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CONTIDOS 
Bloque 1. Lingua grega 
 B1.1. Marco xeográfico da lingua grega. 
 B1.2. Familias lingüísticas. O indoeuropeo. 
 B1.3. Historia da lingua grega: desde o micénico ata o grego moderno. 
 B1.4. Variedades dialectais. 
Bloque 2. Sistema de lingua grega: elementos básicos 
 B2.1. Orixes da escritura. Sistemas de escritura. 
 B2.2. Orixes e evolución do alfabeto grego 
 B2.3. Carácteres do alfabeto grego. 
 B2.4. Clasificación dos fonemas: pronuncia. 
 B2.5. Transcrición de termos dos carácteres gregos. 
 B2.6. Signos diacríticos e de puntuación. 
Bloque 3. Morfoloxía 
 B3.1. O grego, lingua flexiva. Tipos de palabras: variables e invariables. 
 B3.2. Formantes das palabras 
 B3.3. Concepto de declinación: declinacións gregas. Enunciado e paradigmas. 
 B3.4. Flexión nominal e pronominal. 
 B3.5. Sistema verbal grego. Verbos temáticos e atemáticos. 
 B3.6. Formas verbais persoais e non persoais. 
Bloque 4. Sintaxe 
 B4.1. Casos gregos. 
 B4.2. Concordancia. 
 B4.3. Elementos da oración. 
 B4.4. Oración simple: oracións atributivas e predicativas. 
 B4.5. Oracións compostas. 
 B4.6. Construcións de infinitivo. 
 B4.7. Construcións de participio. 
 B4.8. Análise e tradución de frases e textos. 
Bloque 5. Grecia: historia, cultura, arte e civilización 
 B5.1. Períodos da historia de Grecia 
 B5.2. Organización política e social de Grecia. 
 B5.3. A familia. 
 B5.4. Traballo e lecer: oficios, ciencia e técnica. Festas e espectáculos. 
 B5.5. Mitoloxía e relixión. 
Bloque 6. Textos 
 B6.1. Iniciación ás técnicas de tradución. 
 B6.2. Iniciación ás técnicas de retroversión e comentario de textos. 

B6.3. Análise morfolóxica e sintáctica. Comparación de estruturas gregas coas da lingua propia. 
B6.4. Lectura comprensiva de textos traducidos. 
B6.5. Lectura comparada e comentario de textos en lingua grega e na lingua propia. 
B6.6. Produción de textos propios breves en lingua grega. 

Bloque 7. Léxico 
B7.1. Vocabulario básico grego: léxico de uso frecuente e principais prefixos e sufixos. 
B7.2. Descomposición de palabras nos seus formantes. 
B7.3. Helenismos máis frecuentes do vocabulario común e do léxico especializado, e o seu 
mantemento: termos patrimoniais, cultismos e neoloxismos. 
B7.4. Identificación de lexemas, sufixos e prefixos helénicos usados na lingua propia. 
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B7.5. Familias etimolóxicas e semánticas. 

GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

▪ Situar nun mapa mudo o ámbito xeográfico da lingua grega e os seus dialectos. 

▪ Coñecer a orixe común do latín e o grego. 

▪ Situar nun mapa de Europa as principais ramas da familia indoeuropea. 

▪ Define o concepto de familia lingüística. 

▪ Define o concepto de indoeuropeo. 

▪ Sabe situar nun mapa de Europa as principais ramas da familia indoeuropea coas súas linguas.  

▪ Coñecemento básico das principais etapas de evolución. 

▪ Identifica o silabario micénico. 

▪ Sabe ler un texto en grego moderno e sabe saudar. 

▪ Saber situar nun mapa mudo o ámbito xeográfico da lingua grega e os seus dialectos. 

▪ Distinción entre silabario e alfabeto. 

▪ Coñecemento da orixe do alfabeto grego. 

▪ Coñece a evolución do alfabeto grego a outras linguas. 

▪ É capaz de ler con fluidez un texto en grego antigo e de escribir co alfabeto grego. 

▪ Coñece a clasificación de fonemas no grego antigo. 

▪ Transcrición correcta de cultismos e nomes propios gregos. 

▪ Correcta lectura e utilización na escrita dos diferentes espíritos e acentos. 

▪ Coñece as principais características dunha lingua flexiva. 

▪ Coñece as distintas clases de palabras e accidentes gramaticais, distinguindo a flexión nominal 
da verbal. 

▪ Sabe separar en morfemas formas verbais, substantivos e adxectivos. 

▪ Distingue as distintas declinacións, coñece a función do enunciado e recoñece por el os tipos de 
palabras. 

▪ Declina palabras e sintagmas en concordancia. 

▪ Analiza morfoloxicamente palabras variables e sintagmas en concordancia e  tradúceos á lingua 
propia 

▪ Diferenza sen erros declinación e conxugación 

▪ Comprende o concepto de tema e saber distinguir os distintos temas verbais en modo indicativo 
dos verbos en –ω e do verbo εἰμί. 

▪ Conxuga tempos de indicativo en voz activa, media e pasiva dos verbos en –ω e do verbo εἰμί. 

▪ Analiza e traduce á lingua propia formas verbais gregas en modo indicativo. 

▪ Cambia de voz as formas verbais do modo indicativo. 

▪ Coñece as formas do infinitivo e participio activo, medio e pasivo. 

