios de textos de autores
latinos.

oración subordinada de relativo.
Identifica  e  traduce  con  corrección  as
formas do adxectivo relativo.

Coñece as características da historiografía
latina, así como dos seus autores e obras
máis representativas e a súa influencia na
literatura posterior.

Explica o proceso de evolución de termos
latinos  ás  linguas  romances,  sinalando
cambios  fonéticos  comúns  a  distintas
linguas dunha mesma familia,  e ilustralo
con exemplos.
Aplica  os  coñecementos  adquiridos  para
realizar  comentarios  lingüísticos,
históricos e literarios de textos

UNIDADE 7.

Contidos

Morfoloxía
1- Os substantivos verbais: xerundio e supino.

Sintaxe
1-  Sintaxe do xerundio e supino.

2- As oracións interrogativas
2.1. As interrogativas directas
2.2. As interrogativas indirectas

3- Os complementos de lugar
3.1. Expresión do lugar “de donde”
3.2. Expresión do lugar “a donde”
3.3. Expresión do lugar “por donde”
3.4. Expresión do lugar “en donde”

Literatura latina
1- Oratoria.

1.1. A retórica e a oratoria
1.2. Principais características da oratoria latina.
1.3. O valor da oratoria en Roma.
1.4. A oratoria preciceroniana.
1.5. A oratoria ciceroniana.
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1.6. A oratoria postciceroniana.

Textos
Coñecemento do contexto social, cultural e histórico dos textos traducidos.

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

Identificar, conxugar, traducir e efectuar a
retroversión  das  formas  de  xerundio  e
supino.
Coñecer  as  funcións  das  formas  non
persoais do verbo: xerundio e supino.

Coñecer  as  distintas  formas  de
interrogativas.
Coñecer a formación e os principais usos
da subordinación interrogativa.

Coñecer  os  diferentes  tipos  de
complementos de lugar.

Coñecer as características e a evolución da
oratoria latina.

Coñecer  a  obra  oratoria  e  retórica    de
Cicerón.

Coñecer  o  contexto  social,  cultural  e
histórico dos textos traducidos.

Aplica  os  seus  coñecementos  da
morfoloxía  verbal  latina  para  realizar
traducións  e  retroversións  das formas de
xerundio e supino.
Identifica con seguridade e axudándose co
dicionario calquera tipo de formas verbais,
conxúgaas  e  sinala  o seu equivalente  en
galego e en castelán.
Identifica formas non persoais do verbo en
frases e textos, tradúceas correctamente e
explica as súas funcións.

Identifica  os  distintos  tipos  de  oracións
interrogativas.
Coñece a formación e os principais usos da
subordinación interrogativa.

Identifica  os  diversos  tipos  de
complementos de lugar.
Identifica  e  comenta  os  elementos
esenciais,  as características  e a  evolución
da oratoria latina.
Coñece  as  principais  obras  de  oratoria  e
retórica de Cicerón.
Identifica  o  contexto  social,  cultural  e
histórico dos textos propostos partindo de
referencias  tomadas dos propios textos e
asociándoas con coñecementos adquiridos
previamente.

UNIDADE 8.

Contidos

Morfoloxía
1- Os adxectivos verbais: o xerundivo

2- A conxugación perifrástica: activa e pasiva.
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Sintaxe
1- Os usos sintácticos do xerundivo.

2 – Valores da voz perifrástica activa e pasiva.

3- As oracións subordinadas substantivas introducidas por nexos
3.1. Subordinadas introducidas por UT/NE
3.2. Subordinadas introducidas por QUOD
3.3. Subordinadas introducidas por QUIN, QUOMINUS.

Literatura latina
A poesía didáctica: a Fábula.

Textos
Identificación das características formais dos textos.

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

Coñecer  as  funcións  das  formas  non
persoais do verbo: o xerundivo
Identificar  e  recoñecer  o  uso  e  o
significado en cada contexto do xerundivo.

Recoñecer as formas, o significado e o uso
da conxugación perifrástica.
Recoñecer  os  principais  nexos  da
subordinación substantiva.

Coñecer  as  características  do  xénero
didáctico e, en especial da fábula.
Coñecer  os  autores  e  obras  máis
representativas  do  xénero   e  a  súa
influencia na literatura posterior.

Identificar  as  características  formais  dos
textos.

Identifica o xerundivo en frases e textos,
tradúceo correctamente e explica as súas
funcións.

Recoñece as formas, o significado e o uso
da conxugación perifrástica.
Aplica  os  seus  coñecementos  da
morfoloxía   verbal  latina  para  realizar
traducións e retroversións, axudándose do
diccionario.

Recoñece  os  principais  nexos  da
subordinación substantiva.
Identifica  a  forma  e  recoñece  as
características  sintácticas  e  os  principais
usos da subordinación con conxunción.
Coñece  as  características  da  poesía
didáctica, en especial da fábula.
Coñece  os  autores  e  obras  máis
representativos do xénero.

Recoñece e explica a partir  de elementos
formais o xénero e o propósito do texto.

UNIDADE 9.

Contidos

Morfoloxía
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1-Os Verbos irregulares: FERO, EO e os seus compostos.
Formación, características, conxugación e tradución.

Sintaxe
1- As oracións subordinadas adverbiais.

2- As oracións subordinadas finais:
2.1. Principais nexos
2.2. O modo verbal
2.3. Tradución
2.4. Xiros con valor final

4- As oracións subordinadas consecutivas.
4.1. Principais nexos.
4.2. O modo verbal
4.3. Tradución

Léxico
Etimoloxía e orixe das palabras da propia lingua.

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

Coñecer as formas e o uso do verbo FERO
e os seus compostos.
 Coñecer as formas e o uso do verbo EO e
os seus compostos.
Recoñecer  os  distintos  tipos  de  oracións
subordinadas adverbiais.
 Recoñecer as características sintácticas e
os principais usos das subordinadas finais e
consecutivas.

Recoñecer  os  elementos  léxicos  latinos
que  permanecen  nas  linguas  dos/das
estudantes.
Conxugar  e  traducir  correctamente  as
formas dos verbos Fero e Eo e dos seus
compostos.
Coñecer  as  principais  irregularidades
destes verbos.
Distinguir  as  semellanzas  e  diferenzas
entre a subordinación adverbial latina e as
linguas romances.
Identificar  e  recoñecer  as  características
sintácticas das oracións adverbiais finais.
Identificar e recoñecer os xiros con valor
final.

