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3º ESO
 

1. a)  CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES

 

Bloque 1. Xeografía                          

 

  1.  Grecia: marco xeográfico.

  2.  Roma: marco xeográfico.

 

Bloque 2. Historia

 

  1.  Marco histórico: as orixes.
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  2.  Períodos da historia.

  3.  Romanizacion de Hispania.

Bloque 3. Mitoloxía

 

  1.  Mitos gregos romanos: deuses e heroes.

  2.  Relixión en Grecia e Roma.

 Bloque 5. Sociedade e vida cotiá

 

  1.  Sistemas políticos:

- As poleis gregas: aristocracia e democracia.

- A República romana e o Imperio.

Bloque 6. Lingua/léxico

 

  1.  As orixes da escritura.

  2.  Orixes dos alfabetos.

  3.  Orixe común do grego e o latín: o indoeuropeo.

  4.  As linguas romances.

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 4 DE 13 CENTRO:
CURSO:

MATERIA



 1. b)ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de
consecución

Actividades de  aprendizaxe

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 e 
enumera ½ do 
total
 

 
Elaboración de mapas
Proxectos de traballo
 individual

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.
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.

 
 
 
 
 
 
 
 
Distingue a ½ 
das etapas 
xerais da 
historia 
grecolatina e 

Asimilación de conceptos
Exposición  acontecimentos
Cronoloxía acontecementos

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.

Interpretación de liñas cronolóxicas

CCB2.2.2. Explica o proceso de transición 
que se produce entre as etapas da 

    Exercicios
    de emparellamento
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Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de
consecución

Actividades de  aprendizaxe

historia de Grecia e Roma, describindo as 
circunstancias que interveñen no paso de 
unhas a outras.

sabe situalas 
nunha barra do 
tempo. 
Comprende o 
concepto de 
romanización 
da Gallaecia.

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

 
 
 
Elaboración de eixos cronolóxicos

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 Gallaecia, describindo as súas 
causas e delimitando as súas fases.

 
 
Búsqueda de información
Elaboración de esquemas
Mapas e esquemas

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.
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.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabe relacionar 
a ½
Das divindades 
grecolatinas 

 
Cadro xeral do panteón grecorromano.
 

CCB3.2.1. Identifica dentro do imaxinario 
mítico deuses, semideuses e heroes, e 
explica os principais aspectos que os 
diferencian.

 
  Táboas identificativas

CCB3.2.2. Sinala semellanzas e diferenzas 
entre os mitos da antigüidade clásica e os 

 
  Traballo de investigación
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Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de
consecución

Actividades de  aprendizaxe

pertencentes a outras culturas, 
comparando o seu tratamento na 
literatura ou na tradición relixiosa.

estudadas.

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.

 
 
Traballo de investigación

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.

 
Análise e comentario de exemplos

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.

 
Exposición na clase

CCB3.4.1. Distingue a relixión oficial de 
Roma dos cultos privados, e explica os 
trazos que lles son propios.

 
 Esquema dos cultos

5.      Sociedade e vida cotiá
CCB5.1.1. Nomea os principais sistemas 
políticos da antigüidade clásica e 
describe, dentro de cada un, a forma de 
distribución e o exercicio do poder, as 
institucións, o papel que estas 
desempeñan e os mecanismos de 
participación política.

 
 
 
 
 
 
 
Sabe explicar a 
orixe e natureza
dos xogos 
olimpicos, 

 
Elaboración de esquemas
Comentario de textos
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Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de
consecución

Actividades de  aprendizaxe

identifica a ½ 
dos diferentes 
tipos de 
vivenda, modo 
de 
alimentación, os
principais 
sistemas 
polítocs.

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.

 
 
 
 
 
 
 
Recoñece ½ dos
tipos de 
escritura e sabe 
situar nun mapa
a ½ das linguas 
romances

    Investigación
    Traballos dos distintos tipos de escritura

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.