▪ Analiza morfolóxica e sintacticamente e traduce frases sinxelas ou pequenos textos sinxelos en 
grego. 

▪ Coñece as distintas funcións dos casos e tradúceos sen erros. 

▪ Coñece as concordancias nominais e verbais e a construción τὰ ῷα τρέχ ι. 
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▪ Análise sintáctica de frases e ou textos. 

▪ Coñece e clasifica os diferentes tipos de oracións simples. 

▪ Coñece e clasifica os tipos de oracións compostas por medio dos seus nexos. 

▪ Recoñece as formas de infinitivo. 

▪ Analiza e traduce correctamente as construcións de infinitivo concertado e non concertado. 

▪ Recoñece as formas de participio de presente activo e medio-pasivo. 

▪ Recoñece, analiza e traduce correctamente as construcións de participio concertado e non 
concertado. 

▪ É capaz de analizar morfolóxica e sintacticamente e traducir frases sinxelas ou pequenos textos 
sinxelos en grego. 

▪ É capaz de relacionar os elementos sintácticos gregos cos da propia lingua. 

▪ Coñece o marco histórico de desenvolvemento da civilización grega e os períodos dentro del. 

▪ Sabe completar ou elaborar un eixe cronolóxico sinalando os principais fitos históricos . 

▪ Sabe completar ou elaborar un cadro cronolóxico sinalando os principais feitos históricos nas 
súas principais etapas. 

▪ Sabe relacionar os principais feitos da civilización grega cos das civilizacións persa e romana. 

▪ Coñece as principais diferenzas entre o sistema democrático de Atenas e o oligárquico de 
Esparta e identifica semellanzas cos sistemas actuais. 

▪ Principais características das clases sociais en Esparta e Atenas e equivalencia na actualidade. 

▪ Coñece o papel da muller na antiga Grecia. 

▪ Coñece as principais formas de traballo nas sociedades de Esparta e Atenas. 

▪ Coñece as principais formas de lecer da sociedade grega. 

▪ Coñecemento dos doce deuses olímpicos, na súa denominación grega e romana, atributos e graos 
de parentesco. 

▪ Diferenzas entre deus/a e heroe/heroína. 

▪ Sabe recoñecer heroes ou heroínas na actualidade seguindo os parámetros da mitoloxía. 

▪ Coñece nas principais manifestacións artísticas,  as principais escenas mitolóxicas e os atributos 
dos deuses e heroes. 

▪ Coñece as principais características da relixión grega. 

▪ Coñece a orixe e principais características dos Xogos Panhelénicos na antiga Grecia. 

▪ É capaz de traducir frase e textos sinxelos partindo da análise morfolóxica e sintáctica. 

▪ Utiliza correctamente un vocabulario básico grego-galego. 

▪ É capaz de entender un texto globalmente mediante a indución e dedución. 

▪ É capaz de traducir frases e textos sinxelos partindo da análise morfolóxica e sintáctica. 

▪ Utiliza os coñecementos adquiridos para facer comentarios dos textos. 

▪ É capaz de relacionar os elementos sintácticos gregos cos da propia lingua. 

▪ Sabe localizar o tema principal dun texto proposto. 

▪ É capaz de manter un diálogo moi básico utilizando mecanismos sinxelos. 

▪ É capaz de redactar un diálogo moi básico utilizando mecanismos sinxelos. 
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▪ Deduce o significado de termos gregos a partir de cultismos da lingua propia, aplicando as regras 
de transcrición. 

▪ Coñecemento dun vocabulario básico grego, coñecendo o significado de lexemas, sufixos e 
prefixos. 

▪ Coñece os principios básicos da derivación e composición coñecendo o significado e 
distinguindo lexemas, sufixos e prefixos. 

▪ Identifica helenismos frecuentes a partir dun étimo grego e sabe definilos. 

▪ Sabe relacionar os termos dunha mesma familia léxica. 

MATERIAIS DIDÁCTICOS 

 

Utilízase a Guía electrónica de bacharelato do I.E.S. San Clemente, dicionario grego-

español en edición escolar. 

Material informático e audiovisual dispoñible no centro, así como mapas e outros recursos  do 

centro (Biblioteca, prensa, fotocopias, aula virtual …)  

 

Avaliación 

 

 

 

 

Procedementos de avaliación Grego I 

Materia  Contidos dos exames Puntuación 

Grego I  Análise morfolóxica detallada e sintáctica dun(s) 

texto(s) con tradución. 

6 ptos. 

 Léxico . Etimoloxía 

 Traballos do alumno/ lecturas 

1ptos. 

1ptos. 

 Cultura: Grecia e o seu legado 2ptos. 

Periodicidade trimestral: un só exame por trimestre  

https://guiasbac.iessanclemente.net/
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 - Proba escrita: unha por trimestre. 90% 

 -Actividades para entregar ao titor 10% 

 

O exame extraordinario de setembro será puntuado de 0 a 10 puntos segundo o peso asignado a cada 

estándar. 

Sistema de avaliación. 

A avaliación será continua, sistema máis axeitado no estudio de linguas, xa que cada unha das partes 

atópase intimamente vencellada ás demais, sendo imposible estúdalas e avalialas de xeito 

fraccionario ou parcial. 

