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 O departamento de grego é unipersoal a cargo de Susana Losada Soto, que imparte as materias de 
Grego I (4 horas), Grego II (4 horas), Cultura Clásica de 3º de ESO (2 horas) Ámbito de Linguas ESA (5 
horas), Reforzo 1º de ESO (2 horas). A profesora completa o seu horario con gardas e outras actividades 
como club de lectura (2 horas). 
 No día de presentación desta programación, a inspección educativa aínda non comunicou por escrito 
ao IES de Melide que non autoriza a impartición de Grego II con dúas alumnas matriculadas. 
 
1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
 
 Se consideramos que o obxectivo principal da educación secundaria obrigatoria é a formación básica 
de todos o alumnos e alumnas de xeito que poidan desenvolverse na súa vida cotiá e adquirir base que lles 
permita ampliar estudios de niveis superiores, o estudio da cultura clásica é de vital importancia, xa que é 
un punto de partida para entender a nosa sociedade occidental. 
 
 Coa confección desta programación preténdese transmitir ao alumnado de forma sistemática, 
ordenada e operativa a esencia do complexo e amplo legado clásico tendo en conta os seguintes aspectos: 
 
 - O seu carácter interdisciplinar, fundamentalmente coas áreas de ciencias socias,  linguas e 
literaturas galega e castelá e filosofía, pero tamén coas ciencias en xeral, ed. plástica, ed. física, tecnoloxía... 
 - A forte pegada da romanización na península Ibérica e máis concretamente na Gallaecia e a Terra 
de Melide, rica en xacementos arqueolóxicos da época castrexa.  

- A constante oferta cultural nas vilas próximas de obras teatrais, películas, exposicións, 
espectáculos... de tema clásico. 
 - A abundancia de referentes clásicos presentes nos diferentes ámbitos da nosa cultura que dan proba 
das nosas raíces grecolatinas e da vixencia deste substrato cultural. 

 
 
2. COMPETENCIAS CLAVE, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E CRITERIOS AVALIACIÓN EN 
RELACIÓN AOS CONTIDOS 
 
A nomenclatura para as competencias clave que se establece no Decreto 86/2015 do 25 de xuño é a seguinte: 
- Comunicación lingüística (CCL).  
- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT).  
- Competencia dixital (CD).  
- Aprender a aprender (CAA).  
- Competencias sociais e cívicas (CSC).  
- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).  
- Conciencia e expresións culturais (CCEC).  
Neste mesmo decreto figuran os seguintes estándares de aprendizaxe en relación con contidos, criterios de 
avaliación e competencias clave: 
 

 Cultura Clásica. 3º de ESO  

Obxecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 1. Xeografía  

f 
o 

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

B1.1. Localizar nun mapa fitos 
xeográficos e enclaves concretos 
relevantes para o coñecemento 
das civilizacións grega e 
romana. 

CCB1.1.1. Sinala sobre un mapa o 
marco xeográfico en que se sitúan 
en distintos períodos as 
civilizacións grega e romana, 
delimitando o seu ámbito de 
influencia, establecendo conexións 
con outras culturas próximas e 

CMCCT 
CD 
CAA 
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 Cultura Clásica. 3º de ESO  

Obxecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

situando con precisión puntos 
xeográficos, cidades ou restos 
arqueolóxicos coñecidos pola súa 
relevancia histórica.  

f 
o 

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

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

CCB1.2.1. Enumera aspectos do 
marco xeográfico que poden ser 
considerados determinantes no 
desenvolvemento das civilizacións 
grega e latina, e achega exemplos 
para ilustrar e xustificar as súas 
formulacións. 

CSC 
CD 
CAA 

 Bloque 2. Historia  

e 
ñ 

B2.1. Marco histórico da 
civilización grega: das 
civilizacións minoica e 
micénica ao mundo 
helenístico.  
B2.2. Marco histórico da 
civilización romana: 
Monarquía, República e 
Imperio. 

B2.1. Identificar, describir e 
explicar o marco histórico en 
que se desenvolven as 
civilizacións grega e romana. 

CCB2.1.1. Sabe enmarcar 
determinados feitos históricos nas 
civilizacións grega e romana e no 
período histórico correspondente, 
póndoos en contexto e 
relacionándoos con outras 
circunstancias contemporáneas. 

CAA 
CMCCT 
CD 
CSC 

f 
e 
g 
ñ 

B2.1. Marco histórico da 
civilización grega: das 
civilizacións minoica e 
micénica ao mundo 
helenístico.  
B2.2. Marco histórico da 
civilización romana: 
Monarquía, República e 
Imperio. 

B2.2. Coñecer as principais 
características de cada período 
da historia de Grecia e Roma, e 
saber situar nun eixe 
cronolóxico feitos históricos. 

CCB2.2.1. Distingue con precisión 
as etapas da historia de Grecia e 
Roma, nomeando e situando no 
tempo os principais fitos asociados 
a cada unha delas. 

CSIEE 
CMCCT 
CD 
CSC 

CCB2.2.2. Explica o proceso de 
transición que se produce entre as 
etapas da historia de Grecia e 
Roma, describindo as 
circunstancias que interveñen no 
paso de unhas a outras. 

CMCCT 
CAA 
CSC 

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

CD 
CMCCT 
CSC 

CCB2.2.4. Sitúa dentro dun eixe 
cronolóxico o marco histórico en 
que se desenvolven as civilizacións 
grega e romana, sinalando 
períodos e identificando en cada 
un as conexións máis importantes 
que presentan con outras 
civilizacións. 

CMCCT 
CD 
CSC 

ñ 
o 

B2.1. Marco histórico da 
civilización grega: das 
civilizacións minoica e 

B2.3. Coñecer as características 
fundamentais da romanización 

CCB2.3.1. Explica a romanización 
de Hispania e Gallaecia, 
describindo as súas causas e 

CCEC 
CAA 
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 Cultura Clásica. 3º de ESO  

Obxecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

micénica ao mundo 
helenístico.  
B2.2. Marco histórico da 
civilización romana: 
Monarquía, República e 
Imperio. 

de Hispania e Gallaecia. delimitando as súas fases. CSC 
CCL 

CCB2.3.2. Enumera, explica e 
ilustra con exemplos os aspectos 
fundamentais que caracterizan o 
proceso da romanización de 
Hispania e Gallaecia, sinalando a 
súa influencia na historia posterior 
do noso país. 

CSC 
CAA 
CCEC 
CCL 

 Bloque 3. Mitoloxía  

b B3.1. O panteón grego e 
romano. 

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

CCB3.1.1. Nomea coa súa 
denominación grega e latina os 
principais deuses e heroes da 
mitoloxía grecolatina, sinalando os 
trazos que os caracterizan, os seus 
atributos e o seu ámbito de 
influencia, explicando a súa 
xenealoxía e establecendo as 
relacións entre os diferentes 
deuses. 

CD 
CCEC 
CCL 

e 
a 
b 
ñ 

B3.2. Mitos grecolatinos. 
Os heroes.  

B3.2. Coñecer os mitos e os 
heroes grecolatinos, e establecer 
semellanzas e diferenzas entre 
os mitos e os heroes antigos e os 
actuais. 

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

CCEC 
CD 
CCL 

CCB3.2.2. Sinala semellanzas e 
diferenzas entre os mitos da 
antigüidade clásica e os 
pertencentes a outras culturas, 
comparando o seu tratamento na 
literatura ou na tradición relixiosa. 

CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

CCB3.2.3. Recoñece e ilustra con 
exemplos o mantemento do mítico 
e da figura do heroe na nosa 
cultura, analizando a influencia da 
tradición clásica neste fenómeno e 
sinalando as principais 
semellanzas e diferenzas que se 
observan entre ambos os 
tratamentos, asociándoas a outros 
trazos culturais propios de cada 
época. 

CCEC 
CMCCT 
CD 
CSC 

CCB3.2.4. Recoñece referencias 
mitolóxicas nas artes plásticas, 
sempre que sexan claras e sinxelas, 
describindo, a través do uso que se 
fai destas, os aspectos básicos que 
en cada caso se asocian á tradición 

CCEC 
CD 



Programación Departamento de Grego. Curso 2021-22. Páx. 7 

 Cultura Clásica. 3º de ESO  

Obxecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

grecolatina. 

l 
ñ 

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

CCB3.3.1. Enumera e explica as 
principais características da 
relixión grega, póndoas en relación 
con outros aspectos básicos da 
cultura helénica e establecendo 
comparacións con manifestacións 
relixiosas propias doutras culturas. 

CSC 
CMCCT 
CCEC 

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

B3.4. Explicar os fundamentos 
da relixiosidade romana e 
distinguir a relixión oficial das 
manifestacións do culto 
privado. 

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

CSC 
CMCCT 
CCEC 

 Bloque 4. Arte  

l 
b 

B4.1. Fundamentos da 
arte clásica. 