Aplica  os  seus  coñecementos  da
morfoloxía  verbal  latina  para  realizar
traducións e retroversións, axudándose do
dicionario.
Coñece  e  traduce  con  corrección  as
formas do verbo EO e do verbo FERO.
Recoñece  as  características  sintácticas  e
os principais usos das subordinadas finais
e consecutivas.

Deduce  o  significado  de  palabras  e
expresións latinas  non estudadas  a partir
do contexto, ou de palabras ou expresións
da  súa  lingua  ou  doutras  linguas  que
coñeza.
Identifica  a  etimoloxía  e  coñece  o
significado de palabras de léxico común e
especializado do galego e do castelán.
Distingue  as  semellanzas  e  diferenzas
entre a subordinación adverbial latina e as
linguas romances.
Identifica  e  recoñece  as  características
sintácticas das oracións adverbiais finais.
Identifica  e  recoñece  os  xiros  con  valor
final.
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UNIDADE 10.

Contidos

Morfoloxía
1- Verbos irregulares: Volo, Nolo, Malo.

Sintaxe
1- As oracións subordinadas condicionais.

2.1. Principais nexos de subordinación
2.2. Tempos e modos nas subordinadas condicionais
2.3. Condicionais reais
2.4. Condicionais potenciais.
2.5. Condicionais irreais.
2.6. Tradución

2- As oracións subordinadas concesivas.
3.1. Principais nexos de subordinación
3.2. O modo verbal
3.3. Tradución

Léxico
Composición e derivación culta: lexemas, prefixos e sufixos de orixe latina e grega.

Literatura latina
Tansmisión da literatura latina como base literaria da literatura e da cultura europea e
occidental ( I ).

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

Coñecer  as  formas  e  o  uso  dos  verbos
Volo, Nolo e Malo.

Coñecer as súas características formais.

Recoñecer as características sintácticas das
oracións adverbiais condicionais.

Identificar  e  recoñecer  as  características
sintácticas  das  oracións  adverbiais
concesivas.

Relacionar  e  aplicar  coñecementos  sobre
elementos  e  construcións  sintácticas  en
interpretación  e  tradución  de  textos
latinos.

Coñecer o vocabulario específico de orixe
grecolatina  usual  nas  disciplinas  que  se

Coñece, conxuga e traduce  correctamente
as formas e o uso dos verbos Volo, Nolo e
Malo.
Coñece as principais irregularidades destes
verbos.
Recoñece as súas características formais.

Identifica  e  recoñece  as  características
sintácticas  das  oracións  adverbiais
condicionais.
Traduce  correctamente  as  oracións
subordinadas condicionais.

 Identifica  e  recoñece  as  características
sintácticas  das  oracións  adverbiais
concesivas.
Traduce  correctamente  as  oracións
subordinadas concesivas.
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estudan no bacharelato.

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

Coñecer  os  fitos  esenciais  da  literatura
latina como base literaria da literatura e da
cultura europea e occidental.

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.
Recoñece  e  explica  o  significado  dos
helenismos  e  dos  latinismos  máis
frecuentes utilizados no léxico das linguas
faladas  en  España,  e  explica  o  seu
significado a partir do termo de orixe.
Recoñece  a  orixe  grecolatina  do
vocabulario  usual  das  materias  que  se
estudan no bacharelato.
Realiza  eixes  cronolóxicos  e  sitúa  neles
autores,  obras  e  outros  aspectos
relacionados coa literatura latina.
Nomea  autores  representativos  da
literatura latina, encádraos no seu contexto
cultural,  e  cita  e  explica  as  súas  obras
máis coñecidas.

UNIDADE 11.

Contidos

Sintaxe
1- As oracións subordinadas causais

1.1. Principais nexos de subordinación
1.2. O modo verbal: causa real e causa subxectiva
1.3. Tradución

2- As oracións subordinadas temporais.
2.1. Principais nexos de subordinación
2.2. O modo verbal
2.3. Tradución.

3- A “consecutio temporum” entre unha subordinada en indicativo e a súa proposición
principal. A “consecutio temporum” entre unha subordinada en subxuntivo e a         súa
proposición principal ( relación de simultaneidade, de anterioridade ou posteridade ).

Literatura latina
Tansmisión da literatura latina como base literaria da literatura e da cultura europea e
occidental ( II ).

Léxico
3- Formación de palabras latinas: composición e derivación.

Compoñentes etimolóxicos no léxico das linguas romances.
Familias léxicas
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Palabras simples, palabras derivadas, palabras compostas.

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

Identificar,  recoñecer  as  características
sintácticas  e  traducir  correctamente  as
oracións subordinadas causais.

Identificar,  recoñecer  as  características
sintácticas  e  traducir  correctamente  as
oracións subordinadas temporais.

Recoñecer  a  relación  temporal  que  se
establece  entre  as  formas  verbais  das
proposicións principais e as subordinadas.

Coñecer  os  fitos  esenciais  da  literatura
latina como base literaria da literatura e da
cultura europea e occidental.

Establecer relación e paralelismos entre a
literatura clásica e a posterior.

Entender  os  conceptos  de  composición  e
derivación.

Identificar os elementos de composición e
derivación do léxico dado.

Clasificar  léxico  latino  por  derivación  e
composición.

Identifica,  recoñece  as  características
sintácticas  e  traduce  correctamente  as
oracións subordinadas causais.

Identifica,  recoñece  as  características
sintácticas  e  traduce  correctamente  as
oracións subordinadas temporais.

Recoñece  a  relación  temporal  que  se
establece  entre  as  formas  verbais  das
proposicións principais e as subordinadas.

Realiza  eixes  cronolóxicos  e  sitúa  neles
autores,  obras  e  outros  aspectos
relacionados coa literatura latina.
Nomea  autores  representativos  da
literatura latina, encádraos no seu contexto
cultural,  e  cita  e  explica  as  súas  obras
máis coñecidas.
Analiza  o  diferente  uso  que  se  fixo  dos
textos  latinos,  explorando  o  mantemento
dos xéneros e os temas da literatura latina
mediante  exemplos  da  literatura
contemporánea.

Entende  os  conceptos  de  composición  e
derivación
Identifica os elementos  de composición e
derivación do léxico dado.
Clasifica  o  léxico  latino  en  función  do
criterio anterior.

UNIDADE 12.

Contidos

Sintaxe
1- As oracións subordinadas comparativas

1.1. Principais nexos de subordinación
1.2. O modo verbal
1.3. Expresión do grao: igualdade e desigualdade
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1.4. Tradución.

2- O estilo indirecto
2.1. Características
2.2. Principais cambios orixinados ao pasar do estilo directo ao indirecto

Modo verbal nas proposicións principais
Modo verbal nas proposicións subordinadas
Modificacións nos pronomes persoais e posesivos
Modificacións nos adverbios.