En consecuencia non se farán probas parciais, senón que toda a materia estudada ata o momento da 

avaliación poderá ser obxecto de valoración. 
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MÍNIMOS ESIXIBLES 

CONTIDOS CRITERIOS 
O alfabeto grego 
As tres declinacións 
O adxectivo: positivo, comparativo e superlativo 
Os pronomes gregos máis usuais 
As preposicións 
Os verbos lu/w e ei)mi/ 

Tradución de frases sen diccionario 
Vocabulario grego básico 
Estudo das raíces gregas nas linguas actuáis. 
A xeografía e historia da Grecia antiga 
Principais deuses olímpicos 

Ler con soltura un texto grego 
Declinar substantivos, adxectivos e os 
pronomes máis usuais. 
Analizar formas nominais decindo o caso, 
número, xénero e enunciado 
Conxugar as formas regulares do verbo grego. 
Analizar formas verbais. 
Traducir frases sen diccionario.  
Analizar os helenismo dunha relación léxica 
determinada. 
Localizar nun mapa mudo os principais lugares 
da Grecia antiga. 
Situar históricamente personaxes e sucesos 
destacados da cultura grega. 
Identificar os principais deuses, 
relacionándoos cos seus poderes, atributos e 
mitos. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 B1.1. Coñecer e localizar en mapas o marco xeográfico da lingua grega. 

 B1.2. Explicar a orixe da lingua grega a partir do indoeuropeo e coñecer os principais grupos lingüísticos que 

compoñen a familia das linguas indoeuropeas. 

 B1.3. Entender o concepto de familia lingüística e de indoeuropeo. 

 B1.4. Identificar o indoeuropeo como a lingua nai da maioría das linguas faladas en Europa hoxe en día. 

 B1.5.Coñecer as etapas da historia da lingua grega. 

 B1.6. Identificar exemplos de escritura micénica e alfabética. 

 B1.7. Recoñecer a evolución da lingua grega ata chegar ao momento actual. 

 B1.8. Recoñecer a división dialectal da lingua grega e identificar a súa expansión xeográfica. 

 B2.1. Coñecer diferentes sistemas de escritura e distinguilos do alfabeto. 

 B2.2. Coñecer a orixe do alfabeto grego, a súa influencia e a súa relación con outros sistemas de escritura usados 

na actualidade. 

 B2.3. Coñecer os dicionario do alfabeto grego na súa forma minúscula e maiúscula, escribilos e lelos coa 
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pronuncia correcta. 

 B2.4. Recoñecer o cadro clasificatorio dos fonemas da lingua grega xunto coa súa pronuncia. 

 B2.5. Coñecer e aplicar as normas de transcrición para transcribir termos gregos ao abecedario galego e castelán. 

 B2.6. Coñecer os acentos, espíritos e demais signos diacríticos e de puntuación, o seu valor e a súa colocación. 

 B3.1. Coñecer o concepto de flexión lingüística. 

 B3.2. Distinguir e clasificar as categorías de palabras a partir do seu enunciado. 

 B3.3. Coñecer, identificar e distinguir os formantes das palabras. 

 B3.4. Comprender o concepto de declinación/flexión. 

 B3.5. Coñecer as declinacións, encadrar as palabras dentro da súa declinación, declinalas correctamente, e 

analizar e traducir formas nominais e pronominais. 

 B3.6. Conxugar correctamente as formas verbais estudadas, analizalas morfoloxicamente e traducilas. 

 B3.7. Diferenciar entre formas persoais e non persoais do verbo e recoñecer as categorías gramaticais presentes 

en cada unha delas. 

 B4.1. Coñecer e analizar as funcións das palabras na oración. 

 B4.2. Coñecer e identificar os nomes dos casos gregos e as súas funcións na oración, e saber traducir 

adecuadamente os casos á lingua materna. 

 B4.3. Coñecer o concepto de concordancia tanto nominal (caso, xénero e número) como verbal (número e 

persoa). 

 B4.4. Recoñecer os elementos da oración: suxeito, predicado, atributo, complementos, etc. 

 B4.5. Recoñecer e clasificar os tipos de oración simple. 

 B4.6. Distinguir as oracións simples das compostas. 

 B4.7. Coñecer as funcións das formas de infinitivo nas oracións. 

 B4.8. Identificar as construcións de infinitivo concertado e non concertado. 

 B4.9. Coñecer as funcións das formas de participio nas oracións. 

 B4.10. Identificar as construcións de participio concertado e non concertado. 

 B4.11. Coñecer, comprender e utilizar os elementos morfolóxicos da lingua grega, e iniciarse na interpretación e 

na tradución de textos de dificultade progresiva. 

 B4.12. Identificar e relacionar elementos sintácticos da lingua grega que permitan a análise e a tradución de 

textos sinxelos. 

 B5.1. Coñecer os feitos históricos dos períodos da historia de Grecia, encadralos no seu período correspondente e 

realizar eixes cronolóxicos. 
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 B5.2. Coñecer e comparar as principais formas de organización política e social da antiga Grecia. 

 B5.3. Coñecer a composición da familia e os papeis asignados aos seus membros. 

 B5.4. Identificar as principais formas de traballo e de lecer da antigüidade. 

 B5.5. Coñecer os principais deuses da mitoloxía. 

 B5.6. Coñecer os deuses, os mitos e os heroes gregos, e establecer semellanzas e diferenzas entre os mitos e os 

heroes antigos e os actuais. 

 B5.7. Coñecer e comparar as características da relixiosidade e relixión grega coas actuais. 

