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Composición do departamento. Materias e niveis.

O departamento de Latín do IES Leliadoura é un departamento unipersoal, que imparte a
materia de Latín no 4º curso da ESO e nos cursos 1º e 2º de Bacharelato e máis a
materia de Grego nos cursos 1º e 2º de Bacharelato. A persoa encargada ten horario
completo.

LATÍN
(4º ESO; 1º e 2º BACH)

I. INTRODUCIÓN. OBXECTIVOS.
A presenza do estudo do latín na LOMCE conecta coa política lingüística do Consello de
Europa  dirixida a protexer e desenvolver a herdanza lingüística e a diversidade cultural
de Europa como fonte de enriquecemento mutuo, así como a facilitar a mobilidade persoal
dos  seus  cidadáns  e  das  súas  cidadás  e  o  intercambio  de  ideas.  O  Marco  Común
Europeo de Referencia para as Linguas (MCER), publicado en 2001, é un documento de
particular  transcendencia,  non  só  como ferramenta  práctica  para  propiciar  a  reflexión
sobre o ensino das linguas e a transparencia de cursos, programas e titulacións entre os
estados e dentro deles, senón tamén polo recoñecemento da competencia plurilingüe e
intercultural, que transcende o concepto de multilingüismo, no seu día piar dos enfoques
das políticas lingüísticas máis abertas ao recoñecemento da diversidade. Hoxe, o MCER
constitúe unha referencia para proxectos e documentos clave do Consello de Europa,
como a "Guía para a elaboración e posta en marcha de currículos para unha educación
plurilingüe e intercultural" (2010), na que se desenvolve a noción de plurilingüismo como
eixe dun enfoque centrado na rede de relacións entre distintas linguas e culturas. Nesta
mesma liña, enmárcanse o informe do Foro Intergubernamental Europeo "O dereito dos
estudantes á calidade e á equidade en educación. O papel das competencias lingüísticas
e  interculturais",  mantido  en  Xenebra  en  novembro  2010,  e  a  Conferencia
intergubernamental  "Calidade  e  inclusión  en  educación:  o  papel  único  das  linguas",
mantida en Estrasburgo en setembro de 2013. En ambos os foros europeos, recoñécese
a  importancia  da  competencia  lingüística  e  da  circulación  de  competencias  entre  as
linguas para lograr un maior dominio da linguaxe, clave para a inclusión social e o éxito
escolar.
No contexto escolar, a aprendizaxe das linguas implica un estudo integrado para que os
contidos, os procesos e as estratexias que se traballan nunha lingua sexan igualmente
utilizados nas actividades lingüísticas de comprensión e produción nas demais e,  por
outra,  que  se  poida  focalizar,  no  proceso  de  ensino  e  aprendizaxe,  nos  elementos
diferenciadores e en todos aqueles aspectos que teñen incidencia directa na capacidade
de comunicarse adecuadamente. Así, o coñecemento morfolóxico ou léxico dunha lingua
pode  axudar  á  comprensión  noutra  lingua;  as  estratexias  de  comprensión  de  lectura
desenvolvidas  nunha lingua  poden ser  transferidas  para  a  lectura  noutros  idiomas;  o
coñecemento da estrutura dos textos descritivos permitirá producilos en calquera lingua; e
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o coñecemento das normas que ordenan as relacións entre xeracións, sexos, clases e
grupos  sociais  nunha  lingua,  informa e  sensibiliza  sobre  a  necesidade  de  coñecer  e
respectar as normas que rexen a dimensión social do uso da lingua noutra comunidade
lingüística.

Isto xustifica a presenza nas aulas están as linguas clásicas, o latín e o grego,  cuxo
estudo a  nivel  fonético,  morfosintáctico e léxico  proporciona unha sólida base para o
perfeccionamento  no  manexo  doutras  linguas.  Desempeñan,  pois,  un  papel  relevante
como soporte lingüístico da maioría das linguas e para a comprensión do léxico culto que
forma gran parte da terminoloxía científica e técnica actual nas linguas que o alumnado
coñece  ou  estuda;  sen  esquecer  o  enriquecemento  cultural  que  lle  proporciona  o
coñecemento dos aspectos que se inclúen na civilización clásica, berce da Europa actual,
como son, entre 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  obxectivo  clave  é  o  desenvolvemento  da  competencia  comunicativa  do  alumnado,
entendida en todas as súas vertentes: pragmática, lingüística, sociolingüística e literaria,
de xeito que poida desenvolverse satisfactoria e eficazmente en calquera situación de
comunicación da vida privada, social e profesional. Eses coñecementos, que articulan os
procesos de comprensión e expresión oral por unha banda, e de comprensión e expresión
escrita  por  outra,  constitúen  instrumentos  esenciais  para  a  aprendizaxe  no  ámbito
educativo e, posteriormente, ao longo da vida.

A reflexión literaria, presente nun bloque de contidos nas linguas ambientais, o galego e o
castelán,  e  nas  linguas  clásicas,  a  través  da  lectura,  mediante  a  comprensión  e
interpretación  de  textos  significativos  favorece  o  coñecemento  das  posibilidades
expresivas  da  lingua,  desenvolve  a  capacidade  crítica  e  creativa  do  alumnado,  dálle
acceso á memoria, á creatividade, á imaxinación, á descuberta das outras persoas, ao
coñecemento  doutras  épocas  e  culturas,  e  enfróntao  a  situacións,  sentimentos  e
emocións nunca experimentados, que enriquecen a súa visión do mundo e favorecen o
coñecemento do propio ser.

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. 

Esta mesma perspectiva está tamén presente no currículo básico para bacharelato, malia
perseguirse nesta etapa un estudo máis en profundidade da lingua, xa que, ben pola súa
estrutura interna de funcionamento, ben polo seu caudal léxico, está moi presente nas
linguas utilizadas e estudadas polo alumnado. 

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.
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A lingua latina, 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 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.

Partindo desta perspectiva, o estudo da materia organízase en bloques que, con lixeiros
matices, se repiten en todos os cursos. 

Os devanditos bloques refírense tanto a cuestións lingüísticas como a temas culturais,
tendo en conta que ambos os dous aspectos constitúen dúas facetas inseparables e
complementarias para o estudo da civilización romana, sen as que non é posible apreciar
a importancia do legado latino na súa verdadeira dimensión. 

O primeiro destes bloques estuda o latín como orixe das linguas romances e ten un trato
lixeiramente diferente para os cursos de cuarto de ESO e primeiro de bacharelato, e o
curso de segundo de bacharelato. Os contidos dos dous primeiros cursos comezan coa
análise das linguas do mundo, para seguir co estudo do indoeuropeo e as súas familias
lingüísticas,  a  orixe,  a  evolución  e  as  etapas  do  latín  e  as  linguas  romances.  A
continuación, e xa para os tres cursos, preténdese analizar o papel que desempeñou a
lingua latina na formación do galego, do castelán e das demais linguas romances que se
falan  na  actualidade  en  Europa  e  noutros  países  do  mundo,  mediante  o  estudo  do
mantemento de elementos lingüísticos latinos nesas linguas e a análise dos procesos de
evolución fonética, morfosintáctica e semántica.

O seguinte bloque, deseñado só para latín de cuarto de ESO e primeiro de bacharelato,
aborda os elementos básicos da lingua latina, comezando por percorrer os sistemas de
escritura coñecidos, para analizar despois a orixe e a evolución do abecedario latino e a
súa pronuncia. 

Os  dous  bloques  seguintes,  comúns  aos  tres  cursos,  tratan  aspectos  netamente
lingüísticos, centrándose desta vez na morfoloxía e na sintaxe, os outros dous niveis de
descrición e explicación do sistema, ademais da fonética e a semántica, dúas realidades
inseparables que conforman e integran o aspecto gramatical. Preténdese iniciar o 
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alumnado  no  concepto  de  flexión,  estudando  a  estrutura  interna  das  palabras  e  os
elementos formais destas que serven para definir a relación que manteñen con outras
dentro da oración. A sintaxe tamén se ocupa de estudar as estruturas oracionais latinas e
os  elementos  que  definen  as  súas  construcións  máis  características,  introducindo
progresivamente niveis de maior complexidade, co propósito fundamental da comprensión
e a interpretación dos textos. 

Nos cursos de cuarto de ESO e primeiro de bacharelato dedicouse un bloque ao estudo
da civilización latina, co fin de identificar non só os feitos máis importantes da súa historia,
senón tamén os aspectos propios da súa organización política, social e militar, e da súa
identidade cultural, sen esquecer o estudo da vida cotiá, a relixión e a mitoloxía, cuxa
influencia  resulta  decisiva  para  a  configuración  do  imaxinario  occidental.  Preténdese
tamén iniciar o alumnado no coñecemento dalgunhas das manifestacións artísticas máis
significativas da antigüidade romana, entre as que destacan por unha banda as relativas
ás artes plásticas e, máis concretamente, a escultura e a arquitectura, e pola outra, as
literarias. 

O estudo máis en profundidade destas últimas resérvase para o curso de segundo de
bacharelato, que conta cun bloque específico para a literatura latina, 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. 

Se,  como  dixemos,  a  lingua  e  a  cultura  constitúen  dúas  realidades  inseparables  e
complementarias para afondar no coñecemento da civilización latina, non existe mellor
instrumento para o estudo de ambas que os propios textos, aos que está dedicado outro
dos  bloques  de  contidos  previstos  en  todos  os  cursos.  Preténdese  deste  xeito  facer
fincapé na necesidade de estudar desde o primeiro momento a lingua no seu contexto
real,  como mecanismo de expresión  intelectual  e  estética  no  que se  exemplifican  os
contidos  lingüísticos  estudados.  Para  lograr  este  obxectivo,  ademais  do  labor  de
tradución,  deberase  tratar  o  latín  como  unha  lingua  viva  coa  que  traballar  tamén  a
comunicación oral e escrita.

Por último, nos tres cursos dedícase un bloque ao estudo do léxico, entendendo que este
resulta imprescindible para avanzar no coñecemento de calquera lingua. Dentro deste
ámbito préstase especial atención á etimoloxía, non só porque esta serve para poñer de
manifesto o mantemento das raíces latinas nas linguas modernas, senón ademais porque
axuda o alumnado a adquirir unha mellor comprensión da súa propia lingua, axudándolle
a precisar o significado de termos coñecidos ou a descubrir o de outros que non utilizara
anteriormente, e incorporándoos ao seu vocabulario habitual. Así, dedícase un especial
interese á composición e á derivación culta, onde se analizan prefixos, lexemas e sufixos
de orixe grega e latina.

Abondando nesta última idea, 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.
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II)CONTRIBUTO AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS.
A comunicación lingüística é a competencia clave que máis presenza terá na materia de
Latín, xa que o estudo da lingua latina, da súa orixe e evolución, do seu funcionamento
interno, do seu léxico e dos seus textos redundará sen dúbida nun maior coñecemento e
dominio das linguas propias. Non obstante, deberase ter en conta tamén o tratamento das
outras competencias. 

O labor de tradución non só constitúe por si mesmo un importante exercicio intelectual,
senón que ao mesmo tempo estimula a memoria, a lóxica de pensamento e os hábitos de
disciplina no estudo,  mellorando o razoamento e impulsando a competencia clave de
aprender a aprender. 

A competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía poden ser
traballadas nos temas de cultura e civilización latinas, nomeadamente no cómputo do
tempo,  na  educación  en Roma,  no  urbanismo e  na  enxeñaría  romana,  en  tanto  que
manifestacións da actividade humana. 

A competencia dixital deberá estar presente en todo momento. A procura de información
na rede, a súa selección crítica e a súa utilización, entendidas como un proceso guiado
polo  profesorado,  deberá  servirnos  para  programar  traballos  colaborativos  e  producir
novos materiais para poñer  á disposición da comunidade educativa. 

As competencias  sociais  e  cívicas poden ser  traballadas particularmente  nos bloques
referidos á civilización.  A vida no mundo romano,  na súa dimensión político-social  ou
relixiosa préstase sempre á valoración e á comparación co mundo actual,  salientando
semellanzas e diferenzas, e fomentando un xuízo crítico da realidade. Deste xeito, cobran
nova forza conceptos como democracia, xustiza, igualdade, cidadanía e diversidade. 

A competencia  en  conciencia  e  expresión  cultural  está  moi  presente,  ademais  de  no
estudo da literatura latina, nos contidos referidos ás artes plásticas en Roma, o urbanismo
e  a  romanización  de  Hispania  e  da  Gallaecia.  Coñecer  e  valorar  todas  estas
manifestacións culturais artísticas, diferenciando xéneros e estilos, recoñecendo canons
estéticos ou tópicos literarios, lévanos a consideralas como parte do patrimonio dos pobos
e a apreciar dun xeito especial aquelas que están dentro do noso contexto, ben sexa nas
páxinas dun libro, ben nun museo ou nun depósito arqueolóxico.

A competencia  que  traballa  o  sentido  da  iniciativa  e  o  espírito  emprendedor  estará
presente  sobre  todo  nos  bloques  de  contidos  non  lingüísticos,  para  aproveitar  a
metodoloxía do traballo en grupo de xeito responsable e produtivo. 

III) CONTIDOS.
LATÍN 4ºESO

Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances. 
1.1. Marco xeográfico da lingua.
1.2. O indoeuropeo. Linguas indoeuropeas e familias lingüísticas.
1.3. Linguas de España: linguas romances e non romances.
1.4. Palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos. 
1.5. Nocións básicas de evolución fonética, morfolóxica e semántica do latín ao galego e
ao castelán.
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Bloque 2. Sistema da lingua latina: elementos básicos.
2.1. Orixes da escritura. Sistemas de escritura. 
2.2. Orixes do alfabeto latino. 
2.3. Pronuncia do latín. 
Bloque 3. Morfoloxía.
3.1. Formantes das palabras.
3.2. Tipos de palabras: variables e invariables. 
3.3. Concepto de declinación e conxugación. 
3.4. Flexión nominal e pronominal: substantivos, adxectivos e pronomes. 
3.5. Flexión verbal. 
Bloque 4. Sintaxe.
4.1. Elementos da oración. 
4.2. Casos latinos. 
4.3. Concordancia. 
4.4. Oración simple: oracións atributivas e predicativas. 
4.5. Oración composta: oracións coordinadas. 
4.6. Construcións de infinitivo e de participio máis transparentes. 
Bloque 5. Roma: historia, cultura e civilización. 
5.1. Períodos da historia de Roma. 
5.2. Organización política e social de Roma. 
5.3. A familia romana. 
5.4. Mitoloxía e relixión. 
5.5. Vida cotiá: vivenda, alimentación e indumentaria. 
5.6. Espectáculos públicos: teatro, circo e anfiteatro. 
Bloque 6. Textos. 
6.1. Análise morfolóxica e sintáctica. 
6.2. Comparación das estruturas latinas coas das linguas propias. 
6.3. Iniciación ás técnicas de tradución. 
6.4. Lectura comprensiva de textos latinos orixinais, adaptados ou traducidos. 
6.5. Produción de pequenos textos propios en lingua latina. 
Bloque 7. Léxico. 
7.1. Vocabulario básico latino: léxico transparente; palabras de maior frecuencia. 
7.2. Composición e derivación culta: lexemas, prefixos e sufixos. 
7.3. Locucións latinas de uso actual. 

LATÍN 1ºBACHARELATO
Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances. 
1.1. Marco xeográfico da lingua.
1.2. O indoeuropeo. Linguas indoeuropeas e familias lingüísticas.
1.3. Linguas de España: linguas romances e non romances.
1.4. Orixe, evolución e etapas do latín. Palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos.
1.5. Nocións básicas de evolución fonética, morfolóxica e semántica do latín ao galego e
ao castelán.
Bloque 2. Sistema da lingua latina: elementos básicos.
2.1. Orixes da escritura. Sistemas de escritura.
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2.2. Orixe e evolución do alfabeto latino. 
2.3. Pronuncia do latín: tipos. 
Bloque 3. Morfoloxía.
3.1. Formantes das palabras.
3.2. Tipos de palabras: variables e invariables. 
3.3. Concepto de declinación e conxugación. 
3.4. Flexión nominal e pronominal: substantivos, adxectivos e pronomes. 
3.5. Flexión verbal. 
Bloque 4. Sintaxe.
4.1. Elementos da oración. 
4.2. Casos latinos. 
4.3. Concordancia. 
4.4. Oración simple: oracións atributivas e predicativas. 
4.5. Oración composta: coordinación e subordinación. 
4.6. Construcións de infinitivo e de participio.
Bloque 5. Roma: historia, cultura e civilización. 
5.1. Períodos da historia de Roma. 
5.2. Romanización de Hispania e da Gallaecia. 
5.3. Organización política e social de Roma.
5.4. Mitoloxía e relixión. Ritos funerarios.
5.5. Arte romana. 
5.6.  Obras públicas e urbanismo.
5.7. O exército.
Bloque 6. Textos. 
6.1. Análise fonética,morfolóxica, sintáctica e semántica. 
6.2. Comparación das estruturas latinas coas das linguas propias. 
6.3. Iniciación ás técnicas de tradución. 
6.4.  Lectura  comprensiva  e  comentario  de  textos  latinos  orixinais,  adaptados  ou
traducidos.  
6.5. Lectura comparada e comentario de textos en lingua latina e lingua propia.
6.6. Produción de pequenos textos en lingua latina.
Bloque 7. Léxico. 
7.1. Vocabulario básico latino: léxico transparente; palabras de maior frecuencia. 
7.2. Composición e derivación culta: lexemas, prefixos e sufixos. 
7.3. Mantemento de elementos lingüísticos latinos.
7.4. Locucións latinas de uso actual.

LATÍN 2ºBACHARELATO
Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances. 
1.1.  Mantemento  de  elementos  lingüísticos  latinos  nas  linguas  modernas:  palabras
patrimoniais, cultismos e semicultismos.
1.2. Evolución fonética, morfolóxica e semántica do latín ao galego e ao castelán.
Bloque 2. Morfoloxía.
2.1. Morfoloxía nominal e pronominal: formas menos usuais e irregulares.
2.2.  Morfoloxía  verbal:  verbos  irregulares  e  defectivos.  Formas  nominais  do  verbo:
xerundio, xerundivo e supino. Conxugación perifrástica.
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Bloque 3. Sintaxe.
3.1. Estudo pormenorizado da sintaxe nominal e pronominal.
3.2. Tipos de oracións e construcións sintácticas.
3.3. Oración composta: coordinación e subordinación.
3.4. Construcións de infinitivo, participio, xerundio, xerundivo e supino.
Bloque 4. Literatura latina.
4.1.  Transmisión literaria e xéneros literarios latinos: épica, historiografía, lírica, oratoria,
comedia e fábula.
Bloque 5. Textos. 
5.1. Tradución e interpretación de textos latinos. 
5.2. Comentario e análise histórica, lingüística e literaria de textos latinos orixinais.
5.3. Coñecemento do contexto social, cultural e histórico dos textos traducidos.
5.4. Identificación das características formais dos textos.
Bloque 6. Léxico. 
6.1. Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario, científico e filosófico. 
6.2. Etimoloxía e orixe das palabras da propia lingua.. 
6.3. Composición e derivación culta: lexemas, prefixos e sufixos de orixe latina e grega.

IIII) CRITERIOS DE AVALIACIÓN.

LATÍN 4ºESO
Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances.

1.1. Coñecer e localizar en mapas o marco xeográfico da lingua latina.

1.2. Identificar o indoeuropeo como a lingua nai da maioría das linguas faladas en Europa
actualmente.

1.3. Agrupar as linguas indoeuropeas en familias lingüísticas e localizalas nun mapa.

1.4. Coñecer as orixes das linguas faladas en España, clasificalas e localizalas nun mapa.

1.5. Distinguir e identificar palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos.

1.6. Coñecer e aplicar as regras fundamentais da evolución fonética do latín ao galego e
ao castelán, partindo dos étimos latinos.

Bloque 2. Sistema da lingua latina: elementos básicos.

2.1. Coñecer diferentes sistemas de escritura e distinguilos do alfabeto.

2.2. Coñecer a orixe do alfabeto nas linguas modernas e identificar os tipos de alfabeto
empregados hoxe en día en Europa.

2.3. Coñecer e aplicar con corrección as normas básicas de pronuncia en latín.

Bloque 3. Morfoloxía.

3.1. Identificar e distinguir os formantes das palabras.

3.2. Distinguir e clasificar tipos de palabras.

3.3. Comprender o concepto de declinación e conxugación.

9 



 
DEPARTAMENTO_LATÍN

CURSO 2021/2022
3.4. Coñecer as declinacións, encadrar as palabras dentro da súa categoría e declinación,
enuncialas e declinalas correctamente.

3.5.  Coñecer  as  conxugacións,  encadrar  os  verbos  dentro  da  súa  conxugación,
enuncialos e conxugalos correctamente.

3.6. Recoñecer as formas dos tempos verbais formados a partir do tema de presente e
perfecto, tanto en voz activa como en voz pasiva, así como as formas non persoais do
verbo: infinitivo de presente activo e participio de perfecto.

Bloque 4. Sintaxe.

4.1. Coñecer e analizar as funcións das palabras na oración.

4.2.  Coñecer  os nomes dos casos latinos e identificar  as súas principais  funcións na
oración, e saber traducir os casos á lingua materna adecuadamente.

4.3. Recoñecer as regras de concordancia na lingua latina e a súa correspondencia no
galego e no castelán.

4.4. Recoñecer e clasificar os tipos de oración simple.

4.5. Distinguir as oracións simples das compostas.

4.6. Identificar, distinguir e traducir correctamente as construcións de infinitivo e participio
máis transparentes.

Bloque 5. Roma: historia, cultura e civilización.

5.1. Coñecer  os feitos históricos das etapas da historia  de Roma, encadralos no seu
período correspondente e realizar eixes cronolóxicos.

5.2. Coñecer os trazos fundamentais da organización política e social de Roma.

5.3. Coñecer a composición da familia e os papeis asignados aos seus membros.

5.4. Coñecer os principais deuses, semideuses e heroes da mitoloxía grecolatina.

5.5. Coñecer os deuses, mitos e heroes latinos, e establecer semellanzas e diferenzas
entre os mitos e os heroes antigos e os actuais.

5.6. Recoñecer os tipos de vivenda empregados en Roma, as características principais da
alimentación romana,  os elementos da indumentaria  e as normas de hixiene persoal,
peiteados e cosméticos.

5.7. Coñecer os espectáculos públicos realizados no teatro, no circo e no anfiteatro, e a
súa relación co mundo actual.

Bloque 6. Textos.

6.1.  Aplicar  coñecementos  básicos  de  morfoloxía  e  sintaxe  para  iniciarse  na
interpretación, na tradución e na retroversión de frases de dificultade progresiva e textos
adaptados.

6.2. Comparar as estruturas latinas coas das linguas propias.

6.3.  Utilizar  correctamente  os  manuais  de  gramática  e  o  dicionario,  recoñecendo  e
analizando toda a información que proporcionan.

6.4. Realizar a través dunha lectura comprensiva a análise e o comentario do contido e a
estrutura de textos latinos traducidos.
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6.5. Redactar en lingua latina pequenos textos de produción propia.

6.6. Realizar pequenos coloquios en latín con frases sinxelas e de dificultade progresiva.

Bloque 7. Léxico.

7.1. Coñecer,  identificar e traducir  o léxico latino transparente e as palabras de maior
frecuencia. 

7.2. Distinguir e coñecer o significado dos principais prefixos e sufixos que interveñen na
composición e na derivación culta.

7.3. Recoñecer os elementos léxicos latinos que permanecen nas linguas do alumnado.

7.4.  Coñecer  o  significado  das  principais  locucións  latinas  de  uso  actual  e  saber
empregalas nun contexto axeitado.

LATÍN 1ºBACHARELATO
Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances.

1.1. Coñecer e localizar en mapas o marco xeográfico da lingua latina.

1.2. Identificar o indoeuropeo como a lingua nai da maioría das linguas faladas en Europa
actualmente.

1.3. Agrupar as linguas indoeuropeas en familias lingüísticas e localizalas nun mapa.

1.4. Coñecer as orixes das linguas faladas en España, clasificalas e localizalas nun mapa
e delimitar o marco xeográfico das linguas romances faladas no mundo, recoñecendo as
súas características.

1.5. Distinguir as principais etapas na evolución do latín e recoñecer e identificar  palabras
patrimoniais, cultismos e semicultismos.

1.6. Coñecer  e aplicar  as regras fundamentais da evolución fonética e  recoñecer os
procesos de evolución semántica do latín ao galego e ao castelán partindo dos étimos
latinos.

Bloque 2. Sistema da lingua latina: elementos básicos.

2.1. Recoñecer diferentes sistemas de escritura e distinguilos do alfabeto.

2.2. Distinguir as fases da evolución do alfabeto latino, desde a súa orixe ata o alfabeto da
época clásica.

2.3.  Coñecer a orixe do alfabeto nas linguas modernas.

2.4. Coñecer e aplicar con corrección as normas básicas da pronuncia en latín e distinguir
os seus tipos.

Bloque 3. Morfoloxía.

3.1. Coñecer, identificar e distinguir os formantes das palabras.

3.2. Distinguir os tipos de palabras a partir do seu enunciado. 

3.3. Comprender o concepto de declinación e conxugación.
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3.4. Coñecer as declinacións, encadrar as palabras dentro da súa categoría e declinación,
enuncialas e declinalas correctamente.

3.5.  Coñecer  as  conxugacións,  encadrar  os  verbos  dentro  da  súa  conxugación,
enuncialos e conxugalos correctamente.

3.6.  Analizar  o funcionamento  dos temas verbais  latinos de presente e de perfecto e
recoñecer as formas dos tempos verbais formados a partir  deles, tanto en voz activa
como en voz pasiva.

3.7.  Diferenciar  formas persoais  e  non persoais  do  verbo,  e  recoñecer  as  categorías
gramaticais presentes en cada unha.

3.8. Traducir ao galego e ao castelán as formas verbais latinas, e comparar os sistemas
verbais.

Bloque 4. Sintaxe.

4.1. Coñecer e analizar as funcións das palabras na oración.

4.2.  Coñecer  os nomes dos casos latinos e identificar  as súas principais  funcións na
oración e saber traducir os casos á lingua materna adecuadamente.

4.3. Recoñecer as regras de concordancia na lingua latina e a súa correspondencia no
galego e no castelán.

4.4. Recoñecer e clasificar os tipos de oración simple.

4.5.  Distinguir  as  oracións  simples  das  compostas  e,  dentro  destas  últimas,  as
coordinadas das subordinadas.

4.6. Coñecer as funcións das formas non persoais nas oracións: infinitivo e participio.

4.7. Identificar, distinguir e traducir correctamente as construcións de infinitivo e participio
máis frecuentes.  

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

5.1. Coñecer  os feitos históricos das etapas da historia  de Roma, encadralos no seu
período correspondente e realizar eixes cronolóxicos.

5.2. Coñecer os feitos históricos principais da romanización de Hispania e da Gallaecia, e
realizar eixes cronolóxicos.

5.3. Recoñecer as pegadas da romanización nos principais depósitos arqueolóxicos e
museos.

5.4. Coñecer a organización política e social de Roma e recoñecer o seu mantemento
actual.

5.5. Coñecer os principais deuses, semideuses e heroes da mitoloxía grecolatina..

5.6. Coñecer os deuses, os mitos, os heroes e as lendas latinas principais, e establecer
semellanzas e diferenzas entre os mitos e os heroes antigos e os actuais.

5.7. Coñecer e comparar coas actuais as características da relixiosidade e da relixión
latinas, os cultos privados e os ritos funerarios.

5.8. Coñecer as características fundamentais da arte romana e describir algunhas das
súas manifestacións máis importantes.
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5.9.  Identificar  os  trazos  máis  destacados  das  edificacións  públicas  e  do  urbanismo
romano, e sinalar a súa presenza dentro do patrimonio histórico de España e Europa.

5.10. Describir a estrutura e o funcionamento do exército romano, e distinguir as etapas
na súa evolución.

Bloque 6. Textos.

6.1.  Aplicar  coñecementos  básicos  de  morfoloxía  e  sintaxe  para  iniciarse  na
interpretación, na tradución e na retroversión de frases de dificultade progresiva e textos
adaptados.

6.2. Comparar as estruturas latinas coas das linguas propias.

6.3.  Utilizar  correctamente  os  manuais  de  gramática  e  o  dicionario,  recoñecendo  e
analizando toda a información que proporcionan.

6.4. Realizar a través dunha lectura comprensiva a análise e o comentario do contido e a
estrutura de textos latinos traducidos.

6.5. Redactar en lingua latina pequenos textos de produción propia.

6.6. Realizar pequenos coloquios en latín con frases sinxelas e de dificultade progresiva.

Bloque 7. Léxico.

7.1. Coñecer,  identificar e traducir  o léxico latino transparente e as palabras de maior
frecuencia. 

7.2. Distinguir e coñecer o significado dos principais prefixos e sufixos que interveñen na
composición e na derivación culta.

7.3.  Establecer  mediante  mecanismos  de  inferencia  as  relacións  existentes  entre
determinados étimos latinos e os derivados en linguas romances.

7.4. Identificar e explicar os elementos léxicos latinos que permanecen nas linguas do
alumnado.

7.5.  Coñecer  o  significado  das  principais  locucións  latinas  de  uso  actual  e  saber
empregalas nun contexto axeitado.

LATÍN 2ºBACHARELATO

Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances.

1.1. Distinguir e identificar palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos.

1.2.  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.

Bloque 2. Morfoloxía.

2.1. Coñecer as categorías gramaticais.

2.2. Coñecer, identificar e distinguir os formantes das palabras.

2.3. Realizar a análise morfolóxica das palabras dun texto latino e enuncialas.

2.4. Identificar, declinar e traducir todas as formas nominais e pronominais.
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2.5. Identificar, conxugar, traducir e efectuar a retroversión de todas as formas verbais.

Bloque 3. Sintaxe.

3.1. Coñecer e aplicar os coñecementos da sintaxe nominal e pronominal para a tradución
de textos latinos.

3.2. Recoñecer e clasificar as oracións e as construcións sintácticas latinas. 

3.3. Relacionar e aplicar coñecementos sobre elementos e construcións sintácticas en
interpretación e tradución de textos latinos.

3.4.  Definir,  comprender  e  recoñecer  os  diferentes  tipos  de  oracións  compostas
coordinadas e subordinadas.

3.5. Coñecer as funcións das formas non persoais do verbo: infinitivo, participio, xerundio,
xerundivo e supino.

Bloque 4. Literatura latina.

4.1.  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 evolución.

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

4.3. Coñecer os fitos esenciais da literatura latina como base literaria da literatura e da
cultura europea e occidental.

4.4.  Analizar,  interpretar  e  situar  no  tempo  textos  mediante  lectura  comprensiva,
distinguindo  xénero,  época,  características  e  estrutura,  se  a  extensión  da  pasaxe  o
permite.

4.5.  Establecer relacións e paralelismos entre a literatura clásica e a posterior

Bloque 5. Roma:  Textos.

5.1. Realizar a tradución e interpretación de textos latinos orixinais..

5.2. 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.

5.3. Realizar comentarios lingüísticos, históricos e literarios de textos de autores latinos.

5.4. Coñecer o contexto social, cultural e histórico dos textos traducidos.

5.5.  Identificar as características formais dos textos.

Bloque 6. Léxico.

6.1.  Coñecer,  identificar  e  traducir  termos  latinos  pertencentes  ao  vocabulario
especializado: léxico literario, científico e filosófico.

6.2.  Recoñecer os elementos léxicos latinos que permanecen nas linguas do alumnado.

6.3.  Coñecer  o  significado  das  principais  locucións  latinas  de  uso  actual  e  saber
empregalas nun contexto axeitado.

6.4. 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.

6.5. Redactar en lingua latina pequenos textos de produción propia.

6.6. Realizar pequenos coloquios en latín con frases sinxelas e de dificultade progresiva.
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V) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE.
LATÍN4ºESO

Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances.

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.

1.2.  Define  o  indoeuropeo  e  recoñece  as  linguas  indoeuropeas  e  as  súas  familias,
delimitando nun mapa a zona de orixe e as zonas de expansión.

1.3. 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.

1.4.  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.

1.5. Identifica e diferencia palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos, en relación co
termo de orixe.

1.6. Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán aplicando as regras
fonéticas de evolución.

Bloque 2. Sistema da lingua latina: elementos básicos.

2.1. Recoñece diferentes tipos de escritura e clasifícaos consonte a súa natureza e a súa
función.

2.2. 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.

2.3. Le en voz alta textos latinos de certa extensión coa pronuncia correcta.

Bloque 3. Morfoloxía.

3.1.  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.

3.2. Distingue palabras variables e invariables, explica os trazos que permiten identificalas
e define criterios para clasificalas.

3.3. Define o concepto de declinación e conxugación.

3.4. Enuncia correctamente substantivos, adxectivos e pronomes en latín, distíngueos a
partir do seu enunciado e clasifícaos segundo a súa categoría e a súa declinación.

3.5. Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada
palabra o paradigma de flexión correspondente.

3.6.  Identifica  as  conxugacións  verbais  latinas  e  clasifica  os  verbos  segundo  a  súa
conxugación a partir do seu enunciado.
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3.7. Coñece e identifica as formas que compoñen o enunciado dos verbos de paradigmas
regulares e recoñece a partir destas os modelos de conxugación.

3.8. 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.

3.9. Cambia de voz as formas dos tempos verbais do presente, pretérito imperfecto, futuro
imperfecto e pretérito perfecto de indicativo.

3.10. Cambia de voz as formas dos tempos verbais do presente, pretérito imperfecto,
futuro imperfecto e pretérito perfecto de indicativo.

3.11. Identifica formas non persoais do verbo, como o infinitivo de presente activo e o
participio de perfecto.

3.12. Traduce correctamente ao galego e ao castelán diferentes formas verbais latinas.

Bloque 4. Sintaxe.

4.1.  Analiza  morfolóxica  e  sintacticamente  frases  e  textos  adaptados,  identificando
correctamente as categorías gramaticais presentes nas palabras con flexión e explicando
as funcións na oración.

4.2.  Enumera  correctamente  os  nomes  dos  casos  que  existen  na  flexión  nominal  e
pronominal latina, e explica as principais funcións que realizan dentro da oración.

4.3. Traduce correctamente á súa lingua os casos latinos presentes nos textos e redacta
en lingua latina pequenas frases, onde practica o seu uso.

4.4. Recoñece nos textos as regras e a concordancia latina, e redacta en lingua latina
pequenas frases, onde practica o seu uso.

4.5. Compara e clasifica tipos de oracións simples, e identifica as súas características.

4.6.  Compara  e  clasifica  tipos  de  oracións  compostas,  e  diferénciaas  das  oracións
simples.

4.7. 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 civilización.

5.1. Distingue as etapas da historia de Roma e explica os seus trazos esenciais e as
circunstancias que interveñen no paso de unhas a outras.

5.2. Sabe enmarcar determinados feitos históricos no período histórico correspondente.

5.3. Pode elaborar eixes cronolóxicos nos que se representan fitos históricos salientables,
consultando diferentes fontes de información.

5.4.  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.

5.5. Describe os trazos esenciais que caracterizan as sucesivas formas de organización
do sistema político romano.

5.6. 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.
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5.7. 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.

5.8. Identifica os principais deuses, semideuses e heroes da mitoloxía grecolatina, sinala
os trazos que os caracterizan e establece relacións entre os deuses máis importantes.

5.9. 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.

5.10. 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.

5.11. 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.

6.1.  Utiliza adecuadamente  a análise morfolóxica  e  sintáctica  de frases de dificultade
graduada  e  textos  adaptados,  para  efectuar  correctamente  a  súa  tradución  ou
retroversión.

6.2.  Utiliza  mecanismos  de  inferencia  para  comprender  textos  de  forma  global,
relacionando estruturas latinas con outras equivalentes nas linguas que coñece.

6.3.  Utiliza  correctamente  os  manuais  e  o  dicionario,  analizando  a  información  que
proporcionan, para traducir pequenos textos.

6.4.  Realiza  comentarios  sobre  determinados  aspectos  culturais  presentes  nos  textos
seleccionados,  aplicando  para  iso  os  coñecementos adquiridos  previamente  nesta  ou
noutras materias.

6.5. Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos propostos, localizando o tema
principal e distinguindo as súas partes.

6.6. Redacta frases sinxelas ou pequenos textos en latín sobre un tema proposto.

6.7. Mantén un sinxelo diálogo en latín sobre a base dun tema previamente acordado.

Bloque 7. Léxico.

7.1. Deduce o significado de termos latinos non estudados, partindo do contexto ou de
palabras da lingua propia.

7.2. Identifica e explica as palabras transparentes e de maior frecuencia.

7.3. Identifica e explica os principais prefixos e sufixos, analizando o seu mantemento na
propia lingua.

7.4. Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común da lingua propia e explica a partir
desta o seu significado.

7.5.  Coñece  o  significado  das  principais  locucións  latinas  de  uso  actual  e  sabe
empregalas no seu contexto axeitado, cando se expresa na súa propia lingua.
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LATÍN 1ºBACHARELATO
Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances.

1.1.  Localiza  nun  mapa  o  marco  xeográfico  da  lingua  latina  e  a  súa  expansión,
delimitando os seus ámbitos de influencia e colocando con precisión puntos xeográficos,
cidades ou restos arqueolóxicos coñecidos pola súa relevancia histórica.

1.2.  Define  o indoeuropeo e  recoñece as  linguas indoeuropeas e as súas familias,  e
delimita nun mapa a zona de orixe e as zonas de expansión.

1.3.  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.

1.4. Identifica as linguas que se falan en España, diferenciando pola súa orixe romances e
non romances, localiza nun mapa as zonas onde se utilizan, delimita o marco xeográfico
das linguas romances faladas no mundo e recoñece as súas características.

1.5. Distingue e delimita as etapas do latín, recoñece e distingue a partir do étimo latino
cultismos, semicultismos e termos patrimoniais, e explica as evolucións que se producen
nun caso e no outro.

1.6. Coñece exemplos de termos latinos que deron orixe tanto a unha palabra patrimonial
como a un cultismo, e sinala as diferenzas de uso e significado entre ambos.

1.7. Demostra a presenza do latín no século XXI en campos como a ciencia, a cultura, a
publicidade, os medios de comunicación, internet e as redes sociais.

1.8. 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.

Bloque 2. Sistema da lingua latina: elementos básicos.

2.1. Recoñece diferentes tipos de escritura e clasifícaos consonte a súa natureza e a súa
función.

2.2. 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.

2.3. Le en voz alta textos latinos de certa extensión coa pronuncia correcta.

Bloque 3. Morfoloxía.

3.1.  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.

3.2. Distingue palabras variables e invariables, explica os trazos que permiten identificalas
e define criterios para clasificalas.

3.3. Define o concepto de declinación e conxugación.

3.4. Enuncia correctamente substantivos, adxectivos e pronomes en latín, distíngueos a
partir do seu enunciado e clasifícaos segundo a súa categoría e a súa declinación.
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3.5. Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada
palabra o paradigma de flexión correspondente.

3.6.  Identifica  as  conxugacións  verbais  latinas  e  clasifica  os  verbos  segundo  a  súa
conxugación a partir do seu enunciado.

3.7. Coñece e identifica as formas que compoñen o enunciado dos verbos de paradigmas
regulares e recoñece a partir destas os modelos de conxugación.

3.8. 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.

3.9. Cambia de voz as formas dos tempos verbais do presente, pretérito imperfecto, futuro
imperfecto e pretérito perfecto de indicativo.

3.10. Cambia de voz as formas dos tempos verbais do presente, pretérito imperfecto,
futuro imperfecto e pretérito perfecto de indicativo.

3.11. Identifica formas non persoais do verbo, como o infinitivo de presente activo e o
participio de perfecto.

3.12. Traduce correctamente ao galego e ao castelán diferentes formas verbais latinas.

Bloque 4. Sintaxe.

4.1.  Analiza  morfolóxica  e  sintacticamente  frases  e  textos  adaptados,  identificando
correctamente as categorías gramaticais presentes nas palabras con flexión e explicando
as funcións na oración.

4.2.  Enumera  correctamente  os  nomes  dos  casos  que  existen  na  flexión  nominal  e
pronominal latina, e explica as principais funcións que realizan dentro da oración.

4.3. Traduce correctamente á súa lingua os casos latinos presentes nos textos e redacta
en lingua latina pequenas frases, onde practica o seu uso.

4.4. Recoñece nos textos as regras e a concordancia latina, e redacta en lingua latina
pequenas frases, onde practica o seu uso.

4.5. Compara e clasifica tipos de oracións simples, e identifica as súas características.

4.6.  Compara  e  clasifica  tipos  de  oracións  compostas,  e  diferénciaas  das  oracións
simples.

4.7. 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 civilización.

5.1. Distingue as etapas da historia de Roma e explica os seus trazos esenciais e as
circunstancias que interveñen no paso de unhas a outras.

5.2. Sabe enmarcar determinados feitos históricos no período histórico correspondente.

5.3. Pode elaborar eixes cronolóxicos nos que se representan fitos históricos salientables,
consultando diferentes fontes de información.

5.4.  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.
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5.5. Describe os trazos esenciais que caracterizan as sucesivas formas de organización
do sistema político romano.

5.6. 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.

5.7. 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.

5.8. Identifica os principais deuses, semideuses e heroes da mitoloxía grecolatina, sinala
os trazos que os caracterizan e establece relacións entre os deuses máis importantes.

5.9. 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.

5.10. 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.

5.11. 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.

6.1.  Utiliza adecuadamente  a análise morfolóxica  e  sintáctica  de frases de dificultade
graduada  e  textos  adaptados,  para  efectuar  correctamente  a  súa  tradución  ou
retroversión.

6.2.  Utiliza  mecanismos  de  inferencia  para  comprender  textos  de  forma  global,
relacionando estruturas latinas con outras equivalentes nas linguas que coñece.

6.3.  Utiliza  correctamente  os  manuais  e  o  dicionario,  analizando  a  información  que
proporcionan, para traducir pequenos textos.

6.4.  Realiza  comentarios  sobre  determinados  aspectos  culturais  presentes  nos  textos
seleccionados,  aplicando  para  iso  os  coñecementos adquiridos  previamente  nesta  ou
noutras materias.

6.5. Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos propostos, localizando o tema
principal e distinguindo as súas partes.

6.6. Redacta frases sinxelas ou pequenos textos en latín sobre un tema proposto.

6.7. Mantén un sinxelo diálogo en latín sobre a base dun tema previamente acordado.

Bloque 7. Léxico.

7.1. Deduce o significado de termos latinos non estudados, partindo do contexto ou de
palabras da lingua propia.

7.2. Identifica e explica as palabras transparentes e de maior frecuencia.

7.3. Identifica e explica os principais prefixos e sufixos, analizando o seu mantemento na
propia lingua.
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7.4. Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común da lingua propia e explica a partir
desta o seu significado.

7.5.  Coñece  o  significado  das  principais  locucións  latinas  de  uso  actual  e  sabe
empregalas no seu contexto axeitado, cando se expresa na súa propia lingua.

LATÍN 2ºBACHARELATO
Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances
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.

1.2. 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.

1.3. 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.

Bloque 2. Morfoloxía

2.1. Nomea e describe as categorías, e sinala os trazos que as distinguen.

2.2.  Identifica  e  distingue  en  palabras  propostas  os  seus  formantes,  diferenciando
lexemas e morfemas, e procurando exemplos noutros termos nos que estean presentes.

2.3.  Analiza  morfoloxicamente  palabras  presentes  nun  texto  latino,  identifica
correctamente os seus formantes e sinala o seu enunciado. 

2.4.  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.

2.5. Aplica os seus coñecementos da morfoloxía nominal e pronominal latina para realizar
traducións e retroversións, axudándose do dicionario.

2.6. Identifica con seguridade e axudándose co dicionario calquera tipo de formas verbais,
conxúgaas e sinala o seu equivalente en galego e en castelán.

2.7. Aplica os seus coñecementos da morfoloxía verbal latina para realizar traducións e
retroversións, axudándose do dicionario.

Bloque 3. Sintaxe

3.1.  Utiliza  axeitadamente  a  análise  da  sintaxe  nominal  e  pronominal  dun  texto  para
efectuar correctamente a súa tradución.

3.2. Recoñece, distingue e clasifica os tipos de oracións e as construcións sintácticas
latinas, e relaciónaas con construcións análogas existentes noutras linguas que coñeza.

3.3. 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.
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3.4.  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.

3.5. Identifica formas non persoais do verbo en frases e textos, tradúceas correctamente e
explica as súas funcións.

Bloque 4. Literatura latina

4.1. Nomea os aspectos máis salientables referentes á transmisión dos textos clásicos ao
longo do tempo.

4.2.  Describe  as  características  esenciais  dos xéneros literarios  latinos,  e  identifica  e
sinala a súa presenza en textos propostos.

4.3.  Realiza  eixes  cronolóxicos  e  sitúa  neles  autores,  obras  e  outros  aspectos
relacionados coa literatura latina.

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

4.5. 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. 

4.6. 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.

4.7.  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

5.1.  Utiliza  adecuadamente  a  análise  morfolóxica  e  sintáctica  de  textos  latinos  para
efectuar correctamente a súa tradución.

5.2.  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.

5.3. Aplica os coñecementos adquiridos para realizar comentarios lingüísticos, históricos e
literarios de textos.

5.4.  Identifica  o  contexto  social,  cultural  e  histórico  dos  textos  propostos  partindo  de
referencias  tomadas  dos  propios  textos  e  asociándoas  con  coñecementos  adquiridos
previamente.

5.5. Recoñece e explica a partir de elementos formais o xénero e o propósito do texto.

Bloque 6. Léxico

6.1.  Identifica  e  explica  termos  do  léxico  literario,  científico  e  filosófico,  e  tradúceos
correctamente ao galego e ao castelán. 

6.2.  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.
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6.3.  Identifica  a  etimoloxía  e  coñece  o  significado  de  palabras  de  léxico  común  e
especializado do galego e do castelán.

6.4. 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.

6.5. 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.

VI) MÉTODOS PEDAGÓXICOS E DIDÁCTICOS.
Como dicíamos na introdución, "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."  No IES Leliadoura,  cun alumnado de nivel  baixo-medio,
queremos que se chegue á aprendizaxe dos contidos traballando as dúas competencias
que máis lle interesan a este departamento: aprender a aprender e iniciativa e espírito
emprendedor. Así, sexa cal sexa o curso, o alumno terá un caderno onde recoller todo o
visto en clase como libro de texto, o que supón a obriga de telo ao día, limpo e ordenado.
Para facilitar  esta tarefa e axudar a entender e asimilar conceptos,  as clases sempre
comezarán coa lectura da clase anterior para corrixir erros e resolver dúbidas. En canto á
iniciativa, ´procuraremos que a clase a leve o propio alumnado a partir dunha introdución
e  que  se  use   o  encerado  para  que  eles  mesmos  fagan  os  seus  esquemas  e  uns
expliquen a outros as cuestións máis complicadas, animándoos a recorrer ás TIC para
todo tipo de consultas, v.g. os titoriais de YouTube, moi solicitados polo alumnado.

VII) MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS.
Non se utiliza un libro de texto determinado, senón materiais de elaboración propia e
recursos  TIC.  En  1º  e  2º  de  Bacharelato  é  inescusable  o  uso  do  dicionario,  que
recomendamos sexa o Diccionario Ilustrado da editorial VOX.

Exemplo de material propio

CVRSVS   HONORVM
>CONSVLATVS: Dous cónsules que dan nome ao ano no que gobernan (Sex Iulio
Caesare et L Marcio Philippo consulibus: O ano no que foron cónsules Sexto Xulio
César  e Lucio Marcio  Filipo)  Son os xefes  máximos do exército  e  presiden as
reunións do Senado.
>PRAETVRA: Dous/oito pretores que se encargan da administración de xustiza e
dos tribunais.
>CENSURA:  Dous censores  que se ocupan de elaborar o censo e decidir quen
pertence a cada clase social (patricios ou plebeos) É o cargo máis longo no tempo,
cinco anos.
>QVAESTVRA: Ata corenta cuestores que coidan a Facenda Pública, levan as 
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contas do Estado e recadan os impostos.
>AEDILITAS:  Maxistratura mixta  de plebeos e patricios.  Os  edís teñen ao seu
cargo a Administración Municipal e a Policía Urbana.
>TRIBVNATVS: Dez tribunos de clase plebea que defenden os intereses da plebe,
para o que teñen dereito de veto sobre as decisións do Senado cando son lesivas
para esta. Son inviolables: calquera agresión que sufran está castigada coa pena
capital.

VIII)  PROCEDEMENTOS  E  INSTRUMENTOS  DE  AVALIACIÓN.
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN.
Para avaliar a marcha da aprendizaxe atendemos a

>Observación diaria dos cadernos e do ritmo de traballo nas clases prácticas.

>Exposicións:  moitos  dos temas dos bloques non lingüísticos serán presentados polo
alumnado aproveitando os recursos TIC (canón de vídeo e pizarra  dixital)

>Probas específicas: faranse os exames que o alumnado decida e neles recolleranse os
estándares de aprendizaxe correspondentes, tendo en conta que cada exame recollerá
todo o avanzado ata ese momento sen eliminar contidos xa examinados. Exemplos:

4ºESO
Exlat4.01

pos.idus.mar
i)  Situar  no  mapa:  Roma,  río  Tíber,  Sagunto,  Cartago,  Mare  Nostrum,  Tarraconensis,
Carthaginensis, Baetica, Lusitania, Gallaecia. (1)
ii) O fasces. (1)
iii)  Situar  na  liña  do  tempo  as  Guerras  Púnicas.  Casus  belli,  batallas  decisivas  e
consecuencias. (2)
iiii) Familias de linguas indoeuropeas en Europa. (1)
v) Declinar os substantivos cervus, cervi; nex, necis; villa, villae. (3)
vi)  Declinar  a  concordancia  do  substantivo  bouile,  bouilis  co  adxectivo  opportunus,
opportuna, opportunum. (2)
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1ºBACHARELATO
exlat1.02

?
De urbe condita
i)  Situar  no  mapa:  Roma,  río  Tíber,  Sagunto,  Cartago,  Mare  Nostrum,
Tarraconensis, Carthaginensis, Baetica, Lusitania, Gallaecia. (1)
ii) Causas e consecuencias da Romanización (2)

De lingua latina
Post  Romulum  Numa  Pompilius  rex  creatus  est,  qui  annum  in  duodecim
menses descripsit.
iii) Declinar as rex, annum e menses. (1,5)
iiii) Conxugar o segundo verbo en voz activa e pasiva. (4)
v) Analizar sintacticamente o subliñado. (1,5)

2ºBACHARELATO
exlat2.01

6/03/17

O  emperador Cómodo pretende bautizar un mes

Huius successor L Antoninus Commodus nihil paternum habuit, nisi quod contra
Germanos  feliciter  et  ipse  pugnavit.  Septembrem  mensem  ad  nomen  suum
transferre conatus est, ut Commodus diceretur.

I. Morfoloxía e Sintaxe

I.a. Tradución (6)

I.b. Análise morfosintáctica do subliñado (1)

II. Literatura

II.a. Escoller un tema: a poesía lírica de Horacio ou a obra historiográfica de Tito Livio (2)

III. Latín, orixe das linguas romances

III.a. Construír unha oración con estes aforismos: beatus ille; horror vacui (1)
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MODELO  DE  PROBA  COA  SÚA  CORRECCIÓN

Antiquis temporibus in insula Creta erat horrendum monstrum, Minotaurus nomine, quod
caput tauri in humano corpore habebat et in Labyrinthum habitabat. Labyrinthus magnum
aedificium  erat  unde  homines  exire  non   poterant  quia  multae  viae  flexae  errorem
faciebant.

1.- Analizar sintacticamente e traducir o texto.
(4 puntos: 2 + 2. Penalizaranse coa redución de 0´25 os erros de caso/función sintáctica,
de concordancia suxeito/verbo e  de tradución incorrecta.)
2.- Declinar as concordancias  antiquis temporibus e  magnum aedificium (2 puntos:
1+1. Penalizaranse coa redución de 0´2 as desinencias
incorrectas)
3.- Conxugar  e traducir habebat en voz activa e pasiva.
(2  puntos:  1+1. Penalizaranse  coa  redución  0´2  as  desinencias  e/ou  a  tradución
incorrectas)
4.- Citar dez derivados actuais de facio, feci, factum cos seus significados.
(1 punto. Cada forma correcta puntuará 0´1)
5.- Desenvolver nun máximo de 15 liñas a lenda da fundación de Roma.
(1 punto.  Valoraranse as referencias a Numitor e Amulio, a Rea Silvia e Marte e a loba
capitolina; a coherencia e a cohesión na redacción)
Para  a  recuperación  en  convocatoria  extraordinaria  o  alumnado  terá  que  entregar  o
caderno de recuperación estival cuberto por completo e facer unha proba como as vistas.

Exemplo de recuperación estival para 4ºESO

RECUPERACIÓN   ESTIVAL
Departamento de Latín & Grego

IES Leliadoura

A FUNDACIÓN DA CIDADE.
 A MONARQUÍA

COMPLETAR OS OCOS CUNHA LETRA EN CADA GUIÓN E CUNHA REDACCIÓN
NAS PARÉNTESES

_ _ _ _ foi fundada o undécimo día das calendas maias no terceiro ano da sexta olimpíada
(...) ás beiras do río _ _ _ _ _, na península  _ _ _ _ _ _ _, por  _ _ _ _ _ _,  fillo do
mesmísimo deus _ _ _ _ _ e de Rea Silvia, sacerdotisa _ _ _ _ _ _ (...) e amamantado por
unha loba pois (...)

El foi quen creou o  _ _ _ _ _ _, órgano consultivo e asesor que perdurou ata o final
do  imperio, e deu inicio á chamada “época dos reis” ou monarquía, ocupada por estes
reis repartidos en dous grupos segundo a súa orixe:
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POÑER O NOME DO REI E TRADUCIR A FRASE EN LATÍN                 

I) Reis _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _:

O primeiro  foi  _ _ _  _  _  _ _ _ _ _  _ _,  que  leges Romanis constituit  et  annum
descripsit in duodecim menses. Despois chegou ao trono _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _, que
urbem ampliauit.

O último desta saga é _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _, que apud ostium Tiberis ciuitatem supra
mare condidit. II) Reis _ _ _ _ _ _ _ _:
O primeiro é o rei urbanizador: _ _ _ _ _ _ _ _ _ o _ _ _ _
_, que circum aedificauit, ludos Romanos instituit, muros fecit et cloacas.

A este seguíuno _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ , que fossas circum murum duxit, censum 
ordinauit.

Tarquinio o _ _ _ _ _ _ _ _ foi o último rei, pois, aínda que templum Iouis in Capitolio
aedificauit, os  romanos  o  expulsaron  do  trono  e  da  cidade  porque filius  nobilem
feminam stupravit.

   A  LINGUA  DE  ROMA: O  LATÍN
SITÚA NO MAPA AS LINGUAS ROMANCES E OS ESTADOS NOS QUE SE FALAN

COMPLETAR CUNHA LETRA POR GUIÓN
O latín é unha lingua _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e por estrutura _ _ _ _ _ _ _. A flexión é un
mecanismo que permite marcar as _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ coa alteración
da fin da palabra. 
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DEFINICIÓN DE DECLINACIÓN E CONXUGACIÓN.   

FLEXIÓN NOMINAL
Propio do latín é o _ _ _ _, que  nos di a _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  que ten unha
palabra nunha oración. Os _ _ _ _ _ latinos coas súas funcións sintácticas son:

  CASOS                 FUNCIÓNS SINTÁCTICAS  

CITAR  O CASO  AO QUE LLE CORRESPONDA A  PREPOSICIÓN

con

a

de

para

por

en

QUE CASO MARCA  A DECLINACIÓN DUN SUBSTANTIVO? 
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Clasificar por declinación e declinar estes sustantivos: 

populus, populi ( )  
ovis, ovis  ( )   
res, rei  ( )   
donum, doni ( ) 
principatus, principatus ( )  
carmen, carminis  ( )   
porta, portae  ( )   
rex, regis ( )   
mare, maris  ( )   
cornu, cornus  ( )   
  
COMPLETAR OS TIPOS DE  ADXECTIVOS LATINOS 
prim-?      prim-?     prim-?
adxectivo de ?  terminacións > ?ª e ?ª decl. nobil-?, nobil-?   
adxectivo de ?  terminacións > ?decl. 
vetus, veteris
adxectivo ? terminación > ? decl.

Completar a declinación de ebrius,a,um  + homo,hominis 

N

Ac

X

D

Ab

SINGULAR PLURAL
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Completar a declinación de uox,uocis + supplex,supplicis

N

Ac

X

D

Ab

SINGULAR PLURAL

                              
A FLEXIÓN PRONOMINAL
Tipos de pronomes e características.
O pronome relativo: declinación e uso.
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FLEXIÓN VERBAL
Completar o cadro de desinencias

XERAIS

PRETÉRITO PERFECTO 
indicativo activo

ACTIVAS PASIVAS

Como se enuncia un verbo latino? Cantas conxugacións hai e como se distinguen?

Esquema do verbo latino: temas, modos, tempos.
 
Equivalencias dos tempos latinos cos tempos galegos e os tempos casteláns.
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Usos do verbo sum. Exemplos.

Como se conxuga o perfectum pasivo?

Conxugar 

a) o presente de indicativo, o pretérito imperfecto deindicativo e o pretérito perfecto de
indicativo, en voz activa, do verbo audio, audiui, auditum.

b) o presente de indicativo, o pretérito imperfecto de indicativo e o pretérito perfecto
de indicativo, en voz pasiva, do verbo cognosco, cognovi, cognotum.

Que tempo é successit (succedo, sucessi, successum)? Por que? Conxugalo en 
voz activa e voz pasiva.
Que tempo é  habebat? Por que? Conxugalo en voz activa e voz pasiva.

Exemplo de recuperación de contidos mínimos para Bacharelato

I) Romulus et Remus magnae urbis Romae conditores fuerunt. Horum geminorum
nobilis  pater  Mars ipse erat.  Romulus Romae primus rex fuit.  Ea urbs in  vastis
solitudinibus apud flumen erat.
i) Enunciados de todas as palabras.
ii) Declinar as concordancias.
iii) Conxugar as formas verbais.
 iiii) Valores e usos do verbo SVM. 
v) Analizar sintacticamente (caso/función) e traducir os textos. 

II) Antiquis temporibus in insula Creta, horrendum monstrum erat, Minotaurus 
nomine. Monstrum a regis uxore editum erat et caput tauri in humano corpore 
habebat atque in Labyrintho habitabat.
i) Declinar as concordancias.
ii) Conxugar os verbos.
iii) Analizar e traducir
iiii) Clasificación dos verbos latinos. Como se enuncian? 

III) Minos, Cretae rex atque Minotauri pater, immani bello Athenas vicerat. Ita magna 
pecunia et multi obsides quotannis a victore flagitabantur atque obsidibus saevum 
monstrum alebatur.
i) Declinar as concordancias.
ii) Conxugar os verbos (nos tempos que estean) en indicativo e subxuntivo. iii) Analizar e 
traducir. 
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IIII) Theseus, Athenarum regis filius, Athenienses a saevitia monstri liberavit. Enim 
cum obsidibus in Cretam pervenit et in labyrinthum intravit atque Minotaurum post 
longam pugnam gladio occidit. Deinde auxilio fili, quod a Ariadna, Cretae regis filia, 
ei traditum erat, e labyrintho evasit. 
i)Análise morfolóxica das formas verbais. 
ii)Análise sintáctica e tradución 

V) Ariadna cum Theseo e Creta evasit, sed ab eo nocte in insula Naxo relicta est. 
Mane, e somno excitata, Theseum in litore frustra quaesivit, dum capillos 
vestemque scindebat maesta atque magna aegritudine afflicta. Tunc Bacchus deus 
in insulam Naxum venit atque infelicem puellam a solitudine ac periculis liberavit.
i)Análise morfolóxica das formas verbais. 
ii)Análise sintáctica e tradución. 

VI)  Ariadna in litore deserta, Theseus ad patriam vento secundo laetus navigabat.
Aegeus,  eius pater  Athenarumque rex,  de altis  saxis  in  mare prospiciebat,  nam
filium  suum  anxius  opperiebatur.  Cum  Theseus  patriae  suae  litoribus
appropinquaret, pater Aegeus atra vela navigii conspexit. i)Comentario sintáctico de:
Ariadna...deserta; laetus/anxius; Cum...appropinquaret.
 ii)Análise morfolóxica de opperiebatur  e  comentario  das características deste tipo de
verbos. 
iii)Análise sintáctica do texto e tradución. 

VII) Atris velis conspectis, cum Theseus candida vela, quae victoriam nuntiabant, 
non panderet, pater eius mortem putavit atque dolore amens de alto saxo in mare se
proiecit. Ex eo tempore Graeci hoc mare “mare Aegeum” nominaverunt. 
i)Comentario sintáctico de: atris velis conspectis; Cum...panderet; "mare Aegeum"
ii)Análise dos pronomes do texto: caso, función e tipo de pronome. 
iii)Análise sintáctica do texto e tradución. 

VIII) Cum pater Aegeus mortuus esset, Theseus nemine discrepante rex Athenarum
fuit multosque per annos magna sapientia eum patriam suam regisse tradunt.
i)Comentario sintáctico de: Cum... esset; nemine discrepante; eum patriam suam regisse. 
ii)Análise das formas verbais do texto: persoa, número, tempo, modo, voz ou se é forma
nominal (participio e/ou infinitivo)  
iii)Análise sintáctica do texto e tradución. 

Para avaliar o proceso de aprendizaxe realizaranse ao longo do curso as probas

que o alumnado propoña e nelas pediranse exercicios de declinación, de concordancia,
de formación de comparativos e superlativos, de  conxugación, de tradución de formas
verbais do grego ao galego ou castelán e viceversa, de tradución de textos, ademais de
cuestións sobre a historia, as institucións, a relixión, a vida cotiá en Roma e preguntas
sobre léxico latino. 
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Estes contidos son obxecto de avaliación continua, de xeito que non se elimina
nunca  materia  e  a  cualificación  do  derradeiro  exame ten  mais  peso  que  a  dos
anteriores. A cualificación desta parte representará un 80% da nota final. O 20%
restante repártese entre a observación (caderno ao día, tarefas feitas, participación
na aula, asistencia regular, 10%) e a produción (traballos TIC, 10%)

PROBAS OBSERVACIÓN PRODUCIÓN CUALIFICACIÓN

4,8 (80%) 0,6 (10%) 0,6 (10%) 6

VIIII) ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.
O profesorado debe axustar a axuda pedagóxica ás diferentes necesidades do alumnado
e  facilitar  recursos  ou  estratexias  variadas  que  permitan  dar  resposta  ás  diversas
motivacións, intereses e capacidades que presenta o alumnado destas idades. Xa que
logo,  as  adaptacións  curriculares  individualizadas  servirán  para  adaptar  a  práctica
educativa ás características concretas do alumnado ao que se dirixe e consistirán na
adecuación  dos  obxectivos  educativos,  a  eliminación  ou  inclusión  de  determinados
contidos  e  a  conseguinte  modificación  dos  criterios  de  avaliación  e  estándares  de
aprendizaxe. De toda modificación darase cumprida conta nas actas de departamento.

X) TRANSVERSALIDADE.
Para  o  tratamento  da  igualdade  efectiva  entre  homes  e  mulleres,  a  prevención  da
violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade e os valores inherentes ao
principio  de  igualdade  de  trato  e  non  discriminación  por  calquera  condición  ou
circunstancia persoal ou social, serviranos os bloques  de historia, cultura e civilización.
Co proxecto da elaboración dun caderno de clase que se asemelle a un libro de texto
procuramos o fomento da creatividade, a autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo, a
confianza nun mesmo e o sentido crítico.
Para que a actividade física e a dieta equilibrada formen parte do comportamento do
alumnado serviranos os apartados 5 e 6 do Bloque5 (en 2º de bacharelato serve este
mesmo bloque, pois dos textos podemos sacar información a ese respecto.
A tratar a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía,
valores  que  contribuirán  a  mellorar  o  comportamento  propio  e  axudarán  a  evitar
accidentes  (tráfico)  e  situacións de perigo  (drogas,  sexo),  está  dirixida  a metodoloxía
desta materia, polo que calquera actividade (exposicións, presentacións, lecturas) serve
para incidir nos devanditos valores.

XI) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.
Na  medida  do  posible  faranse  saídas  didácticas  a  enclaves  de  interese  e  a
representacións teatrais como as de Lugo.
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GREGO
(1º e 2º BACH)
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I) INTRODUCIÓN. OBXECTIVOS.
No  contexto  escolar,  a  aprendizaxe  das  linguas  está  dirixida  ao  logro  de  obxectivos
similares aos propostos polo Consello de Europa (Marco Común Europeo de Referencia
para as Linguas (MCER), 2001), aínda que con diferentes niveis de dominio. Por iso, un
estudo integrado de todas as linguas posibilita,  por  unha banda,  que os contidos,  os
procesos e as estratexias que se traballan nunha lingua sexan igualmente utilizados nas
actividades lingüísticas de comprensión e produción nas demais e,  por  outra,  que se
poida focalizar, no proceso de ensino e aprendizaxe, nos elementos diferenciadores e en
todos  aqueles  aspectos  que  teñen  incidencia  directa  na  capacidade  de  comunicarse
adecuadamente. Así, o coñecemento morfolóxico ou léxico dunha lingua pode axudar á
comprensión  noutra  lingua;  as  estratexias  de  comprensión  de  lectura  desenvolvidas
nunha lingua poden ser transferidas para a lectura noutros idiomas; o coñecemento da
estrutura dos textos descritivos permitirá producilos en calquera lingua; e o coñecemento
das normas que ordenan as relacións entre xeracións, sexos, clases e grupos sociais
nunha lingua, informa e sensibiliza sobre a necesidade de coñecer e respectar as normas
que rexen a dimensión social do uso da lingua noutra comunidade lingüística.

O grego, cuxo estudo a nivel fonético, morfosintáctico e léxico proporciona unha sólida
base para o perfeccionamento no manexo doutras linguas, desempeña 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, fortalecer o seu acceso á cultura
literaria  e,  como   obxectivo  último,  contribuír  á  conformación  dunha  competencia
comunicativa  que  lle  permita  interactuar  satisfactoriamente  en  todos  os  ámbitos  que
forman e van formar parte da súa vida. Isto esixe unha reflexión sobre os mecanismos de
usos orais e escritos da súa propia lingua, e das outras linguas que estudan e coñecen, e
a capacidade de interpretar e valorar o mundo, de formar as súas opinións, propias, claras
e fundamentadas, e de gozar, a través da lectura crítica de obras literarias.

A materia de Grego na etapa de bacharelato ten como primeira finalidade introducir o
alumnado no coñecemento básico da lingua grega antiga nos seus aspectos morfolóxicos,
sintácticos e léxicos, co obxecto de lle permitir acceder directamente a algúns dos textos
orixinais máis importantes da tradición literaria helénica, a través dos cales chegou ata
nós unha boa parte do denominado legado clásico. O estudo da lingua e a literatura grega
serve, ademais,  como instrumento idóneo para se iniciar nun coñecemento directo do
pensamento e a cultura grega antiga, que constitúen a base da civilización occidental.

Por outra banda, a través do estudo das peculiaridades morfosintácticas do grego antigo é
posible  chegar  a comprender  máis profundamente conceptos lingüísticos que resultan
esenciais para avanzar no coñecemento e o uso correcto, tanto da lingua propia como
doutras lingua estudadas polo alumnado.

Partindo desta perspectiva, o estudo da materia organizouse en bloques que, con lixeiros
matices, aparecen nos dous cursos. Estes bloques refírense tanto a cuestións lingüísticas 
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como a temas culturais, tendo en conta que ambos os aspectos constitúen dúas facetas
inseparables e complementarias para o estudo da civilización grega, sen as que non é
posible apreciar na súa verdadeira dimensión a importancia do seu legado.

O primeiro destes bloques parte da relación entre o grego antigo e outras linguas da
familia  indoeuropea,  para  analizar  o  papel  que  estas  últimas  tiveron  na  orixe  e  na
formación de moitas das linguas que se falan na actualidade. Para a explicación deste
feito,  que  tradicionalmente  foi  presentado  como  un  dos  principais  argumentos  para
xustificar a importancia do estudo das linguas clásicas, cómpre partir do marco xeográfico
en  que  se  desenvolve  a  civilización  grega,  marco  que  resulta  determinante  na
configuración do carácter dialectal da súa lingua. Ademais, estudarase a influencia dos
acontecementos históricos na evolución e no desenvolvemento das linguas literarias e na
posterior converxencia dos dialectos ata chegar a constituírse a koiné e o actual idioma
grego.  O  alumnado  que  estuda  grego  clásico  aprende  grego  moderno  con  notable
facilidade, sobre todo se se estudou mediante un método natural de aprendizaxe; é dicir, a
metodoloxía das linguas modernas aplicada ao estudo das linguas clásicas, que cada vez
máis profesorado utiliza nas súas aulas.

Ao  estudo  dos  aspectos  netamente  lingüísticos  dedícanse  tres  bloques:  o  primeiro,
previsto só para o primeiro curso, céntrase nalgúns elementos básicos da lingua e, moi
especialmente,  no  procedemento  de  escritura,  comezando  por  percorrer  os  sistemas
coñecidos para analizar despois a orixe e a evolución do alfabeto grego e a súa pronuncia
e transcrición ao abecedario latino; os outros dous niveis de descrición e explicación do
sistema son a morfoloxía e a sintaxe, dúas realidades inseparables que conforman e
integran xuntas  o  aspecto  gramatical.  Preténdese iniciar  o  alumnado no concepto  de
flexión,  facendo  especial  fincapé  na  distinción  entre  o  procedemento  temático  e  o
atemático, estudando a estrutura interna das palabras e os elementos formais destas que
serven para definir a súa relación con outras dentro da oración. A sintaxe, á súa vez,
ocúpase de estudar as estruturas oracionais gregas e os elementos que definen as súas
construcións  máis  características,  introducindo  progresivamente  niveis  de  maior
complexidade. O fin último vai ser analizar e comprender os propios textos, aos que se
dedica outro dos bloques de contidos previstos nos dous cursos, sempre de dificultade
progresiva e adaptados aos contidos que o alumnado manexe en cada momento.

Pero como os textos non están carentes de contido, ou iso é o desexable, preténdese
deste xeito facer fincapé na necesidade de estudar desde o primeiro momento a lingua no
seu  contexto  real,  como  mecanismo  de  expresión  intelectual  e  estética  no  que  se
exemplifican  os  contidos  lingüísticos  estudados.  A lingua  e  a  cultura  constitúen  dúas
realidades inseparables e complementarias para afondar no coñecemento da civilización
grega que, á fin e ao cabo, constitúe a cerna da nosa.

Nos  dous  cursos  dedicouse  un  bloque  ao  estudo  desta  civilización,  co  obxecto  de
identificar  non só os fitos máis importantes da súa historia  senón tamén os aspectos
propios da súa organización política e social e da súa identidade cultural,  visibles nos
papeis  familiares,  nos  traballos,  nos  avances  científicos  e  técnicos,  nas  festas  e  os
espectáculos e, sobre todo, nas manifestacións relixiosas. Dentro destas merece especial
atención o estudo da mitoloxía, pois a súa influencia resulta decisiva para a configuración
do imaxinario occidental. Preténdese tamén iniciar o alumnado no coñecemento 
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dalgunhas das manifestacións artísticas máis significativas do mundo antigo, entre as que
destacan,  por  unha  banda,  as  relativas  ás  artes  plásticas  e  máis  concretamente  a
escultura e a arquitectura, e, pola outra, ás literarias. Procurouse neste bloque establecer
sempre  unha  valoración  desde  o  punto  de  vista  do  mundo  contemporáneo,  unha
comparación coa situación actual que enriqueza a nosa identidade.

No segundo curso, o estudo da cultura grega oriéntase principalmente ao coñecemento
das manifestacións literarias, aproveitando os coñecementos da lingua xa adquiridos para
introducir o alumnado no estudo da orixe e a evolución dos xéneros, mediante a lectura
de fragmentos das obras orixinais, utilizándoas como instrumento para comprender as
claves esenciais da sociedade en que viron a luz.

Para  rematar,  dedícase  un bloque ao  estudo  do léxico,  entendendo que este  resulta
imprescindible para avanzar no coñecemento de calquera lingua. Dentro deste ámbito
préstase especial atención á etimoloxía, non só porque esta serve para pór de manifesto
o mantemento das raíces grecolatinas nas linguas modernas senón,  ademais,  porque
contribúe  a  que  o  alumnado  adquira  unha  mellor  comprensión  da  súa  propia  lingua,
axudándolle a precisar o significado de termos coñecidos ou a descubrir outros que non
utilizara anteriormente, e incorporándoos así, pouco a pouco, ao seu vocabulario.

II)CONTRIBUTO AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS.
A comunicación lingüística é a competencia clave que máis presenza terá na materia de
Grego, xa que o estudo da lingua, da súa orixe e evolución, do seu funcionamento interno,
do  seu  léxico  e  dos  seus  textos  ha  redundar  sen  dúbida  nun  maior  coñecemento  e
dominio das linguas propias. Non obstante, deberase ter en conta tamén o tratamento das
outras competencias.

O  labor  de  análise  morfosintáctica  e  tradución  non  só  constitúe  por  si  mesmo  un
importante exercicio intelectual, senón que ao mesmo tempo estimula a memoria, a lóxica
de  pensamento  e  os  hábitos  de  disciplina  no  estudo,  mellorando  o  razoamento  e
impulsando a competencia clave de aprender a aprender.

A competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía poden
traballarse nos temas de cultura e civilización  e nas epígrafes referidas á localización
xeográfica e temporal.

A competencia dixital deberá estar presente en todo momento; a procura de información
na rede, a súa selección crítica e a súa utilización, entendidas como un proceso guiado
polo profesorado,  deberán servirnos para programar traballos colaborativos e producir
novos materiais, e pólos ao dispor da comunidade educativa.

As competencias sociais e cívicas poden traballarse nos bloques referidos á civilización. A
vida no mundo grego, na súa dimensión político-social  ou relixiosa préstase sempre á
valoración e á comparación co mundo actual, salientando semellanzas e diferenzas, e
fomentando un xuízo crítico da realidade. Deste xeito, cobran nova forza conceptos como
democracia, xustiza, igualdade, cidadanía e diversidade.

A competencia en conciencia e expresión cultural,  ademais de no estudo da literatura
grega, está moi presente nos contidos referidos ás artes plásticas, ás festas e os 
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espectáculos,  e ás manifestacións relixiosas,  entre as que tamén se contan os xogos
deportivos.  Coñecer  e  valorar  todas  estas  manifestacións  culturais  artísticas,
diferenciando xéneros e estilos, recoñecendo canons estéticos e estilos artísticos, lévanos
a  consideralas  como parte  do  patrimonio  dos  pobos  e  a  apreciar  dun  xeito  especial
aquelas que están dentro do noso contorno, ben sexa nas páxinas dun libro ou ben nun
museo ou nun depósito arqueolóxico.

A competencia  que  traballa  o  sentido  da  iniciativa  e  o  espírito  emprendedor  estará
presente  sobre  todo  no  bloques  de  contidos  non  lingüísticos,  para  aproveitar  a
metodoloxía do traballo en grupo de xeito responsable e proactivo.

O  estudo  das  linguas  clásicas,  e  do  grego  en  particular,  constitúe  un  instrumento
fundamental para favorecer o discurso e, por tanto, a estruturación do pensamento do
alumnado, o desenvolvemento da lóxica lingüística e a disciplina mental que se manteñen
no tempo aínda que se esquezan os contidos concretos.

III) CONTIDOS.
GREGO 1ºBACHARELATO

Bloque 1. Lingua grega

1.1. Marco xeográfico da lingua grega.

1.2. Familias lingüísticas. O indoeuropeo.

1.3. Historia da lingua grega: desde o micénico ata o grego moderno.

1.4. Variedades dialectais.

Bloque 2. Sistema de lingua grega: elementos básicos

2.1. Orixes da escritura. Sistemas de escritura.

2.2. Orixes e evolución do alfabeto grego.

2.3. Caracteres do alfabeto grego.

2.4. Clasificación dos fonemas: pronuncia.

2.5. Transcrición  dos caracteres gregos.

2.6. Signos diacríticos e de puntuación.

Bloque 3. Morfoloxía

3.1. O grego, lingua flexiva. Tipos de palabras: variables e invariables.

3.2. Formantes das palabras.

3.3. Concepto de declinación: declinacións gregas. Enunciado e paradigmas.

3.4. Flexión nominal e pronominal.

3.5. Sistema verbal grego. Verbos temáticos e atemáticos.

3.6. Formas verbais persoais e non persoais.

Bloque 4. Sintaxe

4.1. Casos gregos.

4.2. Concordancia.
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4.3.  Elementos da oración.

4.4. Oración simple: oracións atributivas e predicativas.

4.5. Oracións compostas.

4.6. Construcións de infinitivo.

4.7. Construcións de participio.

4.8. Análise e tradución de frases e textos.

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

5.1. Períodos da historia de Grecia.

5.2.  Organización política e social de Grecia.

5.3.  A familia.

5.4. Traballo e lecer: oficios, ciencia e técnica. Festas e espectáculos.

5.5. Mitoloxía e relixión.

Bloque 6. Textos

6.1. Iniciación ás técnicas de tradución.

6.2. Iniciación ás técnicas de retroversión e comentario de textos.

6.3. Análise morfolóxica e sintáctica. Comparación de estruturas gregas coas da lingua
propia.

6.4. Lectura comprensiva de textos traducidos.

6.5.  Lectura comparada e comentario de textos en lingua grega e na lingua propia.

6.6. Produción de textos propios breves en lingua grega.

Bloque 7. Léxico

7.1.  Vocabulario básico grego: léxico de uso frecuente e principais prefixos e sufixos.

7.2. Descomposición de palabras nos seus formantes.

7.3. Helenismos máis frecuentes do vocabulario común e do léxico especializado, e o seu
mantemento: termos patrimoniais, cultismos e neoloxismos.

7.4. Identificación de lexemas, sufixos e prefixos helénicos usados na lingua propia.

7.5.  Familias etimolóxicas e semánticas.

GREGO 2ºBACHARELATO

Bloque 1. Lingua grega

1.1. Dialectos antigos, dialectos literarios e koiné. 

1.2. Do grego clásico ao grego moderno.

Bloque 2. Morfoloxía

2.1. Revisión da flexión nominal e pronominal: formas menos usuais e irregulares.

2.2. Revisión da flexión verbal: conxugación atemática. Modos verbais.

2.3.  Análise morfolóxica.
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Bloque 3. Sintaxe

3.1. Estudo pormenorizado da sintaxe nominal e pronominal.

3.2. Usos modais.

3.3. Tipos de oracións e construcións sintácticas.

3.4. Oración composta. Formas de subordinación.

3.5. Análise, tradución e interpretación de textos.

Bloque 4. Literatura

4.1. Xéneros literarios: épica, historiografía, drama (traxedia e comedia), lírica, oratoria e
fábula.

Bloque 5. Textos

5.1. Tradución e interpretación de textos gregos.

5.2. Uso do dicionario.

5.3. Comentario e análise filolóxica de textos de grego clásico orixinais, preferiblemente
en prosa.

5.4. Coñecemento do contexto social, cultural e histórico dos textos traducidos.

5.5. Identificación das características formais dos textos.

Bloque 6. Léxico

6.1. Helenismos máis frecuentes do léxico especializado e común.

6.2. Ampliación de vocabulario básico grego: linguaxe literaria e filosófica.

6.3. Etimoloxía e orixe das palabras da propia lingua.

6.4. Descomposición de palabras nos seus formantes.

IIII) CRITERIOS DE AVALIACIÓN.
GREGO 1ºBACHARELATO

Bloque 1. Lingua grega

1.1. Coñecer e localizar en mapas o marco xeográfico da lingua grega.

1.2.  Explicar  a  orixe da lingua grega a partir  do indoeuropeo e coñecer  os principais
grupos lingüísticos que compoñen a familia das linguas indoeuropeas.

1.3. Entender o concepto de familia lingüística e de indoeuropeo.

1.4. Identificar o indoeuropeo como a lingua nai da maioría das linguas faladas en Europa
hoxe en día.

1.5.Coñecer as etapas da historia da lingua grega.

1.6. Identificar exemplos de escritura micénica e alfabética.

1.7. Recoñecer a evolución da lingua grega ata chegar ao momento actual.
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1.8.  Recoñecer  a  división  dialectal  da  lingua  grega  e  identificar  a  súa  expansión
xeográfica.

Bloque 2. Sistema de lingua grega: elementos básicos

2.1. Coñecer diferentes sistemas de escritura e distinguilos do alfabeto.

2.2.  Coñecer  a orixe do alfabeto grego,  a  súa influencia e a súa relación con outros
sistemas de escritura usados na actualidade.

2.3.  Coñecer  os  caracteres  do  alfabeto  grego  na  súa  forma  minúscula  e  maiúscula,
escribilos e lelos coa pronuncia correcta.

2.4.  Recoñecer  o  cadro  clasificatorio  dos  fonemas  da  lingua  grega  xunto  coa  súa
pronuncia.

2.5.  Coñecer  e  aplicar  as  normas  de  transcrición  para  transcribir  termos  gregos  ao
abecedario galego e castelán.

2.6. Coñecer os acentos, espíritos e demais signos diacríticos e de puntuación, o seu
valor e a súa colocación.

Bloque 3. Morfoloxía

3.1. Coñecer o concepto de flexión lingüística.

3.2. Distinguir e clasificar as categorías de palabras a partir do seu enunciado.

3.3. Coñecer, identificar e distinguir os formantes das palabras.

3.4. Comprender o concepto de declinación/flexión.

3.5. Coñecer as declinacións, encadrar as palabras dentro da súa declinación, declinalas
correctamente, e analizar e traducir formas nominais e pronominais.

3.6. Conxugar correctamente as formas verbais estudadas, analizalas morfoloxicamente e
traducilas.

3.7. Diferenciar entre formas persoais e non persoais do verbo e recoñecer as categorías
gramaticais presentes en cada unha delas.

Bloque 4. Sintaxe

4.1. Coñecer e analizar as funcións das palabras na oración.

4.2. Coñecer e identificar os nomes dos casos gregos e as súas funcións na oración, e
saber traducir adecuadamente os casos á lingua materna.

4.3. Coñecer o concepto de concordancia tanto nominal (caso, xénero e número) como
verbal (número e persoa).

4.4. Recoñecer os elementos da oración: suxeito, predicado, atributo, complementos.

4.5. Recoñecer e clasificar os tipos de oración simple.

4.6. Distinguir as oracións simples das compostas.

4.7. Coñecer as funcións das formas de infinitivo nas oracións.

4.8. Identificar as construcións de infinitivo concertado e non concertado.

4.9. Coñecer as funcións das formas de participio nas oracións.

4.10. Identificar as construcións de participio concertado e non concertado.
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4.11.  Coñecer,  comprender  e  utilizar  os  elementos  morfolóxicos  da  lingua  grega,  e
iniciarse na interpretación e na tradución de textos de dificultade progresiva.

4.12. Identificar e relacionar elementos sintácticos da lingua grega que permitan a análise
e a tradución de textos sinxelos.

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

5.1. Coñecer os feitos históricos dos períodos da historia de Grecia, encadralos no seu
período correspondente e realizar eixes cronolóxicos.

5.2. Coñecer e comparar as principais formas de organización política e social da antiga
Grecia.

5.3. Coñecer a composición da familia e os papeis asignados aos seus membros.

5.4. Identificar as principais formas de traballo e de lecer da antigüidade.

5.5. Coñecer os principais deuses da mitoloxía.

5.6.  Coñecer  os  deuses,  os  mitos  e  os  heroes  gregos,  e  establecer  semellanzas  e
diferenzas entre os mitos e os heroes antigos e os actuais.

5.7. Coñecer e comparar as características da relixiosidade e relixión grega coas actuais.

5.8. Relacionar e establecer semellanzas e diferenzas entre as manifestacións deportivas
da Grecia clásica e as actuais.

Bloque 6. Textos

6.1. Coñecer e aplicar os coñecementos fonolóxicos, morfolóxicos, sintácticos e léxicos da
lingua  grega  para  a  interpretación  e  a  tradución  coherente  de  frases  ou  textos  de
dificultade progresiva.

6.2.  Utilizar  con  corrección  manuais  e  dicionarios,  e  recoñecer  e  analizar  toda  a
información que proporcionan.

6.3.  Coñecer  e  aplicar  os  coñecementos adquiridos  para  a  retroversión  de frases ou
textos de dificultade progresiva.

6.4. Comentar desde o punto de vista lingüístico e literario os textos propostos.

6.5. Comparar as estruturas gregas coas da lingua propia, e establecer semellanzas e
diferenzas.

6.6. Realizar, a través dunha lectura comprensiva, análise e comentario do contido e da
estrutura de textos gregos orixinais, adaptados ou traducidos.

6.7. Realizar pequenos coloquios en grego con frases sinxelas e de dificultade progresiva.

6.8. Redactar pequenos textos en lingua grega de produción propia. 

Bloque 7. Léxico 

7.1. Coñecer, identificar e traducir o léxico grego: as palabras de maior frecuencia e os
principais prefixos e sufixos.

7.2.  Descompoñer  unha palabra  nos seus formantes,  e  coñecer  o  seu significado en
grego para aumentar o caudal léxico e o coñecemento da lingua propia. 

7.3. Recoñecer os helenismos máis frecuentes do vocabulario común e remontalos aos
étimos gregos orixinais.
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7.4. Identificar e coñecer os elementos léxicos e os procedementos de formación do léxico
grego (derivación e composición) para entender mellor os procedementos de formación
de palabras nas linguas actuais. 