2.3. Tradución do estilo indirecto.

Léxico
3- Principais prefixos e sufixos de orixe grecolatina.

Literatura latina
Tansmisión da literatura latina e xéneros literarios.

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

Identificar,  recoñecer  as  características
sintácticas  e  traducir  correctamente  as
oracións adverbiais comparativas.

Coñecer a formación e os principais usos
do estilo indirecto latino.

 Coñecer  os  prefixos  e  sufixos  de  orixe
grecolatina.

Analizar,  interpretar  e  situar  no  tempo
textos  mediante  lectura  comprensiva,
distinguindo xénero, época, características
e  estrutura,  se  a  extensión  da  pasaxe  o
permite.

Identifica,  recoñece  as  características
sintácticas  e  traduce  correctamente  as
oracións adverbiais comparativas.

Identifica  a  forma,  recoñece  as
características  sintácticas  e  os  principais
usos do estilo indirecto latino.

Identifica  no  léxico  galego  e  castelán  os
prefixos e sufixos de orixe grecolatina.
Distingue  o  significado  que  aportan  ás
palabras estes prefixos e sufixos.

Realiza  comentarios  de  textos  latinos  e
sitúaos  no  tempo,  explicando  a  súa
estrutura,  se  a  extensión  da  pasaxe  o
permite, e as súas características esenciais,
e identifica o xénero ao que pertencen.
Recoñece  a  través  de motivos,  temas ou
personaxes  a  influencia  da  tradición
grecolatina  en  textos  de  autores/as
contemporáneos/as,  e  sérvese  deles  para
comprender e explicar o mantemento dos
xéneros  e  dos  temas  procedentes  da
cultura  grecolatina,  describindo  os  seus
aspectos  esenciais  e  os  tratamentos  que
reciben.
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3. PROCEDEMENTOS  E INSTRUMENTOS  DE  AVALIACIÓN.   CRITERIOS  DE

AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO.

As técnicas ou  procedementos para obter  información no proceso de avaliación serán

variadas e incluirán 

PROCEDEMENTOS:

- Observación:  atención ao proceso de aprendizaxe do alumnado,  dirixida  a

seleccionar información de acordo con indicadores previamente fixados.

- Interrogación: preguntar directamente aquilo que se desexa saber mediante

entrevista ou cuestionario.

- Análise de tarefas: é unha fonte de información útil que conleva unha enorme

motivación.

-  Probas: nas súas diversas modalidades escritas, orais, individuais.

Os instrumentos que se utilicen no  proceso de avaliación serán tamén variados e 

estarán relacionados cos procedementos de avaliación:

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN: 

1. Observación (10% ) por parte da profesora, do traballo  realizado polo alumnado

diariamente en clase. Teranse en conta factores tales como a participación en todo

tipo de actividades en clase,  desenvolvemento de procedementos con iniciativa e

actitude emprendedora, autonomía progresiva no desenvolvemento do seu traballo,

tanto individual coma colectivamente, esforzo, concentración, etc.

- Rexistros individuais (traballo diario, participación, etc.).

- Rexistros do grupo (traballo dos seus membros, intervencións, etc.).

-  Entrevista

- Cuestionarios ( Autoavaliación )

2. Traballos de  investigación  e  prácticas  (10%  ),  realizados  polo  alumnado,

individual  ou  colectivamente  sobre  diversos  temas  incluídos  nesta  programación

didáctica.  Valoraranse  as  capacidades  de  busca,  selección  e  elaboración  de

información de forma autónoma,  traballo  en equipo,  capacidade  para sintetizar  e

expoñer conclusións, etc.
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Se nun trimestre non se realizan traballos, a porcentaxe  correspondente da

cualificación engadirase ao apartado de probas obxectivas.

3.  Probas obxectivas  (80% ),  nas  que  se  valora  a  adquisición  das  aprendizaxes

previstas nesta programación de materia. 

O alumnado estará en todo momento informado de cómo, cando e sobre que vai ser

avaliado, así como do resultado da súa avaliación.

Realizaranse varias probas deste tipo en cada un dos trimestres.

Cada  unha  destas  probas  constará  obrigatoriamente  dun  texto  para  analizar

(  morfolóxica  e  sintácticamente)  e  traducir,  ademais  doutras  cuestións  sobre  os

diferentes temas vistos na clase.

O alumnado coñecerá sempre, con anterioridade á realización de calquera proba, os

criterios de cualificación correspondentes.

 Considérase que o alumno/a superou a devandita proba se obtén polo menos unha

cualificación igual ou superior a 5 sobre 10.

Todas as probas escritas serán devoltas aos alumnos/as, unha vez corrixidas para a

súa revisión. 

Dado  que  o  latín  é  unha  lingua  que  ten  unha  aprendizaxe  progresiva  que  se

fundamenta no aprendido anteriormente, non se eliminará materia no que respecta á

parte gramatical, por tanto, non se farán recuperacións parciais da parte gramatical.

Sí se poderán facer, se se considera oportuno, recuperacións dos temas que non

son de contido gramatical.

O  alumno/a  que,  despois  de  suspender  unha  avaliación,  aprobe  a  seguinte,

enténdese que recuperou a avaliación suspensa e, viceversa.

Nota final avaliación ordinaria de xuño calcularase facendo unha media ponderada das

notas das 3 avaliacións:  1ª aval 20%, 2ª aval. 30%, 3ª aval 50 %. Se o resultado do



169

IES FRANCISCO
AGUIAR

DEPARTAMENTO DE LATÍN
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2022-2023

cálculo final é inferior á cualificación da terceira avaliación, a nota final coincidirá coa

da terceira avaliación.

A detección de calquera conduta fraudulenta na realización das probas por parte do

alumnado, invalidará as mesmas. A cualificación nesa proba será de cero puntos.

Queda a criterio da profesora a repetición da proba.

Período comprendido entre a avaliación final ordinaria e a extraordinaria .

Impartiranse clases de preparación do alumnado para a realización da ABAU e das

probas extraordinarias.

Proba extraordinaria de xuño

O alumnado  que  non  superase  a  materia  en  maio,  disporá  da  oportunidade  de

superar  a  materia  mediante  a  realización  dunha  proba  escrita,  extraordinaria,  en

xuño, que incluirá contidos das Unidades Didácticas desenvolvidas durante o curso. 

  

Se se detecta que un alumno/a está a copiar nunha proba a cualificación desta será

de 0.