 B5.8. Relacionar e establecer semellanzas e diferenzas entre as manifestacións deportivas da Grecia clásica e as 

actuais. 

 B6.1. 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. 

 B6.2. Utilizar con corrección manuais e dicionarios, e recoñecer e analizar toda a información que proporcionan. 

 B6.3. Coñecer e aplicar os coñecementos adquiridos para a retroversión de frases ou textos de dificultade 

progresiva. 

 B6.4. Comentar desde o punto de vista lingüístico e literario os textos propostos. 

 B6.5. Comparar as estruturas gregas coas da lingua propia, e establecer semellanzas e diferenzas. 

 B6.6. Realizar, a través dunha lectura comprensiva, análise e comentario do contido e da estrutura de textos 

gregos orixinais, adaptados ou traducidos. 

 B6.7. Realizar pequenos coloquios en grego con frases sinxelas e de dificultade progresiva. 

 B6.8. Redactar pequenos textos en lingua grega de produción propia. 

 B7.1. Coñecer, identificar e traducir o léxico grego: as palabras de maior frecuencia e os principais prefixos e 

sufixos. 

 B7.2. Descompor unha palabra nos seus formantes, e coñecer o seu significado en grego para aumentar o caudal 

léxico e o coñecemento da lingua propia. 

 B7.3. Recoñecer os helenismos máis frecuentes do vocabulario común e remontalos aos étimos gregos orixinais. 

 B7.4. 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. 

 B7.5. Relacionar palabras da mesma familia etimolóxica ou semántica. 
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AVALIACIÓN 

 Caderno do alumno: permitiranos comprobar o seguimento que diariamente fai da materia: 5% da 

nota 

 Corrección na clase das tarefas marcadas para  a casa: comprobaremos o traballo, o esforzo e o 

interese pola materia: 5% da nota 

 Probas escritas: permitiranos coñecer o grao de asimilación de contidos. 80% da nota. Estas probas 

incluirán:  

 Tradución dun texto 

 Cuestións de morfosintaxe 

 Cuestións de léxico 

 Cuestións culturais 

 Traballos:  10% da nota 

Como mínimo haberá en cada avaliación 2 exames. 

O exame extraordinario de setembro será puntuado de 0 a 10 puntos segundo o peso asignado a cada 

estándar. 

Sistema de avaliación. 

A avaliación será continua, sistema máis axeitado no estudio de linguas, xa que cada unha das partes atópase 

intimamente vencellada ás demais, sendo imposible estúdalas e avalialas de xeito fraccionario ou parcial. 

En consecuencia non se farán probas parciais, senón que toda a materia estudada ata o momento da 

avaliación poderá ser obxecto de valoración. 
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CONTIDOS 
Bloque 1. Lingua grega  

 B1.1. Dialectos antigos, dialectos literarios e koiné.  

 B1.2. Do grego clásico ao grego moderno. 

 B1.2. Do grego clásico ao grego moderno. 

  
Bloque 3. Morfoloxía 
  

 B2.1. Revisión da flexión nominal e pronominal: formas menos usuais e irregulares. 

 B2.2. Revisión da flexión verbal: conxugación atemática. Modos verbais. 

 B2.3. Análise morfolóxica. 

Bloque 4. Sintaxe 
  

 B3.1. Estudo pormenorizado da sintaxe nominal e pronominal. 

 B3.2. Usos modais. 

 B3.3. Tipos de oracións e construcións sintácticas. 

 B3.4. Oración composta. Formas de subordinación. 

 B3.5. Análise, tradución e interpretación de textos. 

Bloque 5. Literatura 
  

 B4.1. Xéneros literarios: épica, historiografía, drama (traxedia e comedia), lírica, oratoria e fábula. 

 
Bloque 6. Textos 
  

 B5.1. Tradución e interpretación de textos gregos. 

 B5.2. Uso do dicionario. 

 B5.3. Comentario e análise filolóxica de textos de grego clásico orixinais, preferiblemente en prosa. 

 B5.4. Coñecemento do contexto social, cultural e histórico dos textos traducidos. 

 B5.5. Identificación das características formais dos textos. 

 
Bloque 7. Léxico 

 B6.1. Helenismos máis frecuentes do léxico especializado e común. 

 B6.2. Ampliación de vocabulario básico grego: linguaxe literaria e filosófica. 

 B6.3. Etimoloxía e orixe das palabras da propia lingua. 
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 B6.4. Descomposición de palabras nos seus formantes. 

 

GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

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

 Compara algúns termos do grego clásico e os seus equivalentes en grego moderno 

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

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

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

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

 Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, sinalando e diferenciando lexemas e afixos  

 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. 

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

 Recoñece os valores das preposicións e identifica os complementos circunstanciais 

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

 Recoñece e clasifica oracións e construcións sintácticas 

 Recoñecer os nexos subordinantes e os tipos de oracións subordinadas 

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

 Coñece, analiza e traduce correctamente as construcións de participio 

 Recoñece, distingue e clasifica os tipos de oracións e as construcións sintácticas gregas 
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 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. 

