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1. Introdución e contextualización 

Introdución xeral 

A Lei orgánica 8/2013, no capítulo III determina que se entende por currículo o 

conxunto de obxectivos, competencias, contidos, criterios de avaliación, estándares e 

resultados de aprendizaxe avaliables de cada unha das ensinanzas e etapas educativas 

reguladas pola citada Lei.O Real decreto 1105/2014, de 26 dediciembre, establece o 

currículo básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato. O Decreto 

86/2015, do 25 de xuño, establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do 

bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.  

Segundo a Lei 8/2013, corresponde ao Goberno o deseño básico, en relación cos 

obxectivos, competencias, contidos e criterios de avaliación, estándares e resultados de 

aprendizaxe avaliables, co fin de asegurar unha formación común e o carácter oficial e a 

validez en todo o territorio nacional das titulacións ás que se refiere esta Lei Orgánica. 

Non obstante, dentro dos límites establecidos polas Administracións, os centros docentes 

desenvolverán e complementarán, no seu caso, o currículo e as medidas de atención á 

diversidade establecidas polas Administracións educativas, adaptándoos ás características 

do alumnado e á súa realidade educativa co fin de atander a todo o alumnado. 

De acordo co artigo 10 do RD 1105/2014, a finalidade da Educación Secundaria 

Obrigatoria consiste en acadar que os alumnos e alumnas adquiran os elementos básicos 

da cultura, especialmente nos seus aspectos humanístico, artístico, científico e 

tecnolóxico; desenvolver e consolidar neles hábitos de estudo e de traballo; preparalos 

para a súa incorporación a estudos posteriores e para a súa inserción laboral e formalos 

para o exercicio dos seus dereitos e obrigas na vida como cidadáns. 

2. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave 

Competencias clave do currículo de ESO 

Segundo o Artigo 6.2 da Lei Orgánica 8/2013, se coñecen como competencias son 

“capacidades para aplicar de forma integrada os contidos propios de cada ensinanza e etapa 

educativa, co fin de acadar a realización axeitada de actividades e a resolución eficaz de 

problemas complexos”. 

O RD 1105/2014 precisa que as competencias do currículo serán as seguintes: 

o Comunicación lingüística (CCL). 

o Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

(CMCCT). 

o Competencia dixital (CD). 

o Aprender a aprender (CAA). 

o Competencias sociais e cívicas (CSC). 

o Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

o Conciencia e expresiónsculturais (CCEC). 

O Decreto autonómico 86/2015, que establece o currículo para a ESO e o bacharelato no 

ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia precisa a relación entre as competencias 

clave e os criterios de avaliación. Destexeito, facilítase a integración das competencias no 

currículo. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE FORMAN PARTE DO PERFIL DA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

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

delimitando as súas fases. 

CCB2.3.2. Enumera, explica e ilustra con exemplos os aspectos fundamentais que 

caracterizan o proceso da romanización de Hispania e Gallaecia, sinalando a súa influencia 

na historia posterior do noso país. 

CCB3.1.1. Pode nomear coa súa denominación grega e latina os principais deuses e heroes 

da mitoloxía grecolatina, sinalando os trazos que os caracterizan, os seus atributos e o seu 

ámbito de influencia, explicando a súa xenealoxía e establecendo as relacións entre os 

diferentes deuses. 

CCB3.2.1. Identifica dentro do imaxinario mítico deuses, semideuses e heroes, e explica os 

principais aspectos que os diferencian. 

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. 

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

características das clases sociais e os papeis asignados a cada unha, relacionando estes 

aspectos cos valores cívicos da época e comparándoos cos actuais. 

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

as sociedades grega e romana. 

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. 

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

hixiene e a vestimenta en Grecia e Roma. 

CCB5.4.2. Identifica e describe formas de traballo e relaciónaas cos coñecementos 

científicos e técnicos da época, e explica a súa influencia no progreso da cultura occidental. 

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. 

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. 

CCB6.1.1. Recoñece tipos de escritura, clasifícaos consonte súa natureza e a súa función, e 

describe os trazos que os distinguen. 

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. 

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. 

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. 

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

CCB6.6.1. Recoñece e explica o significado dalgúns dos helenismos e latinismos máis 

frecuentes utilizados no léxico das linguas faladas en España e doutras linguas modernas, e 

explica o seu significado a partir do termo de orixe. 

CCB6.6.2. Explica o significado de palabras a partir da súa descomposición e da análise 

etimolóxica das súas partes. 

CCB6.7.1. Identifica e diferencia con seguridade cultismos, semicultismos e termos 

patrimoniais, en relación co termo de orixe sen, necesidade de consultar dicionarios nin 

outras fontes de información. 

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

CCB6.8.1. Explica os procesos de evolución dalgúns termos desde o étimo latino ata os 

seus respectivos derivados nas linguas romances, describindo algúns dos fenómenos 

fonéticos producidos e ilustrándoos con outros exemplos. 

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

de evolución. 

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

linguaxe científico-técnica e sabe usalos con propiedade. 

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. 

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

recoñece a súa influencia na literatura posterior. 

CCB6.12.1. Nomea aos autores máis representativos da literatura grecolatina, encádraos no 

seu período histórico e cita as súas obras máis coñecidas. 

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. 

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. 

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. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE FORMAN PARTE DO PERFIL DA COMPETENCIA MATEMÁTICA E DAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN 
CIENCIAS E TECNOLOXÍA 

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. 

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. 

CCB2.2.1. Distingue con precisión as etapas da historia de Grecia e Roma, nomeando e 

situando no tempo os principais fitos asociados a cada unha delas. 

CCB2.2.2. Explica o proceso de transición que se produce entre as etapas da historia de 

Grecia e Roma, describindo as circunstancias que interveñen no paso de unhas a outras. 
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CCB2.2.3. Elabora eixes cronolóxicos en que se representen fitos históricos 

salientables, consultando ou non fontes de información. 

CCB2.2.4. Sitúa dentro dun eixe cronolóxico o marco histórico en que se desenvolven 

as civilizacións grega e romana, sinalando períodos e identificandoen cada un as 

conexións máis importantes que presentan con outras civilizacións. 

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. 

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. 

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

que lles son propios. 

CCB4.1.2. Realiza eixes cronolóxicos e sitúa neles aspectos relacionados coa arte 

grecolatina, asociándoos a outras manifestacións culturais ou a fitos históricos. 

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. 

CCB4.3.1. Recoñece esculturas gregas e romanas en imaxes, encádraas nun período 

histórico e identifica nelas motivos mitolóxicos, históricos ou culturais. 

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. 

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. 

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

hábitos de hixiene e a vestimenta en Grecia e Roma. 

CCB5.4.2. Identifica e describe formas de traballo e relaciónaas cos coñecementos 

científicos e técnicos da época, e explica a súa influencia no progreso da cultura 

occidental. 

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. 

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. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE FORMAN PARTE DO PERFIL DA COMPETENCIA DIXITAL 

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. 

CCB1.2.1. Enumera aspectos do marco xeográfico que poden ser considerados 

determinantes no desenvolvemento das civilizacións grega e latina, e achega exemplos 
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para ilustrar e xustificar as súas formulacións. 

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. 

CCB2.2.1. Distingue con precisión as etapas da historia de Grecia e Roma, nomeando e 

situando no tempo os principais fitos asociados a cada unha delas. 

CCB2.2.3. Elabora eixes cronolóxicos en que se representen fitos históricos 

salientables, consultando ou non fontes de información. 

CCB2.2.4. Sitúa dentro dun eixe cronolóxico o marco histórico en que se desenvolven 

as civilizacións grega e romana, sinalando períodos e identificando en cada un as 

conexións máis importantes que presentan con outras civilizacións. 

CCB3.1.1. Pode nomear coa súa denominación grega e latina os principais deuses e 

heroes da mitoloxía grecolatina, sinalando os trazos que os caracterizan, os seus atributos 

e o seu ámbito de influencia, explicando a súa xenealoxía e establecendo as relacións entre 

os diferentes deuses. 

CCB3.2.1. Identifica dentro do imaxinario mítico deuses, semideuses e heroes, e 

explica os principais aspectos que os diferencian. 

CCB3.2.2. Sinala semellanzas e diferenzas entre os mitos da antigüidade clásica e os 

pertencentes a outras culturas, comparando o seu tratamento na literatura ou na tradición 

relixiosa. 

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. 

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. 

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

antigas e actuais. 

CCB4.1.2. Realiza eixes cronolóxicos e sitúa neles aspectos relacionados coa arte 

grecolatina, asociándoos a outras manifestacións culturais ou a fitos históricos. 

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. 

CCB4.3.1. Recoñece esculturas gregas e romanas en imaxes, encádraas nun período 

histórico e identifica nelas motivos mitolóxicos, históricos ou culturais. 

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. 

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. 

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

hábitos de hixiene e a vestimenta en Grecia e Roma. 

CCB5.6.1. Explica a orixe e a natureza dos Xogos Olímpicos, comparándoos e 

destacando a súa importancia con respecto a outras festividades deste tipo existentes na 
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época, e comenta o seu mantemento no mundo moderno, establecendo semellanzas e 

diferenzas entre os valores culturais aos que se asocian en cada caso. 

CCB6.1.1. Recoñece tipos de escritura, clasifícaos consonte súa natureza e a súa 

función, e describe os trazos que os distinguen. 

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. 

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

indoeuropeas, sinalando os idiomas modernos que se derivan de cada unha e os aspectos 

lingüísticos que evidencian o seu parentesco. 