B4.1. Coñecer as características 
fundamentais da arte clásica e 
relacionar manifestacións 
artísticas actuais cos seus 
modelos clásicos. 

CCB4.1.1. Recoñece os trazos 
básicos da arte clásica nas 
manifestacións artísticas antigas e 
actuais. 

CD 
CCEC 

CCB4.1.2. Realiza eixes 
cronolóxicos e sitúa neles aspectos 
relacionados coa arte grecolatina, 
asociándoos a outras 
manifestacións culturais ou a fitos 
históricos. 

CMCCT 
CD 
CCEC 

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

B4.2. Identificar as 
características máis salientables 
da arquitectura grecorromana 
en relación cos edificios máis 
singulares. 

CCB4.2.1. Recoñece as 
características esenciais das 
arquitecturas grega e romana, 
identificando en imaxes a orde 
arquitectónica á que pertencen 
distintos monumentos, para razoar 
a súa resposta. 

CCEC 
CMCCT 
CD 

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

B4.3. Coñecer as manifestacións 
escultóricas da arte grega e 
romana ao longo da 
Antigüidade e identificar a súa 
temática.  

CCB4.3.1. Recoñece esculturas 
gregas e romanas en imaxes, 
encádraas nun período histórico e 
identifica nelas motivos 
mitolóxicos, históricos ou culturais. 

CCEC 
CMCCT 
CD 

l 
ñ 

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

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

CCB4.4.1. Describe as 
características, os principais 
elementos e a función das grandes 
obras públicas romanas, 
explicando e ilustrando con 
exemplos a súa importancia para o 
desenvolvemento do Imperio e a 
súa influencia en modelos 
urbanísticos posteriores. 

CSC 
CMCCT 
CD 
CCEC 

e 
ñ 

B4.5. Herdanza clásica 
no patrimonio artístico. 

B4.5. Coñecer e saber 
localizar os principais 

CCB4.5.1. Localiza nun mapa os 
principais monumentos clásicos do 

CAA 
CD 
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 Cultura Clásica. 3º de ESO  

Obxecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

monumentos clásicos do 
patrimonio español e 
europeo. 

patrimonio español e europeo, 
identificando a partir de elementos 
concretos o seu estilo e súa 
cronoloxía aproximada. 

CCEC 
CMCCT 

 Bloque 5. Sociedade e vida cotiá  

a B5.1. Organización 
política en Grecia e en 
Roma. 

B5.1. Coñecer as características 
das principais formas de 
organización política presentes 
no mundo clásico, e establecer 
semellanzas e diferenzas entre 
elas. 

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

CSC 
CCL 

g 
h 
ñ 

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

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

CCB5.2.1. Describe a organización 
das sociedades grega e romana, 
explicando as características das 
clases sociais e os papeis asignados 
a cada unha, relacionando estes 
aspectos cos valores cívicos da 
época e comparándoos cos actuais. 

CSIEE 
CSC 
CCL 

CCB5.2.2. Describe as principais 
características e a evolución dos 
grupos que compoñen as 
sociedades grega e romana. 

CCL 
CSC 
CCL 

c 
ñ 

B5.3. A familia en Grecia 
e Roma. 

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

CCB5.3.1. Identifica e explica os 
papeis que desempeña dentro da 
familia cada un dos seus membros, 
identificando e explicando a través 
deles estereotipos culturais e 
comparándoos cos actuais. 

CSC 
CCL 

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

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

CCB5.4.1. Identifica e describe os 
tipos de vivenda, o modo de 
alimentación, os hábitos de hixiene 
e a vestimenta en Grecia e Roma. 

CD 
CAA 
CSC 
CMCCT 
CCL 

CCB5.4.2. Identifica e describe 
formas de traballo e relaciónaas cos 
coñecementos científicos e técnicos 
da época, e explica a súa influencia 
no progreso da cultura occidental. 

CAA 
CMCCT 
CSC 
CCL 

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

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

CCB5.5.1. Describe as principais 
formas de lecer das sociedades 
grega e romana, analizando a súa 
finalidade, os grupos aos que van 
dirixidas e a súa función no 
desenvolvemento da identidade 
social. 

CSIEE 
CAA 
CSC 
CCL 



Programación Departamento de Grego. Curso 2021-22. Páx. 9 

 Cultura Clásica. 3º de ESO  

Obxecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

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

B5.6. Relacionar e establecer 
semellanzas e diferenzas entre 
as manifestacións deportivas da 
Grecia Clásica e as actuais. 

CCB5.6.1. Explica a orixe e a 
natureza dos Xogos Olímpicos, 
comparándoos e destacando a súa 
importancia con respecto a outras 
festividades deste tipo existentes 
na época, e comenta o seu 
mantemento no mundo moderno, 
establecendo semellanzas e 
diferenzas entre os valores 
culturais aos que se asocian en 
cada caso. 

CD 
CAA 
CSC 
CCL 

 Bloque 6. Lingua e literatura  

e B6.1. Historia da 
escritura. Signos e 
materiais. 

B6.1. Coñecer a existencia de 
diversos tipos de escritura, 
distinguilos e comprender as 
súas funcións. 

CCB6.1.1. Recoñece tipos de 
escritura, clasifícaos consonte súa 
natureza e a súa función, e describe 
os trazos que os distinguen. 

CD 
CCEC 
CCL 

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

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

CCB6.2.1. Nomea e describe os 
trazos principais dos alfabetos 
máis utilizados no mundo 
occidental, diferenciándoos 
doutros tipos de escrituras, e 
explica a súa orixe. 

CAA 
CCEC 
CCL 

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

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

CCB6.3.1. Explica a influencia dos 
alfabetos grego e latino na 
formación dos alfabetos actuais, e 
sinala nestes últimos a presenza de 
determinados elementos tomados 
dos primeiros. 

CD 
CMCCT 
CCEC 
CCL 

f 
ñ 
o 

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

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

CCB6.4.1. Enumera e localiza nun 
mapa as principais ramas da 
familia das linguas indoeuropeas, 
sinalando os idiomas modernos 
que se derivan de cada unha e os 
aspectos lingüísticos que 
evidencian o seu parentesco. 

CMCCT 
CD 
CSC 

CCB6.4.2.Describe  a evolución das 
linguas romances a partir do latín 
como un proceso histórico, 
explicando e ilustrando con 
exemplos os elementos que 
evidencian do xeito máis visible a 
súa orixe común e o parentesco 
existente entre elas. 

CCL 
CCEC 

l 
ñ 
o 

B6.4. As linguas 
romances. 

B6.5. Identificar as linguas 
europeas romances e non 
romances, e localizalas nun 
mapa. 

CCB6.5.1. Identifica as linguas que 
se falan en Europa e en España, 
diferenciando pola súa orixe as 
romances e as non romances, e 
delimita nun mapa as zonas onde 

CSC 
CD 
CCL 
CCA 
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 Cultura Clásica. 3º de ESO  

Obxecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

se utilizan. 

h 
ñ 
o 

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

B6.6. Identificar a orixe 
grecolatina do léxico das 
linguas de España e doutras 
linguas modernas. 

CCB6.6.1. Recoñece e explica o 
significado dalgúns dos 
helenismos e latinismos máis 
frecuentes utilizados no léxico das 
linguas faladas en España e 
doutras linguas modernas, e 
explica o seu significado a partir do 
termo de orixe. 

CCL 
CCA 

CCB6.6.2. Explica o significado de 
palabras a partir da súa 
descomposición e da análise 
etimolóxica das súas partes. 

CCL 
CCA 

e 
ñ 
o 

B6.6. Latinismos, 
palabras patrimoniais, 
cultismos e 
semicultismos. 

B6.7. Distinguir e identificar 
latinismos, cultismos, 
semicultismos e termos 
patrimoniais. 

CCB6.7.1. Identifica e diferenza con 
seguridade cultismos, 
semicultismos e termos 
patrimoniais, en relación co termo 
de orixe sen, necesidade de 
consultar dicionarios nin outras 
fontes de información. 

CCA 
CCL 

CCB6.7.2. Coñece o significado das 
principais locucións latinas de uso 
actual. 

CD 
CCL 

f 
l 
ñ 
o 

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

B6.8. Facer evolucións desde o 
latín ao galego e ao castelán, 
tendo en conta os fenómenos 
fonéticos. 

CCB6.8.1. Explica os procesos de 
evolución dalgúns termos desde o 
étimo latino ata os seus respectivos 
derivados nas linguas romances, 
describindo algúns dos fenómenos 
fonéticos producidos e 
ilustrándoos con outros exemplos. 

CCL 
CCA 

CCB6.8.2. Realiza evolucións do 
latín ao galego e ao castelán 
aplicando as regras fonéticas de 
evolución. 

CCA 
CCL 

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

B6.9. Coñecer e utilizar con 
propiedade terminoloxía 
científico-técnica de orixe 
grecolatina. 