4. CRITERIOS  SOBRE  A  AVALIACIÓN,  CUALIFICACIÓN  E  PROMOCIÓN  DO

ALUMNADO

En cada avaliación,o peso que na cualificación final de cada trimestre e área terán os

instrumentos  de  avaliación  utilizados  para  o  seguimento  das  aprendizaxes  dos

alumnos/as será o seguinte: 

FERRAMENTAS 
DE AVALIACIÓN

PORCENTAXE 
NA CUALIFICACIÓN

Observación do traballo realizado polo 
alumno/a

10%

Probas de avaliación escritas 80%

Traballos de investigación e prácticas 10%

Cualificación total 100%
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Ao final do curso:

PORCENTAXE NA NOTA FINAL

1.ª avaliación 20%

2.ª avaliación 30%

3.ª avaliación 50%

Cualificación total 100%

 O peso da área e competencia de cara á promoción final de cada alumno e alumna

será o que  determine o centro.

6.1. CONCRECÍÓN DOS CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Tendo en conta que unha das finalidades primordiais de 2º de bacharelato é preparar ao

alumnado para a superación das probas de acceso á Universidade, ou outras que están

por determinar,  teranse en conta os criterios de cualificación que se establecen nos

exames  das  probas  de  acceso.  Se  se  producisen  cambios,  modificaríase  a

programación.

- Análise e tradución dun texto en prosa ou en verso dos autores que se traballen  

na clase: ata 7 puntos.

- Cuestións sobre os temas de literatura: ata 1,5 puntos.

- Cuestións sobre os temas relacionados co mundo clásico : ata 1,5 puntos.

Esta puntuación non se aplicará totalmente ata finais do 2º trimestre xa que o salto de

nivel de Latín I a Latín II é considerable e precísase un período de adaptación.

Por tanto, no primeiro trimestre e parte do segundo, o peso da cualificación asignada á

parte de análise e tradución irá aumentando progresivamente, partindo de 5 puntos nos

primeiros parciais ata alcanzar finalmente os 7 puntos a finais do 3º trimestre.
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A puntuación que se lle resta temporalmente ao apartado de tradución, sumarase aos

outros apartados, concedéndolle máis porcentaxe ás cuestións sobre literatura.

5. ACTIVIDADES  DE  RECUPERACIÓN  PARA  ALUMNADO  COA  ASIGNATURA

PENDENTE.

Este curso contamos cunha alumna que fixo cambio de itinerario, a avaliación do Latín I

será como a dos alumnos coa materia pendente.

O alumnado coa materia pendente pode:

 Presentarse as tres probas parciais que se celebrarán ao longo do curso.

1º parcial na segunda quincena de novembro.

2º parcial na segunda quincena de febrero.

3º parcial na segunda quincena de abril

 Se está cursando Latín II  ser avaliado coas probas feitas en 2º  .  Se aproba

algunha avaliación de 2º ou saca un mínimo de 4 consideraráse a materia de 1º

aprobada.

Os  mínimos exixibles serán os mesmos de latín de primeiro de bacharelato LOMCE.

A materia repartirase entre os tres parciais. Aqueles alumnos/as que non superen a

asignatura nas probas parciais terán a posibilidade dun exame final nos  ultimos días

de abril.

6. METODOLOXÍA

1. Favorecerase a capacidade de autoaprendizaxe, de traballar en equipo e aplicar  os

métodos apropiados de investigación para seguir aprendendo ao longo da vida.

2. Carácter  integral  da  asignatura.  Non  se tratarán  os  diferentes  bloques  temáticos

como compartimentos estancos, senón que se relacionará a lingua e a cultura. 

3. Os textos  serán  o  punto  de  partida  para  traballar  simultaneamente  os  aspectos

morfosintácticos da lingua latina,  o seu léxico e a súa relación co galego e castelán,

así como os aspectos culturais relacionados cos textos elixidos.

4. Proporase  unha  secuencia  de  traballo   axeitada,   graduada,  é  dicir,  acorde  aos

coñecementos do alumnado, suxestiva polo seu contido e relación co tema tratado

en cada unidade,  continuada para que resulte eficaz e controlada baixo a dirección e
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supervisión da profesora,   por  medio dunha metodoloxía  activa,  de tipo indutivo-

contextual,  na  que  as  normas  se  convertan  en  posesión  permanente  e  en

automatismo lingüístico.

5. Tratarase de que o alumnado desenvolva e afiance as súas propias técnicas  de

traballo mediante diversas estratexias.

6. Crearase un clima na aula co que as alumnas e alumnos sintan a necesidade de

participar activamente no proceso de ensinanza-aprendizaxe, asegurándonos de que

eses intentos, aínda que sexan erróneos, sirvan de estímulo para intentalo de novo.

7. Crearanse contextos de aprendizaxe e avaliación que comprometan o alumno e que

o leven a planificar  e avaliar  as súas realizacións,  identificando os avances e as

dificultades, de cara a autorregular e seu propio e singular proceso de aprender a

aprender.

8. Promoverase a participación do alumnado en pequenos traballos de investigación,

coa orientación precisa para que poida acadar a capacidade de realizar un proxecto

de investigación escolar de forma autónoma.

9. Distinguiranse  niveis  de  dificultade  no  contido  e  nas  actividades  para  cubrir  as

diversas necesidades educativas do alumnado.

10. Promoverase a utilización das TIC para informarse, aprender e comunicarse e para

utilizar con sentido crítico, como recurso formativo, materiais de procedencia diversa.

7. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO

CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS.

Para a avaliación inicial recollerase información sobre cada grupo de alumnos e alumnas

relativa a:

• O número de alumnos e alumnas.

• O funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de disciplina, atención...).

• As  fortalezas  que  se  identifican  no  grupo  en  canto  ao  desenvolvemento  de

contidos curriculares. 

• As necesidades que se puidesen identificar; convén pensar nesta fase en como

se poden abordar  (planificación de estratexias metodolóxicas,  xestión da aula,

estratexias de seguimento da eficacia de medidas, etc.).

• As fortalezas que se identifican no grupo en canto aos aspectos competenciais. 
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•  Os desempeños competenciais prioritarios que hai que practicar no grupo nesta

materia.

• Os aspectos que se deben ter en conta ao agrupar os alumnos e as alumnas

para os traballos cooperativos.

• Os tipos de recursos que se necesitan adaptar nivel xeral para obter un logro

óptimo do grupo.