CCB6.5.1. 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. 

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

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. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE FORMAN PARTE DO PERFIL DA COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER 

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. 

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. 

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. 

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. 

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

e delimitando as súas fases. 

CCB2.3.2. Enumera, explica e ilustra con exemplos os aspectos fundamentais que 

caracterizan o proceso da romanización de Hispania e Gallaecia, sinalando a súa 

influencia na historia posterior do noso país. 

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. 

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. 

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

hábitos de hixiene e a vestimenta en Grecia e Roma. 

CCB5.4.2. Identifica e describe formas de traballo e relaciónaas cos coñecementos 

científicos e técnicos da época, e explica a súa influencia no progreso da cultura 

occidental. 
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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. 

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. 

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. 

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. 

CCB6.6.1. Recoñece e explica o significado dalgúns dos helenismos e latinismos máis 

frecuentes utilizados no léxico das linguas faladas en España e doutras linguas modernas, 

e explica o seu significado a partir do termo de orixe. 

CCB6.6.2. Explica o significado de palabras a partir da súa descomposición e da 

análise etimolóxica das súas partes. 

CCB6.7.1. Identifica e diferencia con seguridade cultismos, semicultismos e termos 

patrimoniais, en relación co termo de orixe sen, necesidade de consultar dicionarios nin 

outras fontes de información. 

CCB6.8.1. Explica os procesos de evolución dalgúns termos desde o étimo latino ata os 

seus respectivos derivados nas linguas romances, describindo algúns dos fenómenos 

fonéticos producidos e ilustrándoos con outros exemplos. 

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

fonéticas de evolución. 

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

linguaxe científico-técnica e sabe usalos con propiedade. 

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. 

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

recoñece a súa influencia na literatura posterior. 

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. 

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

exemplos de manifestacións artísticas contemporáneas nas que están presentes estes 

motivos. 

B7.4.1. Utiliza as tecnoloxías da información e acomunicación para recabar 

información e realizar traballos de investigación acerca da pervivencia da civilización 

clásica na nosa cultura. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE FORMAN PARTE DO PERFIL DAS COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS 

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. 

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

outras circunstancias contemporáneas. 

CCB2.2.1. Distingue con precisión as etapas da historia de Grecia e Roma, nomeando e 

situando no tempo os principais fitos asociados a cada unha delas. 

CCB2.2.2. Explica o proceso de transición que se produce entre as etapas da historia de 

Grecia e Roma, describindo as circunstancias que interveñen no paso de unhas a outras. 

CCB2.2.3. Elabora eixes cronolóxicos en que se representen fitos históricos 

salientables, consultando ou non fontes de información. 

CCB2.2.4. Sitúa dentro dun eixe cronolóxico o marco histórico en que se desenvolven 

as civilizacións grega e romana, sinalando períodos e identificando en cada un as 

conexións máis importantes que presentan con outras civilizacións. 

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

e delimitando as súas fases. 

CCB2.3.2. Enumera, explica e ilustra con exemplos os aspectos fundamentais que 

caracterizan o proceso da romanización de Hispania e Gallaecia, sinalando a súa 

influencia na historia posterior do noso país. 

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. 

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. 

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. 

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

que lles son propios. 

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. 

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. 

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

características das clases sociais e os papeis asignados a cada unha, relacionando estes 

aspectos cos valores cívicos da época e comparándoos cos actuais. 

CCB5.2.2. Describe as principais características e a evolución dos grupos que 

compoñen as sociedades grega e romana. 

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. 

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

hábitos de hixiene e a vestimenta en Grecia e Roma. 

CCB5.4.2. Identifica e describe formas de traballo e relaciónaas cos coñecementos 

científicos e técnicos da época, e explica a súa influencia no progreso da cultura 
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occidental. 

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. 

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. 

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

indoeuropeas, sinalando os idiomas modernos que se derivan de cada unha e os aspectos 

lingüísticos que evidencian o seu parentesco. 

CCB6.5.1. 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. 

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. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE FORMAN PARTE DO PERFIL DA COMPETENCIA EN SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO 
EMPRENDEDOR 

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. 

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

características das clases sociais e os papeis asignados a cada unha, relacionando estes 

aspectos cos valores cívicos da época e comparándoos cos actuais. 

CCB5.5.1. 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. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE FORMAN PARTE DO PERFIL DA COMPETENCIA EN CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS 

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

e delimitando as súas fases. 

CCB2.3.2. Enumera, explica e ilustra con exemplos os aspectos fundamentais que 

caracterizan o proceso da romanización de Hispania e Gallaecia, sinalando a súa 

influencia na historia posterior do noso país. 

CCB3.1.1. Pode nomear coa súa denominación grega e latina os principais deuses e 

heroes da mitoloxía grecolatina, sinalando os trazos que os caracterizan, os seus atributos 

e o seu ámbito de influencia, explicando a súa xenealoxía e establecendo as relacións entre 

os diferentes deuses. 

CCB3.2.1. Identifica dentro do imaxinario mítico deuses, semideuses e heroes, e 

explica os principais aspectos que os diferencian. 

CCB3.2.2. Sinala semellanzas e diferenzas entre os mitos da antigüidade clásica e os 

pertencentes a outras culturas, comparando o seu tratamento na literatura ou na tradición 

relixiosa. 

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 
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tratamentos, asociándoas a outros trazos culturais propios de cada época. 

CCB3.2.4. Recoñece referencias mitolóxicas nas artes plásticas, sempre que sexan 

claras e sinxelas, describindo, a través do uso que se fai destas, os aspectos básicos que en 

cada caso se asocian á tradición grecolatina. 

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. 

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

que lles son propios. 

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

antigas e actuais. 

CCB4.1.2. Realiza eixes cronolóxicos e sitúa neles aspectos relacionados coa arte 

grecolatina, asociándoos a outras manifestacións culturais ou a fitos históricos. 

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. 

CCB4.3.1. Recoñece esculturas gregas e romanas en imaxes, encádraas nun período 

histórico e identifica nelas motivos mitolóxicos, históricos ou culturais. 

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. 

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. 

CCB6.1.1. Recoñece tipos de escritura, clasifícaos consonte súa natureza e a súa 

función, e describe os trazos que os distinguen. 

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. 

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. 

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. 

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

recoñece a súa influencia na literatura posterior. 

CCB6.12.1. Nomea aos autores máis representativos da literatura grecolatina, 

encádraos no seu período histórico e cita as súas obras máis coñecidas. 

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

exemplos de manifestacións artísticas contemporáneas nas que están presentes estes 

motivos. 
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3. Concreción, de ser o caso, dos obxectivos para o curso 

Obxectivos de etapa 

O RD 1105/2014 establece que os obxectivos do currículo son os referentes relativos aos logros que o estudantes debe acadar ao finalizar cada 
etapa, como resultado das experiencias de ensino-aprendizaxe intencionalmente planificadas con ese fin (Cfr. Artigo 2). No artigo 10 do Decreto 
86/2015 precísanse os obxectivos da ensinanza secundaria obrigatoria, que a seguir se concretan para este curso e materia, establecendo a súa 
correspondencia cos contidos e criterios de avaliación. 

Concreción dos obxectivos para o curso. Relación entre os obxectivos de etapa, os criterios de avaliación e os contidos. 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seusdereitos no respecto ásdemaispersoas, 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 comúnsdunhasociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía 
democrática 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B3.2. Mitos grecolatinos. Os heroes. 

B5.1. Organización política en Grecia e en 

Roma. 

B3.2. Coñecer os mitos e os heroes 

grecolatinos, e establecer semellanzas e 

diferenzas entre os mitos e os heroes antigos 

e os actuais. 

B5.1. Coñecer as características das 

principais formas de organización política 

presentes no mundo clásico, e establecer 

semellanzas e diferenzas entre elas. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición necesaria para unha 
realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvementopersoal. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B3.1. O panteón grego e romano. 

B3.2. Mitos grecolatinos. Os heroes. 

B3.4. Relixión romana: culto público e 

privado. 

B4.1. Fundamentos da arte clásica. 

B7.4. Traballos de investigación sobre a 

civilización clásica na nosa cultura. 

B3.1. Coñecer os principais deuses da 

mitoloxía grecolatina. 

B3.2. Coñecer os mitos e os heroes 

grecolatinos, e establecer semellanzas e 

diferenzas entre os mitos e os heroes antigos 

e os actuais. 

B3.4. Explicar os fundamentos da 

relixiosidade romana e distinguir a relixión 

oficial das manifestacións do culto privado. 

B4.1. Coñecer as características 

fundamentais da arte clásica e relacionar 

manifestacións artísticas actuais cos seus 

modelos clásicos. 

B7.4. Realizar traballos de investigación 

sobre a pervivencia da civilización clásica 

na contorna, utilizando as tecnoloxías da 

información e a comunicación. 

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 calqueraoutra condición ou circunstancia persoalou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación 
entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B5.3. A familia en Grecia e Roma. 
B5.3. Coñecer a composición da familia 

e os papeis asignados aos seus membros. 



IES O Ribeiro     Curso 2018-2019 

 

Páxina 14 de 48 

 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nassúasrelacións coas demaispersoas, así como 
rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B5.5. Espectáculos públicos en Grecia e 

Roma. 

B5.5. Identificar as principais formas de 

lecer da antigüidade. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novoscoñecementos con sentido crítico. 
Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

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. 

B3.2. Mitos grecolatinos. Os heroes. 

B4.5. Herdanza clásica no patrimonio 

artístico. 