CCB6.9.1. Explica a partir da súa 
etimoloxía termos de orixe 
grecolatina propios da linguaxe 
científico-técnica e sabe usalos con 
propiedade. 

CCL 
CCA 

h 
ñ 
o 

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

B6.10. Constatar o influxo das 
linguas clásicas en linguas non 
derivadas delas. 

CCB6.10.1. Demostra o influxo do 
latín e o grego sobre as linguas 
modernas servíndose de exemplos 
para ilustrar o mantemento nestas 
de elementos léxicos morfolóxicos 
e sintácticos herdados das 
primeiras. 

CCL 
CCA 

l B6.10. Xéneros literarios B6.11. Coñecer as principais CCB6.11.1. Describe as CCEC 



Programación Departamento de Grego. Curso 2021-22. Páx. 11 

 Cultura Clásica. 3º de ESO  

Obxecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

grecolatinos: autores e 
obras principais. 

características dos xéneros 
literarios grecolatinos e a súa 
influencia na literatura 
posterior. 

características esenciais dos 
xéneros literarios grecolatinos e 
recoñece a súa influencia na 
literatura posterior. 

CCL 
CCA 

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

B6.12. Coñecer os fitos esenciais 
das literaturas grega e latina 
como base literaria da cultura 
europea e occidental. 

CCB6.12.1. Nomea aos autores 
máis representativos da literatura 
grecolatina, encádraos no seu 
período histórico e cita as súas 
obras máis coñecidas. 

CCEC 
CCL 

 Bloque 7. Pervivencia na actualidade  

l 
n 
ñ 

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

B7.1. Recoñecer a presenza da 
civilización clásica nas artes e 
na organización social e política.  

CCB7.1.1. Sinala e describe algúns 
aspectos básicos da cultura e a 
civilización grecolatina que 
perviviron ata a actualidade, 
demostrando a súa vixencia nunha 
e noutra época mediante exemplos.  

CCL 
CAA 

l 
n 
ñ 

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

B7.2. Coñecer a pervivencia da 
mitoloxía e os temas lendarios 
nas manifestacións artísticas 
actuais. 

CCB7.2.1. Demostra a pervivencia 
da mitoloxía e os temas lendarios 
mediante exemplos de 
manifestacións artísticas 
contemporáneas nas que están 
presentes estes motivos.  

CAA 
CCEC 

l 
ñ 

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

B7.3. Identificar os aspectos 
máis importantes da historia de 
Grecia e Roma e a súa presenza 
no noso país e recoñecer as 
pegadas da cultura romana en 
diversos aspectos da 
civilización actual.  

CCB7.3.1. Enumera e explica 
algúns exemplos concretos nos que 
se pon de manifesto a influencia 
que o mundo clásico tivo na 
historia e as tradicións do noso 
país.  

CCL 
CSC 

b 
e 

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

B7.4. Realizar traballos de 
investigación sobre a 
pervivencia da civilización 
clásica na contorna, utilizando 
as tecnoloxías da información e 
a comunicación. 

B7.4.1. Utiliza as tecnoloxías da 
información e a comunicación para 
buscar información e realizar 
traballos de investigación acerca da 
pervivencia da civilización clásica 
na nosa cultura. 

CD 
CAA 

 
 
3. OBXECTIVOS NA ESO 
 
Segundo se establece no Decreto 86/2015 do 25 de xuño, a educación secundaria obrigatoria contribuirá a 
desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades que lles permitan:  
 
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais 
persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no 
diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, 
como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.  
 
b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición 
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necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento 
persoal.  
 
c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a 
discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou 
social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera 
manifestación de violencia contra a muller.  
 
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas 
demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e 
resolver pacificamente os conflitos.  
 
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos coñecementos 
con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da 
información e a comunicación.  
 
f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como coñecer 
e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da experiencia.  
 
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a 
iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir 
responsabilidades.  
 
h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, textos 
e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura.  
 
i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.  
 
l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así 
como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á 
cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.  
 
m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, 
afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte para 
favorecer o desenvolvemento persoal e social.  
Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os 
hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, 
contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.  
 
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos 
medios de expresión e representación.  
 
ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, 
participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito 
dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.  
 
o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento 
da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto 
plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade 
lusófona.  
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OBXECTIVOS XERAIS PARA A MATERIA DE CULTURA CLÁSICA EN 3º DE ESO 
 
 - Adquirir un conxunto básico de coñecementos que permitan comprender a continuidade entre o 
mundo clásico e o actual, recoñecendo as manifestacións concretas do mundo clásico na nosa vida cotiá e na 
nosa cultura. 
 - Aprezar da pluralidade cultural, da relatividade os parámetros culturais, para que amose unha 
postura tolerante con respecto a outras manifestacións culturais diferentes da súa. 
 - Comprender que a cultura non é algo estático; que a denominada cultura occidental, con 
importantes raíces na cultura clásica, constrúese a partir de influencias culturais moi diversas. 
 - Apreciar a orixinalidade da cultura grecolatina sen esquecer as importantes influencias doutras 
civilizacións procedentes de África e Asia. 

- Coñecemento crítico das diversas fontes antigas, contrastándoas coas modernas. 
 - Comprender e recoñecer as manifestacións da cultura grecolatina que seguen presentes no seu 
entorno 
 - Fomentar a iniciativa persoal e autonomía d@ alumn@ de xeito que sexa @ protagonista da súa 
propia aprendizaxe.  

- Adquirir un coñecemento mínimo de raíces latinas e gregas que proporcionen un mellor 
coñecemento da súa propia lingua e lle faciliten o acceso a outras. 
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4. CONCRECIÓN DE TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO ESIXIBLE E PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 
Temporalización 
 
Co obxectivo de presentar ao alumnado o lado máis atractivo da materia e de adecuar os contidos a 
actividades extraescolares que figuran ao final desta programación, non se seguirá a orde dos bloques que 
aparece no decreto 
 
1ª Avaliación: bloque 1,  bloque 3 (unidades 1 e 2), bloque 7 
2ª Avaliación: bloque 3 (unidades 3 e 4) Bloque 6 (centrado na unidade 10, xéneros literarios, e máis 
concretamente no teatro), bloque 7 
3ª Avaliación: bloque 2 e bloque 4, bloque 7 
 
Grao mínimo para superar a materia 
 
Os contidos do bloque 7, pervivencia na actualidade, impartiranse ao longo de todo o curso, completando 
cada un dos bloques anteriores, tal como se reflicte nas actividades de aprendizaxe para cada contido. 
 

Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles 
Grao mínimo para superar a área 

Instrumentos de avaliación 

Bloque 1. Xeografía 

 CCB1.1.1. Sinala sobre un mapa 
o marco xeográfico en que se 
sitúan en distintos períodos as 
civilizacións grega e romana, 
delimitando o seu ámbito de 
influencia, establecendo 
conexións con outras culturas 
próximas e situando con 
precisión puntos xeográficos, 
cidades ou restos arqueolóxicos 
coñecidos pola súa relevancia 
histórica.  

 Saber sinalar nun mapa mudo o 
ámbito de influencia das 
civilizacións grega e romana e as 
súas principais cidades 

 O alumno/a deberá alcanzar 
unha puntuación dun 80% nos 
estándares de aprendizaxe 

 Confección de mapas na aula 
 Elaboración de mapas 

colaborativos en google docs 
 Realización de probas escritas 

 CCB1.2.1. Enumera aspectos do 
marco xeográfico que poden ser 
considerados determinantes no 
desenvolvemento das 
civilizacións grega e latina, e 
achega exemplos para ilustrar e 
xustificar as súas formulacións. 

 Coñecer a importancia do 
dominio do medio marítimo en 
ambas civilizacións. 

 O alumno/a deberá alcanzar 
unha puntuación dun 80% nos 
estándares de aprendizaxe 

 Confección de mapas na aula 
 Elaboración de mapas 

colaborativos en google docs 

Bloque 2. Historia 

 CCB2.1.1. Sabe enmarcar 
determinados feitos históricos 
nas civilizacións grega e romana 
e no período histórico 
correspondente, póndoos en 
contexto e relacionándoos con 
outras circunstancias 
contemporáneas. 

 Enmarcar cronoloxicamente os 
principais feitos históricos, 
incidindo nos que supoñen unha 
transición a outro período 

 O alumno/a deberá alcanzar 
unha puntuación dun 80% nos 
estándares de aprendizaxe 

 Realización de cuestionarios 
 Realización de actividades na 

aula 
 Realización de probas escritas 
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Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles 
Grao mínimo para superar a área 

Instrumentos de avaliación 

 CCB2.2.1. Distingue con 
precisión as etapas da historia de 
Grecia e Roma, nomeando e 
situando no tempo os principais 
fitos asociados a cada unha 
delas. 