 Describe as características esenciais dos xéneros literarios gregos 

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

 Distingue o xénero literario ao que pertence un texto 

 Explora a conservación dos xéneros e os temas literarios da tradición grega mediante exemplos da literatura 
contemporánea 

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

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

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

 Utiliza con certa seguridade e autonomía o dicionario para a tradución de textos 

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

 Identifica o contexto social, cultural e histórico dos textos propostos 

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

 Identifica os helenismos máis frecuentes do vocabulario común 

 Explica o significado de palabras da propia lingua  a partir dos étimos gregos dos que proceden 

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

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

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

 Recoñece e distingue cultismos, termos patrimoniais e neoloxismos a partir do étimo grego 
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 Descompón palabras tomadas tanto do grego antigo como da lingua propia nos seus formantes, e explica o seu 
significado 

 Sabe descompor unha palabra nos seus formantes e coñecer o seu significado en grego 

 

MATERIAIS DIDÁCTICOS 

 

Utilízase o libro de texto da Editorial Baía, ISBN 9788496526884 e dicionarios grego-español en 

edición escolar. 

Material informático e audiovisual dispoñible no centro, así como mapas e outros recursos  do 

centro (Biblioteca, prensa, fotocopias, aula virtual…)  

 

Criterios de cualificación 

 Caderno do alumno: permitiranos comprobar o seguimento que diariamente fai da materia: 

5% da nota 

 Corrección na clase das tarefas marcadas para  a casa: comprobaremos o traballo, o esforzo 

e o interese pola materia: 5% da nota 

 Probas escritas: permitiranos coñecer o grao de asimilación de contidos. 80% da nota. Estas 

probas incluirán:  

 Tradución dun texto 

 Cuestións de morfosintaxe 

 Cuestións de léxico 

 Cuestións culturais 

 Traballos:  10% da nota 

Como mínimo haberá en cada avaliación 2 exames. 

O exame extraordinario de setembro será puntuado de 0 a 10 puntos segundo o peso asignado a cada 

estándar. 

Sistema de avaliación. 

A avaliación será continua, sistema máis axeitado no estudio de linguas, xa que cada unha das partes 

atópase intimamente vencellada ás demais, sendo imposible estúdalas e avalialas de xeito 

fraccionario ou parcial. 
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En consecuencia non se farán probas parciais, senón que toda a materia estudada ata o momento da 

avaliación poderá ser obxecto de valoración. 
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MÍNIMOS ESIXIBLES 

CONTIDOS CRITERIOS 
O alfabeto latino e a súa pronunciación. 
As cinco declinacións. 
O adxectivo: positivo, comparativo e superlativo 
Os pronomes latinos. 
As preposicións 
Os verbos regulares e o verbo sum. 
Os casos latinos. A concordancia. 
A oración simple: atributiva e predicativa. 
As oracións compostas. 
Construcións de infinitivo e participio. 
Análise morfolóxico e sintáctico 
Tradución de frases e textos sen diccionario. 
Vocabulario latino básico. 
Pervivencia de elementos lingüísticos 
latinos:termos patrimoniais e cultismos. 
Períodos da historia de Roma. Organización política 
e social. 
A vida cotidiá. 
Mitoloxía e relixión 

Ler con soltura un texto latino 
Declinar substantivos, adxectivos e os 
pronomes máis usuais. 
Analizar formas nominais decindo o caso, 
número, xénero e enunciado 
Conxugar as formas do verbo latino 
Analizar formas verbais. 
Traducir frases e textos sen diccionario.  
Recoñecer palabras patrimoniais, cultismos e 
semicultismos. 
Localizar nun mapa mudo os principais lugares 
da civilización romana. 
Situar históricamente personaxes e sucesos 
destacados da civilización romana. 
Identificar os principais deuses, 
relacionándoos cos seus poderes, atributos e 
mitos. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

a) Os criterios de avaliación están establecidos no currículo de Latín, 

establecido no DECRETO 86/2015, de 25 de xuño, da Comunidade de 

Galicia:  

Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances 

B1.1. Coñecer e localizar en mapas o marco xeográfico da lingua latina. 

B1.2. Identificar o indoeuropeo como a lingua nai da maioría das linguas faladas en Europa hoxe en día. 

B1.3. Agrupar as linguas indoeuropeas en familias lingüísticas e localizalas nun mapa. 

B1.4. 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. 

B1.5. Distinguir as principais etapas na evolución do latín e recoñecer e identificar palabras patrimoniais, cultismos e 

semicultismos. 

B1.6. 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 de lingua latina: elementos básicos 

B2.1. Recoñecer sistemas de escritura e distinguilos do alfabeto. 

B2.2. Distinguir as fases da evolución do alfabeto latino, desde a súa orixe ata o alfabeto da época clásica. 

B2.3. Coñecer a orixe do alfabeto nas linguas modernas 
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B2.4. Coñecer e aplicar con corrección as normas básicas da pronuncia en latín e distinguir os seus tipos. 

Bloque 3. Morfoloxía 

B3.1. Coñecer, identificar e distinguir os formantes das palabras. 

B3.2. Distinguir os tipos de palabras a partir do seu enunciado. 

B3.3. Comprender o concepto de declinación e conxugación. 

B3.4. Coñecer as declinacións, encadrar as palabras dentro da súa categoría e declinación, enuncialas e declinalas 

correctamente. 

B3.5. Coñecer as conxugacións, encadrar os verbos dentro da súa conxugación, enuncialos e conxugalos 

correctamente. 

B3.6. 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. 

B3.7. Diferenciar formas persoais e non persoais do verbo, e recoñecer as categorías gramaticais presentes en cada 

unha. 