B6.1. Historia da escritura. Signos e 

materiais. 

B6.2. Orixe do alfabeto. O alfabeto grego 

e o alfabeto romano. 

B6.6. Latinismos, palabras patrimoniais, 

cultismos e semicultismos. 

B7.4. Traballos de investigación sobre a 

civilización clásica na nosa cultura. 

B2.1. Identificar, describir e explicar o 

marco histórico en que se desenvolven as 

civilizacións grega e romana. 

B2.2. Coñecer as principais 

características de cada período da historia 

de Grecia e Roma, e saber situar nun eixe 

cronolóxico feitos históricos. 

B3.2. Coñecer os mitos e os heroes 

grecolatinos, e establecer semellanzas e 

diferenzas entre os mitos e os heroes antigos 

e os actuais. 

B4.5. Coñecer e saber localizar os 

principais monumentos clásicos do 

patrimonio español e europeo. 

B6.1. Coñecer a existencia de diversos 

tipos de escritura, distinguilos e comprender 

as súas funcións. 

B6.2. Coñecer a orixe do alfabeto e 

distinguir os tipos de alfabetos usados na 

actualidade. 

B6.7. Distinguir e identificar latinismos, 

cultismos, semicultismos e termos 

patrimoniais. 

B7.4. Realizar traballos de investigación 

sobre a pervivencia da civilización clásica 

na contorna, utilizando as tecnoloxías 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. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B1.1. Marco xeográfico das civilizacións 

grega e romana. 

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. 

B6.2. Orixe do alfabeto. O alfabeto grego 

B1.1. Localizar nun mapa fitos 

xeográficos e enclaves concretos relevantes 

para o coñecemento 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. 

B2.2. Coñecer as principais 
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e o alfabeto romano. 

B6.3. As linguas do mundo. O 

indoeuropeo e as súas familias lingüísticas. 

B6.7. Principais regras de evolución 

fonética do latín ao galego e ao castelán. 

B6.8. Léxico grecolatino na linguaxe 

científica e técnica. 

características de cada período da historia 

de Grecia e Roma, e saber situar nun eixe 

cronolóxico feitos históricos. 

B6.3. Recoñecer a presenza de elementos 

dos alfabetos grego e latino nos alfabetos 

actuais. 

B6.4. Coñecer a orixe común das linguas 

indoeuropeas. 

B6.8. Facer evolucións desde o latín ao 

galego e ao castelán, tendo en conta os 

fenómenos fonéticos. 

B6.9. Coñecer e utilizar con propiedade 

terminoloxía científico-técnica de orixe 

grecolatina. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en simesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade 
para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B2.1. Marco histórico da civilización 

grega: das civilizacións minoica e 

micénica ao mundo helenístico.  

B2.2. Marco histórico da 

civilizaciónromana: Monarquía, República e 

Imperio. 

B5.2. Sociedade en Grecia e Roma: 

clases sociais. 

B2.2. Coñecer as principais 

características de cada período da historia 

de Grecia e Roma, e saber situar nun eixe 

cronolóxico feitos históricos. 

B5.2. Coñecer as características e a 

evolución das clases sociais en Grecia e 

Roma. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na linguacastelá, textos e mensaxes complexas, e 
iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B5.2. Sociedade en Grecia e Roma: clases 

sociais. 

B6.5. Composición e derivación culta de 

orixe grega e latina. 

B6.9. Presenza das linguas clásicas nas 

linguas modernas. 

B5.2. Coñecer as características e a 

evolución das clases sociais en Grecia e 

Roma. 

B6.6. Identificar a orixe grecolatina do 

léxico das linguas de España e doutras 

linguas modernas. 

B6.10. Constatar o influxo das linguas 

clásicas en linguas non derivadas delas. 

i) Comprender e expresarse nunhaoumáislinguasestranxeiras de maneira apropiada.  

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Non procede Non procede 

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outraspersoas, 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. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B3.3. Relixión grega. 

B4.1. Fundamentos da arte clásica. 

B3.3. Coñecer e comparar as 

características da relixiosidade e da relixión 
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B4.2. Arquitectura en Grecia e Roma: 

tipos de edificios e ordes arquitectónicas. 

B4.3. Escultura en Grecia e Roma: 

etapas, estilos e temáticas. 

B4.4. Enxeñería romana: obras públicas e 

urbanismo. Vías romanas. 

B6.4. As linguas romances. 

B6.7. Principais regras de evolución 

fonética do latín ao galego e ao castelán. 

B6.10. Xéneros literarios grecolatinos: 

autores e obras principais. 

B6.10. Xéneros literarios grecolatinos: 

autores e obras principais. 

B.7.1. Civilización grecolatina nas artes e 

na organización social e política actual. 

B7.2. Mitoloxíae temas lexendariosnas 

manifestacións artísticas actuais. 

B7.3. Historia de Grecia e Roma e a súa 

presenza no noso país. 

grega coas actuais. 

B4.1. Coñecer as características 

fundamentais da arte clásica e relacionar 

manifestacións artísticas actuais cos seus 

modelos clásicos. 

B4.2. Identificar as características máis 

salientables da arquitectura grecorromana en 

relación cos edificios máis singulares. 

B4.3. Coñecer as manifestacións 

escultóricas da arte grega e romana ao longo 

da Antigüidade e identificar a súa temática. 

B4.4. Coñecer as creacións urbanísticas 

romanas, así como a súa rede viaria. 

B6.5. Identificar as linguas europeas 

romances e non romances, e localizalas nun 

mapa. 

B6.8. Facer evolucións desde o latín ao 

galego e ao castelán, tendo en conta os 

fenómenos fonéticos. 

B6.11. Coñecer as principais 

características dos xéneros literarios 

grecolatinos e a súa influencia na literatura 

posterior. 

B6.12. Coñecer os fitos esenciais das 

literaturas grega e latina como base literaria 

da cultura europea e occidental. 

B7.1. Recoñecer a presenza da 

civilización clásica nas artes e na 

organización social e política. 

B7.2. Coñecer a pervivencia da mitoloxía 

e os temas lexendariosnas manifestacións 

artísticas actuais. 

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. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outraspersoas, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e 
saúdecorporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvementopersoal e social. 

Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súadiversidade. 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 súamellora. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

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. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e 
representación. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
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B.7.1. Civilización grecolatina nas artes e 

na organización social e política actual. 

B7.2. Mitoloxíae temas lexendariosnas 

manifestacións artísticas actuais. 

B7.1. Recoñecer a presenza da 

civilización clásica nas artes e na 

organización social e política. 

B7.2. Coñecer a pervivencia da mitoloxía 

e os temas lexendariosnas manifestacións 

artísticas actuais. 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na súa 
conservación e na súamellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo 
actitudes de interese e respecto cara aoexerciciodestedereito. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

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. Marco histórico da civilización 

grega: das civilizacións minoica e 

micénica ao mundo helenístico.  

B2.2. Marco histórico da civilización 

romana: Monarquía, República e Imperio. 

B3.2. Mitos grecolatinos. Os heroes. 

B3.3. Relixión grega. 

B4.4. Enxeñería romana: obras públicas e 

urbanismo. Vías romanas. 

B4.5. Herdanza clásica no patrimonio 

artístico. 

B5.2. Sociedade en Grecia e Roma: clases 

sociais. 

B5.3. A familia en Grecia e Roma. 

B5.5. Os espectáculos públicos en Grecia 

e Roma. 

B6.3. As linguas do mundo. O 

indoeuropeo e assúas familias lingüísticas. 

B6.4. As linguas romances. 

B6.5. Composición e derivación culta de 

orixe grega e latina. 

B6.6. Latinismos, palabras patrimoniais, 

cultismos e semicultismos. 

B6.7. Principais regras de evolución 

fonética do latín ao galego e ao castelán. 

B6.9. Presenza das linguas clásicas nas 

linguas modernas. 

B.7.1. Civilización grecolatina nas artes e 

na organización social e política actual. 

B7.2. Mitoloxíae temas lexendariosnas 

manifestacións artísticas actuais. 

B7.3. Historia de Grecia e Roma e a súa 

presenza no noso país. 

B2.1. Identificar, describir e explicar o 

marco histórico en que se desenvolven as 

civilizacións grega e romana. 

B2.2. Coñecer as principais 

características de cada período da historia de 

Grecia e Roma, e saber situar nun eixe 

cronolóxico feitos históricos. 

B2.3. Coñecer as características 

fundamentais da romanización de Hispania e 

Gallaecia. 

B3.2. Coñecer os mitos e os heroes 

grecolatinos, e establecer semellanzas e 

diferenzas entre os mitos e os heroes antigos 

e os actuais. 

B3.3. Coñecer e comparar as 

características da relixiosidade e da relixión 

grega coas actuais. 

B4.4. Coñecer as creacións urbanísticas 

romanas así como a súa rede viaria. 

B4.5. Coñecer e saber localizar os 

principais monumentos clásicos do 

patrimonio español e europeo. 

B5.2. Coñecer as características e a 

evolución das clases sociais en Grecia e 

Roma. 

B5.3. Coñecer a composición da familia e 

os papeis asignados aos seus membros. 

B5.6. Relacionar e establecer semellanzas 

e diferenzas entre as manifestacións 

deportivas da Grecia Clásica e as actuais. 

B6.4. Coñecer a orixe común das linguas 

indoeuropeas. 

B6.5. Identificar as linguas europeas 

romances e non romances, e localizalas nun 

mapa. 

B6.6. Identificar a orixe grecolatina do 

léxico das linguas de España e doutras 

linguas modernas. 