 Principais etapas de cada 
civilización e formas de goberno 

 O alumno/a deberá alcanzar 
unha puntuación dun 80% nos 
estándares de aprendizaxe 

 Realización de cuestionarios 
 Realización de actividades na 

aula 
 Realización de probas escritas 

 CCB2.2.2. Explica o proceso de 
transición que se produce entre 
as etapas da historia de Grecia e 
Roma, describindo as 
circunstancias que interveñen no 
paso de unhas a outras. 

 Principais etapas de cada 
civilización 

 O alumno/a deberá alcanzar 
unha puntuación dun 10% nos 
estándares de aprendizaxe 

 cuestionarios 
 Realización de probas escritas  
 Comentario de textos históricos 

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

 Eixo cronolóxico básico de 
ambas civilizacións 

 O alumno/a deberá alcanzar 
unha puntuación dun 50% nos 
estándares de aprendizaxe 

 Confección de liñas do tempo 
  

 CCB2.2.4. Sitúa dentro dun eixe 
cronolóxico o marco histórico en 
que se desenvolven as 
civilizacións grega e romana, 
sinalando períodos e 
identificando en cada un as 
conexións máis importantes que 
presentan con outras 
civilizacións. 

 Principais etapas de cada 
civilización e formas de goberno 

 O alumno/a deberá alcanzar 
unha puntuación dun 50% nos 
estándares de aprendizaxe 

 Realización de traballos na aula 
 Exposición de traballos por parte 

do alumnado 
 Exposición na aula ou 

colaboración no blog de lecturas 
voluntarias 

 CCB2.3.1. Explica a 
romanización de Hispania e 
Gallaecia, describindo as súas 
causas e delimitando as súas 
fases. 

 Cronoloxía e causas da 
romanización de Hispania 

 O alumno/a deberá alcanzar 
unha puntuación dun 50% nos 
estándares de aprendizaxe 

 Realización de cuestionarios na 
aula 

 Exposición de contidos por parte 
do alumnado 

 Exposición na aula ou 
colaboración no blog de lecturas 
voluntarias 

 CCB2.3.2. Enumera, explica e 
ilustra con exemplos os aspectos 
fundamentais que caracterizan o 
proceso da romanización de 
Hispania e Gallaecia, sinalando a 
súa influencia na historia 
posterior do noso país. 

 Diferente incidencia da 
romanización nos distintos 
territorios de Hispania 

 O alumno/a deberá alcanzar 
unha puntuación dun 50% nos 
estándares de aprendizaxe 

 Elaboración de mapas 
 Comentario de textos históricos 
 Revisión e valoración do 

caderno de exercicios da 
alumna/o 

Bloque 3. Mitoloxía 

 CCB3.1.1. Pode nomear coa súa 
denominación grega e latina os 
principais deuses e heroes da 
mitoloxía grecolatina, sinalando 
os trazos que os caracterizan, os 
seus atributos e o seu ámbito de 

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

 O alumno/a deberá alcanzar 
unha puntuación dun 80% nos 

 actividades de aula 
 colaboración no blog 
 Revisión e valoración do 

caderno de exercicios da 
alumna/o 

 Exposición na aula ou 
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Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles 
Grao mínimo para superar a área 

Instrumentos de avaliación 

influencia, explicando a súa 
xenealoxía e establecendo as 
relacións entre os diferentes 
deuses. 

estándares de aprendizaxe colaboración no blog de lecturas 
voluntarias 

 Realización de probas escritas 

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

 Diferenzas entre deus/a e 
heroe/heroína 

 O alumno/a deberá alcanzar 
unha puntuación dun 80% nos 
estándares de aprendizaxe 

 Realización de actividades na 
aula 

 Revisión e valoración do 
caderno de exercicios da 
alumna/o  

 Realización de probas escritas 

 CCB3.2.2. Sinala semellanzas e 
diferenzas entre os mitos da 
antigüidade clásica e os 
pertencentes a outras culturas, 
comparando o seu tratamento na 
literatura ou na tradición 
relixiosa. 

 Coñecementos básicos dos mitos 
doutras culturas 

 O alumno/a deberá alcanzar 
unha puntuación dun 10% nos 
estándares de aprendizaxe 

 Realización de actividades na 
aula 

 Colaboración no blog 

 CCB3.2.3. Recoñece e ilustra con 
exemplos o mantemento do 
mítico e da figura do heroe na 
nosa cultura, analizando a 
influencia da tradición clásica 
neste fenómeno e sinalando as 
principais semellanzas e 
diferenzas que se observan entre 
ambos os tratamentos, 
asociándoas a outros trazos 
culturais propios de cada época. 

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

 O alumno/a deberá alcanzar 
unha puntuación dun 80% nos 
estándares de aprendizaxe 

 Colaboración no blog 
 Exposición e traballos na aula 
 Realización de probas escritas 
 Exposición na aula ou 

colaboración no blog de lecturas 
voluntarias 

 Realización de probas escritas 
 

 CCB3.2.4. Recoñece referencias 
mitolóxicas nas artes plásticas, 
sempre que sexan claras e 
sinxelas, describindo, a través do 
uso que se fai destas, os aspectos 
básicos que en cada caso se 
asocian á tradición grecolatina. 

 Coñecer as principais m 
manifestacións artísticas de 
referente mitolóxico, 
recoñecendo as principais 
escenas mitolóxicas e os 
atributos dos deuses e heroes. 

 O alumno/a deberá alcanzar 
unha puntuación dun 80% nos 
estándares de aprendizaxe 

 Realización de actividades na 
aula 

 Revisión e valoración do 
caderno de exercicios da 
alumna/o 

 Realización de probas escritas 

 CCB3.3.1. Enumera e explica as 
principais características da 
relixión grega, póndoas en 
relación con outros aspectos 
básicos da cultura helénica e 
establecendo comparacións con 
manifestacións relixiosas propias 
doutras culturas. 

 Coñecemento das principais 
características da relixión grega 

 O alumno/a deberá alcanzar 
unha puntuación dun 10% nos 
estándares de aprendizaxe 

 Realización de actividades na 
aula 

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

 Coñecemento das principais 
características da relixión 
romana 

 Realización de actividades na 
aula 
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Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles 
Grao mínimo para superar a área 

Instrumentos de avaliación 

lles son propios.  O alumno/a deberá alcanzar 
unha puntuación dun 10% nos 
estándares de aprendizaxe 

Bloque 4. Arte 

 CCB4.1.1. Recoñece os trazos 
básicos da arte clásica nas 
manifestacións artísticas antigas 
e actuais. 

 Recoñecer os trazos básicos da 
arte clásica nas manifestacións 
artísticas antigas e actuais. 

 O alumno/a deberá alcanzar 
unha puntuación dun 80% nos 
estándares de aprendizaxe 

 Realización de actividades na 
aula 

 Revisión e valoración do 
caderno de exercicios da 
alumna/o 

 Realización de probas escritas 

 CCB4.1.2. Realiza eixes 
cronolóxicos e sitúa neles 
aspectos relacionados coa arte 
grecolatina, asociándoos a outras 
manifestacións culturais ou a 
fitos históricos. 

 Principais períodos na arte grega 
e na arte romana 

 O alumno/a deberá alcanzar 
unha puntuación dun 80% nos 
estándares de aprendizaxe 

 Realización de actividades na 
aula 

 Revisión e valoración do 
caderno de exercicios da 
alumna/o 

 Realización de probas escritas 

 CCB4.2.1. Recoñece as 
características esenciais das 
arquitecturas grega e romana, 
identificando en imaxes a orde 
arquitectónica á que pertencen 
distintos monumentos, para 
razoar a súa resposta. 

 Recoñecer as principais ordes da 
arte grega: dórica, xonia e 
corintia 

 O alumno/a deberá alcanzar 
unha puntuación dun 80% nos 
estándares de aprendizaxe 

 Realización de actividades na 
aula 

 Realización de traballos 
monográficos 

 Realización de probas escritas 

 CCB4.3.1. Recoñece esculturas 
gregas e romanas en imaxes, 
encádraas nun período histórico 
e identifica nelas motivos 
mitolóxicos, históricos ou 
culturais. 

 Distinguir as principais 
características do período 
arcaico, clásico e helenístico na 
arte grega.  

 Recoñecer o retrato romano 

 Realización de actividades na 
aula 

 Realización de traballos 
monográficos. 

 Revisión e valoración do 
caderno de exercicios da 
alumna/o 

 CCB4.4.1. Describe as 
características, os principais 
elementos e a función das 
grandes obras públicas romanas, 
explicando e ilustrando con 
exemplos a súa importancia para 
o desenvolvemento do Imperio e 
a súa influencia en modelos 
urbanísticos posteriores. 

 Función dos principais edificios 
públicos romanos: teatro, 
anfiteatro, circo, termas, 
murallas,pontes, arcos de 
triunfo... 

 O alumno/a deberá alcanzar 
unha puntuación dun 80% nos 
estándares de aprendizaxe 

 Realización de actividades na 
aula 

 Realización de traballos 
monográficos. 