         Necesidades individuais

A avaliación inicial facilítanos non só coñecemento acerca do grupo como conxunto,

senón que tamén nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuais

dos nosos/nosas estudantes; a partir dela poderemos: 

• Identificar  os  alumnos  ou  as  alumnas  que  necesitan  un  maior  seguimento  ou

personalización de estratexias no seu proceso de aprendizaxe. (Débese ter en conta

aquel  alumnado  con  necesidades  educativas,  con  altas  capacidades  e  con

necesidades non diagnosticadas, pero que requiran atención específica por estar en

risco, pola súa historia familiar, etc.).

• Saber as medidas organizativas a adoptar. (Planificación de reforzos, situación de

espazos, xestión de tempos no grupo para favorecer a intervención individual).

• Establecer conclusións sobre as medidas curriculares a adoptar, así como sobre os

recursos que se van empregar.

• Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada un deles/delas.

• Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van avaliar os progresos deste

alumnado.

• Fixar o modo en que se vai compartir a información sobre cada alumno ou alumna co

resto de docentes que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, coa

persoa titora. 
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8. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.

Un  dos  principios  básicos  que  debe  ter  en  conta  o  profesorado  na  aula  é  o  da

individualización da ensinanza, partindo sempre da situación inicial de cada alumno/a

en concreto.

Conscientes de que non tódolos alumnos/as teñen as mesmas capacidades, ou que non

as teñen desenvolvidas ó mesmo nivel decidiuse ó respecto:

1. Atención á diversidade na programación dos contidos, presentándoos en dúas fases: a

información xeral e a información básica, que se tratará mediante esquemas, resumes,

paradigmas, etc.

2. Atención á diversidade na programación de actividades. As actividades constituen  un

excelente instrumento de atención ás diferenzas individuais dos alumnos. A variedade

e abundancia de actividades con distinto nivel de dificultade permiten a adaptación ás

diversas capacidades, intereses e motivacións.

Deseñaranse  actividades  diferenciadas  para  aquel  alumnado  con  dificultades  para

seguir o ritmo de aprendizaxe do resto da clase.

Traballarase  con  materiais  didácticos  non  homoxéneos,  senón  adaptados  ás

necesidades dos/a alumnos/as.

Para aqueles alumnos/as que teñan problemas coa asimilación dos diversos contidos,

prepararanse exercicios de dificultade graduada para os temas lingüísticos e léxicos;

para os temas culturais, pediráselles que realicen breves lecturas  e esquemas delas.

Mentres  se  realizan  estas  actividades  de  recuperación,  os  alumnos/as  que  xa

alcanzaran   os  contidos  propostos  farán  tarefas  preparadas  con  antelación  para

profundizar neses contidos, como realización de pequenos traballos de investigación

en  Internet  sobre  temas  culturais,  traduccións  ou  lecturas  complementarias  e

ampliación  de  léxico  da  propia  lingua  relacionado  co  tema,  mediante  o  uso  do

diccionario ou textos axeitados.

Incidirase sobre todo nos contidos mínimos.

Elaboraranse fichas de reforzo para o alumnado con dificultades.

Alternarase o traballo individual e en pequenos grupos.
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9. ELEMENTOS TRANSVERSAIS

A Lei de Educación prevé a necesidade da “transmisión e posta en práctica de valores 

que favorezan a liberdade persoal, a responsabilidade, a cidadanía democrática, a 

solidariedade, a tolerancia, a igualdade, o respeto e a xustiza, así como que axuden a 

superar calquera tipo de discriminación”.

A pesar de que non se contempla o seu estudo como uns contidos diferenciados dos 

xerais e por tanto van ligados ao resto de contidos, ou o que é o mesmo, os contidos en

valores poden constituirse nos posibles eixes en torno aos que xiran os contidos de 

orde xeral  académica, sí é verdade que esta adquisición de valores require tamén un 

proceso adecuado: en primeiro lugar a aproximación ao valor para coñecelo e 

descubrilo, e en segundo lugar a elección libre das crenzas e condutas entre varias 

alternativas, despois de considerar as consecuencias, e por último a incorporación do 

valor á conduta, ata obrar habitualmente de acordo con el.

Así, inclúense unha serie de ensinanzas que no Latín se incorporan a través da proposta 

de actividades ben prácticas, ben de reflexión.

-Educación para a igualdade de oportundidades entre os sexos. Propóñense 

actividades relacionadas con: recoñecer en textos clásicos e actuais situacións nas que 

se produza calquera tipo de discriminación por razón de sexo e proporcionar posibles 

solucións para evitar a discriminación.

Obxectivos

Alcanzar o compromiso de evitar, en calquera situación comunicativa, formas, termos e

expresións que denoten discriminación.

Fomentar a igualdade de oportunidades para ambos os dous sexos en todos os ámbitos

da vida.

Recoñecer na súa propia experiencia e vivencia aquelas situacións discriminatorias que se

lle presenten e saber superalas.

Contidos

Uso da linguaxe como medio discriminatorio.

Comparación da organización  social  e  política,  pública  e  privada,  da Antigüidade  coa

actualidade, especialmente o referido ao papel da muller.

O papel da muller no mundo romano.

A discriminación da muller na literatura clásica.
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(Unidades: todas).

-Educación para a paz. Introdúcense actividades destinadas a analizar e recoñecer nos

textos clásicos as contribucións de personaxes de calquera ámbito do mundo clásico no

fomento da paz, as relacións entre os diversos pobos e a convivencia; aplicar as normas

que rexen o intercambio comunicativo, sabendo respectar e aceptar as contribucións dos

demais.

Obxectivos

Aprezar e valorar a diversidade lingüística e cultural de España e Europa como mostra da

diversidade e riqueza culturais.

Fomentar o uso de actitudes pacíficas para solucionar situacións conflitivas que se vaian

presentando.

Saber aceptar a diversidade de opinións, linguas, costumes, crenzas e situacións.

Contidos

A diversidade de linguas e culturas de España e Europa.

Os sistemas políticos na Antigüidade, especialmente o desenvolvemento da democracia.

Crenzas relixiosas  e  culturais  de cada comunidade  en xeral  e  de  cada  individuo  en

particular.

A paz e a guerra nos textos clásicos.

( Unidades:  todas )

-Educación moral e cívica. 

Obxectivos

Alcanzar un compromiso persoal para a conservación do patrimonio artístico, lingüístico e

cultural.

Contidos

A diversidade de linguas.

A sociedade no mundo clásico.

Os costumes clásicos e a súa supervivencia na actualidade.