B3.8. Traducir ao galego e ao castelán as formas verbais latinas, e comparar os sistemas verbais. 

Bloque 4. Sintaxe 

B4.1. Coñecer e analizar as funcións das palabras na oración. 

B4.2. Coñecer os nomes dos casos latinos, identificar as principais funcións que realizan na oración e saber traducir os 

casos á lingua materna adecuadamente. 

B4.3. Recoñecer as regras de concordancia na lingua latina e a súa correspondencia no galego e no castelán. 

B4.4. Recoñecer e clasificar os tipos de oración simple 

B4.5. Distinguir as oracións simples das compostas e, dentro destas últimas, as coordinadas das subordinadas. 

B4.6. Coñecer as funcións das formas non persoais nas oracións: infinitivo e participio. 

B4.7. Identificar, distinguir e traducir correctamente as construcións de infinitivo e participio máis frecuentes. 

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

B5.1. Coñecer os feitos históricos das etapas da historia de Roma, encadralos no seu período correspondente e realizar 

eixes cronolóxicos. 

B5.2. Coñecer os feitos históricos principais da romanización de Hispania e da Gallaecia, e realizar eixes cronolóxicos. 

B5.3. Recoñecer as pegadas da romanización nos principais depósitos arqueolóxicos e museos. 

B5.4. Coñecer a organización política e social de Roma e recoñecer o seu mantemento actual. 

B5.5. Coñecer os principais deuses, semideuses e heroes da mitoloxía grecolatina. 

B5.6. 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 actuáis 
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B5.7. Coñecer e comparar coas actuais as características da relixiosidade e da relixión latinas, os cultos privados e os 

ritos funerarios. 

B5.8. Coñecer as características fundamentais da arte romana e describir algunhas das súas manifestacións máis 

importantes. 

B5.9. 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. 

B5.10. Describir a estrutura e o funcionamento do exército romano, e distinguir as etapas na súa evolución. 

Bloque 6. Textos 

B6.1. Coñecer e aplicar os coñecementos fonolóxicos, morfolóxicos, sintácticos e léxicos da lingua latina para a 

interpretación, a tradución e a retroversión de textos de dificultade progresiva. 

B6.2. Comparar as estruturas latinas coas das linguas propias 

B6.3. Utilizar correctamente manuais e dicionarios, recoñecendo e analizando toda a información que proporcionan. 

B6.4. Realizar a través dunha lectura comprensiva a análise e o comentario do contido e da estrutura de textos latinos 

orixinais, adaptados ou traducidos. 

B6.5. Redactar en lingua latina pequenos textos de produción propia. 

B6.6. Realizar pequenos coloquios en latín con frases sinxelas e de dificultade progresiva. 

Bloque 7. Léxico 

B7.1. Coñecer, identificar e traducir o léxico latino transparente e as palabras de maior frecuencia. 

B7.2. Distinguir e coñecer o significado dos principais prefixos e sufixos que interveñen na composición e na derivación 

culta. 

B7.3. Establecer mediante mecanismos de inferencia as relacións existentes entre determinados étimos latinos e os 

derivados en linguas romances. 

B7.4. Identificar e explicar os elementos léxicos latinos que permanecen nas linguas dos/das estudantes. 

B7.5. Coñecer o significado das principais locucións latinas de uso actual e saber empregalas nun contexto axeitado. 

 

AVALIACIÓN 

 Caderno do alumno: permitiranos comprobar o seguimento que diariamente fai da materia. 5% da 

nota 

 Corrección na clase das tarefas marcadas para  a casa: comprobaremos o traballo, o esforzo e o 

interese pola materia. 5% da nota 

 Probas escritas: permitiranos coñecer o grao de asimilación de contidos. 90% da nota.  Estas probas 

incluirán: 

 Tradución dun texto 

 Cuestións de morfosintaxe 

 Cuestións de léxico 
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 Cuestións culturais 

 Como mínimo haberá en cada avaliación 2 exames. 

 O exame extraordinario de setembro será puntuado de 0 a 10 puntos segundo o peso asignado a cada 

estándar. 

 

 

d) Sistema de avaliación. 

 A avaliación será continua, sistema máis axeitado no estudio de linguas, xa que cada unha das partes atópase 

intimamente vencellada ás demais, sendo imposible estúdalas e avalialas de xeito fraccionario ou parcial. 

 

 En consecuencia non se farán probas parciais, senón que toda a materia estudada ata o momento da 

avaliación poderá ser obxecto de valoración. 
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MÍNIMOS ESIXIBLES 

CONTIDOS CRITERIOS 
Pervivencia de elementos lingüísticos latinos:termos 
patrimoniais e cultismos. 
Identificación de lexemas, sufixos e prefixos latinos usados na 
propia lingua. 
Revisión da flexión nominal e pronominal. Formas menos 
usuais e irregulares. 
Revisión da flexión verbal. Verbos irregulares e defectivos. 
Revisión das formas de infinitivo e participio. 
Xerundio, xerundivo e supino. 
Conxugación perifrástica. 
Sintaxe nominal e pronominal. 
As oracións compostas. 
Construcións de infinitivo e participio. 
Construcións de xerundio, xerundivo e supino. 
Literatura latina:épica, historiografía, comedia, lírica e oratoria. 
Análise morfolóxico e sintáctico 
Tradución de textos. 
Vocabulario latino básico. 
Expresións latinas de uso actual 
Toponimia. 

Recoñecer palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos. 
Declinar substantivos, adxectivos e pronomes. 
Analizar formas nominais decindo o caso, número, xénero e 
enunciado. 
Conxugar as formas do verbo latino. 
Analizar formas verbais. 
Traducir textos coa axuda do diccionario.  
Analizar morfoloxica e sintacticamente un texto latino. 
Coñecer as características e autores dos distintos xéneros 
literarios. 
 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

a) Os criterios de avaliación están establecidos no currículo de Latín, 

establecido no DECRETO 86/2015, de 25 de xuño, da Comunidade de 

Galicia:  

 

Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances 

▪ B1.1. Distinguir e identificar palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos. 

▪ B1.2. 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 

▪ B2.1. Coñecer as categorías gramaticais. 

▪ B2.2. Coñecer, identificar e distinguir os formantes das palabras. 

▪ B2.3. Realizar a análise morfolóxica das palabras dun texto latino e enuncialas. 

▪ B2.4. Identificar, declinar e traducir todas as formas nominais e pronominais. 

▪ B2.5. Identificar, conxugar, traducir e efectuar a retroversión de todas as formas verbais. 

Bloque 3. Sintaxe 
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▪ B3.1. Coñecer e aplicar os coñecementos da sintaxe nominal e pronominal para a tradución de textos latinos. 

▪ B3.2. Recoñecer e clasificar as oracións e as construcións sintácticas latinas.  

▪ B3.3. Relacionar e aplicar coñecementos sobre elementos e construcións sintácticas en interpretación e tradución 
de textos latinos. 

▪ B3.4. Definir, comprender e recoñecer os diferentes tipos de oracións compostas coordinadas e subordinadas. 

▪ B3.5. Coñecer as funcións das formas non persoais do verbo: infinitivo, participio, xerundio, xerundivo e supino. 

Bloque 4. Literatura latina 

▪ B4.1. 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. 

▪ B4.2. Coñecer as características dos xéneros literarios latinos, os seus autores, as obras máis representativas e as 
súas influencias na literatura posterior. 

▪ B4.3. Coñecer os fitos esenciais da literatura latina como base literaria da literatura e da cultura europea e 
occidental. 

▪ B4.4. Analizar, interpretar e situar no tempo textos mediante lectura comprensiva, distinguindo xénero, época, 
características e estrutura, se a extensión da pasaxe o permite. 

▪ B4.5. Establecer relacións e paralelismos entre a literatura clásica e a posterior. 

Bloque 5. Textos 

▪ B5.1. Realizar a tradución e interpretación de textos latinos orixinais. 

▪ B5.2. 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. 

▪ B5.3. Realizar comentarios lingüísticos, históricos e literarios de textos de autores latinos. 

▪ B5.4. Coñecer o contexto social, cultural e histórico dos textos traducidos. 

▪ B5.5. Identificar as características formais dos textos. 

Bloque 6. Léxico 

▪ B6.1. Coñecer, identificar e traducir termos latinos pertencentes ao vocabulario especializado: léxico literario, 
científico e filosófico. 

▪ B6.2. Recoñecer os elementos léxicos latinos que permanecen nas linguas dos/das estudantes. 

▪ B6.3. Coñecer o significado das principais locucións latinas de uso actual e saber empregalas nun contexto 
axeitado. 
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▪ B6.4. 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. 

AVALIACIÓN 

 Caderno do alumno: permitiranos comprobar o seguimento que diariamente fai da materia. 5% da 

nota 

 Corrección na clase das tarefas marcadas para  a casa: comprobaremos o traballo, o esforzo e o 

interese pola materia. 5% da nota 

 Probas escritas: permitiranos coñecer o grao de asimilación de contidos. 90% da nota.  Estas probas 

incluirán: 

 Tradución dun texto 

 Cuestións de morfosintaxe 

 Cuestións de léxico 

 Cuestións culturais 

 Como mínimo haberá en cada avaliación 2 exames. 

 O exame extraordinario de setembro será puntuado de 0 a 10 puntos segundo o peso asignado a cada 

estándar. 

 

 

d) Sistema de avaliación. 

 A avaliación será continua, sistema máis axeitado no estudio de linguas, xa que cada unha das partes atópase 

intimamente vencellada ás demais, sendo imposible estúdalas e avalialas de xeito fraccionario ou parcial. 

 

 En consecuencia non se farán probas parciais, senón que toda a materia estudada ata o momento da 

avaliación poderá ser obxecto de valoración. 
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CONTIDOS 

Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances 
B1.1. Mantemento de elementos lingüísticos latinos nas linguas modernas: palabras patrimoniais, 
cultismos e semicultismos. 
B1.2. Evolución fonética, morfolóxica e semántica do latín ao galego e ao castelán. 

Bloque 2. Morfoloxía 
B2.1. Morfoloxía nominal e pronominal: formas menos usuais e irregulares. 
B2.2. Morfoloxía verbal: verbos irregulares e defectivos. Formas nominais do verbo: xerundio, 
xerundivo e supino. Conxugación perifrástica. 

Bloque 3. Sintaxe 
 B3.1. Estudo pormenorizado da sintaxe nominal e pronominal. 
 B3.2. Tipos de oracións e construcións sintácticas. 
 B3.3. Oración composta: coordinación e subordinación. 
 B3.4. Construcións de infinitivo, participio, xerundio, xerundivo e supino. 
Bloque 4. Literatura latina 

B4.1. Transmisión literaria e xéneros literarios latinos: épica, historiografía, lírica, oratoria, 
comedia e fábula. 

Bloque 5. Textos 
 B5.1. Tradución e interpretación de textos latinos. 
 B5.2. Comentario e análise histórica, lingüística e literaria de textos latinos orixinais. 

B5.3. Coñecemento do contexto social, cultural e histórico dos textos traducidos. 
B5.4. Identificación das características formais dos textos. 

Bloque 6. Léxico 
 B6.1. Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario, científico e filosófico.  
 B6.2. Etimoloxía e orixe das palabras da propia lingua. 

B6.3. Locucións e expresións latinas incorporadas á lingua coloquial e á literaria. 
B6.4. Composición e derivación culta: lexemas, prefixos e sufixos de orixe latina e grega 
 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 
 

▪ Recoñece e distingue con bastante acerto a partir do étimo latino termos patrimoniais, 
semicultismos e cultismos, e explica as evolucións que se producen nun e noutro caso. 

▪ Realiza con bastante acerto 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. 

▪ Explica con poucos erros o proceso de evolución de termos latinos ás linguas romances, 
sinalando cambios fonéticos comúns a distintas linguas dunha mesma familia, e ilustralo con 
exemplos. 

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

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

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

▪ 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. 
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▪ Aplica os seus coñecementos da morfoloxía nominal e pronominal latina para realizar traducións 
e retroversións con bastante acerto, axudándose do dicionario. 

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

▪ Aplica os seus coñecementos da morfoloxía verbal latina para realizar traducións e retroversións 
con bastante acerto, axudándose do dicionario. 

▪ Utiliza axeitadamente a análise da sintaxe nominal e pronominal dun texto para efectuar con 
bastante corrección a súa tradución. 

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

▪ Identifica con bastante acerto na análise de frases e textos de dificultade graduada elementos 
sintácticos propios da lingua latina, e relaciónaos para traducilos cos seus equivalentes en galego 
e en castelán. 

▪ Define e comprende os conceptos de oración composta, coordinación e subordinación, sinala 
exemplos nos textos e recoñece case sempre os tipos de oracións compostas, tanto coordinadas 
como subordinadas, así como os nexos que as caracterizan. 

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

▪ Nomea algúns dos aspectos máis salientables referentes á transmisión dos textos clásicos ao 
longo do tempo. 

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

▪ Realiza de forma bastante axeitada eixes cronolóxicos e sitúa neles autores, obras e outros 
aspectos relacionados coa literatura latina. 

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

▪ Realiza de forma elemental comentarios de textos latinos e sitúaos no tempo, explicando a súa 
estrutura, se a extensión da pasaxe o permite, e as súas características esenciais, e identifica o 
xénero ao que pertencen. 

▪ Analiza o diferente uso que se fixo dos textos latinos, explorando o mantemento dos xéneros e os 
temas da literatura latina mediante exemplos da literatura contemporánea. 

▪ Recoñece con bastante acerto 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. 

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

▪ Utiliza con seguridade e autonomía o dicionario, analizando e valorando correctamente a 
información gramatical que proporciona, e identifica case sempre 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. 

▪ Case sempre aplica os coñecementos adquiridos para realizar comentarios lingüísticos, históricos 
e literarios de textos. 
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▪ Identifica case sempre o contexto social, cultural e histórico dos textos propostos partindo de 
referencias tomadas dos propios textos e asociándoas con coñecementos adquiridos previamente. 

▪ Recoñece case sempre e explica a partir de elementos formais o xénero e o propósito do texto. 

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

▪ Case sempre deduce o significado de palabras e expresións latinas non estudadas a partir do 
contexto, ou de palabras ou expresións da súa lingua ou doutras linguas que coñeza. 

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

▪ Comprende, explica e emprega na lingua propia e no contexto axeitado con bastante corrección 
locucións e expresións latinas que se mantiveron na linguaxe literaria, xurídica, filosófica, 
técnica, relixiosa, médica e científica. 

▪ Recoñece e explica o significado da maioría 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. 

MATERIAIS DIDÁCTICOS 

 

En 2º utilízanse as  Guías electrónicas de bacharelato do I.E.S. San Clemente e os materiais 

elaborados polo Departamento, textos seleccionados de Eutropio e Fedro e un dicionario latín-español en 

edición escolar. 

Material informático e audiovisual dispoñible no centro, así como mapas e outros recursos  do 

centro (Biblioteca, prensa, fotocopias, aula virtual …)  

 

Avaliación. 

Realizaranse  unha única proba por trimestre, seguindo os seguintes criterios: 
1.-TRADUCIÓN. cualificarase entre 0 e 6 puntos. Escollerase entre prosa ou verso: Eutropio e Fedro 

(poderanse cambiar ao longo do curso, en función da  ciug) 

 2.- GRAMÁTICA(morfosintaxe);cualificarase entre 0 e 1 punto 

 3.- LITERATURA :cualificarase entre 0 e 1'5 puntos.  

 4.- LÉXICO  :cualificarase entre 0 e 1'5 puntos(- 0'75 cada cuestión). 

 

Procedementos de avaliación Latín II 

 - Proba escrita: unha por trimestre. 90% 

 -Actividades para entregar ao titor 10% 

https://guiasbac.iessanclemente.net/