7.5. Relacionar palabras da mesma familia etimolóxica ou semántica.

GREGO 2ºBACHARELATO

Bloque 1. Lingua grega 

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

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

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

Bloque 2. Morfoloxía 

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

2.2. Identificar, conxugar, traducir e efectuar a retroversión de calquera tipo de formas
verbais. 

2.3. Coñecer as categorías gramaticais. 

2.4. Coñecer, identificar e distinguir os formantes das palabras. 

2.5. Realizar a análise morfolóxica das palabras dun texto grego.

Bloque 3. Sintaxe 

3.1. Recoñecer os valores dos casos e os usos sintácticos do sistema pronominal. 

3.2. Recoñecer os usos das preposicións e dos complementos circunstanciais. 

3.3. Coñecer e identificar os usos modais propios da lingua grega.

3.4. Recoñecer e clasificar as oracións e as construcións sintácticas.

3.5. Recoñecer os nexos subordinantes e os tipos de oracións subordinadas.

3.6. Coñecer as funcións das formas non persoais do verbo.

3.7. Relacionar e aplicar coñecementos sobre elementos e construcións sintácticas da
lingua grega en interpretación e tradución de textos de textos clásicos.

Bloque 4. Literatura 

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

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

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

4.4. Establecer relacións e paralelismos entre a literatura clásica e a posterior. 

4.5. Coñecer os autores fundamentais da literatura coas súas obras principais. 

Bloque 5. Textos 

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

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

5.3. Realizar a tradución, a interpretación e o comentario lingüístico, literario e histórico de
textos de grego clásico. 

5.4. Coñecer o contexto social, cultural e histórico dos textos traducidos. 

5.5. Identificar as características formais dos textos.

Bloque 6. Léxico 

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

6.2. Identificar a etimoloxía e coñecer o significado das palabras de orixe grega da lingua
propia ou de outras, obxecto de estudo de léxico común e especializado. 

6.3. Coñecer, identificar e traducir o léxico grego. 

6.4. Relacionar palabras da mesma familia etimolóxica ou semántica. 

6.5. Recoñecer a etimoloxía e evolución das palabras da propia lingua. 

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

V) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE.
GREGO 1ºBACHARELATO

Bloque 1. Lingua grega

1.1. Localiza nun mapa o marco xeográfico en que ten lugar o nacemento da lingua grega
e a súa expansión.

1.2.  Explica  a  orixe  da  lingua  grega  e  a  relación  coas  outras  linguas  da  familia
indoeuropea. 

1.3.  Enumera  e  localiza  nun  mapa  as  principais  ramas  da  familia  das  linguas
indoeuropeas. 

1.4. Explica o concepto de familia lingüística. 

1.5. Define o concepto de indoeuropeo e explica o proceso de creación do termo.

1.6. Establece a filiación das linguas de Europa delimitando nun mapa a zona de orixe e
zonas de expansión.

45 



DEPARTAMENTO_LATÍN
CURSO 2021/2022

1.7.  Coñece as  etapas da evolución  da lingua  grega,  desde  o  micénico  ata  o  grego
moderno. 

1.8. Identifica a escritura Lineal B como un silabario,  e a evolución dos caracteres do
alfabeto. 

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

1.10. Sitúa nun mapa as diversas variedades dialectais da lingua grega.

Bloque 2. Sistema de lingua grega: elementos básicos 

2.1. Recoñece diferentes tipos de escritura segundo a súa orixe e tipoloxía e describindo
os trazos que distinguen a uns doutros. 

2.2. Explica a orixe do alfabeto grego e describe a evolución dos seus signos a partir da
adaptación dos signos do alfabeto fenicio. 

2.3. Explica a orixe e a evolución dos sistemas de escritura de diferentes linguas, partindo
do alfabeto grego, e sinala as adaptacións que se producen en cada unha delas.

2.4. Identifica e nomea correctamente os caracteres que forman o alfabeto grego, na súa
forma minúscula e maiúscula, e escríbeos e leos correctamente. 

2.5. Sitúa todos os fonemas da lingua grega no cadro clasificatorio dos fonemas e sabe
describilos desde o punto e o modo de articulación. 

2.6.  Coñece  as  normas  de  transcrición  e  aplícaas  con  corrección  na  transcrición  de
termos gregos ao galego e ao castelán. 

2.7. Coñece o valor e colocación dos acentos, espíritos e demais signos diacríticos e de
puntuación.

Bloque 3. Morfoloxía 

3.1. Distingue unha lingua flexiva doutra non flexiva. 

3.2.  Distingue palabras variables e invariables, explica as características que permiten
identificalas e define criterios para clasificalas. 

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

3.4. Enuncia correctamente diversos tipos de palabras en grego, distinguíndoos a partir do
seu enunciado e clasificándoos segundo a súa categoría e declinación. 

3.5.  Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada
palabra o paradigma de flexión correspondente. 

3.6. Analiza desde o punto de vista morfolóxico substantivos, adxectivos, determinantes e
sintagmas de concordancia, e tradúceos correctamente ao galego e/ou ao castelán. 

3.7.  Flexiona  correctamente palabras propostas segundo a súa categoría,  e  explica e
ilustra con exemplos as características que diferencian os conceptos de conxugación e
declinación. 

3.8. Clasifica verbos segundo o seu tema, e describe os trazos polos que se recoñecen os
modelos de flexión verbal.
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3.9.  Explica  o  uso  dos  temas  verbais  gregos  e  identifica  correctamente  as  formas
derivadas de cada un deles.

3.10. Conxuga os tempos verbais en voz activa e medio pasiva, aplicando correctamente
os paradigmas correspondentes. 

3.11. Analiza morfoloxicamente e traduce ao galego e/ou ao castelán diferentes formas
verbais gregas, e compara o seu uso en ambas as linguas. 

3.12. Cambia de voz as formas verbais identificando e manexando con seguridade os
formantes que expresan este accidente verbal. 

3.13.  Distingue  formas  persoais  e  non  persoais  dos  verbos,  explica  os  trazos  que
permiten identificalas e define criterios para as clasificar.

Bloque 4. Sintaxe 

4.1.  Analiza  morfolóxica  e  sintacticamente  frases  e  textos  sinxelos  identificando
correctamente  as  categorías  gramaticais  ás  que  pertencen  as  diferentes  palabras  e
explicando as funcións que realizan no contexto. 

4.2.  Enumera correctamente os nomes dos casos que existen na flexión nominal grega,
explica as súas funcións dentro da oración e ilustra con exemplos a forma adecuada de
traducilos. 

4.3.  Coñece e aplica a concordancia entre nomes e determinantes nominais, así como
entre verbos e suxeitos. 

4.4.  Analiza correctamente casos e funcións para poder  recoñecer  cada elemento da
oración. 

4.5.  Compara e clasifica diferentes tipos de oracións simples, e identifica e explica en
cada caso as súas características. 

4.6.  Compara  e  clasifica  diferentes  tipos  de  oracións  compostas,  diferénciaas  con
precisión das oracións simples e explica en cada caso as súas características. 

4.7.  Identifica  as  funcións  das  formas  de  infinitivo  dentro  da  oración,  comparando
exemplos do seu uso. 

4.8. Recoñece, analiza e traduce correctamente as construcións de infinitivo concertado e
non concertado, relacionándoas con construcións análogas noutras linguas que coñece. 

4.9.  Identifica  as  funcións  das  formas  de  participio  dentro  da  oración,  comparando
exemplos do seu uso. 

4.10. Recoñece, analiza e traduce correctamente as construcións de participio concertado
e non concertado, relacionándoas con construcións análogas noutras linguas que coñece.

4.11. Identifica e relaciona elementos morfolóxicos da lingua grega para realizar a análise
e a tradución de textos sinxelos. 

4.12. Identifica na análise de frases e textos de dificultade graduada elementos sintácticos
propios da lingua grega, relacionándoos para traducilos cos seus equivalentes en galego
e/ou en castelán. 

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

5.1. Describe o marco histórico no que xorde e se desenvolve a civilización grega,
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sinalando distintos períodos dentro del  e identificando en cada un as conexións máis
importantes con outras civilizacións. 

5.2. Pode elaborar eixes cronolóxicos nos que se representan fitos históricos relevantes,
consultando ou non fontes de información. 

5.3. Distingue as etapas da historia de Grecia, explicando os seus trazos esenciais e as
circunstancias que interveñen no paso de unhas a outras. 

5.4.  Sabe enmarcar determinados feitos históricos na civilización e no período histórico
correspondente,  póndoos  en  contexto  e  relacionándoos  con  outras  circunstancias
contemporáneas. 

5.5.  Describe os principais sistemas políticos da antiga Grecia e compáraos entre eles,
establecendo semellanzas e diferenzas, e cos actuais. 

5.6.  Describe a organización da sociedade grega, explica as características das clases
sociais e os papeis asignados a cada unha, relaciona estes aspectos cos valores cívicos
da época e compáraos cos actuais. 

5.7.  Identifica e explica os papeis que desempeña dentro da familia cada un dos seus
membros, analizando a través deles estereotipos culturais da época e comparándoos cos
actuais. 

5.8. Identifica e describe formas de traballo e relaciónaas cos coñecementos científicos e
técnicos da época, explicando a súa influencia no progreso da cultura occidental. 

5.9. Describe as principais formas de lecer da sociedade grega e analiza a súa finalidade,
os grupos aos que van dirixidas e a súa función no desenvolvemento da identidade social.

5.10. Pode nomear coa súa denominación grega e latina os principais deuses e heroes da
mitoloxía grecolatina, e sinalar os trazos que os  caracterizan, os seus atributos e o seu
ámbito de influencia. 

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

5.12. 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
semellanzas e as principais diferenzas entre ambos os tratamentos, asociándoas a outras
características culturais propias de cada época. 

5.13.  Recoñece  referencias  mitolóxicas  directas  ou  indirectas  en  diferentes
manifestacións artísticas,  e  describe,  a  través do uso que se fai  destas,  os aspectos
básicos que en cada caso se asocian á tradición grecolatina. 

5.14.  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. 

5.15.  Describe e analiza os aspectos relixiosos e culturais que sustentan os certames
deportivos da antiga Grecia e a presenza ou ausencia destes nos seus correlatos actuais. 

Bloque 6. Textos 

6.1.  Utiliza  adecuadamente  a análise  morfolóxica  e  sintáctica  de textos  de dificultade
graduada para efectuar correctamente a súa tradución.
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6.2.  Utiliza  correctamente  o  dicionario  para  localizar  o  significado  de  palabras  que
entrañen dificultade, identificando entre varias acepcións o sentido máis axeitado para a
tradución do texto. 

6.3. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma global. 

6.4. Traduce do grego ao galego e/ou ao castelán frases e textos sinxelos. 

6.5. Utiliza os coñecementos adquiridos para facer comentarios dos textos. 

6.6.  Compara  estruturas  gregas  coas  da  lingua  propia,  e  establece  semellanzas  e
diferenzas. 

6.7.  Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos propostos, localizando o tema
principal e distinguindo as súas partes.

6.8. Mantén un sinxelo diálogo en grego sobre a base dun tema previamente acordado. 

6.9. Redacta frases sinxelas ou pequenos textos en grego sobre un tema proposto. 

Bloque 7. Léxico 

7.1. Deduce o significado de palabras gregas non estudadas a partir de palabras da súa
propia lingua ou do contexto. 

7.2. Identifica e explica as palabras de maior frecuencia e os principais prefixos e sufixos,
e tradúceos á propia lingua. 

7.3. Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, sinala e diferencia
lexemas e afixos, e procura exemplos doutros termos nos que estean presentes. 

7.4. Descompón os formantes das palabras e recoñece o significado dos elementos de
orixe grega. 

7.5.  Identifica  os  helenismos  máis  frecuentes  do  vocabulario  común  e  explica  o  seu
significado remitíndose aos étimos gregos orixinais. 

7.6. Identifica a etimoloxía e coñece o significado das palabras de léxico común da lingua
propia. 

7.7. Relaciona distintas palabras da mesma familia etimolóxica ou semántica. 

GREGO 2ºBACHARELATO

Bloque 1. Lingua grega 

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

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

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

Bloque 2. Morfoloxía  

2.1. Recoñece con seguridade e axudándose co dicionario calquera tipo de formas
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nominais e pronominais, declínaas e sinala o seu equivalente en galego e/ou en castelán. 

2.2.  Recoñece  con  seguridade  e  axudándose  do  dicionario  calquera  tipo  de  formas
verbais, conxúgaas e sinala o seu equivalente en galego e/ou en castelán. 

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

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

2.5.  Sabe determinar a forma, a clase e a categoría gramatical das palabras dun texto,
detectando  correctamente  coa  axuda  do  dicionario  os  morfemas  que  conteñen
información gramatical. 

Bloque 3. Sintaxe 

3.1. Recoñece os valores dos casos gregos e os usos dos pronomes en frases e textos
propostos. 

3.2. Recoñece os valores das preposicións e identifica os complementos circunstanciais. 

3.3. Coñece, identifica e traduce correctamente os usos modais propios da lingua grega.

3.4. Recoñece e clasifica oracións e construcións sintácticas. 

3.5. Recoñece, clasifica, analiza e traduce correctamente os nexos subordinantes. 

3.6. Identifica formas non persoais do verbo en frases e textos, tradúceas correctamente e
explica as súas funcións. 

3.7.  Coñece,  analiza  e  traduce  correctamente  as  construcións  de  participio,
relacionándoas con construcións análogas noutras linguas que coñeza. 

3.8. Recoñece, distingue e clasifica os tipos de oracións e as construcións sintácticas
gregas, relacionándoas con construcións análogas noutras linguas que coñeza. 

3.9. Identifica na análise de frases e textos de dificultade graduada elementos sintácticos
propios da lingua grega, relacionándoos para traducilos cos seus equivalentes en galego
e castelán.

Bloque 4. Literatura 

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

4.2.  Realiza  eixes  cronolóxicos  e  sitúa  neles  autores,  obras  e  outros  aspectos
relacionados coa literatura grega. 

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

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

4.5. Pode establecer relacións e paralelismos entre a literatura grega e a posterior. 

4.6.  Nomea  autores  representativos  da  literatura  grega,  encádraos  no  seu  contexto
cultural e cita e explica as súas obras máis coñecidas.
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Bloque 5. Textos 

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

5.2.  Utiliza  con  seguridade  e  autonomía  o  dicionario  para  a  tradución  de  textos,  e
identifica en cada caso o termo máis apropiado na lingua propia en función do contexto e
do estilo empregado polo autor. 