 ( Unidades:todas )

-Educación ambiental.  Ó mesmo tempo que se pretende que o alumnado recoñeza e

identifique no contorno próximo restos arqueolóxicos  que se relacionen coas culturas

clásicas,  promóvese o mantemento dun compromiso e unha implicación persoal  para

acadar a conservación de toda pegada do mundo clásico no contorno natural, sabendo

apreciar os avances tecnolóxicos e o respecto das antigas civilizacións pola natureza.
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Obxectivos

Recoñecer e identificar no contorno próximo restos arqueolóxicos que se relacionen coas

culturas clásicas.

Manter  un  compromiso  e  unha  implicación  persoal  para  lograr  o  mantemento  e

conservación de toda pegada do mundo clásico no contorno natural, sabendo valorar os

avances tecnolóxicos e o respecto das antigas civilizacións pola natureza.

Contidos

A Hispania romana: restos arqueolóxicos.

Pervivencia de elementos artísticos da Antigüidade clásica.

( Unidades que se refiran  á cidade romana , á romanización)

-Educación para a convivencia.  Fomentarase o diálogo como forma de solución de

diferenzas, mediante a análise de problemas históricos de enfrontamentos ocurridos en

Roma.

( Unidades que tratan sobre o  exército, república, imperio)

-Educación  para  a  saúde.  Resaltaranse  os  hábitos  de  saúde  existentes  entre  os

romanos e deduciranse consecuencias dos mesmos.

( Unidades sobre a familia, o ocio, a cidade)

-Educación para Europa.  Analizarase a pervivencia do latín en Europa. Valorarase a

herdanza cultural de Roma no pensamento, cultura e arte de Europa.

( Unidades,: todas ).

12. . MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS.

Usarase material  audiovisual  que sirva de soporte para a explicación dos temas de

LIliteratura, locucións e toponimia ( aplicacións informáticas, páxinas web, aula virtual ,

etc )

Así mesmo procurarase que os alumnos utilicen as novas tecnoloxías ( Internet ) para

buscar información sobre. 

Farase uso puntualmente da aula de informática de uso xeral e da aula de audiovisuais.

 Farase uso da biblioteca escolar como fonte de recursos para a busca de información

en    diferentes soportes.
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ESO E BACHARELATO

1. INDICADORES  DO  LOGRO  PARA  AVALIAR   O  PROCESO  DE  ENSINO  E  A

PRÁCTICA DOCENTE.

Cada  profesor/a fará unha reflexión sobre os seguintes puntos:

1. Planificación

2. Motivación do alumnado

3. Desenvolvemento do ensino

4. Proceso de ensino e a práctica docente

Para esta reflexión e avaliación empregaranse os indicadores que constan nos seguintes

rexistros:

INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE MELLORA

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

  1.   Programa a materia tendo en conta  os
estándares  de  aprendizaxe  previstos  nas  leis
educativas.
  2.   Programa a  materia  tendo en conta  o
tempo  dispoñible  para  o  seu
desenvolvemento.
  3.   Selecciona  e  secuencia  de  forma
progresiva  os  contidos  da  programación  de
aula  tendo en  conta  as  particularidades   de
cada un dos grupos de estudantes.
  4.   Programa actividades e  estratexias  en
función dos estándares de aprendizaxe.
5.   Planifica  as  clases  de  modo  flexible,
preparando actividades e recursos axustados á
programación de aula e as necesidades e ós
intereses do alumnado.
6.  Establece os criterios, procedementos e os
instrumentos  de  avaliación  e  autoavaliación
que permiten facer o seguimento do progreso
de aprendizaxe dos  seus alumnos e alumnas.
7.   Coordínase  co  profesorado  doutros
departamentos que poídan ter contidos afíns a
súa materia

INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE MELLORA

M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

 D
O

 A
L

U
M

N
A

D
O

1.  Proporciona un plan de traballo ó principio
de cada unidade.
  2.   Plantexa  situacións  que  introduzan  a
unidade (lecturas, debates, diálogos…).
  3.   Relaciona  as  aprendizaxes  con
aplicacións reais ou  coa súa funcionalidade.
  4.  Informa sobre os progresos conseguidos
e as dificultades atopadas.
  5.  Relaciona os contidos e as actividades
cos intereses do alumnado.
6.   Estimula  a  participación  activa  dos/das
estudantes.
7.  Promove a reflexión dos temas tratados.
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INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE MELLORA

D
E

SE
N

V
O

L
V

E
M

E
N

T
O

 D
O

 S
IN

O

  1.  Resume as ideas fundamentais discutidas
antes de pasar a unha nova unidade ou tema
con mapas conceptuais, esquemas…
  2.   Cando  introduce  conceptos  novos,
relaciónaos,  se  é  posible,  cos xa coñecidos;
intercala  preguntas  aclaratorias;  pon
exemplos...
    3.  Ten predisposición para aclarar dúbidas
e ofrecer asesorías dentro e fora das clases.
4.   Optimiza  o  tempo  dispoñible  para  o
desenvolvemento de cada unidade didáctica.
    5.  Utiliza axuda audiovisual ou de outro
tipo para apoiar os contidos na aula.
  6.  Promove o traballo cooperativo e mantén
unha comunicación fluída cos estudantes.
  7.   Desenvolve  os  contidos  dunha  forma
ordenada e comprensible para os alumnos e
as alumnas.
8.   Propón actividades grupais e individuais
que permitan a adquisición dos estándares de
aprendizaxe e  as  destrezas  propias  da etapa
educativa.

INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE MELLORA

SE
G

U
IM

E
N

T
O

 E
 A

V
A

L
IA

C
IÓ

N
 D

O
 P

R
O

C
E

SO
 D

E
 E

N
SI

N
O

A
P

R
E

N
D

IZ
A

X
E

  2.   Detecta os coñecementos previos de
cada unidade didáctica.
3.   Revisa,  con  frecuencia,  os  traballos
propostos na aula e fora dela.
4.   Proporciona  a  información  necesaria
sobre a resolución das tarefas e cómo pode
melloralas.
    5.  Corrixe e explica de forma habitual os
traballos e as actividades dos alumnos e as
alumnas,e da pautas paraa mellora das súas
aprendizaxes.
    6.   Utiliza  suficientes  criterios  de
avaliación  que  atendan  de  maneira
equilibrada  aavaliación  dos  diferentes
contidos.
  7.  Favorece os procesos de autoavaliación
e coavaliación.
  8.  Propón novas actividades que faciliten
a adquisición de obxectivos cando estes no
son alcanzados suficientemente.
  9.   Propón  novas  actividades  de  maior
nivel cando os obxectivos foron alcanzados
con suficiencia.
10.  Utiliza diferentes técnicas de avaliación
en  función  dos  contidos,  o  nivel  do
alumnado, etc.
11.   Emprega  diferentes  medios  para
informar dos resultados ao alumnado eaos
pais/nais.
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2. MECANISMOS  DE  REVISIÓN,  AVALIACIÓN  E  MODIFICACIÓN  DA

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.