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

patrimoniais. 

B6.8. Facer evolucións desde o latín ao 

galego e ao castelán, tendo en conta os 

fenómenos fonéticos. 

B6.10. Constatar o influxo das linguas 

clásicas en linguas non derivadas delas. 

B7.1. Recoñecer a presenza da 

civilización clásica nas artes e na 

organización social e política. 

B7.2. Coñecer a pervivencia da mitoloxía 

e os temas lexendariosnas manifestacións 

artísticas actuais. 

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. 

 

 

 

 
 

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 
outraslinguas, en especial coas pertencentes á comunidadelusófona. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B1.1. Marco xeográfico das civilizacións 

grega e romana. 

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. 

B6.3. As linguas do mundo. O 

indoeuropeo e as súas familias lingüísticas. 

B6.4. As linguas romances. 

B6.5. Composición e derivación culta de 

orixe grega e latina. 

B6.6. Latinismos, palabras patrimoniais, 

cultismos e semicultismos. 

B6.7. Principais regras de evolución 

fonética do latín ao galego e ao castelán. 

B6.9. Presenza das linguas clásicas nas 

linguas modernas. 

B1.1. Localizar nun mapa fitos 

xeográficos e enclaves concretos relevantes 

para o coñecemento 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. 

B2.3. Coñecer as características 

fundamentais da romanización de Hispania e 

Gallaecia. 

B6.4. Coñecer a orixe común das linguas 

indoeuropeas 

B6.5. Identificar as linguas europeas 

romances e non romances, e localizalas nun 

mapa. 

B6.6. Identificar a orixe grecolatina do 

léxico das linguas de España e doutras 

linguas modernas. 

B6.7. Distinguir e identificar latinismos, 

cultismos, semicultismos e termos 

patrimoniais. 

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

fenómenos fonéticos. 

B6.10. Constatar o influxo das linguas 

clásicas en linguas non derivadas delas. 

4. Concreción de cada estándar de aprendizaxe avaliable: 

Estándares de aprendizaxe avaliable 

 Segundo o RD 1105/2014,  no seu artigo 2, define os estándares de aprendizaxe avaliables como especificacións dos criterios de avaliación que 
permiten definir os resultados de aprendizaxe e que concretan o que o estudante debe saber, comprender e saber facer en cada disciplina. Deben ser 
observables, medibles e avaliables, e permitir graduar o rendemento ou o logro alcanzado. Deben contribuír a facilitar o deseño de probas 
estandarizadas comparables. 

 O Artigo 13 da Resolución do 27 de xullo de 2015 establece que as programacións didácticas deberán concretar, para cada estándar de aprendizaxe, 
a temporalización, o grao mínimo de consecución para superar a materia e o procedemento e os instrumentos de avaliación. 

Concreción de cada estándar de aprendizaxe avaliable: temporalización, grao mínimo de consecución para superar a materia e 
procedementos e instrumentos de avaliación. 

 

ESTÁNDARES DE ÁREA 

 

 

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

B
lo

q
u
e
 1

. 
X

e
o
g
ra

fí
a
 

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. 

 
x 

 
x 

          

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. 

 
x 

 
x 

          

B
lo

q
u
e
 2

. 
H

is
to

ri
a
 

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. 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

       

CCB2.2.1. Distingue con precisión 

as etapas da historia de Grecia e 

Roma, nomeando e situando no 

tempo os principais fitos asociados 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 
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a cada unha delas. 

CCB2.2.2. Explica o proceso de 

transición que se produce entre as 

etapas da historia de Grecia e 

Roma, describindo as 

circunstancias que interveñen no 

paso de unhas a outras. 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

     

CCB2.2.3. Elabora eixes 

cronolóxicos en que se representen 

fitos históricos salientables, 

consultando ou non fontes de 

información. 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

     

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. 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

     

CCB2.3.1. Explica a romanización 

de Hispania e Gallaecia, 

describindo as súas causas e 

delimitando as súas fases. 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

     

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. 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

     

B
lo

q
u
e
 3

. 
M

it
o
lo

x
ía

 

CCB3.1.1. Pode nomear coa súa 

denominación grega e latina os 

principais deuses e heroes da 

mitoloxía grecolatina, sinalando os 

trazos que os caracterizan, os seus 

atributos e o seu ámbito de 

influencia, explicando a súa 

xenealoxía e establecendo as 

relacións entre os diferentes 

deuses. 

     
x 

 
x 

 
x 

 
x 

    

CCB3.2.1. Identifica dentro do 

imaxinario mítico deuses, 

semideuses e heroes, e explica os 

principais aspectos que os 

diferencian. 

     
x 

 
x 

 
x 

 
x 

    

CCB3.2.2. Sinala semellanzas e 

diferenzas entre os mitos da 

antigüidade clásica e os 

pertencentes a outras culturas, 

     
x 

 
x 

 
x 

 
x 
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comparando o seu tratamento na 

literatura ou na tradición relixiosa. 

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. 

     
x 

 
x 

 
x 

 
x 

    

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. 

     
x 

 
x 

 
x 

 
x 

    

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. 

     
x 

 
x 

 
x 

 
x 

    

CCB3.4.1. Distingue a relixión 

oficial de Roma dos cultos 

privados, e explica os trazos que 

lles son propios. 

     
x 

 
x 

 
x 

 
x 

    

B
lo

q
u
e
 4

. 
A

rt
e
 

CCB4.1.1. Recoñece os trazos 

básicos da arte clásica nas 

manifestacións artísticas antigas e 

actuais. 

       
x 

 
x 

 
x 

 
x 

  

CCB4.1.2. Realiza eixes 

cronolóxicos e sitúa neles aspectos 

relacionados coa arte grecolatina, 

asociándoos a outras 

manifestacións culturais ou a fitos 

históricos. 

       
x 

 
x 

 
x 

 
x 

  

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. 

       
x 

 
x 

 
x 

 
x 

  

CCB4.3.1. Recoñece esculturas 

gregas e romanas en imaxes, 

       
x 

 
x 

 
x 

 
x 
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encádraas nun período histórico e 

identifica nelas motivos 

mitolóxicos, históricos ou culturais. 

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 desenvolve 

       
x 

 
x 

 
x 

 
x 

  

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. 

       
x 

 
x 

 
x 

 
x 

  

 

 

B
lo

q
u
e
 5

. 
S

o
c
ie

d
a
d
e
 e

 v
id

a
 c

o
ti
á
 

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. 

   
x 

 
x 

     
x 

 
x 

 
x 

 
x 

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. 

   
x 

 
x 

     
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 CCB5.2.2. Describe as principais 

características e a evolución dos 

grupos que compoñen as 

sociedades grega e romana. 

   
x 

 
x 

     
x 

 
x 

 
x 

 
x 

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. 

   
x 

 
x 

     
x 

 
x 

 
x 

 
x 

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. 

   
x 

 
x 

     
x 

 
x 

 
x 

 
x 

CCB5.4.2. Identifica e describe 

formas de traballo e relaciónaas cos 

   
x 

 
x 

     
x 

 
x 

 
x 

 
x 
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coñecementos científicos e técnicos 

da época, e explica a súa influencia 

no progreso da cultura occidental. 

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. 

   
x 

 
x 

     
x 

 
x 

 
x 

 
x 

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. 

   
x 

 
x 

     
x 

 
x 

 
x 

 
x 

B
lo

q
u
e
 6

. 
L
in

g
u
a
 e

 l
it
e
ra

tu
ra

 

CCB6.1.1. Recoñece tipos de 

escritura, clasifícaos consonte súa 

natureza e a súa función, e describe 

os trazos que os distinguen. 

         
x 

 
x 

 
x 

 
x 

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. 

         
x 

 
x 

 
x 

 
x 

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. 

         
x 

 
x 

 
x 

 
x 

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. 

         
x 

 
x 

 
x 

 
x 

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 

         
x 

 
x 

 
x 

 
x 
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existente entre elas. 

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. 

         
x 

 
x 

 
x 

 
x 

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. 

         
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 CCB6.6.2. Explica o significado de 

palabras a partir da súa 

descomposición e da análise 

etimolóxica das súas partes. 

         
x 

 
x 

 
x 

 
x 

CCB6.7.1. Identifica e diferencia 

con seguridade cultismos, 

semicultismos e termos 

patrimoniais, en relación co termo 

de orixe sen, necesidade de 

consultar dicionarios nin outras 

fontes de información. 

         
x 

 
x 

 
x 

 
x 

CCB6.7.2. Coñece o significado 

das principais locucións latinas de 

uso actual. 

         
x 

 
x 

 
x 

 
x 

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. 

         
x 

 
x 

 
x 

 
x 

CCB6.8.2. Realiza evolucións do 

latín ao galego e ao castelán 

aplicando as regras fonéticas de 

evolución. 

         
x 

 
x 

 
x 

 
x 

CCB6.9.1. Explica a partir da súa 

etimoloxía termos de orixe 

grecolatina propios da linguaxe 

científico-técnica e sabe usalos con 

propiedade. 

         
x 

 
x 

 
x 

 
x 

CCB6.10.1. Demostra o influxo do 

latín e o grego sobre as linguas 

modernas servíndose de exemplos 

para ilustrar o mantemento nestas 

         
x 

 
x 

 
x 

 
x 
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de elementos léxicos morfolóxicos 

e sintácticos herdados das 

primeiras. 

CCB6.11.1. Describe as 

características esenciais dos 

xéneros literarios grecolatinos e 

recoñece a súa influencia na 

literatura posterior. 

         
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 CCB6.12.1. Nomea aos autores 

máis representativos da literatura 

grecolatina, encádraos no seu 

período histórico e cita as súas 

obras máis coñecidas. 

         
x 

 
x 

 
x 

 
x 

B
lo

q
u
e
 7

. 
P

e
rv

iv
e
n
c
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a
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c
tu

a
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a
d
e
 

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. 

         
x 

 
x 

 
x 

 
x 

CCB7.2.1. Demostra a pervivencia 

da mitoloxía e os temas lexendarios 

mediante exemplos de 

manifestacións artísticas 

contemporáneas nas que están 

presentes estes motivos. 

         
x 

 
x 

 
x 

 
x 

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. 

         
x 

 
x 

 
x 

 
x 

B7.4.1. Utiliza as tecnoloxías da 

información e acomunicación para 

recabar información e realizar 

traballos de investigación acerca da 

pervivencia da civilización clásica 

na nosa cultura. 

         
x 

 
x 

 
x 

 
x 
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4.2. Concreción dos procedementos e instrumentos de avaliación 

 

CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

 

INSTRUMENTOS 

DE AVALIACIÓN 

Bloque 1. Xeografía 

B1.1. Localizar nun mapa 

fitos xeográficos e 

enclaves concretos 

relevantes para o 

coñecemento das 

civilizacións grega e 

romana. 

CCB1.1.1. Sinala sobre un mapa 

o marco xeográfico en que se 

sitúan en distintos períodos as 

civilizacións grega e romana, 

delimitando o seu ámbito de 

influencia, establecendo 

conexións con outras culturas 

próximas e situando con precisión 

puntos xeográficos, cidades ou 

restos arqueolóxicos coñecidos 

pola súa relevancia histórica. 

 

 Rexistros. 

 Caderno de clase/ 

aula virtual.  

 Cuestionario.  

 

 

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. 

 Rexistros. 

 Caderno de clase/ 

aula virtual.  

 Cuestionario.  

 Proba escrita 

 

Bloque 2. Historia 

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. 

 

 Rexistros. 

 Caderno de clase/ 

aula virtual.  

 Cuestionario.  

 Proba escrita 

 

 

 

 

 

 

 

B2.2. Coñecer as principais 

características de cada período 

da historia de Grecia e Roma, e 

saber situar nun eixe 

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. 

 

 

 

 Caderno de clase/ 

aula virtual.  

 Proba escrita.   

 

 

CCB2.2.2. Explica o 

proceso de transición que se 

produce entre as etapas da 

historia de Grecia e Roma, 

 

 Rexistros. 

 Caderno de clase/ 

aula virtual.  
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cronolóxico feitos históricos. describindo as 

circunstancias que 

interveñen no paso de 

unhas a outras. 

 Cuestionario.  

 Proba escrita 

 

CCB2.2.3. Elabora eixes 

cronolóxicos en que se 

representen fitos históricos 

salientables, consultando ou 

non fontes de información. 

 

 Caderno de clase.  

 Proba escrita 

 Aula virtual 

 

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. 

 

 

 

 

 Caderno de clase/ 

aula virtual.  

 Proba escrita 

 

B2.3. Coñecer as características 

fundamentais da romanización 

de Hispania e Gallaecia. 

CCB2.3.1. Explica a 

romanización de Hispania e 

Gallaecia, describindo as 

súas causas e delimitando 

as súas fases. 

 Caderno de clase/ 

aula virtual.  

 Proba escrita 

 

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. 

 Caderno de clase/ 

aula virtual.  

  

 Proba escrita 

 

Bloque 3. Mitoloxía 

B3.1. Coñecer os principais 

deuses da mitoloxía 

grecolatina. 

CCB3.1.1. Pode nomear 

coa súa denominación 

grega e latina os principais 

deuses e heroes da 

mitoloxía grecolatina, 

sinalando os trazos que os 

caracterizan, os seus 

atributos e o seu ámbito de 

influencia, explicando a súa 

xenealoxía e establecendo 

as relacións entre os 

diferentes deuses. 

 

 

 

 

 

 Caderno de clase/ 

aula virtual.  

 Proba escrita.  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 Proba escrita.  

 

 

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 Caderno de clase/ 

aula virtual.  

 Proba escrita.  

 

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. 

 

 Caderno de clase/ 

aula virtual.  

 Proba escrita.  

 

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. 

 

 

 Análises de textos 

  Caderno de clase/ 

aula virtual.  

  

 Cuestionario.  

 Proba escrita.  

 

B3.4. Explicar os fundamentos CCB3.4.1. Distingue a  
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da relixiosidade romana e 

distinguir a relixión oficial das 

manifestacións do culto privado. 

relixión oficial de Roma 

dos cultos privados, e 

explica os trazos que lles 

son propios. 

 Análises de textos.  

 Caderno de clase/ 

aula virtual.  

 Cuestionario.  

 Proba escrita.  

 

 

Bloque 4. Arte 

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. 

 Caderno de clase/ 

aula virtual.  

 Cuestionario.  

 Proba escrita.  

 

CCB4.1.2. Realiza eixes 

cronolóxicos e sitúa neles 

aspectos relacionados coa arte 

grecolatina, asociándoos a outras 

manifestacións culturais ou a fitos 

históricos. 

 

 Caderno de clase/ 

aula virtual.  

 Cuestionario.  

 Proba escrita.  

 

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. 

 

 Caderno de clase/ 

aula virtual.  

 Cuestionario.  

 Proba escrita.  

 

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. 

 Caderno de clase/ 

aula virtual.  

 Cuestionario.  

 Proba escrita.  

 

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. 

 

 

 Caderno de clase/ 

aula virtual.  

 Cuestionario.  

 Proba escrita.  

 

B4.5. Coñecer e saber 

localizar os principais 

monumentos clásicos do 

patrimonio español e 

europeo. 

CCB4.5.1. Localiza nun mapa os 

principais monumentos clásicos 

do patrimonio español e europeo, 

identificando a partir de 

elementos concretos o seu estilo e 

súa cronoloxía aproximada. 

 

 Caderno de clase/ 

aula virtual.  

 Cuestionario.  

 



IES O Ribeiro     Curso 2018-2019 

 

Páxina 30 de 48 

 

Bloque 5. Sociedade e vida cotiá 

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. 

 

 

 

 Rexistros. 

 Caderno de clase/ 

aula virtual.  

 Cuestionario.  

 Proba escrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

.  

 

 Caderno de clase/ 

aula virtual.  

 Cuestionario.  

 Proba escrita.  

 

CCB5.2.2. Describe 

as principais 

características e a 

evolución dos grupos 

que compoñen as 

sociedades grega e 

romana. 

 

 

 

 Caderno de clase/ 

aula virtual.  

 Proba escrita.   

 

 

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. 

 

 Rexistros. 

 Caderno de clase/ 

aula virtual.  

 Cuestionario.  

 Proba escrita 

 

 

 

 

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. 

 

 Caderno de clase/ 

aula virtual.  

 Proba escrita 

 

CCB5.4.2. Identifica e 

describe formas de traballo 

e relaciónaas cos 
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coñecementos científicos e 

técnicos da época, e explica 

a súa influencia no progreso 

da cultura occidental. 

 Caderno de clase/ 

aula virtual.  

 Proba escrita 

 

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. 

 

 

 

 Caderno de clase/ 

aula virtual.  

 Proba escrita 

 

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. 

 

 

 

 

 Caderno de clase/ 

aula virtual.  

 Proba escrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bloque 6. Lingua e Literatura 

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. 

 

 Caderno de clase/ 

aula virtual.  

 Proba escrita.  

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. 

 

 

 

 Proba escrita.  

 Caderno de clase/ 

aula virtual.  

 

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 

 

 

 

 Caderno de clase/ 

aula virtual.  
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presenza de determinados 

elementos tomados dos 

primeiros. 

 Proba escrita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

  Caderno de clase/ 

aula virtual.  

 Cuestionario.  

 Proba escrita.  

 

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. 

 

 

 

 Caderno de clase/ 

aula virtual.  

 Cuestionario.  

 Proba escrita.  

 

B6.5. Identificar as linguas 

europeas romances e non 

romances, e localizalas nun 

mapa. 

CCB6.5.1. Identifica as 

linguas que se falan en 

Europa e en España, 

diferenciando pola súa 

orixe as romances e as non 

romances, e delimita nun 

mapa as zonas onde se 

utilizan. 

 

 

  Caderno de clase/ 

aula virtual.  

 Cuestionario.  

 Proba escrita.  

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

  Caderno de clase/ 

aula virtual.  

 Cuestionario.  

 Proba escrita.  

 

CCB6.6.2. Explica o 

significado de palabras a 

partir da súa 

descomposición e da 

análise etimolóxica das súas 

partes. 

 

 

  Caderno de clase/ 

aula virtual.  

 Cuestionario.  

 Proba escrita.  

 

 CCB6.7.1. Identifica e 

diferencia con seguridade 
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B6.7. Distinguir e identificar 

latinismos, cultismos, 

semicultismos e termos 

patrimoniais. 

cultismos, semicultismos e 

termos patrimoniais, en 

relación co termo de orixe 

sen, necesidade de 

consultar dicionarios nin 

outras fontes de 

información. 

  Caderno de clase/ 

aula virtual.  

 Cuestionario.  

 Proba escrita.  

 

CCB6.7.2. Coñece o 

significado das principais 

locucións latinas de uso 

actual. 

 

  Caderno de clase/ 

aula virtual.  

 Cuestionario.  

 Proba escrita.  

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

  Caderno de clase/ 

aula virtual.  

 Cuestionario.  

 Proba escrita.  

 

CCB6.8.2. Realiza 

evolucións do latín ao 

galego e ao castelán 

aplicando as regras 

fonéticas de evolución. 

 

  Caderno de clase/ 

aula virtual.  

 Cuestionario.  

 Proba escrita.  

 

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. 

 Caderno de clase/ 

aula virtual.  

 Cuestionario.  

 Proba escrita.  

 

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. 

 

 

 Caderno de clase/ 

aula virtual.  

 Cuestionario.  

 Proba escrita.  

 

B6.11. Coñecer as principais 

características dos xéneros 

literarios grecolatinos e a súa 

influencia na literatura posterior. 

CCB6.11.1. Describe as 

características esenciais dos 

xéneros literarios 

grecolatinos e recoñece a 

súa influencia na literatura 

 

 Caderno de clase/ 

aula virtual.  

 Cuestionario.  

 Proba escrita.  
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posterior.  

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. 

 

  Caderno de clase/ 

aula virtual.  

 Cuestionario.  

 Proba escrita.  

 

 

Bloque 7. Pervivencia na actualidade 

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.  

 

 Caderno de clase/ 

aula virtual.  

 Cuestionario.  

 Proba escrita.  

 

B7.2. Coñecer a 

pervivencia da mitoloxía e 

os temas lexendarios nas 

manifestacións artísticas 

actuais. 

CCB7.2.1. Demostra a pervivencia 

da mitoloxía e os temas lexendarios 

mediante exemplos de 

manifestacións artísticas 

contemporáneas nas que están 

presentes estes motivos.  

 

 Caderno de clase/ 

aula virtual.  

 Cuestionario.  

 Proba escrita.  

 

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.  

 

 Caderno de clase/ 

aula virtual.  

 Cuestionario.  

 Proba escrita.  

 

B7.4. Realizar traballos de 

investigación sobre a 

pervivencia da 

civilización clásica na 

contorna, utilizando as 

tecnoloxías da 

información e a 

comunicación. 

CCB7.4.1. 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. 

 

 

 Caderno de clase/ 

aula virtual.  

 Cuestionario.  

 Proba escrita.  
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4.3. Grao mínimo de consecución dos estándares. 

 

B1.1. Localizar nun mapa fitos xeográficos e enclaves concretos relevantes para o 

coñecemento das civilizacións grega e romana. 

 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Non o fai o faino moi 

insuficientemente. 

Faino con dificultades Faino frecuentemente e 

con alto grao de 

aptitude 

Manifesta 

habitualmente unha 

forte capacidade de 

observación. 

 

B1.2. Describir os marcos xeográficos en que se desenvolven as civilizacións grega e 

romana ao longo da súa historia. 

 

 INSUFICIENTE  SUFICIENTE  BEN-NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Non ou de xeito moi 

confuso 

Compréndeo 

parcialmente. 

Manifesta un grao  

elevado de comprensión 

e identificación. 

Compréndeo e 

identifica claramente as 

estratexias. 

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

civilizacións grega e romana. 

 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Non o fai ou manifesta 

unha clara confusión. 

Faino con certas 

dificultades de 

xerarquización dos 

contidos 

Faino con unha 

crecente claridade. 

Faino sistematicamente 

de xeito claro e 

correcto. 

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

Roma, e saber situar nun eixe cronolóxico feitos históricos. 

 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Interprétaos con severas 

dificultades e / ou 

amosa un claro 

desinterese.  

Interprétaos so 

parcialmente e de 

maneira non exenta de 

dificultades 

Manifesta certa 

habilidade. 

Amosa unha alta 

capacidade  de 

interpretación. 

 

B2.3. Coñecer as características fundamentais da romanización de Hispania e 

Gallaecia. 

 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Manifesta unha 

deficiente capacidade 

de atención e / ou de 

identificación dos 

elementos estruturais. 

A súa capacidade de 

observación e análise e 

irregular e parcial. 

Manifesta unha clara 

vontade de observación 

e certa capacidade de 

identificación des 

elementos formais e 

conceptuais mais 

salientables. 

Amosa unha gran 

capacidade de 

observación e de 

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

 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Manifesta un claro 

déficit de coñecemento. 

Coñéceos e valóraos 

con dificultades e 

parcialmente 

Amosa un coñecemento 

progresivo. 

A súa competencia é 

moi alta. 

 

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

entre os mitos e os heroes antigos e os actuais. 

 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Non os recoñece ou non 

os diferencia. 

Recoñéceos en 

ocasións. 

Con moita frecuencia. Sempre os recoñece e 

diferencia. 

 

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

actuais. 

 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Non os entende. En ocasións. Con unha certa 

frecuencia. 

A miúdo. 

 

B3.4. Explicar os fundamentos da relixiosidade romana e distinguir a relixión oficial 

das manifestacións do culto privado. 

 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESAÍNTE 

As súas interpretacións 

son confusas. 

As súas interpretacións 

son bastante 

superficiais. 

As súas interpretacións 

son bastante completas. 

Faino de xeito rigoroso 

e sistemático. 

 

 

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

manifestacións artísticas actuais cos seus modelos clásicos. 

 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Non os recoñece ou non 

os diferencia. 

Recoñéceos en 

ocasións. 

Con moita frecuencia. Sempre os recoñece e 

diferencia. 

 

B4.2. Identificar as características máis salientables da arquitectura grecorromana en 

relación cos edificios máis singulares. 

 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Non os recoñece ou 

non os diferencia. 

Recoñéceos en 

ocasións. 

Con moita frecuencia. Sempre os recoñece e 

diferencia. 
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B4.3. Coñecer as manifestacións escultóricas da arte grega e romana ao longo da 

Antigüidade e identificar a súa temática. 

 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Non os recoñece ou 

non os diferencia. 

Recoñéceos en 

ocasións. 

Con moita frecuencia. Sempre os recoñece e 

diferencia. 

 

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

 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESAÍNTE 

As súas interpretacións 

son confusas. 

As súas interpretacións 

son bastante 

superficiais. 

As súas interpretacións 

son bastante completas. 

Faino de xeito rigoroso 

e sistemático. 

 

B4.5. Coñecer e saber localizar os principais monumentos clásicos do patrimonio 

español e europeo. 

 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Non o fai ou moi 

ocasionalmente. 

Localiza algúns. Localiza case todos. Localizaos todos. 

 

B5.1. Coñecer as características das principais formas de organización política 

presentes no mundo clásico, e establecer semellanzas e diferenzas entre elas. 

 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Non os recoñece ou 

non os diferencia. 

Recoñéceos en 

ocasións. 

Con moita frecuencia. Sempre os recoñece e 

diferencia. 

 

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

 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Non. A súa capacidade 

de interpretación e moi 

rudimentaria e confusa 

Amosa certa capacidade  

de interpretación pero 

sen atender a matices e 

dificultades nos seus 

procesos de inferencia. 

A súa capacidade de 

interpretación, 

inferencia e avaliación 

crítica é moi salientable 

e / ou mellora 

progresivamente 

Manifesta unha alta 

competencia dedutiva. 

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

 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Non. A súa capacidade 

de interpretación e moi 

rudimentaria e confusa 

Amosa certa capacidade  

de interpretación pero 

sen atender a matices e 

dificultades nos seus 

procesos de inferencia. 

A súa capacidade de 

interpretación, 

inferencia e avaliación 

crítica é moi salientable 

e / ou mellora 

progresivamente 

Manifesta unha alta 

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

 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Non o fai ou con un 

marcado grao de 

confusión. 

Faino parcialmente, non 

sen dificultades e erros. 

Faino con regularidade. Amosa unha alta 

capacidade de 

identificación. 

 

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

 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Non o fai ou moi 

confusamente 

Faino so parcialmente. Faino con regularidade 

e progresiva mellora. 

Amosa unha alta 

capacidade. 

 

B5.6. Relacionar e establecer semellanzas e diferenzas entre as manifestacións 

deportivas da Grecia Clásica e as actuais. 

 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Non. Ás veces. Con certa frecuencia. Habitualmente. 

 

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

súas funcións. 

 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Non ou de forma moi 

errática e confusa. 

Si, máis con 

dificultades. 

Apréciase unha clara 

vontade por aportar a 

súa interpretación 

persoal. 

Faino habitualmente e 

con un destacado grao 

de perspicacia. 

 

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

actualidade. 

 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Non ou fai 

habitualmente. 

Normalmente si. Case sempre. Sempre. 

 

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

actuais. 

 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Non ou fai 

habitualmente. 

Normalmente si. Case sempre. Sempre. 

 

B6.4. Coñecer a orixe común das linguas indoeuropeas. 
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INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Non ou fai 

habitualmente. 

Normalmente si. Case sempre. Sempre. 

 

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

 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Non ou fai 

habitualmente. 

Normalmente si. Case sempre. Sempre. 

 

 

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

modernas. 

 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Non ou fai 

habitualmente. 

Normalmente si. Case sempre. Sempre. 

 

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

patrimoniais. 

 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Non ou usa un número 

moi pobre dos mesmos. 

Utilízaos 

frecuentemente pero 

amosa dificultades. 

Amosa un grao de 

integración progresiva e 

salientable de este tipo 

de elementos nos seus 

discursos. 

Válese dun gran 

número deles e utilízaos 

dunha maneira moi 

axeitada. 

 

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

fenómenos fonéticos. 

 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Non ou fai 

habitualmente. 

Normalmente si. Case sempre. Sempre. 

 

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

grecolatina. 

 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Non ou fai 

habitualmente. 

Normalmente si. Case sempre. Sempre. 

 

B6.10. Constatar o influxo das linguas clásicas en linguas non derivadas delas. 
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INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Non ou fai 

habitualmente. 

Normalmente si. Case sempre. Sempre. 

 

B6.11. Coñecer as principais características dos xéneros literarios grecolatinos e a súa 

influencia na literatura posterior. 

 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Non ou fai 

habitualmente. 

Normalmente si. Case sempre. Sempre. 

 

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

cultura europea e occidental. 

 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Non ou moi pouco.  Só en ocasións. Con certa frecuencia Moi a miúdo. 

 

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

política. 

 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Non as recoñece ou 

faino de modo 

insuficiente 

Faino parcialmente. Faino habitualmente 

ben. 

Faino con claridade. 

 

B7.2. Coñecer a pervivencia da mitoloxía e os temas lexendarios nas manifestacións 

artísticas actuais. 

 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Non recoñece con 

claridade os trazos. 

Recoñéceos de forma 

irregular.  

Manifesta un alto grao 

de recoñecemento dos 

trazos. 

Manifesta un altísimo 

grao de recoñecemento 

dos trazos. 

 

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. 

 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Non ou moi 

erraticamente. 

Faino con dificultades . Faino 

fundamentalmente ben. 

Faino sistematicamente 

ben. 

 

B7.4. Realizar traballos de investigación sobre a pervivencia da civilización clásica na 

contorna, utilizando as tecnoloxías da información e a comunicación. 
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INSUFICIENTE SUFICIENTE BEN-NOTABLE SOBRESAÍNTE 

Non ou con multitude 

de erros 

Faino con dificultades . Faino 

fundamentalmente ben. 

Faino sistematicamente 

ben. 
 

5. Concrecións metodolóxicas 

Concrecións metodolóxicas 

         As actividades que se desenvolvan - baseadas no enfoque metodolóxico por tarefas e 

mediante a combinación de procedementos indutivos e dedutivos segundo a situación 

concreta o demande-  han de permitir ao profesor avaliar en cada momento o proceso de 

aprendizaxe de cada alumno: actividades para detectar a situación da que parte, actividades 

para valorar a asimilación de estratexias e coñecementos, actividades para verificar, ao 

final das unidades, o nivel adquirido polo alumno e actividades de autoavaliación. Todo 

isto  dentro do concepto de AVALIACIÓN CONTINUA, especialmente relevante aquí 

pola esixencia de recoñecer puntualmente e detectar con celeridade as deficiencias na 

asimilación das aprendizaxes que o alumnado presente, e AVALIACIÓN FINAL ou 

SUMATIVA, na que se valora o traballo desenvolvido ao longo do curso, coa consecuente 

adquisición de capacidades e competencias e o contraste das mesmas cos obxectivos de 

etapa e área. Debido ás dificultades de aprendizaxe dos alumnos e ao carácter instrumental  

de boa parte dos contidos desenvolvidos, debe insistirse, do mesmo xeito que nos cursos 

precedentes, nos contidos de expresión  e comunicación, privilexiando moi especialmente 

os de carácter práctico en menoscabo de aspectos teóricos menos urxentes. Con todo, é 

importante non descoidar absolutamente o exercicio e desenvolvemento das capacidades 

de abstracción, aínda que sempre condicionadas aos logros progresivamente alcanzados. É 

por isto que a avaliación constante das aprendizaxes e o seguimento puntual do alumnado 

resulta esencial para o correcto funcionamento dos mesmos, polo que terá unha 

importancia destacada o esforzo, dedicación e traballo evidenciados puntualmente na aula. 
 

 

6. Materiais e recursos didácticos que se vaian utilizar 

Materiais e recursos didácticos 

O material didáctico fundamental será o libro de texto e/ou os apuntes en formato pdf. Que 
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o profesorado porá a disposición do alumnado na Aula Virtual do centro. Empregaránse 

tamén vídeos, apuntes do profesor, mapas, gráficos, etc. 

Parte das sesións desenvolveranse nas aulas de informática do centro, nas que o 

departamento de Ciencias Sociais presentou unha solicitude de reserva de horario. 

7. Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción 

7.1 Criterios de avaliación 

Avaliacións parciais 

A cualificación trimestral de cada alumno establecerase a partir das obtidas no traballo 

diario en clase a través da supervisión das tarefas programadas, que permitan dar conta do 

grao de concreción na consecución progresiva dos diferentes estándares máis as obtidas 

nos exames (un mínimo de dous por trimestre), nos que, ademais da asimilación 

comprensiva dos contidos expostos, valorarase a competencia expresiva –adecuación, 

coherencia e cohesión, cunha especial atención á ortografía-.  

 

AVALIACIÓN DOS ALUMNOS CON FALTAS DE ASISTENCIA 

De acordo coa normativa, aplicaranse os procedementos previstos nas programacións 

didácticas para a avaliación continua de todo o alumnado. Casos particulares: 

·          Cando un alumno falte de xeito xustificado a unha proba de avaliación, o 

profesor da materia determinará o procedemento e o momento para avaliar os 

estándares de aprendizaxe correspondentes á devandita proba, procurando sempre 

facilitar a reincorporación do alumno ao ritmo normal da clase. Noutras palabras, o 

profesor decidirá que procedemento de avaliación é o mellor para garantir a 

continuidade da avaliación do alumno: pódese avaliar ao alumno cunha proba 

semellante á que realizaron os seus compañeiros; pódese arbitrar un procedemento 

de avaliación distinto para os mesmos estándares ou ben pódese considerar máis 

axeitado unificar o contido da proba realizada co de outro instrumento de 

avaliación previsto para máis adiante. 

·          Cando un alumno falte de xeito inxustificado a unha proba de avaliación, 

entenderase que renuncia a dar conta da súa competencia en relación cos estándares 

avaliados pola proba e, polo tanto, a cualificación da proba será a que corresponda 

a un exame en branco ou non presentado. Continuarase co proceso de avaliación 

segundo o establecido na Programación. 

·          No caso de que un alumno falte durante unha temporada longa e perda varias 

probas de avaliación, o titor encargarase de coordinar a temporalización destas 

probas coa xunta de avaliación, para evitar a coincidencia de moitas delas no 

mesmo día. 

No suposto de que, por falta de tempo (por unha incorporación tardía ao centro ou por 

unha ausencia longa), non sexa posible aplicar os criterios e procedementos previstos na 



IES O Ribeiro     Curso 2018-2019 

 

Páxina 43 de 48 

 

7.2 Criterios de cualificación 

7.3 Criterios de promoción 

programación, o profesor da materia aplicará o procedemento de avaliación extraordinario 

que teña determinado na programación didáctica para estes casos, co fin de que o alumno 

poda demostrar que acadou o grao suficiente de adquisición das competencias e que 

superou os obxectivos previstos. Se a imposibilidade de aplicar a avaliación continua 

afecta a varias materias, o titor coordinará a temporalización destes procedementos de 

avaliación coa xunta de avaliación. 

 
 

Avaliación final 

A calificación final será o resultado da media arimética das tres avaliacións ordinarias. En 

caso de que dita nota sexa menor de 5 puntos, existirá a posibilidaded de concurrir a un 

exame de recuperación que consistirá na realización dunha proba escrita que permita 

determinar se se adquiriron as mínimas competencias sinaladas. Dita proba escrita constará 

de cuestións análogas ás realizadas nos exames parciais durante o curso. Ademáis abrirase 

un novo prazo para que o alumnado que teña pendentes de entrega traballos podan 

aportalos para a súa correspondente valoración  . 
 

Avaliación extraordinaria 

Consistirá na realización dunha proba escrita que permita determinar se se adquiriron as 

mínimas competencias sinaladas, segundo o calendario no seu momento especificado pola 

dirección do centro. Dita proba escrita constará de cuestións análogas ás realizadas nos 

exames parciais durante o curso. . 
 

Criterios de cualificación 

A cualificación trimestral de cada alumno establecerase a partir das obtidas no traballo 

diario en clase a través da supervisión dos exercicios programados, máis as obtidas nos 

exames do seguinte xeito: 

a) Rexistro de actividades programadas: valoraranse con ata un 25% da nota da 

avaliación en función do grao de cumprimento das tarefas encomendadas e do peso 

que as mesmas tivera. 

      b)Exames parciais: Realizaranse un mínimo de dous por cada trimestre.  Aportarán un 

mínimo do 75% da nota de cada avaliación. 
 

Criterios de promoción 
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8. Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a 
práctica docente. 

Indicadores de logro do proceso de ensino e da práctica docente 

ASPECTO QUE SE AVALÍA: PLANIFICACIÓN 

Indicadores Valoración Propostas de mellora 

  1.  Programa  a materia tendo en conta os 
estándares de aprendizaxe previstos nas leis 
educativas. 

  

  2.  Programa a materia tendo en conta o 
tempo dispoñible para o seu 
desenvolvemento. 

  

  3.  Selecciona e secuencia de xeito 
progresivo os contidos da programación de 
aula tendo en conta as particularidades de 
cada un dos grupos. 

  

  4.  Programa actividades e estratexias en 
función dos estándares de aprendizaxe. 

  

  5.  Planifica as clases de xeito flexible, 
preparando actividades e recursos axeitados á 
programación de aula e ás necesidades e os 
intereses do alumnado. 