    Comparación e comentario      
    distintos tipos de escritura

CCB6.3.1. 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.

    Estudo do alfabeto grego
    Prácticas de escritura

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.

   Mapa lingüístico
   Cadro clasificatorio

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.

 Comparación
 familia indoeuropea
 e familia romance
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Posto que a materia  na 2ª avaliación está aprobada para case todos os alumnos, a nota dos alumnos que teñan 
aprobadas as 2 primeiras avaliacións, faráselle media das dúas. E a esta nota sumaráselle  un 0.1 por cada actividade 
de teletraballo dende o 14 de marzo( número de traballos e calidade).
Se teñen a segunda aprobada e a primeira suspensa, xa están postas na aula virtual do centro as actividades de 
recuperación da primeira avaliación, que deben entregar para aprobar a avaliación suspensa.
Se teñen as dúas suspensas, están postas na aula virtual do centro as actividades de recuperación da 1ª e 2ª 
avaliación,  que deben entregadas para poder aprobar. 
O teletraballo sempre sumará na nota.
Se a profesora o considera convinte, pode realizar unha proba  telemática, se o alumno non dispón de medios para o 
teletraballo ou  a profesora  teña dúbidas  fundadas da autoría dos teletraballos.

Instrumentos: Traballo telemático das actividades postas na aula virtual, participación en videoconferencias ou 
interacción coa profesora.

Cualificación final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Á media aritmética de 1ª e 2ª avaliación sumaráselle o  traballo telemático da 3ª avaliación, un 0.1 por cada 
actividade enviada,  ben realizada, dende o 14 de marzo ata final de curso.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 10 DE 13 CENTRO:
CURSO:

MATERIA



Se algunha avaliación está suspensa, collerase a nota das actividades de recuperación postas na aula virtual do 
instituto. Se non presenta traballo de recuperación, quedará para o exame de setembro.
En caso de ser posibles as probas presenciais, preferiranse aestas antes que  as telemáticas para a recuperación .

Proba extraordinaria de
setembro

proba presencial ou telemática sobre os contidos mínimos y estándares de aprendizaxe desta programación 
reformada. Se fose  telemática, podería sustituirse por resumes, esquemas ou traballos dos contidos mínimos.

Avaliación de  materia
pendentes

Criterios de avaliación:
Queda aprobado o primeiro exame  de pendentes con máis de 4. Para o segundo exame ,se non se pode volver as 
clases, pediranse resumes ou esquemas dos temas dos que non se examinaron no primeiro exame de pendentes.

O alumno que non se se presentou o  1º exame , debe facer tamén resumes dos temas do 1º exame.

Criterios de cualificación:
Pola cantidade e rigor  destes traballos. Teñen que estar coa letra do alumno e pódese pedir algunha explicación 
telemática ou presencial en caso de sospeita de que o fixerse outra persoa.
Se volvemos ás aulas en xuño e non tivese presentado os resumes, terá unha proba  presencial

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Videoconferencia Webex e tarefas  ou traballos pedidos que deben enviar o correo electrónico.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades

Actividadades de repaso de 1ª e 2ª avaliacions.
Traballos sobre temas clásicos(a muller en Grecia e Roma, as casas, mitos,...).
Buscar información individual ou en grupo sobre  outros temas relacionados coa cultura clásica.

Metodoloxía (alumnado con
conectividade e sen conectividade):

 con conectividade: aula virtual instituto.
Sen conectividade:  correo electrónico para recibir traballos  enviados dende calquer ordenador.
Se non presenta nada, queda a  nota media da 1ª e 2ª avalaliación.

Materiais e recursos

 Actividades , clases e traballos por:
Aula virtual e Web do centro
Videoconferencia Webex
Correo electrónico
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4. Información e publicidade

Información ao alumnado e
ás familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao alumnado. 

Páxina virtual do IES Parga Pondal.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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