 Revisión e valoración do 
caderno de exercicios da 
alumna/o 

 Realización de probas escritas 

 CCB4.5.1. Localiza nun mapa os 
principais monumentos clásicos 
do patrimonio español e 
europeo, identificando a partir 
de elementos concretos o seu 
estilo e súa cronoloxía 
aproximada. 

 Saber localizar os principais 
monumentos de patrimonio 
europeo, especialmente en 
Galicia e España 

 O alumno/a deberá alcanzar 
unha puntuación dun 10% nos 
estándares de aprendizaxe 

  

 Realización de actividades na 
aula 

 realización de mapa colaborativo 
en google maps 
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Bloque 5. Sociedade e vida cotiá 

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

 Denominación dos diferentes 
sistemas políticos e 
características básicas (quen 
asume o poder) 

 O alumno/a deberá alcanzar 
unha puntuación dun 80% nos 
estándares de aprendizaxe 

 Realización de actividades na 
aula 

 Realización de traballos 
monográficos. 

 Revisión e valoración do 
caderno de exercicios da 
alumna/o 

 Realización de probas escritas 

 CCB5.2.1. Describe a 
organización das sociedades 
grega e romana, explicando as 
características das clases sociais e 
os papeis asignados a cada unha, 
relacionando estes aspectos cos 
valores cívicos da época e 
comparándoos cos actuais. 

 Principais características das 
clases sociais no mundo grego e 
romano e equivalencia na 
actualidade. 

 O alumno/a deberá alcanzar 
unha puntuación dun 80% nos 
estándares de aprendizaxe 

 Realización de actividades na 
aula 

 Realización de traballos 
monográficos. 

 Revisión e valoración do 
caderno de exercicios da 
alumna/o 

 Realización de probas escritas 

 CCB5.2.2. Describe as principais 
características e a evolución dos 
grupos que compoñen as 
sociedades grega e romana. 

 Coñecementos básicos sobre a 
evolución das crases sociais no 
mundo antigo 

 O alumno/a deberá alcanzar 
unha puntuación dun 10% nos 
estándares de aprendizaxe 

 Realización de actividades de 
aula 

 colaboracións no blog 

 CCB5.3.1. Identifica e explica os 
papeis que desempeña dentro da 
familia cada un dos seus 
membros, identificando e 
explicando a través deles 
estereotipos culturais e 
comparándoos cos actuais. 

 Coñecementos básicos sobre os 
membros do genos na antiga 
Grecia e da gens na antiga Roma 

 O alumno/a deberá alcanzar 
unha puntuación dun 10% nos 
estándares de aprendizaxe 

 Realización de actividades de 
aula 

 colaboracións no blog 

 CCB5.4.1. Identifica e describe os 
tipos de vivenda, o modo de 
alimentación, os hábitos de 
hixiene e a vestimenta en Grecia 
e Roma. 

  Coñecemento dos tipos de 
vivenda na antiga Roma 

 Coñecemento das principais 
vestimentas masculinas e 
femininas no mundo romano 

 O alumno/a deberá alcanzar 
unha puntuación dun 80% nos 
estándares de aprendizaxe 

 Realización de actividades na 
aula 

 Realización de traballos 
monográficos. 

 Revisión e valoración do 
caderno de exercicios da 
alumna/o 

 Realización de probas escritas 

 CCB5.4.2. Identifica e describe 
formas de traballo e relaciónaas 
cos coñecementos científicos e 
técnicos da época, e explica a súa 
influencia no progreso da 
cultura occidental. 

 Principais figuras e 
descubrimentos da ciencia 
antiga. 

 O alumno/a deberá alcanzar 
unha puntuación dun 10% nos 
estándares de aprendizaxe 

 Realización de actividades de 
aula 

 Colaboracións no blog 
 Exposición na aula ou 

colaboración no blog de lecturas 
voluntarias 

 CCB5.5.1. Describe as principais 
formas de lecer das sociedades 

 A función do teatro no mundo 
antigo e diferenzas entre Grecia 

 Realización de actividades na 
aula 
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grega e romana, analizando a 
súa finalidade, os grupos aos 
que van dirixidas e a súa función 
no desenvolvemento da 
identidade social. 

e Roma. 
 Os principais ludi na antiga 

Roma e espazos nos que se 
desenvolven 

 O alumno/a deberá alcanzar 
unha puntuación dun 80% nos 
estándares de aprendizaxe 

 Realización de traballos 
monográficos. 

 Revisión e valoración do 
caderno de exercicios da 
alumna/o 

 Realización de probas escritas 

 CCB5.6.1. Explica a orixe e a 
natureza dos Xogos Olímpicos, 
comparándoos e destacando a 
súa importancia con respecto a 
outras festividades deste tipo 
existentes na época, e comenta o 
seu mantemento no mundo 
moderno, establecendo 
semellanzas e diferenzas entre os 
valores culturais aos que se 
asocian en cada caso. 

 Coñecer a orixe dos Xogos 
Olímpicos e principais 
características das Olimpíadas 
na Antiga Grecia. 

 O alumno/a deberá alcanzar 
unha puntuación dun 10% nos 
estándares de aprendizaxe 

 Realización de actividades de 
aula 

 colaboracións no blog 

Bloque 6. Lingua e literatura 

 CCB6.1.1. Recoñece tipos de 
escritura, clasifícaos consonte 
súa natureza e a súa función, e 
describe os trazos que os 
distinguen. 

 Recoñecer e identificar os 
distintos sistemas de escritura no 
mundo grecorromano. 

 O alumno/a deberá alcanzar 
unha puntuación dun 10% nos 
estándares de aprendizaxe 

 Realización de actividades de 
aula 

 Realización de obradoiros de 
escritura antiga 

 CCB6.2.1. Nomea e describe os 
trazos principais dos alfabetos 
máis utilizados no mundo 
occidental, diferenciándoos 
doutros tipos de escrituras, e 
explica a súa orixe. 

 Nocións básicas dos distintos 
tipos de alfabetos 

 O alumno/a deberá alcanzar 
unha puntuación dun 10% nos 
estándares de aprendizaxe 

 Realización de actividades de 
aula 

 CCB6.3.1. Explica a influencia 
dos alfabetos grego e latino na 
formación dos alfabetos actuais, 
e sinala nestes últimos a 
presenza de determinados 
elementos tomados dos 
primeiros. 

 Nocións básicas dos distintos 
tipos de alfabetos e a súa 
influencia 

 O alumno/a deberá alcanzar 
unha puntuación dun 10% nos 
estándares de aprendizaxe 

 Realización de actividades de 
aula 

 CCB6.4.1. Enumera e localiza 
nun mapa as principais ramas da 
familia das linguas 
indoeuropeas, sinalando os 
idiomas modernos que se 
derivan de cada unha e os 
aspectos lingüísticos que 
evidencian o seu parentesco. 

 Coñecemento das principais 
ramas da familia lingüística 
indoeuropea 

 O alumno/a deberá alcanzar 
unha puntuación dun 10% nos 
estándares de aprendizaxe 

 Realización de actividades de 
aula 

 CCB6.4.2.Describe  a evolución  Coñecer cales son as linguas  Realización de actividades de 
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das linguas romances a partir do 
latín como un proceso histórico, 
explicando e ilustrando con 
exemplos os elementos que 
evidencian do xeito máis visible 
a súa orixe común e o parentesco 
existente entre elas. 

latinas 
 O alumno/a deberá alcanzar 

unha puntuación dun 10% nos 
estándares de aprendizaxe 

aula 

 CCB6.5.1. Identifica as linguas 
que se falan en Europa e en 
España, diferenciando pola súa 
orixe as romances e as non 
romances, e delimita nun mapa 
as zonas onde se utilizan. 

 Coñecer a orixe das linguas que 
se falan na península Ibérica. 

 O alumno/a deberá alcanzar 
unha puntuación dun 10% nos 
estándares de aprendizaxe 

 Realización de actividades de 
aula 

 CCB6.6.1. Recoñece e explica o 
significado dalgúns dos 
helenismos e latinismos máis 
frecuentes utilizados no léxico 
das linguas faladas en España e 
doutras linguas modernas, e 
explica o seu significado a partir 
do termo de orixe. 

 O alumno/a deberá alcanzar 
unha puntuación dun 10% nos 
estándares de aprendizaxe 

 Realización de actividades de 
aula 

 CCB6.6.2. Explica o significado 
de palabras a partir da súa 
descomposición e da análise 
etimolóxica das súas partes. 

 O alumno/a deberá alcanzar 
unha puntuación dun 10% nos 
estándares de aprendizaxe 

 Realización de actividades de 
aula 

 CCB6.7.1. Identifica e diferenza 
con seguridade cultismos, 
semicultismos e termos 
patrimoniais, en relación co 
termo de orixe sen, necesidade 
de consultar dicionarios nin 
outras fontes de información. 