Criterios de avaliación da programación

A avaliación será de dous tipos:

 Cuantitativa: en función do rendemento dos alumnos.

 Cualitativa:

o En función da adecuación da temporalización ás necesidades dos alumnos.

o En función da adecuación da metodoloxía.

o En función dos resultados dos sondeos da opinión dos alumnos.

Cómpre realizar unha revisión e seguimento da Programación didáctica para detectar

posibles desviacións e realizar as accións encamiñadas a solucionar esas desviacións

para que a planificación feita resulte efectiva.

Avaliarase  especialmente  a  concreción  dos  obxectivos,  contidos  e  criterios  de

avaliación, a planificación temporal, a selección de contidos considerados básicos, as

estratexias didácticas  e os recursos e materiais empregados.

 Avaliación cualitativa:

Modelo de cuestionario para  a autoavaliación docente e a avaliación da programación

didáctica.

Autoavaliación  docente 

Aspectos a

avaliar
Indicadores Adecuada

Cómo podo

melloralo

Organización   da

aula

Secuenciación dos temas

Selección de actividades de clase

Distribución do tempo segundo a 

importancia do tema

Claridade nas explicaciones

Resolución das dificultades que se 

vaian  presentando

Dominio dos temas

Planificación previa das clases
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Distribución dos alumnos na aula

Aproveitamento
dos  recursos do

centro

Preparación de material..
Organización de experiencias 
didácticas (excursións, visitas, 
proxectos,.)
Actividades con medios audiovisuais
Uso das instalacións do centro

Metodoloxía

Variedade  de metodoloxía utilizada
Selección de métodos de ensinanza
Actividades adecuadas ás  
necesidades educativas do alumnado
Actividades adecuadas aos  
obxectivos propostos
Resposta dos alumnos á  
metodoloxía empregada.
Resposta dos alumnos ás  
actividades que se levaron a cabo.

Criterios de
avaliación

Uso de métodos obxectivos para 
avaliar aos alumnos.
Uso da avaliación  para reorientar a 
aprendizaxe dos alumnos.
Consideración de aspectos non 
únicamente cognoscitivos.
A  avaliación dos obxectivos  é clara.

Relación profesor
- alumno

Comprobación de que os alumnos 
comprenden o explicado e ensinado.
Motivación e animación ás  iniciativas
que proveñen  dos alumnos
Creación de ambientes de 
participación
Relación cordial con todos os 
alumnos
Creación de un clima de confianza e 
traballo na clase
Dispoñibilidade fora de clase

Valorar a  programación  didáctica. 

PROCESOS DE ENSINANZA E  APRENDIZAXE SI NON
As

veces

ELABORACIÓN e SEGUIMENTO

O desenvolvemento da programación didáctica é coherente 
cos obxectivos definidos no proxecto educativo.
Contén  unha secuenciación adecuada de obxectivos, 
contidos e criterios de avaliación.
As unidades didácticas son adaptadas das editoriais ás 
características socioculturais  da zona.
As unidades didácticas son secuenciadas temporalmente
Priorizanse  determinadas unidades didácticas segundo as 
necesidades.
Nas  unidades didácticas selecciónanse as actividades 
axustándoas ao grupo clase.
Establécese a temporalización das actividades na unidade 
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didáctica.

METODOLOXÍA

Partimos dos coñecementos previos do alumnado.
Faise  uso de estratexias didácticas diversas para atender á 
diversidade do alumnado.
Implícase ao alumnado no seu proceso de aprendizaxe
Permítese que o alumnado propoña actividades.
Algunas actividades  realízanse en grupo.
O profesor  orienta individualmente o traballo do alumnado.
A metodoloxía fomenta a axuda entre iguais.
Úsanse  outros espazos distintos da aula.
Aprovéitanse ao máximo os recursos do entorno.
O desenvolvemento da práctica docente ten en conta a 
atención á diversidade.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Valórase o  traballo que desenvolve o alumnado na aula.
Valórase o traballo que se fai na casa.
Avalíanse os coñecementos previos.
A avaliación fai referencia aos diferentes tipos de contidos.
O procedemento de corrección facilita a identificación 
inmediata dos erros.
Prográmanse actividades para ampliar e reforzar.
Participa o alumnado na súa avaliación.
O alumnado e as súas familias coñecen os criterios de 
avaliación e de cualificación.
AnálizansE os resultados co grupo de alumnado.
Avalíase periódicamente a programación.
O profesor analiza os resultados da avaliación dos seus 
alumnos e actúa  aplicando o plan de mellora correspondente.
Os  resultados da avaliación da programación teñen  efecto 
sobre as propias programacións didácticas incluidas no 
Proxecto Educativo
Establécense cauces de actuación en función dos resultados 
da avaliación.

 Avaliación cuantitativa:

Terase en conta o número de aprobados e suspensos en cada nivel para revisar a

programación correspondente.

Esta programación está suxeita a cambios, en función do nivel do alumnado. Este
departamento, está interesado en que o seu alumnado adquira unha destreza na
resolución de problemas, ademais dun certo automatismo no  razoamento lóxico,
partindo  de  algo  concreto,  e  mediante  un  proceso  de  abstracción  chegue  a
conclusións xerais, que poida aplicar a situacións concretas.
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3. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EXTRAESCOLARES

Para todos os niveis:

Participación nas actividades extraescolares organizadas polo Centro ( actividades de

Nadal, do Entroido, celebración do día do Libro, semana das Letras galegas, etc ) ou

por  outro  Departamento  didáctico  e  que  dalgunha  maneira  teñan  relación  coa

asignatura de latín.

Colaboración co Equipo de Dinamización da lingua galega, dentro das posibilidades do

departamento.

Saídas ao Festival de Teatro Grecolatino, visitas a algunha localidade de interese pola

súa relación coa materia, conferencias, obras de teatro, exposicións, concursos...

4. PLAN DE FOMENTO DA LECTURA

O obxectivo principal será formar lectores/as competentes.

ESO

As lecturas propostas para a materia de Cultura clásica de 4º da ESO e de  Latín de 4º

de ESO estarán relacionadas cos temas do bloque de contidos de Vida cotiá ( tratarán

sobre a  educación,  o  papel  da  muller  na  sociedade,  a  vida  familiar,  a  vivenda,  os

espectáculos  públicos,  etc.  ),  e  o  bloque  de  mitoloxía  (  as  deusas  e  deuses,  as

aventuras de Ulises,  Perseo,  Teseo, os mitos de Micenas e de Tebas, Xasón e os

Argonautas ).