  

  6.  Establece os criterios, procedementos e 
os instrumentos de avaliación e autoavaliación 
que permiten facer o seguimento do progreso 
de aprendizaxe dos seus alumnos. 

  

  7. Coordínase co profesorado doutros 
departamentos que podan ter contidos afíns á 
súa disciplina. 

  

ASPECTO QUE SE AVALÍA: MOTIVACIÓN DO ALUMNADO 

Indicadores Valoración Propostas de mellora 

  1.  Proporciona un plan de traballo ao 
principio de cada unidade. 

  

  2.  Plantexa situacións que introduzan a 
unidade (lecturas, debates, diálogos…). 

  

  3.  Relaciona as aprendizaxes con 
aplicacións reais eou coa súa funcionalidade.  

  

  4.  Informa sobre os progresos acadados e 
as dificultades atopadas.  

  

  5.  Relaciona os contidos e as actividades 
cos intereses do alumnado. 

  

  6.  Estimula a participación activa dos 
estudantes en clase. 

  

  7.  Promove a reflexión dos temas tratados.   

ASPECTO QUE SE AVALÍA: DESENVOLVEMENTO DO ENSINO 

Indicadores Valoración Propostas de mellora 

  1.  Resume as ideas fundamentais discutidas 
antes de pasar a unha nova unidade ou tema 
con mapas conceptuais, esquemas… 

  

  2.  Cando introduce conceptos novos, 
relaciónaos, se é posible, cos xa coñecidos; 
intercala preguntas aclaratorias; pon 
exemplos... 

  

  3.  Ten predisposición para resolver dúbidas 
e ofrecer asesorías dentro e fóra das clases. 

  

 4.  Optimiza o tempo dispoñible para o 
desenvolvemento de cada unidade didáctica.  

  

  5.  Utiliza axuda audiovisual ou de outro tipo 
para apoiar os contidos na aula. 

  

  6.  Promove o traballo cooperativo e mantén 
unha comunicación fluída cos estudantes. 

  

  7.  Desenvolve os contidos dun xeito 
ordenado e comprensible para os alumnos. 
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  8.  Plantexa actividades que permitan acadar 
os estándares de aprendizaxe e as destrezas 
propias da etapa educativa. 

  

  9.  Plantexa actividades grupais e individuais.   

ASPECTO QUE SE AVALÍA: SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO-APRENDIZAXE 

Indicadores Valoración Propostas de mellora 

  1.  Realiza a avaliación inicial a principio de 
curso para axustar a programación ao nivel 
dos estudantes. 

  

  2.  Detecta os coñecementos previos de cada 
unidade didáctica. 

  

  3.  Revisa, a cotío, os traballos propostos na 
aula e fóra dela. 

  

  4.  Proporciona a información necesaria 
sobre a resolución das tarefas e o xeito de 
melloralas. 

  

  5.  Corrixe e explica de forma habitual os 
traballos e actividades dos alumnos e dá 
pautas para a mellora das súas aprendizaxes. 

  

  6.  Utiliza criterios de avaliación abondo, que 
atenda de xeito equilibrado a avaliación dos 
diferentes contidos. 

  

  7.  Favorece os procesos de autoavaliación e 
coavaliación. 

  

  8.  Propón novas actividades que facilites a 
adquisición de obxectivos cando estes non 
teñan sido acadados suficientemente. 

  

  9.  Propón novas actividades de máis nivel 
cando os obxectivos teñan sudo acadados con 
suficiencia. 

  

10.  Utiliza diferentes técnicas de avaliación en 
función dos contidos, o nivel dos estudantes, 
etc. 

  

11.  Emplea diferentes medios para informar 
dos resultados aos estudiantes e ás familias. 

  

9. Organización das actividades de seguimento, recuperación 
e avaliación das materias pendentes 

Actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes 

Na ESO, as materias son de contido progresivo polo que a súa superación nun curso 

supón a superación da materia do curso anterior se estivese pendente. 

Ademais da avaliación continua correspondente ao curso no que se está matriculado, 

realizarase outra avaliación continua particular para a materia pendente, avaliación que 

será independente da anterior. A superación de esta avaliación continua particular suporá 

o aprobado da materia pendente. 

Para a preparación desta avaliación continua, entregarase aos alumnos unha serie de 

traballos, que serán supervisados polo profesor da aula para a súa realización e 

corrección. Ditos traballos incluirán exercicios similares a os que se esixirán na 

realización das probas. Os traballos serán valorados. A nota obtida en eles suporá o 10 

por cento da nota da avaliación correspondente. 

Ademais das dúas opcións xa citadas (avaliación continua do curso actual e avaliación 

continua particular para a materia do curso anterior), existe unha terceira vía para aprobar 

a materia pendente: as convocatorias oficiais que se realizarán nos meses de maio e 

setembro. Nestas convocatorias oficiais realízanse probas sobre toda a materia. 

O profesor encargado de supervisar o progreso destes alumnos é o profesor que imparte 
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á materia no curso actual. Os alumnos que non cursen a materia no curso actual serán 

supervisados polo xefe ou xefa do departamento. 

10. Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou 
colectivas que se poidan adoptar como consecuencia dos 
seus resultados 

Deseño da avaliación inicial 

Non procede, pois trátase dunha materia totalmente nova para o alumnado. Como 

moito poderíase facer un pequeño cuestionario ou unha charla entre o docente e o grupo 

sobre os aspectos que podian coñecer sobre o mundo clásico (persoaxes mitolóxicos, 

deuses, obras de arte clásico…) 

Medidas individuais e colectivas 

Non procede, pois trátase dunha materia totalmente nova para o alumnado. 

11. Medidas de atención á diversidade 

Medidas de atención á diversidade 

En colaboración co departamento de orientación se procurará detectar os casos dos 

alumnos que precisen medidas de atención especiais e elaboraranse actividades ó seu 

nivel para conseguir que poidan avanzar na súa aprendizaxe, manteñan a motivación e 

reforcen a súa autoestima. 

Unha das ferramentas para auxiliar na detección de alumnos con problemas é a 

avaliación inicial que, con carácter informativo, faise os alumnos de primeiro e segundo 

curso da ESO. 

En función das características, do número de individuos que precisan atención, e da 

dispoñibilidade do centro (tanto persoal como material) poden facerse agrupamentos 

específicos para tal fin. 

12. Concreción dos elementos transversais que se traballarán 
no curso que corresponda 

Elementos transversais que se traballarán 

 A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as 

tecnoloxías da información e da comunicación, o emprendemento, e a educación 

cívica e constitucional traballaranse en todas as materias, sen prexuízo do seu 

tratamento específico nalgunhas das materias de cada etapa. 

 Fomentarase o desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres, a 

prevención da violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade, e os 

valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación por 

calquera condición ou circunstancia persoal ou social. 

 Promoverase unha aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en 

todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos valores que 
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sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a 

democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual aos homes e ás 

mulleres, e ás persoas con discapacidade, e o rexeitamento de todo tipo de 

violencia, a pluralidade, o respecto ao Estado de dereito. 

 Insistir na prevención da violencia de xénero, da violencia contra as persoas con 

discapacidade, e de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia. 

 Evitaranse os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan 

discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero, 

favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, 

transxénero e intersexual. 

Estes valores teranse en conta en toda a actuación educativa: á hora de organizar a aula, de 

seleccionar lecturas e materiais curriculares, de planificar secuencias didácticas, de agrupar 

ao alumnado, de seleccionar estratexias que permitan a colaboración e o protagonismo dos 

rapaces. 

 

Son estratexias útiles: asembleas, diálogos e xogos de rol playing, treinamento en 

habilidades sociais, dinámicas de grupo, análise de situacións con valores en conflito, 

mediación na resolución de conflitos, visionado e análise de material audiovisual, 

participación en actividades propostas por ONG... 

 

Os libros son un recurso fundamental para o traballo en valores. Convintemente utilizados 

aprendemos a identificar distintos estados de ánimo, diferentes motivacións, poñémonos en 

lugar dos personaxes, maxinamos outros finais, ou que pasaría se...  

A inclusión dos valores nesta materia ofrécenos unha magnífica oportunidade para 

reflexionar sobre a dimensión máis persoal da educación, de ter en conta todo aquilo que 

nos permite ser persoas: traballar a afectividade, os sentimentos, a creatividade, a 

autoestima e a autonomía persoal respectando a cada un tal como é, pero tamén a pertenza 

ao grupo, a importancia de sentirse querido e respectado, a iniciativa persoal. 

Isto ábrenos a porta a integrar na nosa práctica docente a educación emocional: “non se 

pode aprender aquilo que no esperta a nosa paixón”, “a emoción é a porta de entrada á 

aprendizaxe”. 

 

13. Actividades complementarias e extraescolares 

Actividades complementarias e extraescolares 

Non se contemplan. 

14. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das 
programacións didácticas en relación cos resultados 
académicos e procesos de mellora 

Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación 
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Realizarase despois de cada avaliación un seguimento e unha reflexión sobre os  

resultados académicos dos alumnos. Adoptaranse as medidas oportunas para 

reorientar a práctica docente e así poder mellorar o seu rendemento  académico. 

Ao final de curso farase unha valoración crítica da programación atendendo aos 

seguintes aspectos: 

 Redefinición, se procede, dos obxectivos. 

 Adecuación dos contidos ao alumnado de 3º da ESO. 

 Estratexias metodolóxicas e recursos didácticos. Eficacia da metodoloxía e dos 

materiais didácticos, en especial o libro de texto. 

 Reprantexamento de criterios de avaliación e cualificación. 

 

 

 

 