 O alumno/a deberá alcanzar 
unha puntuación dun 10% nos 
estándares de aprendizaxe 

 Realización de actividades de 
aula 

 CCB6.7.2. Coñece o significado 
das principais locucións latinas 
de uso actual. 

 O alumno/a deberá alcanzar 
unha puntuación dun 10% nos 
estándares de aprendizaxe 

 Realización de actividades de 
aula 

 CCB6.8.1. Explica os procesos de 
evolución dalgúns termos desde 
o étimo latino ata os seus 
respectivos derivados nas 
linguas romances, describindo 
algúns dos fenómenos fonéticos 
producidos e ilustrándoos con 
outros exemplos. 

 O alumno/a deberá alcanzar 
unha puntuación dun 10% nos 
estándares de aprendizaxe 

 Realización de actividades de 
aula 

 CCB6.8.2. Realiza evolucións do 
latín ao galego e ao castelán 
aplicando as regras fonéticas de 
evolución. 

 O alumno/a deberá alcanzar 
unha puntuación dun 10% nos 
estándares de aprendizaxe 

 Realización de actividades de 
aula 
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 CCB6.9.1. Explica a partir da súa 
etimoloxía termos de orixe 
grecolatina propios da linguaxe 
científico-técnica e sabe usalos 
con propiedade. 

 O alumno/a deberá alcanzar 
unha puntuación dun 10% nos 
estándares de aprendizaxe 

 Realización de actividades de 
aula 

 CCB6.10.1. Demostra o influxo 
do latín e o grego sobre as 
linguas modernas servíndose de 
exemplos para ilustrar o 
mantemento nestas de elementos 
léxicos morfolóxicos e sintácticos 
herdados das primeiras. 

 O alumno/a deberá alcanzar 
unha puntuación dun 10% nos 
estándares de aprendizaxe 

 Realización de actividades de 
aula 

 CCB6.11.1. Describe as 
características esenciais dos 
xéneros literarios grecolatinos e 
recoñece a súa influencia na 
literatura posterior. 

 Distinción dos principais 
xéneros literarios, con especial 
atención ao teatro 

 O alumno/a deberá alcanzar 
unha puntuación dun 80% nos 
estándares de aprendizaxe 

 Realización de actividades na 
aula 

 Realización de traballos 
monográficos. 

 Revisión e valoración do 
caderno de exercicios da 
alumna/o 

 Realización de probas escritas 

 CCB6.12.1. Nomea aos autores 
máis representativos da 
literatura grecolatina, encádraos 
no seu período histórico e cita as 
súas obras máis coñecidas. 

 Principais tráxicos e cómicos da 
antigüidade, con lectura dunha 
traxedia e unha comedia 
grecolatinas. 

 O alumno/a deberá alcanzar 
unha puntuación dun 80% nos 
estándares de aprendizaxe 

 Realización de actividades na 
aula 

 Realización de traballos 
monográficos. 

 Revisión e valoración do 
caderno de exercicios da 
alumna/o 

 Realización de probas escritas 
 Exposición e/ou probas escritas 

de lecturas obrigatorias ou 
voluntarias 

Bloque 7. Pervivencia na actualidade 

 CCB7.1.1. Sinala e describe 
algúns aspectos básicos da 
cultura e a civilización 
grecolatina que perviviron ata a 
actualidade, demostrando a súa 
vixencia nunha e noutra época 
mediante exemplos.  

 Só os aspectos especificados en 
cada un dos  bloques anteriores 

 O alumno/a deberá alcanzar 
unha puntuación dun 50% nos 
estándares de aprendizaxe 

 Actividades de aula 
 Colaboracións no blog 

 CCB7.2.1. Demostra a 
pervivencia da mitoloxía e os 
temas lendarios mediante 
exemplos de manifestacións 
artísticas contemporáneas nas 
que están presentes estes 
motivos.  

 Só os aspectos especificados no 
bloque 3 

 O alumno/a deberá alcanzar 
unha puntuación dun 50% nos 
estándares de aprendizaxe 

 Actividades de aula 
 Colaboracións no blog 

 CCB7.3.1. Enumera e explica  Só os aspectos especificados en  Actividades de aula 
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algúns exemplos concretos nos 
que se pon de manifesto a 
influencia que o mundo clásico 
tivo na historia e as tradicións do 
noso país.  

cada un dos bloques anteriores 
 Coñecemento da influencia 

clásica na organización do 
tempo (calendario), en tradicións 
(culto aos mortos) ou festas 
estacionais (Entroido, Nadal...) . 

 O alumno/a deberá alcanzar 
unha puntuación dun 50% nos 
estándares de aprendizaxe 

 - colaboracións no blog 

 B7.4.1. Utiliza as tecnoloxías da 
información e a comunicación 
para recabar información e 
realizar traballos de 
investigación acerca da 
pervivencia da civilización 
clásica na nosa cultura. 

 Só os aspectos especificados en 
cada un dos bloques anteriores 

 O alumno/a deberá alcanzar 
unha puntuación dun 50% nos 
estándares de aprendizaxe 

 Actividades de aula 
 - colaboracións no blog 

 
 
Procedementos de avaliación 
 
Ao longo do curso realizaranse tres sesións de avaliación; cada unha delas contará cunha recuperación no 
caso de non acadar os obxectivos sinalados para cada unha delas. A nota final da materia virá dada pola 
media das cualificacións das tres avaliacións Nos primeiros días do mes de setembro realizarase unha proba 
extraordinaria e a correspondente sesión de avaliación para o alumnado que non superase a materia na 
avaliación final ordinaria de xuño. 
Durante o proceso de aprendizaxe realizarase unha avaliación  que determine o grao de consecución dos 
obxectivos de acordo cos criterios de avaliación establecidos nesta programación, tomando como referencia 
as competencias básicas e os obxectivos xerais de etapa 
Os resultados indicarannos as modificacións que debemos facer para ampliar e profundar ou para recuperar 
ou para eliminar erros e problemas na aprendizaxe ou facer modificacións na planificación inicial da materia 
co fin de mellorar o rendemento do alumnado. 
Debido ao carácter dinámico da aprendizaxe, a avaliación debe constituír un proceso flexible e valerse de 
diferentes instrumentos e procedementos. Así defendemos unha avaliación que, ademais dos contidos, 
reflicta o traballo e actitude do alumnado, valorando positivamente a asistencia puntual, a non interrupción 
do desenvolvemento da clase e o respecto polo traballo dos compañeiros e do profesorado, a participación 
activa e o interese, o coidado do material propio e da aula, o cumprimento das normas de convivencia... 
 
 
5. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS E ENSINANZA NON PRESENCIAL. 
 
Empregaranse dende o primeiro día do curso as aulas virtuais albergadas na plataforma Moodle do centro: 

- Cultura Clásica 3º : https://www.edu.xunta.gal/centros/iesmelide/aulavirtual/course/view.php?id=25 
- Nestas aulas estarán colgados todos os materiais empregados no curso, que o alumno tamén terá en papel, 

para tratar de paliar a fenda dixital. 
Os contidos divídense en temas, acompañados de actividades periodizadas por semanas. Dende o primeiro 
momento todas as entregas de tarefas haberán de facerse a través da aula virtual, de xeito que non se 
interrompa a actividade se algún alumno/a ou a profesora tivesen que recorrer á ensinanza telemática por 
non poder asistir a clase por causa xustificada. 
 
No caso de que se impuxese ensinanza telemática por motivos sanitarios, as probas e exames serán tamén 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesmelide/aulavirtual/course/view.php?id=25�
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telemáticos. 
 
6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
  
Non se propón libro de texto para a materia de cultura clásica de 3º ou 4º de ESO. Utilizaranse materiais de 
elaboración propia, algúns deles compartidos na rede nos espazos scribd, issuu, slideshare, Drive... Estes 
materiais entréganse encadernados a comezo de curso e de avaliacións a cada alumno/a. 
Na aula virtual están dispoñibles tanto estes materiais de elaboración propia como outros recursos da rede 
que figuran como “ligazóns imprescindibles” nos menús laterais. 
 
Se a situación sanitaria o permitise no 2º ou 3º trimestre, empregaranse materiais físicos do departamento 
para realizar os obradoiros de escritura antiga e moda antiga. 
 
 
7. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 
  
Para o proceso de avaliación realizaranse probas escritas e/ou orais, valorarase o traballo persoal do 
alumno/a nas actividades da aula, tanto colectivas como individuais e a súa actitude na aula. Establécense os 
seguintes criterios: 
- Para aprobar unha avaliación é necesario obter polo menos 5 puntos nas probas escritas, orais ou 
telemáticas. 
- Na nota global da avaliación as probas escritas, orais ou telemáticas ponderarán un 70%, e o traballo 
persoal na casa e/ou aula un 30%. 
- A criterio da profesora haberá recuperacións de cada avaliación ao longo do curso e/ou exame final de 
recuperación para aqueles alumnos/as que tivesen algún dos bloques de contidos suspensos. 
- A nota global final será a media das avaliacións sen redondeo Para superar a materia o alumno/a deberá 
obter ao menos cinco puntos nesta nota global final. 
 