2º BACHARELATO

En 2º de bacharelato reforzarase a lectura comprensiva tomando como base as obras

dos autores que se traballan en tradución.
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Tratarase de facer unha lectura en profundidade destas obras, intentando ademais que

o  lector/a  responda  diante  do  lido  coa  súa  opinión  persoal.  Poderían  introducirse

debates eventuais sobre o contido das obras.

5. PLAN DE POTENCIACIÓN DAS TIC

No decreto 126/2008 do 19 de xuño polo que se establece a ordenación e o currículo do

bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia plántexase como un dos obxectivos

do  bacharelato  “Utilizar  con  solvencia  e  responsabilidade  as  Tecnoloxías  da

Información e a Comunicación”, e no apartado 6  dos criterios de avaliación  de latín

de primeiro de bacharelato dise que os alumnos deberán planificar  e realizar  algún

traballo de investigación sobre a presenza do mundo romano no contorno utilizando as

TIC como ferramenta de organización e comunicación dos resultados. Por todo esto

faise  necesario  establecer  dende  todos  os  departamentos  didácticos  unha  serie  de

pautas de actuación encamiñadas á consecución deste obxectivo.

Na materia de latín procurarase que o uso das TIC non sexa algo puntual senón que se

convirta nun medio habitual de consulta e búsqueda de información.

Dende  o  departamento  preténdese  crear  un  blog  para  intercambiar  información  e

publicar comentarios sobre temas tratados na clase.

2º BACHARELATO:

• En 2º de Bacharelato empregamos Internet para buscar información sobre os

temas de literatura propostos e tamén para os bloques que fan referencia ás

locucións latinas de uso actual.

• Descarga de arquivos con textos literarios e con exercicios de morfosintaxe.

• Proxección ( utlizando o vídeo proxector e  un portatil ) da película Golfus de

Roma.  Búsqueda de información sobre a comedia en Roma.
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6.- CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA

Dende o departamento de latín procurarase contribuir ao plan de convivencia do centro

tratando de que na aula se cumpran os obxectivos establecidos nese plan.

1- Evitar  todo  tipo  de discriminación  por  razón  de  sexo,  raza,  relixión,  procedencia

social, nivel cultural, etc.

2- Conseguir  na  aula  un clima  que  garantice  os  dereitos  de todo  o  alumnado  e  o

profesorado que lles imparte clase.

3- Concienciar e sensibilizar ao alumnado da importancia da convivencia escolar e da

boa relación entre compañeiros e tamén cos seus profesores.

4- Previr as situacións de conflito utilizando sempre o diálogo.

5- Fomentar valores, actitudes e prácticas de respeto.

6- Organizar  actividades  que  potencien  o  coñecemento  entre  alumnos  e  profesores

máis aló da práctica educativa na aula.

7- Ter en conta os intereses do alumnado á hora de programar actividades.

8- Concienciar ao alumnado da necesidade do coidado do material e das instalacións

do centro.

9- Establecer  pautas  claras  de  comportamento  consensuadas  cos  alumnos  e  fixar

criterios  compartidos   en  canto  á  forma  de  aplicación  e  consecuencias  do  seu

imcumprimento.

Betanzos, a 8 de setembro de 2022

Asinan esta programación: 

A XEFA DE DEPARTAMENTO

Asdo: Teresa Iglesias Remuiñán
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ANEXO I
1. Medidas a implantar para unha transición a un ensino semipresencial e/ou non

presencial.

No caso de que a situación sanitaria empeore notablemente nun momento determinado  e
as autoridades procedan á suspensión temporal das clases presenciais, o alumnado deberá
estar adestrado para continuar de xeito inmediato coa súa formación online.

Se esta circunstancia se produce, o alumnado disporá da información precisa para que non
se interrompa o proceso de ensino – aprendizaxe.

As medidas a implantar para a transición a un ensino semipresencial e/ou non presencial
serán basicamente a utilización da aula virtual do centro, o sistema de videoconferencias
coa  aplicación  Cisco  Webex  Meetings.  Puntualmente  tamén  se  fará  uso  do  correo
electrónico como unha canle máis de comunicación co alumnado.

A aula  virtual  é un espazo adecuado de comunicación e  aprendizaxe  a  distancia  pero
require un maior grao de responsabilidade, disciplina e constancia por parte do alumnado.
Estudar a distancia non é aprender so/soa, pero esixe unha mellor autoxestión do tempo e
unha boa  planificación do ritmo de traballo por parte do alumnado. De igual xeito, tamén
é moi importante a continua retroalimentación por parte do profesorado para conseguir a
motivación do alumnado.

Durante  o  proceso  de  retroalimentación,  a  intervención  do  docente  é  fundamental.
Dependendo  da  maneira  en  que  interactúe  co  alumno/a,  e  a  forma  en  que  aborde  o
tratamento dos seus erros e dificultades, fará que este/esta se involucre e reflexione sobre
as  súas  propostas  e  constrúa  así  as  súas  propias  estratexias  ou  camiños  de  solución
adecuados ante unha tarefa.

Medida Duración Responsable

Comprobar  que  todo  o  alumnado  da
materia  ten  activa  unha  conta  de
correo electrónico e que domina  o seu
funcionamento ( recibe e envía emails
nun rexistro formal da lingua )

Tres primeiras semanas
do curso

A profesora

Comprobar  que  todo  o  alumnado  da
materia sabe acceder á aula virtual do
centro  co  seu  código  de  usuario  e
contrasinal,  entrar  nos  respectivos
cursos,  acceder  ao  material  que  está
colgado na aula, realizar as tarefas que
se  lle  piden  e  enviar  os  arquivos
correspondentes coas solucións.

Tres primeiras semanas
do curso

A profesora

Impartir  unhas  nocións  básicas  para
conectarse  a  unha  videoconferencia
realizada coa aplicación  Cisco Webex
Meetings  e  levar  a  cabo  unha

Tres primeiras semanas
do curso

A profesora
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videoconferencia  de  proba  co
alumnado  de  cada  materia.  Explicar
tamén as normas que estarán vixentes
durante este tipo de actividades.
Dar a coñecer ao alumnado aplicacións
gratuítas  para facilitarlles a tarefa de
intercambiar  fotografías  de
documentos  (  Camscanner,  Adobe
Scam, etc )

Tres primeiras semanas
do curso

A profesora
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