
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Coñecer a orixe común das linguas indoeuropeas. 
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. 

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

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. 

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

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. 

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

Nomea e describe os trazos principais dos alfabetos máis utilizados no mundo 

occidental, diferenciándoos doutros tipos de escrituras, e explica a súa orixe. 

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

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. 

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

Realiza evolucións do latín ao galego e ao castelán aplicando as regras 

fonéticas de evolución. 

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

Nomea aos autores máis representativos da literatura grecolatina, encádraos 

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

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

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. 

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

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

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

Coñecer as características das principais formas de organización política Nomea os principais sistemas políticos da antigüidade clásica e describe, 
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presentes no mundo clásico, e establecer semellanzas e diferenzas 
entre elas. 

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. 

Coñecer os principais deuses da mitoloxía grecolatina. 

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. 

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

Identifica dentro do imaxinario mítico deuses, semideuses e heroes, e explica 

os principais aspectos que os diferencian. 

Coñecer as manifestacións escultóricas da arte grega e romana ao 

longo da antigüidade e identificar a súa temática. 

Recoñece referencias mitolóxicas nas artes plásticas, sempre que sexan claras 

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

que en cada caso se asocian á tradición grecolatina.  

Coñecer a supervivencia da mitoloxía e os temas lendarios nas 
manifestacións artísticas actuais. 

Demostra a supervivencia da mitoloxía e os temas lendarios mediante 

exemplos de manifestacións artísticas contemporáneas nas que están 

presentes estes motivos. 

Coñecer as características fundamentais da romanización de Hispania e 
Gallaecia. 

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

delimitando as súas fases. 
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: A correcta realización do traballo feito polo alumno na 
súa casa vai ser o procedemento fundamental para avalialo e cualificalo 
na terceira avaliación.   

Instrumentos: Son as Probas ou cuestionarios sobre os contidos 
estudados durante os dous primeiros trimestres do curso. Entendemos 
que as monografías dos alumnos sobre aspectos relacionados coa 
mitoloxía e a historia clásicas forman parte deses contidos. 

Cualificación 
final 

A cualificación final ven determinada polas Instrucións do 27 de abril de 
2020. Daquela, a cualificación final será tan mala como a peor das 
cualificacións parciais, se o alumno non aproveitou en absoluto o 
traballo feito no 3º trimestre, e tan boa como a mellor das cualificacións 
parciais, incrementada nun punto, como recompensa polo interese e a 
aplicación, se o alumno traballou con proveito no 3º trimestre. 

Se algún alumno ten unha ou as dúas avaliacións suspensas; deberá 
realizar, obrigatoriamente e nos prazos establecidos, un mínimo de cinco 
Probas, nas que deberá acadar unha cualificación mínima de cinco 
puntos para poder aprobar a materia. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

A proba extraordinaria de setembro consistirá en dúas monografías, 
unha sobre a historia de Grecia e de Roma e outra sobre a xénese, 
parentesco e distribución das linguas en Europa, en cada unha das 
monografías, o alumno deberá acadar unha cualificación mínima de 
cinco puntos para aprobar a materia. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

 

 

 

Criterios de cualificación: 

 

 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades: 

Consisten en Probas ou cuestionarios sobre conceptos xeográficos, 
históricos, lingüísticos e mitolóxicos estudados durante o curso.  

Preténdese que o alumnado, ao mesmo tempo que reforza uns 
coñecementos básicos sobre eses aspectos, chegue a eles dunha forma 
lúdica e motivadora. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A canle que utilizamos nestas últimas semanas de curso é a Aula Virtual do 
centro; os alumnos teñen acceso a ela e non hai problemas, segundo se 
nos informa, de conectividade.  

Como afirmo máis arriba, pretendo que as actividades feitas en Cultura 
Clásica, para a que, máis que nunca neste tempos, reclamo o carácter de 
optativa, resulten lúdicas e motivadoras, ao que tamén contribúe unha 
actividade especial que consiste no visionado de cadros de temática 
histórica e mitolóxica, explicados por expertos do Museo del Prado en 
alocucións radiofónicas, que lles son proporcionadas aos alumnos polo 
profesor a través da aula virtual. Esta actividade, sen ser de ampliación, si 
busca proxectar os saberes, básicos, do alumnado cara outros intereses. 

Materiais e recursos 

O recurso máis empregado é a aula virtual; no curso de Cultura Clásica 
realizamos as distintas Probas e publicamos os arquivos que os alumnos 
deben consultar para facelas, incluídos, como xa dixemos, os de imaxe e 
son relacionados coa actividade dos cadros do Museo del Prado. Tamén, 
mediante o foro do curso, utilizamos a aula virtual para comunicar co 
alumnado.  
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3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Os alumnos están informados polo foro dos cursos da Aula Virtual. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 