8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DOCENTE 
 
No proceso de aprendizaxe faise necesaria unha reflexión sobre a práctica docente co fin de mellorala. 
parécenos necesario facer esta autoavaliación nos seguintes ámbitos de traballo: 
 
- Tratamento da diversidade 
- Motivación e protagonismo do alumnado 
- Actividades da aula 
- Avaliación 
- Programación 
Para os catro primeiros ámbitos elaboramos unha relación de ítems a valorar: 
 
1. Deseño diferentes actividades para o logro de cada un dos obxectivos? 
2. Motivo ao alumnado explicándolle ben os obxectivos a conseguir e a finalidade da actividade? 
3. Para o deseño unha actividade teño en conta os coñecementos previos do alumno/a? 
4. Relaciono os contidos das actividades coa vida real, facéndolle entender a pervivencia da cultura clásica 
no nos mundo actual? 
5. Propoño actividades que fomenten a autonomía e iniciativa do alumnado? 
6. A alumna/o coñece como se lle avaliará cada actividade ou proba escrita? 
7. Programo actividades en función das características de cada alumno/a e teño en conta a diferenza á hora 
de deseñar tarefas e valorar logros? 
8. Propoño metodoloxías diversas?  
9. Como organizo o traballo do grupo? (parellas, grupos pequenos, grupos grandes, individual...) 
10. Favorezo o traballo interactivo entre os diferentes grupos e organizo axudas entre iguais? 
11. Emprego recursos e materiais variados para a aprendizaxe? (material impreso, medios audiovisuais, 

http://www.scribd.com/susanalosada�
http://issuu.com/mylibrary�
http://www.slideshare.net/susanalosada�
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mapas, reprodución de obxectos da vida cotiá no mundo clásico...) 
12. Adapto o material ás diferentes características e necesidades do alumnado? 
13. Deseñei adecuadamente as ACS daqueles alumnos que a necesitan? 
 
 Os ítems a valorar no ámbito da programación figuran no apartado 14. deste documento.  
 
9. ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DE MATERIAS 
PENDENTES 
 

No presente curso académico non hai alumnos de 4º de ESO coa materia de cultura clásica pendente. 
 

10. AVALIACIÓN INICIAL 
 
 Ao inicio de curso a profesora terá en conta os informes previos de cada alumno/a facilitados polo 
titor/a, equipo docente e polo departamento de orientación. Con está información como punto de partida, 
realizará unha proba de avaliación inicial ao alumnado de 3º de cultura clásica que reflicta os seguintes 
aspectos: 
- Nivel das competencias clave. 
- Coñecementos previos adquiridos polo alumno/a noutras materias relacionadas como as ciencias socias e 
lingua e literatura 
- Grado de asimilación do traballo realizado na aula durante os primeiros días. 

O obxectivo desta proba é coñecer o punto de partida do alumnado, diagnosticar dificultades para poder 
levar a cabo a programación proposta e, se fose o caso, facer nesta as modificacións necesarias para que o 
alumno/a acade os contidos mínimos propostos.  
 
11. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 
No momento de presentar esta programación non temos constancia de que exista alumnado con necesidades 
específicas matriculado en cultura clásica de 3º de ESO . 
  
Traballaranse os seguintes aspectos para atender as distintas características e necesidade do alumnado: 
 
- Tratarase de reforzar as competencias clave en xeral, pero especialmente co alumnado que recibiu medidas 
de reforzo no primeiro ciclo de ESO. 
- Traballarase a multiculturalidade en todas as aulas, especialmente nas que haxa alumnado procedente de 
diversas culturas. 
 
12. ELEMENTOS TRANSVERSAIS 
 
A cultura clásica, ao igual que o resto das materias de etapa, contribuirá á comprensión lectora, a expresión 
oral e escrita, á comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da comunicación, ao 
emprendemento e iniciativa persoal, e a educación cívica. Para elo levaranse a cabo as seguintes accións: 
 
 a) PLAN LECTOR 

 
- Dedicación dun mínimo de 10 mm. de cada clase á lectura colectiva, baseada tanto nas lecturas 
obrigatorias coma en libros de consulta. 
 
- Creación dunha biblioteca móbil de aula, integrada por libros da biblioteca do centro, sinxelos e moi 
visuais, que deberán ser utilizados polo alumnado tanto para realizar traballos en equipo como para buscar e 
procesar información individualmente. Os títulos propostos son os seguintes, organizados por temas: 
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Libros de consulta 
 

Historia, sociedade, cultura... 
- ¿Qué sabemos de los Romanos? M. Corbisheley, ed.S.M. 
- Alrededor del Mediterráneo, los romanos. Ch. Guittard, ed. Edelvives 
- Detectives de la Historia, los romanos. Ph. Ardag, ed. S.M. 
- Detectives de la Historia, los griegos, ed. S.M. 
-El Imperio romano. S. McMckeever, ed. Molino 
- El periódico de Grecia. A. Powell y P. Steele, ed. Círculo de Lectores 
-El periódico de Roma A. Langley y P. de Souza, ed. B 
- En el país de los dioses, los griegos. S. Descamps y S. Lequime, ed. Edelvives 
- En tiempos de los romanos. P. Miquel , ed.Molino 
- La antigua Grecia , Anne Pearson, Biblioteca visual Altea 
- Los Griegos. B. Rogora, ed.Editex 
-Los romanos B. Rogora, ed.Editex 
- Na Grecia de Pericles. Atenas durante a idade de ouro. F. McDonalds, M. Bergin, J.Jame, ed. A máquina do 
tempo   
- Alejandro Magno y Oriente.F. Theulé, O. Laboureur , ed. Anaya 
-Julio César y Roma. C.Bernard y C. Meunier, ed.Anaya 
- En la Grecia de Pericles. Atenas durante la edad de oro. F. McDonalds, M. Bergin, J.Jame, ed. A máquina do 
tempo   
- Así vivían los Romanos. Espinós, J., Masiá, P... ed. Anaya 
- ¡Que horror ser una esclava griega! D. Antram, D. Salariya e F. Macdonald, ed. SM 
- ¡Que horror ser un gladiador romano!cosas espantosas que es mejor no saber, John Malam, ed. SM 
- Gladiadores, mito y realidad. F. Lillo Redonet, ed. Evohé 
- Un día en Pompeya, Fernando Lillo, ed. Espasa 

 
Mitoloxía e relixión 
- El viaje de los Argonautas, Giovanni Caselli, ed. Serres 
- La Caja de Pandora, Kondeatis, Ch e Maitland, S., ed. Debate 
- Mitoloxía Clásica en Galicia (1. Os deuses do Olimpo, 2. As divindades menores, 3. Os heroes), M. De Cal e M. 

Bértolo, Baía Edicións 
- Colección “El sendero de los mitos”, A. Cereales, ed. Anaya 
- Agamenón y la Guerra de Troya. Vivet-Rémy, Anne Catherine, ed. Akal 
- Los viajes de Ulises. Vivet-Rémy, Anne Catherine, ed. Akal 
- Edipo. Vivet-Rémy, Anne Catherine, ed. Akal 
- Los trabajos de Hércules. Vivet-Rémy, Anne Catherine, ed. Akal 
- Teseo y el Minotauro. Vivet-Rémy, Anne Catherine, ed. Akal 
- Rómulo y Remo. Vivet-Rémy, Anne Catherine, ed. Akal 
- De Apolo a Zeus. La venganza de los dioses. Vivet-Rémy, Anne Catherine, ed. Akal 
- A Biblia  
- Dicionarios de Mitoloxía 
 