5.3.  Aplica os  coñecementos adquiridos para realizar comentario lingüístico, literario e
histórico de textos. 

5.4.  Identifica  o  contexto  social,  cultural  e  histórico  dos textos  propostos,  partindo de
referencias  tomadas  dos  propios  textos  e  asociándoas  con  coñecementos  adquiridos
previamente. 

5.5. Recoñece e explica a partir de elementos formais o xénero e o propósito do texto. 

Bloque 6. Léxico 

6.1.  Identifica  os  helenismos  máis  frecuentes  do  vocabulario  común  e  do  léxico
especializado, e explica o seu significado a partir dos étimos gregos orixinais. 

6.2. Deduce e explica o significado de palabras da propia lingua ou de outras, obxecto de
estudo, a partir dos étimos gregos dos que proceden. 

6.3. Explica o significado de termos gregos mediante termos equivalentes en galego e en
castelán. 

6.4.  Deduce o significado de palabras gregas non estudadas a partir do contexto ou de
palabras da súa lingua ou doutras que coñeza. 

6.5.  Comprende  e  explica  a  relación  entre  termos  pertencentes  á  mesma  familia
etimolóxica ou semántica. 

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

6.7. Descompón palabras tomadas tanto do grego antigo como da lingua propia nos seus
formantes, e explica o seu significado. 

6.8.  Sabe descompor unha palabra nos seus formantes e coñecer o seu significado en
grego, para aumentar o caudal léxico e o coñecemento da lingua propia. 

VI) MÉTODOS PEDAGÓXICOS E DIDÁCTICOS.
Como dicíamos na introdución, “A materia de Grego na etapa de bacharelato ten como
primeira finalidade introducir o alumnado no coñecemento básico da lingua grega antiga
nos seus aspectos morfolóxicos, sintácticos e léxicos, co obxecto de lle permitir acceder
directamente a algúns dos textos orixinais máis importantes da tradición literaria helénica,
a través dos cales chegou ata nós unha boa parte do denominado legado clásico. O
estudo da lingua e a literatura grega serve, ademais, como instrumento idóneo para se
iniciar nun coñecemento directo do pensamento e a cultura grega antiga, que constitúen a
base da civilización occidental”. No IES Leliadoura, cun alumnado de nivel baixo-medio,
queremos que  se chegue á aprendizaxe  dos contidos  traballando as dúas competencias
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que máis lle interesan a este departamento: aprender a aprender e iniciativa e espírito
emprendedor. Así, sexa cal sexa o curso, o alumno terá un caderno onde recoller todo o
visto en clase como libro de texto, o que supón a obriga de telo ao día, limpo e ordenado.
Para facilitar  esta tarefa e axudar a entender e asimilar conceptos,  as clases sempre
comezarán coa lectura da clase anterior para corrixir erros e resolver dúbidas. En canto á
iniciativa, procuraremos que a clase a leve o propio alumnado a partir dunha introdución e
que se use  o encerado para que eles mesmos fagan os seus esquemas e uns expliquen
a outros as cuestións máis complicadas, animándoos a recorrer ás TIC para todo tipo de
consultas, v.g. os titoriais de YouTube, moi solicitados polo alumnado.

VII) MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS.
Non se utiliza un libro de texto determinado, senón materiais de elaboración propia e
recursos TIC. En 2º de Bacharelato é inescusable o uso do dicionario, que recomendamos
sexa o Diccionario Manual Griego clásico - Español da editorial VOX. Para a recuperación
estival o departamento fornecerá ao alumnado o libro da editorial Baía para a realización
dos exercicios necesarios.

Exemplo de material propio

O   ARTIGO:   Ὁ    Ἡ    ΤΌ

singular masculino femenino neutro

nominativo ὁ ἡ τό

acusativo τόν τήν τό

xenitivo τοῦ τῆς τοῦ

dativo τῷ τῇ τῷ

plural masculino femenino neutro

nominativo οἱ αἱ τά

acusativo τούς τάς τά

xenitivo τῶν τῶν τῶν

dativo τοῖς ταῖς τοῖς
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VIII)  PROCEDEMENTOS  E  INSTRUMENTOS  DE  AVALIACIÓN.
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN.
Para avaliar a marcha da aprendizaxe atendemos a

>Observación diaria dos cadernos e do ritmo de traballo nas clases prácticas.

>Exposicións:  moitos  dos temas dos bloques non lingüísticos serán presentados polo
alumnado aproveitando os recursos TIC (canón de vídeo e pizarra  dixital)

>Probas específicas: faranse os exames que o alumnado decida e neles recolleranse os
estándares de aprendizaxe correspondentes, tendo en conta que cada exame recollerá
todo o avanzado ata ese momento sen eliminar contidos xa examinados. Exemplos:

1º BACHARELATO
exgr1.02

A lenda do Minotauro

Ὁ  τῆς  θαλάσσης  θεός  ὠργίζετο,  διότι  ὁ  Μίνως,  ἐν  τῇ  Κρήτῃ  βασιλεύων,
ταῦρον  αὐτῷ  οὐ  ἔθυσε.  Διά  δὲ  τοῦτο,  ἐν  τῇ  τοῦ  τυράννου  γυναικί  μεγάλην
τοῦ  ταύρου  ἐπιθυμίαν  ἔτεκε.  Ἡ ἐράσθεισα βασίλισσα  ὑιόν,  ταύρου  πρόσωπον
καὶ  ἀνθρώπου  μορφήν   ἐχόντα,  ἐγέννησε. 

α') Declinar 
βασιλεύων (participio presente)

τῇ γυναικί

μεγάλην ἐπιθυμίαν 

β') Esquema dos temas temporais do verbo grego coas súas características morfolóxicas.
Conxugar 
 

presente
activo

imperfecto
medio-pasivo

aoristo
activo e medio

perfecto 
activo

τίκτω ὀργίζω θύω βασιλεύω

γ') Literatura: 

> o heroe homérico

> a lírica arcaica griega
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d') Historia: 

> a civilización minoica

> a civilización micénica

2ºBACHARELATO
exgr2.final

Xabrias diríxese a Chipre para axudar a Evágoras

Μετὰ  δὲ  ταῦτα  Χαβρίας  ἐξέπλει  εἰς  Κύπρον  βοηθῶν  Εὐαγόρᾳ,  πελταστάς  τ´  ἔχων
ὀκτακοσίους καὶ δέκα τριήρεις, προσλαβὼν δὲ καὶ Ἀθήνηθεν ἄλλας τε ναῦς καὶ ὁπλίτας.

a´) Tradución (6)

b´) Cuestións (tres de catro) (3)

i) análise morfolóxica das palabras en negrita.

ii) análise sintáctica do subliñado.

iii) obras históricas de Xenofonte.

iiii) léxico actual relacionado con  δέκα e  ναῦς.

g´) Lecturas (unha de dúas) (1)

i) o elemento tráxico en Edipo rei.

ii) a lírica grega.

A cualificación final de cada avaliación será froito das notas obtidas en cada proba,
dos  traballos  persoais  ou  de  grupo  elaborados  e  da  actitude  das  alumnas  e
alumnos (intervencións na aula, preguntas, exercicios, esforzo diario), a ortografía,
expresión e presentación dos traballos e o interese demostrado ao longo de todo o
trimestre.
Para avaliar o proceso de aprendizaxe realizaranse ao longo do curso as probas que o
alumnado propoña e nelas pediranse  exercicios de declinación, de concordancia, de
formación  de  comparativos  e  superlativos,  de  conxugación,  de  tradución  de  formas
verbais do grego ao galego ou castelán e viceversa, de tradución de textos, ademais de
cuestións sobre a historia, as institucións, a relixión, a vida cotiá en Grecia e preguntas
sobre léxico grego. 
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Estes contidos son obxecto de avaliación continua, de xeito que non se elimina
nunca  materia  e  a  cualificación  do  derradeiro  exame ten  mais  peso  que  a  dos
anteriores. A cualificación desta parte representará un 80% da nota final. O 20%
restante repártese entre a observación (caderno ao día, tarefas feitas, participación
na aula, asistencia regular, 10%) e a produción (traballos TIC, 10%)

PROBAS OBSERVACIÓN PRODUCIÓN CUALIFICACIÓN

4,8 (80%) 0,6 (10%) 0,6 (10%) 6

VIIII) ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.
O profesorado debe axustar a axuda pedagóxica ás diferentes necesidades do alumnado
e  facilitar  recursos  ou  estratexias  variadas  que  permitan  dar  resposta  ás  diversas
motivacións, intereses e capacidades que presenta o alumnado destas idades. Xa que
logo,  as  adaptacións  curriculares  individualizadas  servirán  para  adaptar  a  práctica
educativa ás características concretas do alumnado ao que se dirixe e consistirán na
adecuación  dos  obxectivos  educativos,  a  eliminación  ou  inclusión  de  determinados
contidos  e  a  conseguinte  modificación  dos  criterios  de  avaliación  e  estándares  de
aprendizaxe. De toda modificación darase cumprida conta nas actas de departamento.

X) TRANSVERSALIDADE.
Para  o  tratamento  da  igualdade  efectiva  entre  homes  e  mulleres,  a  prevención  da
violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade e os valores inherentes ao
principio  de  igualdade  de  trato  e  non  discriminación  por  calquera  condición  ou
circunstancia persoal ou social, serviranos os bloques  de historia, cultura e civilización.
Co proxecto da elaboración dun caderno de clase que se asemelle a un libro de texto
procuramos o fomento da creatividade, a autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo, a
confianza nun mesmo e o sentido crítico.
Para que a actividade física e a dieta equilibrada formen parte do comportamento do
alumnado serviranos os contidos dos bloques non lingüísticos.
A tratar a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía,
valores  que  contribuirán  a  mellorar  o  comportamento  propio  e  axudarán  a  evitar
accidentes  (tráfico)  e  situacións de perigo  (drogas,  sexo),  está  dirixida  a metodoloxía
desta materia, polo que calquera actividade (exposicións, presentacións, lecturas) serve
para incidir nos devanditos valores.

XI) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.
Na  medida  do  posible  faranse  saídas  didácticas  a  enclaves  de  interese  e  a
representacións de teatro clásico como as de Lugo.
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ADDENDA   COVID-19

I. Metodoloxía de traballo que se seguirá no caso de ensino a distancia.

De chegarmos a unha situación na que o ensino non poida ser totalmente presencial, as
canles de comunicación co alumnado serán as que xa se puxeron en práctica no último
trimestre do curso anterior: aula virtual, correo electrónico e aplicativos de mensaxería. 

Sexa semipresencial  ou non presencial,  o  sistema de traballo  non ten por  que variar
respecto ao presencial: o alumnado ten o soporte teórico sexa no dicionario, sexa dos
documentos de elaboración propia do departamento ou sexa nos titoriais de Youtube, e a
partir del desenvolverá as practicas pertinentes para ser corrixidas e cualificadas.
I.a)Competencias:
Valóranse  dúas  en  especial:  a  competencia  dixital e  aprender  a  aprender.  Na
competencia dixital terase en conta a capacidade de utilizar as ferramentas tecnolóxicas
para comunicarse (correo electrónico, redes sociais) e para aprender (internet como fonte
de  información),  na  competencia  de  aprender  a  aprender comprobaremos o  grao  de
autonomía  do  alumnado  para  corrixir  erros  (resolvendo  os  exercicios  propostos)  e
consolidar o aprendido durante os dous trimestres anteriores.

I.b)Avaliación:
Haberá unha adaptación do nivel mínimo de coñecementos:
Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances.

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.

1.4.  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 3. Morfoloxía.

3.1.  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.

3.2. Distingue palabras variables e invariables, explica os trazos que permiten identificalas
e define criterios para clasificalas.

3.3. Define o concepto de declinación e conxugación.

3.4. Enuncia correctamente substantivos, adxectivos e pronomes en latín, distíngueos a
partir do seu enunciado e clasifícaos segundo a súa categoría e a súa declinación.

3.5. Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada
palabra o paradigma de flexión correspondente.

3.6.  Identifica  as  conxugacións  verbais  latinas  e  clasifica  os  verbos  segundo  a  súa
conxugación a partir do seu enunciado.
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3.7. Coñece e identifica as formas que compoñen o enunciado dos verbos de paradigmas
regulares e recoñece a partir destas os modelos de conxugación.

3.8. 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.

3.10. Cambia de voz as formas dos tempos verbais do presente, pretérito imperfecto,
futuro imperfecto e pretérito perfecto de indicativo.

3.12. Traduce correctamente ao galego e ao castelán diferentes formas verbais latinas.

Bloque 4. Sintaxe.

4.1.  Analiza  morfolóxica  e  sintacticamente  frases  e  textos  adaptados,  identificando
correctamente as categorías gramaticais presentes nas palabras con flexión e explicando
as funcións na oración.

4.2.  Enumera  correctamente  os  nomes  dos  casos  que  existen  na  flexión  nominal  e
pronominal latina, e explica as principais funcións que realizan dentro da oración.

4.3. Traduce correctamente á súa lingua os casos latinos presentes nos textos.

Bloque 5. Roma: historia, cultura e civilización.

5.1. Distingue as etapas da historia de Roma e explica os seus trazos esenciais e as
circunstancias que interveñen no paso de unhas a outras.

Bloque 6. Textos.

6.1.  Utiliza adecuadamente  a análise morfolóxica  e  sintáctica  de frases de dificultade
graduada  e  textos  adaptados,  para  efectuar  correctamente  a  súa  tradución  ou
retroversión.

6.3.  Utiliza  correctamente  os  manuais  e  o  dicionario,  analizando  a  información  que
proporcionan, para traducir pequenos textos.
I.c)Cualificación: para o curso ordinario a cualificación era o resultado da combinación
de tres aspectos: observación (traballo na aula, 10%), produción (traballo fóra da aula,
10%) e probas (escritas ou orais, 80%). Nun curso non-presencial  todo se concentra na
produción, así que teremos en conta a entrega das tarefas dentro do prazo estipulado
(10%), as tarefas en si mesmas (60%) e a corrección de erros (30%), de xeito que resulte
doado acadar unha puntuación positiva.
II.  Modo de proveer o dereito á educación ao alumnado que non poida seguir a
ensinanza telemática.

Os casos de alumnado que non poida seguir a ensinanza telemática serán comunicados á
dirección do centro para habilitar  a cesión de material  propio ou do que a Inspección
estime conveniente.

III.  Mecanismos que o profesorado adoptará para asegurar o seguimento continuo
do curso polo alumnado.

Seguiremos co sistema aplicado no último trimestre do curso anterior: a comunicación
diaria mediante correo electrónico ou videoconferencia e o envío semanal de fotos dos
exercicios propostos e resoltos na libreta de aula.
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