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1.- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACION 
 
1.1.-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 esma 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. 
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 

aconstrución do imaxinario colectivo europeo, grazas ás narracións míticas 

elendarias, o mundo dos deuses e dos heroes, e o seu mantemento na cultura 

contemporánea. 
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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, 
é necesario ter en conta a flexibilidade na adecuación dos contidos ás 
características dos centros docentes e ao alumnado que escolla esta opción, 
de xeito que o seu currículo debe ter a apertura propia das materias 
específicas. 
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 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. A procura de información guiada 
polo profesorado facilita o desenvolvemento do espírito crítico e o 
achegamento persoal ao coñecemento. Nesta liña, tamén hai que salientar a 
importancia do traballo da competencia en aprender a aprender, xa que o 
alumnado está iniciándose na selección, na avaliación, na comprensión e na 
produción de información cada vez máis complexa. A perseveranza, os hábitos 
de estudo, a autonomía e o traballo en equipo son capacidades que se poden 
afianzar neste capítulo. 
A descuberta da historia do mundo grego e do romano a través dos seus fitos 
máis salientables no ámbito da política, a sociedade e a vida cotiá axudarán a 
potenciar as competencias sociais e cívicas, así como a competencia en 
sentido da iniciativa e espírito emprendedor, por medio da planificación de 
proxectos en equipo, reforzando os conceptos dos valores democráticos, a 
participación cidadá e a toma de decisións responsables. 
Unha visión global da xeografía e historia de Grecia e Roma impulsará o 
alumnado a comprender os procesos de cambio desde o mundo antigo ata a 
actualidade, traballando, tamén, a competencia matemática e as competencias 
básicas en ciencia e tecnoloxía, que capacitan para a análise de fenómenos 
complexos, o razoamento lóxico e o rigor científico. 

A aproximación ás manifestacións artísticas e literarias do mundo clásico 
permite o desenvolvemento da competencia en conciencia e expresión 
culturais, xa que un dos obxectivos principais da materia é a constatación do 
mantemento das súas pegadas na actualidade. 
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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. 
 
 

1.2-Contextualización 
 

1.2.1- Elaboración da programación didáctica. 
A programación didáctica da asignatura de Cultura Clásica do I.E.S. Laxeiro 
de Lalín, foi elaborada no presente curso académico, polo Departamento de 
Música, coa colaboración do Depatamento de Latín. Está diseñada para o 
segundo ciclo da ESO. Nela recóllense os prantexamentos didácticos e 
metodolóxicos, resultado dos acordos alcanzados polos membros de ambos 
Departamentos. 
Esta programación, así como as actividades complementarias previstas ao 
longo do curso, desenvolverán a súa temporalización segundo o calendario de 
avaliacións establecido para o presente curso. 
Considerámola como algo dinámico que, polo tanto, debe ser modificada 
segundo os resultados da súa aplicación, que se recollerán na pertinente 
memoria de final de curso. 
 
1.2.- Condicionantes. 
1- As horas lectivas. 
Esta materia é optativa e impártese no segundo ciclo da ESO; en 
terceiro ou en cuarto curso, sen que os alumnos poidan cursala en ámbolos 
dous; polo tanto, os contidos están diseñados para o segundo ciclo 
indistintamente. 
Nembargantes as horas lectivas non son as mesmas en ambos; mentres que 
en cuarto curso se dispón de tres horas semanais, en terceiro só son dúas, o 
que dificulta máis o cumprimento dos mesmos. No IES Laxeiro trátase dunha 
asignatura que se oferta no 3º curso da ESO e polo tanto conta con dúas 
sesións semanais. 
2- O desenvolvemento evolutivo dos alumnos. 
A programación debe adaptarse ós distintos procesos de desenvolvemento 
psicolóxico e de capacidade de aprendizaxe do alumnado ó que vai dirixida. 
Neste senso, as diferencias entre os alumnos dos distintos cursos son 
enormes. Para realizar esa adaptación, a psicoloxía proporciona os elementos 
necesarios para detectar qué coñecementos pode asimilar o alumno en cada 
momento do seu desenvolvemento cognitivo, así como as técnicas que se 
deben aplicar en cada caso. 
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2.-CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO DESENVOLVEMENTO DAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS. 
 
2.1.- Competencia social e cidadá. (C5) 
Coñecer as institucións e o modo de vida dos gregos e romanos como 
referente histórico de organización social, participación dos cidadáns na vida 
pública e delimitación dos dereitos e deberes dos individuos e das 
colectividades, no ámbito e no contorno dunha Europa diversa unida en moitos 
aspectos pola cultura grecolatina. 
Coñecer as desigualdades existentes nesa sociedade para favorecer unha 
reacción crítica ante a discriminación pola pertenza a un grupo social ou étnico 
determinado, ou pola diferenza de sexos. 
Impulsar o respecto pola diferenza de criterios e pola liberdade de 
expresión mediante o traballo cooperativo. 
Reflexionar críticamente sobre os conceptos de democracia, liberdade, 
solidariedade, corresponsabilidade, participación e cidadanía, con especial 
atención aos dereitos e deberes (tanto no pasado como no presente). 
Exercitar o diálogo. 
Utilizar o xuízo moral para elixir e tomar decisións. 
Valorar os intereses persoais e os do grupo á hora de tomar decisións. 
 
2.2.- Coñecemento e a interacción co mundo físico. (C3) 

Estudar mapas para localizar a contorna xeográfica das civilizacións antigas. 

Estudar mapas sobre a expansión dos estados antigos. 

Interpretar fontes iconográficas para extraer información histórica e situala 
nun período determinado. 

Ordenar repertorios en sucesión correcta. 

Organizar que cambia e que permanece ao longo do tempo. 

Analizar a información contida en fontes documentais diferentes. 
 
2.3.- Competencia cultural e artística. (C6) 

Interpretar planos de monumentos antigos. 

Analizar obras de arte para extraer información histórica e social. 

Valorar a importancia do patrimonio cultural doutras épocas. 

Analizar a pervivencia do pasado no presente. 

Interpretar o simbolismo das obras de arte. 

Adquirir un vocabulario específico. 

Comparar obras de arte de distintos estilos. 

Representar creativamente un tema determinado. 
 
2.4.- Tratamento da información e competencia dixital. (C4) 

Recollida de fontes (destacando a recollida de información en Internet) 

Análise de distintos tipos de fontes: primarias e secundarias; escritas, 

materiais, iconográficas e orais. 

Comunicación da información. 

Comparación de fontes e análises de contradicións e divergencias entre elas. 

Integración da información que proporcionan distintas fontes. 
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Análise de distintos niveis de información: implícita e explícita; relevante e 
non relevante; obxectiva e subxectiva. 

Análise crítica da información. 

Valoración de fontes: a súa utilidade; o seu obxectivo; grao de fiabilidade e 

Manipulación 
 
2.5.- Competencia en comunicación lingüística. (C1) 
A competencia de comunicación lingüística incluiría o desenvolvemento das 
seguientes habilidades, no marco da cultura clásica: 

Ler, interpretar, organizar e reflexionar sobre a información dun texto. 

Comunicarse oralmente en debates e traballos en grupo. 

Adquisición e aprendizaxe dun vocabulario específico relacionado coa cultura 
clásica. 
 
2.6.- Competencia para aprender a aprender. (C7) 
Esta competencia permite adquirir uhna serie de habilidades entre as que 
se encontrarían: 

Traballar con distintas fontes de información. 

Utilizar distintas estratexias para organizar, memorizar e recuperar a 
información: esquemas, resumos, etc. 

Confeccionar traballos por escrito coas súas partes ben traballadas e 
diferenciadas. 

Participar en debates e contrastar as opinións persoais coas do resto de 
compañeiros. 

Desenvolver o gusto pola aprendizaxe continua e a actualización 

permanente. 

Elaboración de temas de carácter biográfico-mitológico. 

Distinción de factores determinantes nunha situación: causas, 
desenvolvemento e consecuencias. 
 
2.7.- Autonomía e iniciativa persoal. (C8) 
Impulsaría as habilidades seguintes: 

Asumir responsabilidades e tomar decisións con respecto á planificación do 
proceso de resolución das actividades propostas. 

Interpretar adecuadamente as particularidades de cada situación e de cada 

problema estudado. 

Saber argumentar de forma lóxica e coherente as explicacións dos 
conceptos 
e fenómenos estudados. 

Autorregular a propia aprendizaxe: tomar conciencia do que se sabe e do 
que 

falta por aprender; e realizar autoavaliacións do propio traballo. 
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3.- OBXECTIVOS XERAIS DA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA. 
 
A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e 
nas alumnas as capacidades que lles permitan: 
 
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus 
dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e 
a solidariedade entre as persoas e os 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 coas 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. 
 
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 en 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, 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. 



9 
 

ll) 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. 
 
ñ) 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 ao 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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4.- CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE, COMPETENCIAS CLAVES E CONTRIBUCIÓN Á 
CONSECUCIÓN DOS OBXECTIVOS XERAIS 
 

 
CULTURA CLÁSICA 3º DA ESO 

Obxectiv
os  
 

Contidos Criterios de Avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

BLOQUE 1: XEOGRAFÍA 
f 
o 

B1.1. Marco xeográfico 
das civilizacións grega e 
romana. 

B1.1. Localizar nun mapa fitos 
xeográficos e enclaves 

concretos relevantes para o 

coñecemento das civilizacións 

grega e romana. 

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. 

f 
o 

B1.1. Marco xeográfico 
das 
civilizacións grega e 

romana. 

B1.2. Describir os marcos 
xeográficos en que se 
desenvolven as civilizacións 
grega e romana ao longo da 
súa historia. 

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. 

BLOQUE 2: HISTORIA 

 
e 
ñ 

 
 
 
 
 

B2.1. Marco histórico da 
civilización grega: das 
civilizacións minoica e 
micénica ao mundo 
helenístico. 
B2.2. Marco histórico da 

civilización romana: 

Monarquía, República e 

Imperio. 

B2.1. Identificar, describir e 
explicar 
o marco histórico en que se 

desenvolven as civilizacións 

grega e romana. 

CCB2.1.1. Sabe enmarcar 
determinados feitos históricos 
nas 
civilizacións grega e romana 

e no período histórico 

correspondente, póndoos en 

contexto e relacionándoos 

con outras circunstancias 

contemporáneas. 

f 
e 

g 

ñ 

B2.1. Marco histórico da 
civilización grega: das 
civilizacións minoica e 
micénica ao mundo 
helenístico. 
B2.2. Marco histórico da 

civilización romana: 

Monarquía, República e 

Imperio. 

B2.2. Coñecer as principais 
características de cada 
período 
da historia de Grecia e Roma, 

e saber situar nun eixe 

cronolóxico feitos históricos. 

CCB2.2.1. Distingue con 
precisión 
as etapas da historia de 

Grecia e Roma, nomeando e 

situando no tempo os 

principais fitos asociados a 

cada unha delas.                    

CCB2.2.2. Explica o proceso 

de transición que se produce 

entre as etapas da historia de 

Grecia e Roma, describindo 
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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.                            

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. 

ñ 
o 

B2.1. Marco histórico da 
civilización grega: das 
civilizacións minoica e 
micénica ao mundo 
helenístico. 
B2.2. Marco histórico da 

civilización romana: 

Monarquía, República e 

Imperio. 

B2.3. Coñecer as 
características 
fundamentais da romanización 

de Hispania e Gallaecia. 

CCB2.3.1. Explica a 
romanización 
de Hispania e Gallaecia, 

describindo as súas causas e 

delimitando as súas fases.                                 

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 
b B3.1. O panteón grego e 

romano. 
B3.1. Coñecer os principais 
deuses 
da mitoloxía grecolatina. 

CCB3.1.1. Pode nomear coa 
súa 
denominación grega e latina 

os principais deuses e heroes 

da mitoloxía grecolatina, 

sinalando os trazos que os 

caracterizan, os seus 

atributos e o seu ámbito de 

influencia, explicando a súa 

xenealoxía e establecendo as 

relacións entre os diferentes 

deuses. 

e 
a 

b 

ñ 

B3.2. Mitos grecolatinos. 
Os heroes. 

B3.2. Coñecer os mitos e os 
heroes 
grecolatinos, e establecer 

semellanzas e diferenzas 

entre os mitos e os heroes 

antigos e os actuais. 

CCB3.2.1. Identifica dentro 
do 
imaxinario mítico deuses, 

semideuses e heroes, e 

explica os principais aspectos 

que os diferencian.                                    

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. 
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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 ambolos dous 

tratamentos, asociándoas a 

outros trazos culturais propios 

de cada época.               

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. 

l 
ñ 

B3.3. Relixión grega. B3.3. Coñecer e comparar as 
características da relixiosidade 
e da relixión grega coas 
actuais. 

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. 

b B3.4. Relixión romana: 
culto público e privado. 

B3.4. Explicar os fundamentos 
da 
relixiosidade romana e 

distinguir a relixión oficial das 

manifestacións do culto 

privado. 

CCB3.4.1. Distingue a relixión 
oficial 
de Roma dos cultos privados, 

e explica os trazos que lles 

son propios. 

BLOQUE 4: ARTE 
l 
b 

B4.1. Fundamentos da 
arte clásica. 

B4.1. Coñecer as 
características 
fundamentais da arte clásica e 

relacionar manifestacións 

artísticas actuais cos seus 

modelos clásicos. 

CCB4.1.1. Recoñece os 
trazos 
básicos da arte clásica nas 

manifestacións artísticas 

antigas e actuais.                                    

CCB4.1.2. Realiza eixes 

cronolóxicos e sitúa neles 

aspectos relacionados coa 

arte grecolatina, asociándoos 

a outras manifestacións 

culturais ou a fitos históricos. 

l B4.2. Arquitectura en 
Grecia e 
Roma: tipos de edificios 

e ordes arquitectónicas. 

B4.2. Identificar as 
características 
máis salientables da 

arquitectura grecorromana en 

relación cos edificios máis 

singulares. 

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. 
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l B4.3. Escultura en 
Grecia e Roma: etapas, 
estilos e temáticas. 

B4.3. Coñecer as 
manifestacións 
escultóricas da arte grega e 

romana ao longo da 

Antigüidade e identificar a súa 

temática. 

CCB4.3.1. Recoñece 
esculturas 
gregas e romanas en imaxes, 

encádraas nun período 

histórico e identifica nelas 

motivos mitolóxicos, 

históricos ou culturais. 

l 
ñ 

B4.4. Enxeñería romana: 
obras públicas e 
urbanismo. Vías 
romanas. 

B4.4. Coñecer as creacións 
urbanísticas romanas, así 
como a súa rede viaria. 

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. 

e 
ñ 

B4.5. Herdanza clásica 
no 
patrimonio artístico. 

B4.5. Coñecer e saber 
localizar os 
principais monumentos 

clásicos do patrimonio español 

e europeo. 

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. 

BLOQUE 5: SOCIEDADE E VIDA COTIÁ 
a B5.1. Organización 

política en 
Grecia e en Roma. 

B5.1. Coñecer as 
características das 
principais formas de 

organización política 

presentes no mundo clásico, e 

establecer semellanzas e 

diferenzas entre elas. 

CCB5.1.1. Nomea os 
principais 
sistemas políticos da 

antigüidade clásica e 

describe, dentro de cada un, 

a forma de distribución e o 

exercicio do poder, as 

institucións, o papel que 

estas desempeñan e os 

mecanismos de participación 

política. 

g 
h 

ñ 

B5.2. Sociedade en 
Grecia e Roma: clases 
sociais. 

B5.2. Coñecer as 
características e a evolución 
das clases sociais en 
Grecia e Roma. 

CCB5.2.1. Describe a 
organización das sociedades 
grega e romana, 
explicando as características 

das clases sociais e os 

papeis asignados a cada 

unha, relacionando estes 

aspectos cos valores cívicos 

da época e comparándoos 

cos actuais. CCB5.2.2. 

Describe as principais 

características e a evolución 

dos grupos que compoñen as 

sociedades grega e romana. 

c 
ñ 

B5.3. A familia en Grecia 
e Roma. 

B5.3. Coñecer a composición 
da 

CCB5.3.1. Identifica e explica 
os 
papeis que desempeña 

dentro da familia cada un dos 



14 
 

familia e os papeis asignados 

aos seus membros. 

seus membros, identificando 

e explicando a través deles 

estereotipos culturais e 

comparándoos cos actuais. 

m B5.4. Vida cotiá en 
Grecia e Roma: vivenda, 
hixiene, alimentación, 
vestimenta e traballo. 

B5.4. Coñecer os trazos máis 
salientables da vida cotiá en 
Grecia e Roma. 

CCB5.4.1. Identifica e 
describe os 
tipos de vivenda, o modo de 

alimentación, os hábitos de 

hixiene e a vestimenta en 

Grecia e Roma.   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. 

d B5.5. Espectáculos 
públicos en Grecia e 
Roma. 

B5.5. Identificar as principais 
formas 
de lecer da antigüidade. 

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. 

ñ B5.5. Os espectáculos 
públicos en Grecia e 
Roma. 

B5.6. Relacionar e establecer 
semellanzas e diferenzas 

entre as manifestacións 

deportivas da Grecia Clásica e 

as actuais. 

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. 

BLOQUE 6: LINGUA E LITERATURA 
e B6.1. Historia da 

escritura. Signos e 
materiais. 

B6.1. Coñecer a existencia de 
diversos tipos de escritura, 

distinguilos e comprender as 

súas funcións. 

CCB6.1.1. Recoñece tipos de 
escritura, clasifícaos 

consonte súa natureza e a 

súa función, e describe os 

trazos que os distinguen. 

e B6.2. Orixe do alfabeto. 
O alfabeto grego e o 
alfabeto romano. 

B6.2. Coñecer a orixe do 
alfabeto e 
distinguir os tipos de alfabetos 

usados na actualidade. 

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. 
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f B6.2. Orixe do alfabeto. 
O alfabeto grego e o 
alfabeto romano. 

B6.3. Recoñecer a presenza 
de elementos dos alfabetos 
grego e 
latino nos alfabetos actuais. 

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. 

f 
ñ 

o 

B6.3. As linguas do 
mundo. O 
indoeuropeo e as súas 

familias lingüísticas. 

B6.4. Coñecer a orixe común 
das 
linguas indoeuropeas. 

CCB6.4.1. Enumera e 
localiza nun 
mapa as principais ramas da 

familia das linguas 

indoeuropeas, sinalando os 

idiomas modernos que se 

derivan de cada unha e os 

aspectos lingüísticos que 

evidencian o seu parentesco.                                 

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. 

l 
ñ 
o 

B6.4. As linguas 
romances. 

B6.5. Identificar as linguas 
europeas 
romances e non romances, e 

localizalas nun mapa. 

CCB6.5.1. Identifica as 
linguas que 
se falan en Europa e en 

España, diferenciando pola 

súa orixe as romances e as 

non romances, e delimita nun 

mapa as zonas onde se 

utilizan. 

h 
ñ 
o 

B6.5. Composición e 
derivación culta de orixe 
grega e latina. 

B6.6. Identificar a orixe 
grecolatina 
do léxico das linguas de 

España e doutras linguas 

modernas. 

CCB6.6.1. Recoñece e 
explica o 
significado dalgúns dos 

helenismos e latinismos máis 

frecuentes utilizados no léxico 

das linguas faladas en 

España e doutras linguas 

modernas, e explica o seu 

significado a partir do termo 

de orixe. CCB6.6.2. Explica o 

significado de palabras a 

partir da súa descomposición 

e da análise etimolóxica das 

súas partes. 

e 
ñ 
o 

B6.6. Latinismos, 
palabras 
patrimoniais, cultismos e 

semicultismos. 

B6.7. Distinguir e identificar 
latinismos, cultismos, 

semicultismos e termos 

patrimoniais. 

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.           

CCB6.7.2. Coñece o 
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significado das principais 

locucións latinas de uso 

actual. 

f 
l 
ñ 
o 

B6.7. Principais regras 
de evolución fonética do 
latín ao galego e ao 
castelán. 

B6.8. Facer evolucións desde 
o latín 
ao galego e ao castelán, tendo 

en conta os fenómenos 

fonéticos. 

CCB6.8.1. 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.              

CCB6.8.2. Realiza evolucións 

do latín ao galego e ao 

castelán aplicando as regras 

fonéticas de evolución. 

f B6.8. Léxico grecolatino 
na linguaxe científica e 
técnica. 

B6.9. Coñecer e utilizar con 
propiedade terminoloxía 

científicotécnica de orixe 

grecolatina. 

CCB6.9.1. Explica a partir da 
súa 
etimoloxía termos de orixe 

grecolatina propios da 

linguaxe científico-técnica e 

sabe usalos con propiedade. 

h 
ñ 
o 

B6.9. Presenza das 
linguas clásicas nas 
linguas modernas. 

B6.10. Constatar o influxo das 
linguas clásicas en linguas 

non derivadas delas. 

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. 

l B6.10. Xéneros literarios 
grecolatinos: autores e 
obras 
principais. 

B6.11. Coñecer as principais 
características dos xéneros 

literarios grecolatinos e a súa 

influencia na literatura 

posterior. 

CCB6.11.1. Describe as 
características esenciais dos 
xéneros literarios grecolatinos 

e recoñece a súa influencia 

na literatura posterior. 

l B6.10. Xéneros literarios 
grecolatinos: autores e 

obras principais. 

B6.12. Coñecer os fitos 
esenciais 
das literaturas grega e latina 

como base literaria da cultura 

europea e occidental. 

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 
l 
n 
ñ 

B.7.1. Civilización 
grecolatina nas artes e 
na organización social e 
política actual. 

B7.1. Recoñecer a presenza 
da 
civilización clásica nas artes e 

na organización social e 

política. 

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. 
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l 
n 
ñ 

B7.2. Mitoloxía e temas 
lexendarios nas 
manifestacións artísticas 
actuais. 

B7.2. Coñecer a pervivencia 
da 
mitoloxía e os temas 

lexendarios nas 

manifestacións artísticas 

actuais. 

CCB7.2.1. Demostra a 
pervivencia 
da mitoloxía e os temas 

lexendarios mediante 

exemplos de manifestacións 

artísticas contemporáneas 

nas que están presentes 

estes motivos. 

l 
ñ 

B7.3. Historia de Grecia 
e Roma e a súa 
presenza no noso país. 

B7.3. 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. 

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. 

b 
e 

B7.4. Traballos de 
investigación sobre a 
civilización clásica na 
nosa cultura. 

B7.4. Realizar traballos de 
investigación sobre a 

pervivencia da civilización 

clásica na contorna, utilizando 

as tecnoloxías da información 

e a comunicación. 

B7.4.1. Utiliza as tecnoloxías 
da 
información e a comunicación 

para recabar información e 

realizar traballos de 

investigación acerca da 

pervivencia da civilización 

clásica na nosa cultura. 
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5.- UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
UNIDADE 1. AS LINGUAS E A SÚA ORIXE CLÁSICA 

O alfabeto grego como antecedente da maioría dos alfabetos actuais. 

Orixe fenicio do alfabeto grego. 

Pervivencia de elementos grecolatinos nas linguas actuais. 

A orixe das linguas europeas: o indoeuropeo. 

A expansión do latín: as linguas romances. 

Latinismos e cultismos máis frecuentes na lingua castelá. 

Prefixos e sufijos derivados do latín que máis se utilizan no noso idioma. 

Evolución e historia dos sistemas de escritura. 

Caracteres e dirección da escritura. 

Os helenismos do castelán no noso vocabulario cotián. 

Ares-Marte, deus da guerra 
 
UNIDADE 2. A RELIXIÓN GRECORROMANA 

Oráculo de Delfos. 

A relixión clásica. 

Culto público e relixiosidade individual. 

Os colexios sacerdotais: pontífices, flámines, arúspices, augures e vestales. 

A pregaria e o sacrificio. 

Lugares de culto. 

As divindades olímpicas. 

As supersticiones. 

Relixións histéricas. 

O culto aos mortos. 

Os enterramentos. 

A orixe das estacións.Hades-Plutón 
 
UNIDADE 3. A INFANCIA NO MUNDO ANTIGO 

Xogos e xoguetes infantís en Grecia e Roma. 

Rituais celebrados co nacemento. 

Aceptación dos fillos no mundo clásico. 

Os nomes dun cidadán grego e romano. 

Importancia da educación nas antigas Grecia e Roma. 

Transcendencia dos estudos da Antigüedad até os nosos días. 

A indumentaria na infancia. 

Utensilios e soportes de escritura. 

A infancia de Zeus. 

Zeus, deus do universo. 
 
UNIDADE 4. O MUNDO FEMININO 

Condición da muller na sociedade grega e romana. 

Rituais das cerimonias matrimoniais en Grecia e Roma. 

Aspectos legais do matrimonio (especialmente en Roma). 

Tipos de matrimonio en Roma. 

A vida cotiá da muller grega e romana. 

A indumentaria feminina. 
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O xuízo de Paris. 

Afrodita, deusa da beleza 
 
UNIDADE 5. O MUNDO MASCULINO 

Profesións do home na Antigüedad. 

O tempo ao longo da xornada. 

Actividades cotiás do home grego e romano. 

A indumentaria masculina. 

O banquete como acto social. 

Termínalas como centro de actividades físicas e sociais. 

O mito de Apolo e Dafne. 

Apolo, deus da profecía e das artes. 
 
UNIDADE 6. POLÍTICA E CIDADANÍA 

Análise das características duns polis grega. 

Relación dos sistemas políticos de Grecia e Roma mediante as actividades e 
as correspondencias cos organismos actuais. 

Diferenciación das características da escravitude na Antigüedad. 

O legado actual da democracia ateniense. 

A democracia ateniense. 

Os polis grega, o seu desenvolvemento e expansión. 

Sociedade e política no mundo grego. 

Institucións políticas na antiga Roma. 

Sociedade e política en Roma. 

Fases da historia de Roma e as grandes conquistas territoriais ao longo 
delas. 

A historia de Aracne. 

Atenea-Minerva 
 
UNIDADE 7. O EXÉRCITO E A GUERRA 

O equipo dun lexionario romano. 

Exército ateniense e o espartano. 

As guerras médicas e as guerras do Peloponeso no século V a. C. 

O exército nos distintos períodos da historia de Roma. 

A lexión romana. 

A forma de combater dos soldados romanos 

O campamento romano. 

Os amores de Afrodita e Ares. 

Hefesto-Vulcano 
 
UNIDADE 8. A ARTE CLÁSICA 

O concepto de orde arquitectónica. 

As ordes da arquitectura clásica. 

O templo grego e o Partenón. 

O templo romano e o Panteón. 

A evolución da escultura grega, obras e artistas. 

A escultura romana. 

O relevo histórico en Roma. 
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A pintura e o mosaico romanos. 

O Panteón de Roma. 

As transformacións de Zeus. 

Hera. 
 
UNIDADE 9. CIDADES ANTIGAS E MODERNAS 

A fundación das cidades na Antigüedad. 

Os plans de urbanismo e o plano hipodámico. 

A creación de cidades a través do sinecismo. 

A estrutura e as partes da cidade grega. 

As cidades romanas a partir do campamento romano. 

O importante papel dos urbanistas. 

A cerimonia da inauguratio. 

Os edificios e as partes da cidade romana. 

As obras públicas da antiga Roma. 

Partes dunha domus e unha insula romanas. 

A loita polo patronato de Atenas. 

Posidón-Neptuno. 
 
UNIDADE 10. XOGOS E ESPECTÁCULOS 

A orixe do teatro. 

Os edificios públicos dedicados ao lecer. 

O teatro en Grecia. 

O teatro en Roma. 

As representacións en Grecia e Roma. 

As carreiras do circo. 

Os espectáculos do anfiteatro. 

Os gladiadores. 

Orfeo e Eurídice. 

A figura do deus Dioniso-Baco. 

 

6.- TEMPORALIZACIÓN 
 
1ª Avaliación: Unidades 1 a 4. En relación sobre todo a unidade 2, aínda que 
tamén ás outras, proxectaranse e traballaranse as películas Ágora e Ben Hur 
 
2ª Avaliación: Unidades 5 a 7. En relación sobre todo á unidade 6 
proxectarase e traballarase a película Gladiator e en relación a unidade 7 
proxectarase e traballarase a película Troya, e un documental sobre os 300 
espartanos que combatiron na batalla das Termópilas. 
 
3ª Avaliación: Unidades 8 a 10: Proxección das películas Alejandro Magno e 
Espartaco. 
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7.- CONTIDOS MÍNIMOS 

Coñecer os xeitos de achegarse ó pasado (arqueoloxía, literatura, 
transmisión de textos, etc...) 
 

Identificar o ámbito xeográfico e coñecer sumariamente as fases da historia 
de Grecia e Roma. 
 

Coñecer ó concepto de indoeuropeo e a orixe grecolatina da propia lingua e 
doutras lenguas hispánicas e europeas. 
 

Coñecer sumariamente as relixións grega e romana romana. 
 

Coñecer o xeito de vida público e privado de gregos e romanos. 
 

Coñecer as formas de organización política con especial atención á 
democracia. 
 

Coñecer a estructura do templo e da cidade clásica. 
 

Coñecer os principais deuses do panteón grecolatino. 
 

Coñecer os estilos arquitectóicos e escultóricos e ve-la súa continuidade no 

tempo. 
 

Coñecer as principais correntes filosóficas e os seus representantes. 
 

Coñecer o concepto de xénero literario, especialmente o xénero épico. 
 

Coñecer básicamente a Historia antiga de Hispania e de Gallaecia. 
 

Explicar a orixe dalgúns topónimos e nomes propios. 

Ver a continuidade do legado clásico no mundo actual. 
 

Coñecer os xéneros literarios e ve-la súa continuidade no tempo. 

Coñecer e valorar o pasado clásico de España e Galicia. 
 
 
8.- METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

Lectura dos textos do libro polos alumnos en voz alta. 

Resumo en voz alta e por escrito dos contidos lidos. 

Explicacións sobre os conceptos novos. 

Resolución de exercicios e traballos na aula e na casa. 

Resolución de traballos que estimulen a autonomía do alumno. 

Elaboración de mapas, resumos e esquemas. 

Proxeción de vídeos- películas sobre temas relacionados co mundo clásico. 

Posta en común e elaboración de cuestionarios sobre os mesmos. 
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9.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

1 - Libro de texto:CULTURA CLÁSICA. Editorial Santillana (os alumnos 
poderán acceder aos materiais dende a aula virtual. 
2 - Outros materiais: 
Caderno de clase 

Material complementario da biblioteca: Atlas xeográficos e históricos, 
diccionarios sobre mitoloxía, etc.. 
Colección de vídeos e DVDs relacionados coa cultura clásica. 
Ordenador, pantalla e proxector 

Diverso material informático en soporte U.S.B, CD-ROM ou en rede 

 

10.- PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

Observación diaria: capacidade de lectura e comprensión.. 

Valoración diaria dos exercicios resoltos polos alumnos. 

Realización e valoración dos traballos complementarios propostos. 

Realización e valoración dos cuestionarios sobre películas, vídeos, etc.. 

Actitude e comportamento na clase. 

Avaliación dos cadernos e do coidado dos materiais. 

Avaliación da actitude cara a asignatura. 

Avaliación do comportamento e puntualidade 

Exame(s) de avaliación. 
 
Na etapa da ESO darase moita importancia á valoración do traballo diario do 
alumno tanto na clase como na casa: realización das tarefas diarias, 
participación activa nas clases, disposición boa cara ao traballo, cun 20% total 
da nota final. O 50% da nota virá dado polo coñecemento dos aspectos 
teóricos explicados nas clases que se avaliará a través dunha proba escrita 
que se realizará ao final de cada trimestre). O 30% restante da nota virá dado 
pola boa realización e entrega dos cuestionarios e traballos sobre as películas 
e textos traballados nas clases. Estes traballos deberán entregarse dentro do 
prazo establecido polo profesor; e deles avaliaranse ademais dos contidos, a 
correcta e curiosa presentación.  
Superarase a materia en cada avaliación coa cualificación igual ou superior a 
cinco. A nota final será a media das notas das tres avaliacións. Se un alumno 
suspende a materia a principios de xuño, terá outra oportunidade de superala 
no exame extraordinario que se celebrará a finais de xuño. 
 
 
 
 
11.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN E REFORZO PARA ALUMNOS/AS 

COA MATERIA PENDENTE 
Non hai alumnos coa materia pendente. 
 
 
12.- PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA REPETIDORES 
Un dos principios básicos que debe ter en conta o profesor na aula é o da 
individualización da ensinanza, partindo sempre da situación inicial de cada 
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alumno e alumna en concreto. O alumno, de forma única e individual, debe ter 
o seu alcance unha educación basada na súa motivación, intereses e 
capacidades de aprendizaxe. 

Para dar resposta a esta diversidad plantéxase a realización de actividades ou 
exercicios apropiados, abundantes e variados co fin de afianzar os contidos. 
Se o alumno é repetidor, xa sexa coa nosa optativa suspensa ou aprobada, 
individualizarase a materia a estudiar na medida do posible a fin de non repetir 
innecesariamente conceptos xa asimilados. Por outra banda prantexaranse 
exercicios e actividades de apoio que profundicen naqueles contidos que máis 
traballo lle costa asimilar a este tipo de alumnos. Buscarase tamén a 
motivación deste tipo de alumnos intentando o profesor na medida do posible 
ser cercano e demostrarlle que ésta é unha materia cercana incluso o seu que 
facer diario. 
 
 
 
13.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
PREVISTAS 
Non hai actividades previstas. 
 
 
14.- PLAN PARA FOMENTALA LECTURA 

Lectura na aula e na casa de textos diversos e ideas principais. 

Realización de traballos opcionais sobre textos clásicos de diversa índole, ou 
libros relacionados co mundo clásico. 
 
 
15.- ACCIÓNS PREVISTAS PARA A INTEGRACIÓN DAS TICs 
Utilización de diverso material informático, en soporte U.S.B., CD-ROM ou en 
rede. Nesta última facilitamos o uso dalgúns programas de software adecuados 
para entender mellor conceptos relacionados coa materia:. Por exemplo: 
-Google Earth, 
-“Los enlaces del mundo grecolatino” en culturaclasica.com 
-Mundo latino 
-Didactalia.net/comunidad 
 
Procurarase ademais que o alumnado adquira a destreza para utilizalos 
recursos e materiais contidos en CD, DVD que proporcinan as editoriais ou 
dispoñibles en recursos web como enciclopedias (Encarta,Wikipedia,...),e 
outras páxinas web como: 
- http:// www.artehistoria.com 
-http:// www.culturaclásica.com 
-www.perseus.tufts.edu 
 
Visionado de películas basadas na civilización grega ou latina tales como: 
Troia, Ágora, Espartaco, Gladiator, etc. 
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16.-EDUCACIÓN EN VALORES 
Tódolos temas transversais non poden abordarse da misma forma nin coa 
mesma frecuencia nas diversas unidades didácticas deste curso. Con todo, 
adecuaranse os seguintes temas: 
1. Educación para a convivencia: fomentalo diálogo como forma de solución 
de diferencias, mediante o análisis e comentario de situacións da historia 
de Grecia e Roma. 
2. Educación para a saúde: resaltalos hábitos de saúde e costumes 
existentes entre os romanos e gregos, e deducir consecuencias dos 
mesmos. 
3. Educación para a paz: analizar e recoñecer as aportacións históricas, 
políticas e literarias de Grecia e Roma no fomento da paz, as relacións 
entre os diversos pobos e a convivencia. 
4. Educación non sexista: recoñecer en textos clásicos situacións de 
discriminación por razón de sexo. 
5. Educación ambiental: deducir da postura dos clásicos ante o universo, 
posicións de respeto o desprezo ante a natureza. 
6. Educación sexual: analizar e comentar hábitos sexuais dos gregos e 
romanos dentro do seu contexto histórico e confrontalos coas 
concepcións actuais. 
7. Educación para Europa: apreciala pervivencia e trascendencia do legado 
grecorromano en Europa. 
 
 
17.- ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN Ó PLAN DE CONVIVENCIA 
Dende o profesorado de Cultura Clásica colaboraremos á boa convivencia escolar 
mediante accións como: 
-Fomentar o diálogo co e entre o alumnado na aula, sobre todo, en calquera situación 
de conflicto entre eles ou ben co profesor/a, permitindo a súa participación, de xeito 
que eles mesmos aporten ideas que axuden a acadar as solucións oportunas. 
-Aproveitar os debates que xurdan espontáneamente na aula, sobre todo aqueles 
relacionados con calquera diferencia, como inmigración, diferencia de xénero, para 
que eles mesmos comprendan a necesidade de aceptar a diversidade como medio de 
evitar a exclusión e a marxinalidade social. 
-Proxección de películas e documentais, nos que aparezan actitudes violentas, 
machistas, de falta de compañeirismo e posterior reflexión sobre o visto. 
 
 

18.- PRESENTACIÓN DA PROGRAMACIÓN Ó ALUMNADO 
O profesorado do departamento informará ao alumnado nos primeiros días do 
curso dos aspectos máis salientables da programación. Esta información 
incluirá os obxectivos, contidos e criterios de avaliación, os mínimos esixibles 
para obter unha valoración positiva, os criterios de cualificación e os 
procedementos de avaliación da aprendizaxe que se van a utilizar. 

O Departamento fará público na páxina web do centro a programación 

didáctica e os contidos mínimos de cada unha das materias que imparte. 
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19.- PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A APLICACIÓN DA 
PROGRAMACIÓN 
Ao final do curso o profesorado completará un formulario por cada grupo de 
alumnos aos que impartíu docencia no que se recollerán os seguintes 
aspectos: 

Os contidos impartidos e, no seu caso as razón dos que non se impartiron. 

Os obxectivos acadados 

As porcentaxes de alumnos que superan a materia. 

As actividades complementarias e extraescolares realizadas e a súa 
valoración. 

Os acordos tomados. 
Toda esa información será recollida nunha Memoria que servirá de base para a 
programación do seguinte curso. 

 

20.- ADAPTACIÓNS NECESARIAS EN CASO DE DOCENCIA NON 
PRESENCIAL 
O coronavirus está a facer que estemos a vivir unha etapa escura nas nosas 
vidas en xeral e nos nosos traballos en particular. As relacións sociais e as 
excesivas agrupacións de xentes poden traer consigo contaxios e gromos 
desta maldita enfermidade. Polo tanto hai que ser conscientes de que nalgún 
momento do curso algún alumno ou grupo de alumnos; ou mesmo o profesor 
desta asignatura pode estar confinado na súa casa desde onde a súa docencia 
ou estudo debe seguir. Polo tanto incorporamos a esta programación a 
previsión de dúas modalidades de docencia non presencial que se pode dar ao 
longo do curso: telemática e mixta 
 
a) Desenvolvemento das clases e metodoloxía en caso de atención a 
alumnado en corentena (modalidade de ensino mixto) 
Utilizarase a plataforma Classroom que permite a programación de actividades 
e a avaliación individualizada de cada alumno. De feito, incluso durante o curso 
presencial e ordinario, usarase en diversas ocasións esa plataforma; entre 
outras cousas, para que os alumnos estén habituados á súa manipulación. 
Tamén se lle poderán plantexar avisos e actividades ao alumno en corentena 
enviando mensaxes a través do seu correo electrónico @ieslaxeiro.com, a 
través de WhatsApp ou a través do SIXA. 
 
b) Desenvolvemento da actividade lectiva e metodoloxía en caso de 
suspensión das clases presenciais 
A docencia realizarase a través de Classroom no curso xa creado nesta área e 
nivel. Tamén se lles poderán plantexar avisos e actividades aos alumnos 
enviando mensaxes a través do seu correo electrónico @ieslaxeiro.com, a 
través de WhatsApp ou a través do SIXA. 
 
c) Procedementos e instrumentos da avaliación diseñados para o ensino 
non presencial 
Serán os mesmos que os empregados na concreción curricular de cada 
estándar de aprendizaxe 
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d) Modo de prover o dereito á educación ao alumnado que non poida 
seguila ensinanza telemática 
Estudarase ao comezo do curso se hai casos de alumnos que non teñan 
dereito a internet ou se todos dispoñen dun equipo axeitado para conectarse e 
seguir de xeito eficiente o ensino telemático. Neste último caso, a estas 
familias, se a administración educativa non lles proporciona estes medios ou os 
equipos axeitados, prestarémoslles equipos no centro e buscaremos solucións 
a través de entidades como Cruz Vermella ou os servicios sociais do concello. 
 
e) Mecanismos que o profesorado adoptará para asegurar o seguimento 
continuo do curso polo alumnado 
No caso de suspensión da actividade lectiva para todo o grupo, controlarase 
diariamente o acceso e actividade de cada alumno no Classroom. Faranse 
chamadas telefónicas, enviaranse WhatsApps e mails no caso de que un 
alumno non mostre actividade algunha na aula de Classroom xa creada. 
 
 
 