- Lecturas complementarias: 
Novela histórica/mitoloxía… 
- Mitos da antiga Grecia, R. Graves, ed. Xerais 
- Guárdate de los Idus de Marzo. Lola Gándara, ed. SM 
- A cabeza da Medusa, Marilar Alexandre, ed. Xerais 
- A filla do Minotauro, Marilar Alexandre, ed. Galaxia. 
- O Medulio. O norte contra Roma. F. Lillo Redonet, ed. Toxosoutos. 
- Teucro, o arqueiro de Troia. F. Lillo Redonet, ed. Toxosoutos. 
- Serie Misterios Romanos: Ladrones en el foro, Los secretos del Vesubio, Los Piratas de Pompeya... deC. Lawrence, 

ed. Salamandra 
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- El oro del gladiador, Andrea Schacht, ed Anaya 
- Las hijas del César, Pablo Núñez, ed. El Andén 
-Veni, vidi en bici, Valentina Blanco, ed. Alfaguara 
- A Odisea contada aos nenos,  Rosa Navarro Durán, ed. Rodeira 
- Naves negras ante Troya. La historia de la Ilíada, Rosemary Sutcliff, ed. Vicens Vives 
- Las aventuras de Ulises. La historia de la Odisea, Rosemary Sutcliff, ed. Vicens Vives 
- Las aventuras de Ulises, G. Nucci, ed. Siruela 
- Cuentos y leyendas de los héroes de la mitología, María Duarte, ed. Anaya 
- Cuentos y leyendas de los Juegos de Olimpia, Brigitte Évano, ed. Anaya 
- Cuentos y leyendas del nacimiento de Roma, François Sautereau, ed. Anaya 
- Cuentos y leyendas de la Odisea, Homero (adaptación de Jean Martín), ed. Espasa-Calpe 
- Cuentos y leyendas de la Ilíada, Homero (adaptación de Jean Martín ), ed. Espasa-Calpe 
- La plata de Britania, Lindsey Davis, ed. Edhasa 
- El jardín de Hipatía, Olalla García, ed. Espasa 
- Serie Percy Jackson: El ladrón del rayo, Los dioses del Olimpo... de Rick Riordan. Ed. Salamandra 
- Serie Los héroes del Olimpo: El héroe perdido, El hijo deNeptuno... de Rick Riordan. Ed. Montena 
- La hija de Homero, R. Graves, ed. Edhasa 
- La curandera de Atenas, Isabel Martín, ed. Booket 
- Os fillos do mar, Pedro Feijoo, ed. Xerais 
- El aprendiz de brujo, F. Lillo Redonet, ed. Merial 
 
Cómic/novela gráfica: 
- La Ilíada y la Odisea, Marcia Williams, ed. Acanto  
- Los mitos griegos, Marcia Williams., ed. Acanto 
- Ulises (Tres volumes), Sébastian Ferran, ed. Sexto Piso 
-La Ilíada, adaptación de Homero ao cómic por Roy Thomas e M. A. Sepúlveda, ed. Marvel 
- La guerra de Troya, R. Thomas, ed. Marvel 
- La Odisea,adaptación del poema épico de Homero, R. Thomas e G. Tocchini, ed. Marvel 
- La Odisea, Pérez Navarro y Martín Saurí, Norma Editorial 
- El ladrón del rayo. Percy Jackson y los dioses del Olimpo (novela gráfica), Rick Riordan. Ed. Salamandra 
- El Héroe I e II, David Rubín, Astiberri Ediciones 
- Greek Street, P. Milligan, ed. Planeta de Agostini 
- La canción de Ariadna, de Irene Roga, ed. Glenat 
- La expedición. El león de Nubia, Marazzano e Frussin, Diábolo Ediciones 
- Epicuro el Sabio, William Messner-Loebs&Sam Keith, Norma Editorial. 
- 300, Frank Miller, Norma Editorial 
- Águilas de Roma (Catro volumes), Enrico Marini, Norma Editorial 
- Murena (Nove volumes), Jean Dufaux y Philippe Delaby, ed. Planeta D’Agostini 
- La Edad de Bronce (Oito volumes en cómic sobre a Guerra de Troia), Eric Shanower, ed. Azake 
- Baco, E. Campbell, ed. Astiberri 
- Vae victis (cinco volumes), Jean-Yves Mitton, Simon Rocca, Yermo ediciones 
- Gloria Victis (tres volumes), Juanra Fernández, Mateo Guerrero, Norma Editorial 
- Por el Imperio, Merwan &Vives, Diábolo Ediciones 
- Plinius, Yamazaki, Mari & Tori, Miki, ed. Ponent Mon 
- Thermae Romae, Yamazaki, Norma Editorial 
- Las dos vidas de Penélope, Judith Vanistendael, Editorial Astiberri 

 
- Lectura individual: 
1) Unha destas obras con carácter obrigatorio:  

- Comedia romana por determinar (ou comedia representada no Festival de Teatro Grecolatino de 
Lugo 2022, na edición do propio Festival)  
- Traxedia grega por determinar (ou a representada no Festival de Teatro Grecolatino de Lugo 2022, 
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na edición do propio Festival)  
2) Unha das lecturas complementarias a elección do alumno/a.  
 
- Elaboración de guías de lectura das obras clásicas obrigadas para un mellor seguimento e comprensión 
por parte do alumnado. 
 
- Lectura dramatizada na aula das obras teatrais de lectura obrigatoria. 
 
- Asistencia ás representacións das obras de lectura obrigada, dentro do Festival de Teatro Grecolatino de 
Lugo 2022, no caso de que se celebre e as condicións sanitarias permitan a asistencia. 
 
- Lectura de prensa na aula en artigos relacionados coa cultura clásica na rede, a través de sitios como 
scoop.it, redes socias como twitter, facebook... 
 
- Colaboración e coordinación co traballo de biblioteca. 
- Realización de obradoiros de escritura antiga nos que o alumando copie e escriba pequenos textos latinos 
con utensilios semellantes aos da Antiga Roma  
 
- Participación no Concurso Odisea 2022 
 
- Traballo con outras canles de You Tube nos temas relacionados coa historia antiga. 

 
- Visión e traballo sobre películas de tema clásico, algunhas delas baseadas en obras literarias, tentando que 
o alumnado se achegue tamén aos grandes clásicos do cine: 

- Ágora, A. Amenábar 
- Alejandro Magno O. Stone 
- Serie Asterix, Goscinny-Uderzo 
- Cleopatra, J.  Mankiewicz, 
- Espartaco, S. Kubrick 
- Gladiator, R. Sscott,  
- Golfus de Roma, R. Lester, 
- Jasón y los argonautas N. Willing 
- Julio César, J. Mankiewicz 
- La caída del Imperio Romano, A. Mann 
- La leyenda de Eneas, S. Reeves 
- La Odisea, A. Konchalovsky 
- Las Troyanas, M. Cacoyanis,  
- Percy Jackson y el ladrón del rayo, Ch. Colombus 
- Pompeya, el ultimo día, P. Nicholson 
- Troya, W. Petersen 
... 
 

  

http://www.scoop.it/t/aspasia�
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b) APLICACIÓN DAS T.I.C. 
 

Obxectivos 
 
- Aprender a traballar con ferramentas que permitan entregar tarefas na aula virtual de xeito óptimo. 
- Desenvolver a capacidade investigadora e creativa do alumno para conseguir que sexa el o protagonista da 
súa propia aprendizaxe, buscando as súas propias fontes de informacións e elaborando o seu propio 
material 
- Que o alumno/a poda ter acceso cómodo a un conxunto básico de coñecementos sobre o mundo clásico 
relacionados cos contidos da programacións de Cultura Clásica de 3º e 4º de ESO  
- Que o alumno poda ter acceso ao material utilizado na clase1

- Traballo no blog de aula 

, de xeito que poda descargar e imprimir 
exercicios, mapas, apuntes... da aula virtual sen que supoña prexuízo económico para o centro. 
- Que calquera usuario poda ter acceso cómodo a temas do mundo clásico de cultura e interese xeral e que, 
en moitos casos, seguen presentes no seu entorno. 
- Que o alumno/a poda acceder a outros portais educativos especializados en temas de cultura clásica. 
 
Tipos de actividades: 
 
- Realizar exercicios da aula virtual de Cultura Clásica. 
- Actualizar e completar os materiais e contidos de Cultura Clásica na web do instituto. 

Aspasia para aportar traballos complementarios aos da aula, comentar libros de 
lectura, actualidade relacionada co mundo clásico, e as actividades extraescolares realizadas. 
- Traballo colaborativo a través das ferramentas de google: drive, maps e tarefas da aula virtual. 
- Introdución á wiki: pequenas aportacións á Gallipedia, creación dunha wiki propia para cultura clásica 
- Exposicións de temas monográficos por parte do alumnado usando como recursos aprendidos na aula: 
presentacións en power point, scribd, issuu, slideshare, drive... 
- Clasificación de imaxes da rede relacionadas coa cultura clásica en taboeiros de sitios coma Pinterest. 
 
Temporalización 
 
- Realización por parte dos alumnos/as de 3º de ESO das actividades e tarefas das aulas virtuais e exercicios 
interactivos da páxina do Departamento de Grego, unha vez ao mes na aula de informática, para repasar os 
contidos explicados na clase.  
- Realización por parte dos alumnos de 3º de ESO de presentacións, mapas e outros documentos con 
ferramentas de google sobre temas de mitoloxía, e cultura clásica en xeral. 
- Descargas de calquera material da web por parte do alumnado ao longo de todo o ano. 
- Continuar a participación anual no concurso on line “Odisea”, organizado pola Sociedade Galega de 
Estudios Clásicos. Como “adestramento” a este concurso, realización de kahoots durante o mes de xaneiro.. 
  

                                                           
1Especialmente de aquel material que necesita repoñer por telo perdido ou deteriorado, xa que o material básico élle 
proporcionado pola profesora. 

http://aspasiamelide.blogspot.com/�
http://www.scribd.com/susanalosada�
http://issuu.com/mylibrary�
http://www.slideshare.net/susanalosada�
http://www.pinterest.com/susanalosada/boards/�

