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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 ζῷα τρέχει. 
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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, dicionarios grego-

español en edición escolar, que están a disposición do alumnado na clase. 

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

centro (Biblioteca, prensa, fotocopias…)  

 

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. 

 

 

 


