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Programacións didácticas 3º nivel de planificación. Realizada polos departamentos didácticos

  

Programación de aula 4º nivel de planificación. Realizada polo profesorado.

  

Programación didáctica Instrumento de planificación curricular específico de cada área que pretende ordenar o proceso
de ensino-aprendizaxe do alumnado.Debe responder a estas cuestións: 1.- Que, cando e como ensinar /
2.- Que, cando e como avaliar / 3.- Como atender á diversidade

Criterios de avaliación
Son os que deben servir de referencia par valorar o que o alumno sabe e sabe facer en cada área/materia.
Desglósanse  en estándares

Estándares de aprendizaxe  Especifican os criterios de avaliación concretando o que alumno debe comprender, saber e saber facer
Pretenden graduar  o rendemento  ou o logro acadado.  Deben ser observables,  medibles e avaliables.
Poden concretarse a través dos indicadores de logro 

Criterios de cualificación

Indicadores de logro
Son especificacións dos estándares para graduar o seu nivel de adquisición. Forman parte dos criterios de
cualificación do dito estándar. O instrumento máis idóneo para identificar esa graduación sería a rúbrica.
(O docente é o responsable da súa definición e posta en práctica)

Grao de consecución dun estándar
Serve para sinalar o grao mínimo de consecución esixible dun estándar para superara a materia (Artº
13º, 3d da Resolución 27/7/2015) (Canto maior sexa o grao esixido de consecución máis imprescindible
se considera o estándar)

Estándares  imprescindibles
 Son os estándares mínimos esixibles para superar un área. O seu grao de adquisición debería estar en
torno ao 100%. (Galicia non os menciona)

Criterios de cualificación e 
instrumentos

Serven para ponderar  o  “o valor” que se dá  a cada estándar e a proporción que cada instrumento
utilizado para avalialo achega a ese valor.

Procedementos e instrumentos

Foron fiixados no Proxecto curricular do Ministerios en 1992. Habería que engadir as Rúbricas ou escalas
e os Portfolios .  "Os procedementos  de avaliación utilizables, como a observación sistemática do
traballo  do alumnado,  as probas orais e escritas,   o portfolio, os protocolos de rexistro ou os
traballos de clase, permitirán a integración de todas as competencias nun marco de   avaliación
coherente" (Ver artº 7º, 6, terceiro parágrafo, da Orde OCD 65/2015 (BOE 29/1/2015)

Rúbrica
Instrumento  de  avaliación  que  permite  coñecer  o  grao  de  adquisición  dunha  aprendizaxe  ou  dunha
competencia

  

Portfolio
Achega de producións dun alumno/a

OUTROS    ASPECTOS

Graduación dos estándares Para identificar o progreso dos mesmos ao longo dunha etapa

Perfil de área
Conxunto de estándares que ten unha materia. Son a referencia para a programación, a avaliación e o
reforzo (Ver artº 5º, 6 Orde ECD 65/2015)

Perfil competencial
Conxunto de estándares de diferentes áreas relacionados coa mesma competencia clave (Ver artº 5º, 7
Orde ECD 65/2015)

Avaliación das competencias
"A avaliación do grao de adquisición das completencias debe estar integrada coa avaliación dos
contidos, na medida en que supón mobilizar os coñecementos, destrezas, actitudes e valores (Artº
7º,3 da Orde ECD 65/2015)

Nivel de desempeño das 
competencias.

…  "Poderanse  medir  a  través  dos  indicadores  de  logro,  tales  como  rúbricas  ou  escalas  de
avaliación … que teñan en conta á atención á diversidade (Art 7º, 4 da Orde ECD/65/2015)

Tarefa
É a acción ou conxunto de accións orientadas á resolucion dunha situación ou problema, nun contexto
definido,  combinando  todos  os  saberes  dispoñibles  para  elaborar  un  produto  relevante.  As  tarefas
ingegran actividades e exercicios.

Identificación de contidos e criterios Exemplo: B1.1 : B1: Bloque de contido / 1: Número de contido dun bloque

Identificación de estándares

Exemplo: XH B1.1 .2
XH: Abreviatura da área: Xeografía e Historia
B1. Bloque de contidos do que xorde o estándar
1. Número do criterio de avaliación que orixina o estándar
2. Número de estándar dun determinado criterio de avaliación.

3.- Contexto
1.- Contexto do centro
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Características do centro: 
Características do alumnado:

Situación

Na comarca meridional do Condado  da provincia de Pontevedra sitúase a vila  As Neves, polo 
que ten como área de influencia as parroquias de Batallanes, Cerdeira, Ribarteme, Rubiós e 
Tortoreos principalmente.

Centros adscritos

O alumnado da ESO chega procedente do CEIP  

Ensinanzas que oferta o centro

Impártese Ensinanza Secundaria Obrigatoria e Bacharelato.

Características singulares

Trátase dun centro de liña un, cunha disminución notable do alumnado do respecto á matricula
de anos anteriores, se ben nos últimos anos esta mantense sobre os 110-115 alumnnos/as,
aproximadamente.  Tamén nos  últimos  cursos  inrcrementouse  o  número  de alumnos/as  da
etapa postobrigatoria que se matricula no centro,  o que supón unha renovación importante de
alumnado ao comezo desta etapa.
No curso 2017/18 pasamos a formar parte do proxecto E-Dixgal para os dous primeros cursos
da  etapa  obrigatoria,  o  que  supón  un  importante  esforzo  de  formación  por  parte  do
profesorado.Destaca o elevado compromiso por parte do claustro.  

Lingua materna dominante 
A lingua materna dominante entro o alumnad do centro é o galego.

Alumnado con NEAE no curso actual

No que respecta a atención á diversidade e ao alumnado con NEE, este adoita atoparse nos
dous primeiros cursos da etapa obrigatoria. Normalmente, o alumando ao que se lle aplican
ACI no noso centro xa recibira esta medida de atención no ensino primario, se ben en moitas
ocasións se amplía o número de materias nas que se contempla tal medida unha vez que
comezan a etapa secundaria. Neste curso hai alumnado NEAE en 3 ESO e tamén en 4 ESO
latín.. 

Outras características

Actualmente  o  alumnado  está  participando  nalgún  dos  clubs  de  lectura  que  funcionan  no
centro. Igualmente, continuamos coa práctica da  “hora de ler”,  consistente en 10 minutos de
lectura para alumnado e profesorado ao comezo dunha clase que cambia semanalmente.

2.- Obxectivos   ( adaptados ao contexto do centro e do alumnado): 
BACHARELATO

1

 Exercer  a  cidadanía  democrática,  desde  unha  perspectiva  global,  e  adquirir  unha
conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do
Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a
corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a
sustentabilidade.

2
 Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable
e  autónoma  e  desenvolver  o  seu  espírito  crítico.  Ser  quen  de  prever  e  resolver
pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais.

3

 Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres,
analizar  e  valorar  criticamente  as  desigualdades  e  discriminacións  existentes  e,  en
particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación
das persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social,  con atención
especial ás persoas con discapacidade.
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4
 Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o
eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.

5
 Dominar,  tanto  na súa  expresión oral  como na escrita,  a  lingua  galega e a  lingua
castelá.

6  Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.

7
 Utilizar  con  solvencia  e  responsabilidade  as  tecnoloxías  da  información  e  da
comunicación.

8
Coñecer  e  valorar  criticamente  as  realidades  do  mundo  contemporáneo,  os  seus
antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito
solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social.

9
 Acceder  aos  coñecementos  científicos  e  tecnolóxicos  fundamentais,  e  dominar  as
habilidades básicas propias da modalidade elixida.

10

 Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos
métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da
tecnoloxía ao cambio das condicións de vida,  así  como afianzar a sensibilidade e o
respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial
referencia ao territorio galego

11
Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa,
traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

12
Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes
de formación e enriquecemento cultural.

13
Utilizar  a educación física e  o  deporte  para favorecer  o  desenvolvemento persoal  e
social, e impulsar condutas e hábitos saudables.

14 Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.

15
 Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á
súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado.

2.- Obxectivos   ( adaptados ao contexto do centro e do alumnado): ESO

1

Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no
respecto ás demais persoas,  practicar a tolerancia,  a cooperación e a solidariedade
entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e
a igualdadede trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns
dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.

22
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 desenvolvemento persoal.

3

Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades
entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera
outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan
discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia
contra a muller.

4 Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e
nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de
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calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.

5
Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir
novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir  unha preparación básica no campo
dastecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.

6

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.

7
Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o
sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar,
tomar decisións e asumir responsabilidades

8

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

9 Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.

10

Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e
das  outras  persoas,  así  como  o  patrimonio  artístico  e  cultural.  Coñecer  mulleres  e
homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras
culturas do mundo

11

Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar
as  diferenzas,  afianzar  os  hábitos  de  coidado  e  saúde  corporais,  e  incorporar  a
educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e
social.  Coñecer  e  valorar  a  dimensión  humana  da  sexualidade  en  toda  a  súa
diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo,
o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa
mellora.

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

13

Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e
artístico  de Galicia,  participar  na súa  conservación e  na súa  mellora,  e  respectar  a
diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo
actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito

14

Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental
para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e
expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con
outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona.

4. Secuenciación e temporalización dos contidos 4º ESO  LATÍN

Avaliación
UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia

Libro texto
Temporalización Probas

avaliaciónTema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións
1ª Avaliac. B1 BLOQUE 1:  O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES

1

B1.1 Marco xeográfico da lingua

1
Setem.

Out
8

B1.2 O indoeuropeo. Linguas indoeuropeas e familias lingüísticas
B1.3 Linguas de España: linguas romances e non romances
B1.4 Palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos

2 B2 BLOQUE 2:  SISTEMA DE LINGUA LATINA: ELEMENTOS BÁSICOS 1,2 Out. 9
B2.1 Orixes da escritura. Sistemas de escritura.
B2.2 Orixe e evolución do alfabeto latino.
B2.3  Pronuncia do latín

B3 BLOQUE 3. MORFOLOXÍA
B3.1 Formantes das palabras
B3.2 Tipos de palabras: variables e invariables.
B3.3 Concepto de declinación
B3.4 Flexión nominal:substantivos 1ªdeclinación

B7 BLOQUE 4.SINTAXE
B4.1 Elementos da oración
B4.2 Casos latinos

BLOQUE 7. LÉXICO
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B7.1
Vocabulario  básico  latino:  léxico  transparente;  palabras  de  maior
frecuencia

B7.2 Composición e derivación culta: lexemas, prefixos e sufixos
B7.3 Locucións latinas de uso actual

B1 BLOQUE 1. O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES
B1.4 Palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos

B1.5
Nocións básicas de evolución fonética, morfolóxica e semántica do latín 
ao galego e ao castelán.

x

3

B3 BLOQUE 3. MORFOLOXÍA

3
Nov.

10

B3.1 Formantes das palabras
B3.2 Tipos de palabras: variables e invariables.
B3.3 Concepto de declinación   
B3.4 Flexión nominal: substantivos, adxectivos 1ª , 2ªdeclinación

B4 BLOQUE 4. SINTAXE
B4.1 Elementos da oración
B4.2 Casos latinos
B4.3 Concordancia
B4.4 Oración simple: oracións atributivas e predicativas

B6 BLOQUE 6. TEXTOS
B6.1 Análise morfolóxica e  sintáctica.
B6.2 Comparación  das estruturas latinas coas das linguas propias.
B6.3 Iniciación  ás técnicas de tradución. x

B6.4
Lectura comprensiva e comentario de textos latinos orixinais, adaptados

ou traducidos.

B6.5  Produción de pequenos textos propios en lingua latina.

B7 BLOQUE 7. LÉXICO

B7.1
Vocabulario  básico  latino:  léxico  transparente;  palabras  de  maior

frecuencia

B7.2 Composición e derivación culta: lexemas, prefixos e sufixos

B7.3 Locucións latinas de uso actual

BLOQUE 1. O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES

B1.4 Palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos

B1.5
Nocións básicas de evolución fonética, morfolóxica e semántica do latín

ao galego e ao castelán.

4

B3 BLOOQUE 3. MORFOLOXÍA

4
Nov/
Dec.

10

B3.1 Formantes das palabras

B3.2 Tipos de palabras: variables e invariables.

B3.3 Concepto de declinación e conxugación.  

B3.4 Flexión nominal e pronominal: substantivos, adxectivos

B3.5 Flexión verbal

B4 BLOQUE 4. SINTAXE
B4.1 Elementos da oración
B4.2 Casos latinos
B4.3 Concordancia
B4.4 Oración simple: oracións atributivas e predicativas

B6 BLOQUE 6. TEXTOS

B6.1 Análise morfolóxica e sintáctica.

B6.2 Comparación  das estruturas latinas coas das linguas propias

B6.3 Iniciación  ás técnicas de tradución

B6.4
Lectura comprensiva e comentario de textos latinos orixinais, adaptados

ou traducidos.

B6.5  Produción de pequenos textos propios en lingua latina.

B7 BLOQUE 7. LÉXICO

B7.1
Vocabulario básico latino: léxico transparente; palabras de maior 

frecuencia

B7.2 Composición e derivación culta: lexemas, prefixos e sufixos

B7.3 Locucións latinas de uso actual

B1 BLOQUE 1: O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES

B1.4 Palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos.

B1.5
Nocións básicas de evolución fonética, morfolóxica e semántica do latín 

ao galego e ao castelán

B5 BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE E CIVILIZACIÓN

B5.1 Períodos da historia de Roma x
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Avaliación
UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia

Libro texto
Temporalización Probas

avaliaciónTema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

2ª Avaliac.

B3 BLOQUE 3. MORFOLOXÍA

5

B3.4 Flexión nominal:  3ª declinación 

5 Xan 8

B3.5 Flexión verbal

B4 BLOQUE 4. SINTAXE
B4.1 Elementos da oración
B4.2 Casos latinos
B4.3 Concordancia
B4.4 Oración simple: oracións atributivas e predicativas
B4.5 Oración composta: oracións coordinadas. 

B6 BLOQUE 6. TEXTOS

B6.1 Análise morfolóxica e  sintáctica.

B6.2 Comparación  das estruturas latinas coas das linguas propias

B6.3 Iniciación  ás técnicas de tradución

B6.4
Lectura comprensiva e comentario de textos latinos orixinais, adaptados

ou traducidos.

B6.5  Produción de pequenos textos propios en lingua latina.

B7 BLOQUE 7. LÉXICO

B7.1
Vocabulario básico latino: léxico transparente; palabras de maior 

frecuencia

B7.2 Composición e derivación culta: lexemas, prefixos e sufixos

B7.3 Locucións latinas de uso actual

B1 BLOQUE 1: O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES

B1.4 Palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos.

B1.5
Nocións básicas de evolución fonética, morfolóxica e semántica do latín 

ao galego e ao castelán

B5 BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE E CIVILIZACIÓN

B5.2 Organización política e social de Roma: as clases sociais

6

B3 BLOQUE3. MORFOLOXÍA

6 Xan/
Feb.

12

B3.4 Flexión nominal: 3ª declinación: substantivos e adxectivos

B3.5 Flexión verbal

B4 BLOQUE 4. SINTAXE
B4.1 Elementos da oración
B4.2 Casos latinos
B4.3 Concordancia
B4.4 Oración simple: oracións atributivas e predicativas
B4.5 Oración composta: oracións coordinadas. 

B6 BLOQUE 6. TEXTOS

B6.1 Análise  morfolóxica e  sintáctica 

B6.2 Comparación  das estruturas latinas coas das linguas propias

B6.3 Iniciación  ás técnicas de tradución

B6.4
Lectura comprensiva e comentario de textos latinos orixinais, adaptados

ou traducidos.

B6.5  Produción de pequenos textos propios en lingua latina.

B7 BLOQUE 7. LÉXICO

B7.1
Vocabulario básico latino: léxico transparente; palabras de maior 

frecuencia

B7.2 Composición e derivación culta: lexemas, prefixos e sufixos

B7.3 Locucións latinas de uso actual

B1 BLOQUE 1: O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES

B1.4 Palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos.

B1.5
Nocións básicas de evolución fonética, morfolóxica e semántica do latín 

ao galego e ao castelán

B5 BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE E CIVILIZACIÓN

B5.2 Organización política e social de Roma x

7

B3 BLOQUE3. MORFOLOXÍA

Feb./
Mar.

10

B3.4 Flexión nominal: 4ª declinación 

B3.5 Flexión verbal

B4 BLOQUE 4. SINTAXE
B4.1 Elementos da oración
B4.2 Casos latinos
B4.3 Concordancia
B4.4 Oración simple: oracións atributivas e predicativas

8



7

B4.5 Oración composta: oracións coordinadas. 

B6 BLOQUE 6. TEXTOS

B6.1 Análise morfolóxica e  sintáctica 

B6.2 Comparación  das estruturas latinas coas das linguas propias

B6.3 Iniciación  ás técnicas de tradución

B6.4
Lectura comprensiva e comentario de textos latinos orixinais, adaptados

ou traducidos.

B6.5  Produción de pequenos textos propios en lingua latina.

B7 BLOQUE 7. LÉXICO

B7.1
Vocabulario básico latino: léxico transparente; palabras de maior 

frecuencia

B7.2 Composición e derivación culta: lexemas, prefixos e sufixos

B7.3 Locucións latinas de uso actual

B1 BLOQUE 1: O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES

B1.4 Palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos.

B1.5
Nocións básicas de evolución fonética, morfolóxica e semántica do latín 

ao galego e ao castelán

B5 BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE E CIVILIZACIÓN

B5.4 Mitoloxía e relixión

8

B3 BLOQUE3. MORFOLOXÍA

8
Mar/
Abr.

7

B3.4 Flexión nominal: 5ª declinación

B3.5 Flexión verbal

B4 BLOQUE 4. SINTAXE
B4.1 Elementos da oración
B4.2 Casos latinos
B4.3 Concordancia
B4.4 Oración simple: oracións atributivas e predicativas
B4.5 Oración composta: oracións coordinadas. 

B6 BLOQUE 6. TEXTOS

B6.1 Análise fonética, morfolóxica, sintáctica e semántica

B6.2 Comparación  das estruturas latinas coas das linguas propias

B6.3 Iniciación  ás técnicas de tradución

B6.4
Lectura comprensiva e comentario de textos latinos orixinais, adaptados

ou traducidos.

B6.5  Produción de pequenos textos propios en lingua latina.

B7 BLOQUE 7. LÉXICO

B7.1
Vocabulario básico latino: léxico transparente; palabras de maior 

frecuencia

B7.2 Composición e derivación culta: lexemas, prefixos e sufixos

B7.3 Locucións latinas de uso actual

B1 BLOQUE 1: O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES

B1.4 Palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos.

B1.5
Nocións básicas de evolución fonética, morfolóxica e semántica do latín 

ao galego e ao castelán

B.5 BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE E CIVILIZACIÓN

B5.4  Mitoloxía e relixión x

 

Avaliación
UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia

Libro texto
Temporalización Probas

avaliaciónTema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións
3ª Avaliac. B3 BLOQUE 3. MORFOLOXÍA

9

B3.4 Flexión pronominal

9

Abr. 5

B3.5 Flexión verbal

B4 BLOQUE 4. SINTAXE
B4.1 Elementos da oración
B4.2 Casos latinos
B4.3 Concordancia
B4.4 Oración simple: oracións atributivas e predicativas
B4.5 Oración composta: oracións coordinadas. 

B6 BLOQUE 6. TEXTOS

B6.1 Análise morfolóxica e  sintáctica.

B6.2 Comparación  das estruturas latinas coas das linguas propias

B6.3 Iniciación  ás técnicas de tradución

9



B6.4
Lectura comprensiva e comentario de textos latinos orixinais, adaptados

ou traducidos.

B6.5  Produción de pequenos textos propios en lingua latina.

B7 BLOQUE 7. LÉXICO

B7.1
Vocabulario básico latino: léxico transparente; palabras de maior 

frecuencia

B7.2 Composición e derivación culta: lexemas, prefixos e sufixos

B7.3 Locucións latinas de uso actual

B1 BLOQUE 1: O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES

B1.4 Palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos.

B1.5
Nocións básicas de evolución fonética, morfolóxica e semántica do latín 

ao galego e ao castelán

B5 BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE E CIVILIZACIÓN

B5.3 A familia romana

10

B3 BLOQUE3. MORFOLOXÍA

10 Maio
7

B3.4 Flexión nominal e pronominal

B3.5 Flexión verbal

B4 BLOQUE 4. SINTAXE
B4.1 Elementos da oración
B4.2 Casos latinos
B4.3 Concordancia
B4.4 Oración simple: oracións atributivas e predicativas
B4.5 Oración composta: oracións coordinadas. 

B6 BLOQUE 6. TEXTOS

B6.1 Análise  morfolóxica e  sintáctica 

B6.2 Comparación  das estruturas latinas coas das linguas propias

B6.3 Iniciación  ás técnicas de tradución

B6.4
Lectura comprensiva e comentario de textos latinos orixinais, adaptados

ou traducidos.

B6.5  Produción de pequenos textos propios en lingua latina.

B7 BLOQUE 7. LÉXICO

B7.1
Vocabulario básico latino: léxico transparente; palabras de maior 

frecuencia

B7.2 Composición e derivación culta: lexemas, prefixos e sufixos

B7.3 Locucións latinas de uso actual

B1 BLOQUE 1: O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES

B1.4 Palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos.

B1.5
Nocións básicas de evolución fonética, morfolóxica e semántica do latín 

ao galego e ao castelán

B5 BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE E CIVILIZACIÓN

B5.5 Vida cotiá: vivenda x

11

B3 BLOQUE3. MORFOLOXÍA

11

Maio/
Xuño

7

B3.4 Flexión nominal e pronominal 

B3.5 Flexión verbal

B4 BLOQUE 4. SINTAXE
B4.1 Elementos da oración
B4.2 Casos latinos
B4.3 Concordancia
B4.4 Oración simple: oracións atributivas e predicativas
B4.5 Oración composta: oracións coordinadas. 
B4.6 Construcións de infinitivo máis transparentes 

B6 BLOQUE 6. TEXTOS

B6.1 Análise morfolóxica e  sintáctica 

B6.2 Comparación  das estruturas latinas coas das linguas propias

B6.3 Iniciación  ás técnicas de tradución

B6.4
Lectura comprensiva e comentario de textos latinos orixinais, adaptados

ou traducidos.

B6.5  Produción de pequenos textos propios en lingua latina.

B7 BLOQUE 7. LÉXICO

B7.1
Vocabulario básico latino: léxico transparente; palabras de maior 

frecuencia

B7.2 Composición e derivación culta: lexemas, prefixos e sufixos

B7.3 Locucións latinas de uso actual

10



B1 BLOQUE 1: O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES

B1.4 Palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos.

B1.5
Nocións básicas de evolución fonética, morfolóxica e semántica do latín 

ao galego e ao castelán

B5 BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE E CIVILIZACIÓN

B5.5 Vida cotiá: alimentación e indumentaria

12

B3 BLOQUE3. MORFOLOXÍA

12
Xuño 8

B3.4 Flexión nominal e pronominal

B3.5 Flexión verbal

B4 BLOQUE 4. SINTAXE
B4.1 Elementos da oración
B4.2 Casos latinos
B4.3 Concordancia
B4.4 Oración simple: oracións atributivas e predicativas
B4.5 Oración composta: oracións coordinadas. 
B4.6 Construcións de participio máis transparentes. 

B6 BLOQUE 6. TEXTOS

B6.1 Análise fonética, morfolóxica, sintáctica e semántica

B6.2 Comparación  das estruturas latinas coas das linguas propias

B6.3 Iniciación  ás técnicas de tradución

B6.4
Lectura comprensiva e comentario de textos latinos orixinais, adaptados

ou traducidos.

B6.5  Produción de pequenos textos propios en lingua latina.

B7 BLOQUE 7. LÉXICO

B7.1
Vocabulario básico latino: léxico transparente; palabras de maior 

frecuencia

B7.2 Composición e derivación culta: lexemas, prefixos e sufixos

B7.3 Locucións latinas de uso actual

B1 BLOQUE 1: O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES

B1.4 Palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos.

B1.5
Nocións básicas de evolución fonética, morfolóxica e semántica do latín 

ao galego e ao castelán

B.5 BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE E CIVILIZACIÓN

B5.4 Espectáculos  públicos: teatro, circo e anfiteatro. x

4. Secuenciación e temporalización dos contidos 1º BAC LATÍN

Avaliación
UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia

Libro texto
Temporalización Probas

avaliaciónTema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións
1ª Avaliac. B1 BLOQUE 1:  O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES

1

B1.1 Marco xeográfico da lingua

1 Setem. 7
B1.2 O indoeuropeo. Linguas indoeuropeas e familias lingüísticas
B1.3 Linguas de España: linguas romances e non romances

B1.4
Orixe, evolución e etapas do latín. Palabras patrimoniais, cultismos e 
semicultismos.

2

B2 BLOQUE 2:  SISTEMA DE LINGUA LATINA: ELEMENTOS BÁSICOS

1,2
Out. 6

B2.1 Orixes da escritura. Sistemas de escritura.
B2.2 Orixe e evolución do alfabeto latino.
B2.3  Pronuncia do latín: tipos

B3 BLOQUE 3. MORFOLOXÍA
B3.1 Formantes das palabras
B3.2 Tipos de palabras: variables e invariables.

3

B3.3 Concepto de declinación e conxugación.

3

Out/
Nov.

20

B3.4 Flexión nominal: substantivos, adxectivos 
B3.5 Flexión verbal.

B4 BLOQUE 4. SINTAXE
B4.1 Elementos da oración
B4.2 Casos latinos
B4.3 Concordancia
B4.4 Oración simple: oracións atributivas e predicativas

B6 BLOQUE 6. TEXTOS
B6.1 Análise fonética, morfolóxica, sintáctica e semántica.
B6.2 Comparación  das estruturas latinas coas das linguas propias.
B6.3 Iniciación  ás técnicas de tradución. x

B6.4
Lectura comprensiva e comentario de textos latinos orixinais, adaptados

ou traducidos.

B7 BLOQUE 7. LÉXICO

11



B7.1
Vocabulario  básico  latino:  léxico  transparente;  palabras  de  maior

frecuencia

B7.3 Mantemento de elementos lingüísticos latinos

B1 BLOQUE 1:  O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES

B1.5
Nocións básicas de evolución fonética, morfolóxica e semántica do latín

ao galego e ao castelán.

4

B3 BLOOQUE 3. MORFOLOXÍA

4
Nov/
Dec.

10

B3.4 Flexión nominal e pronominal: substantivos, adxectivos

B3.5 Flexión verbal

B6 BLOQUE 6. TEXTOS

B6.1 Análise fonética, morfolóxica, sintáctica e semántica

B6.2 Comparación  das estruturas latinas coas das linguas propias

B6.3 Iniciación  ás técnicas de tradución

B7 BLOQUE 7. LÉXICO

B7.1
Vocabulario básico latino: léxico transparente; palabras de maior 

frecuencia

B7.3 Mantemento de elementos lingüísticos latinos

B7.4 Locucións latinas de uso actual

B1 BLOQUE 1: O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES

B1.5
Nocións básicas de evolución fonética, morfolóxica e semántica do latín 

ao galego e ao castelán

B5 BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE E CIVILIZACIÓN

B5 Períodos da historia de Roma x

Avaliación
UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia

Libro texto
Temporalización Probas

avaliaciónTema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións
2ª Avaliac. B3 BLOQUE 3. MORFOLOXÍA

5

B3.4 Flexión nominal:  adxectivos

5 Xan 8

B3.5 Flexión verbal

B6 BLOQUE 6. TEXTOS

B6.1 Análise fonética, morfolóxica, sintáctica e semántica

B6.2 Comparación  das estruturas latinas coas das linguas propias

B6.3 Iniciación  ás técnicas de tradución

B7 BLOQUE 7. LÉXICO

B7.1
Vocabulario básico latino: léxico transparente; palabras de maior 

frecuencia

B7.3 Mantemento de elementos lingüísticos latinos

B7.4 Locucións latinas de uso actual

B1 BLOQUE 1: O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES

B1.5
Nocións básicas de evolución fonética, morfolóxica e semántica do latín 

ao galego e ao castelán

B5 BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE E CIVILIZACIÓN

B5 Períodos da historia de Roma

B3 BLOQUE3. MORFOLOXÍA

6

Xan/
Feb.

12

B3.4 Flexión nominal: substantivos 

B3.5 Flexión verbal

B.6 BLOQUE 6. TEXTOS

B6.1 Análise fonética, morfolóxica, sintáctica e semántica

B6.2 Comparación  das estruturas latinas coas das linguas propias

B6.3 Iniciación  ás técnicas de tradución

12



6

B7 BLOQUE 7. LÉXICO

B7.1
Vocabulario básico latino: léxico transparente; palabras de maior 

frecuencia

B7.3 Mantemento de elementos lingüísticos latinos

B7.4 Locucións latinas de uso actual

B1 BLOQUE 1: O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES

B1.5
Nocións básicas de evolución fonética, morfolóxica e semántica do latín 

ao galego e ao castelán

B5 BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE E CIVILIZACIÓN

B5 Períodos da historia de Roma x

7

B3 BLOQUE3. MORFOLOXÍA

7 Feb./
Mar.

7

B3.4 Flexión nominal: substantivos

B3.5 Flexión verbal

B6 BLOQUE 6. TEXTOS

B6.1 Análise fonética, morfolóxica, sintáctica e semántica

B6.2 Comparación  das estruturas latinas coas das linguas propias

B6.3 Iniciación  ás técnicas de tradución

B7 BLOQUE 7. LÉXICO

B7.1
Vocabulario básico latino: léxico transparente; palabras de maior 

frecuencia

B7.3 Mantemento de elementos lingüísticos latinos

B7.4 Locucións latinas de uso actual

B1 BLOQUE 1: O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES

B1.5
Nocións básicas de evolución fonética, morfolóxica e semántica do latín 

ao galego e ao castelán

B5 BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE E CIVILIZACIÓN

B5.7 O exército

8

B3 BLOQUE3. MORFOLOXÍA

8 Mar 8

B3.4 Flexión nominal: substantivos

B3.5 Flexión verbal

B6 BLOQUE 6. TEXTOS

B6.1 Análise fonética, morfolóxica, sintáctica e semántica

B6.2 Comparación  das estruturas latinas coas das linguas propias

8

B6.3 Iniciación  ás técnicas de tradución

8 Mar 8

B7 BLOQUE 7. LÉXICO

B7.1
Vocabulario básico latino: léxico transparente; palabras de maior 

frecuencia

B7.3 Mantemento de elementos lingüísticos latinos

B7.4 Locucións latinas de uso actual

B1 BLOQUE 1: O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES

B1.5
Nocións básicas de evolución fonética, morfolóxica e semántica do latín 

ao galego e ao castelán

B.5 BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE E CIVILIZACIÓN

B5.2  Romanización de Hispania e da Gallaecia x
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Avaliación
UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia

Libro
texto /

Unid. Did.

Temporalización Probas
avaliación

Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións
3ª Avaliac.

B3
BLOQUE 3:  MORFOLOXÍA

9

B3.4 Flexión pronominal

9
Mar./
Abr.

12

B3.5 Flexión verbal
B6 BLOQUE 6. TEXTOS
B6.1 Análise fonética, morfolóxica, sintáctica e semántica
B6.3 Iniciación  ás técnicas de tradución

B7 BLOQUE 7. LÉXICO

B7.1
Vocabulario básico latino: léxico transparente; palabras de maior 
frecuencia

B7.3 Mantemento de elementos lingüísticos latinos
B7.4 Locucións latinas de uso actual

B1 BLOQUE 1: O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES

B1.5
Nocións básicas de evolución fonética, morfolóxica e semántica do latín 
ao galego e ao castelán

B5 BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE E CIVILIZACIÓN
B5.3 Organización política e social de Roma

10

B3 BLOQUE 3:  MORFOLOXÍA

10
Abr./
Maio

8

B3.4 Flexión nominal e pronominal: substantivos, adxectivos e pronomes
B3.5 Flexión verbal

B4 BLOQUE 4: SINTAXE
B4.5  Oración composta: coordinación e subordinación

B6 BLOQUE 6. TEXTOS
B6.1 Análise fonética, morfolóxica, sintáctica e semántica
B6.2 Comparación das estruturas latinas coas das linguas propias
B6.3 Iniciación  ás técnicas de tradución

B7 BLOQUE 7. LÉXICO

B7.1
Vocabulario básico latino: léxico transparente; palabras de maior 
frecuencia

B7.3 Mantemento de elementos lingüísticos latinos
B7.4 Locucións latinas de uso actual x

B1 BLOQUE 1: O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES

B1.5
Nocións básicas de evolución fonética, morfolóxica e semántica do latín 
ao galego e ao castelán

B5 BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE E CIVILIZACIÓN
B5.4  Mitoloxía e relixión. Ritos funerarios.

11

B3 BLOQUE 3:  MORFOLOXÍA

11 Maio 10

B3.4 Flexión nominal e pronominal: substantivos, adxectivos e pronomes
B3.5 Flexión verbal

B4 BLOQUE 4: SINTAXE
B4.5 Oración composta: coordinación e subordinación

B6 BLOQUE 6. TEXTOS
B6.1 Análise fonética, morfolóxica, sintáctica e semántica
B6.2 Comparación das estruturas latinas coas das linguas propias
B6.3 Iniciación  ás técnicas de tradución

B6.4
 Lectura comprensiva e comentario de textos latinos orixinais, adaptados 
ou traducidos

B7 BLOQUE 7. LÉXICO

B7.1
Vocabulario básico latino: léxico transparente; palabras de maior 
frecuencia

B7.3 Mantemento de elementos lingüísticos latinos
B7.4 Locucións latinas de uso actual

B1 BLOQUE 1: O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES

B1.5
Nocións básicas de evolución fonética, morfolóxica e semántica do latín 
ao galego e ao castelán

B5 BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE E CIVILIZACIÓN
B5.5  Arte romana

B3 BLOQUE 3:  MORFOLOXÍA 12 Maio/
Xuño

13
B3.4 Flexión nominal e pronominal: substantivos, adxectivos e pronomes
B3.5 Flexión verbal

B4 BLOQUE 4: SINTAXE
B4.6 Construcións de infinitivo e de participio.

B6 BLOQUE 6. TEXTOS
B6.1 Análise fonética, morfolóxica, sintáctica e semántica
B6.2 Comparación das estruturas latinas coas das linguas propias
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12

B6.3 Iniciación  ás técnicas de tradución

B6.4
Lectura comprensiva e comentario de textos latinos orixinais, adaptados 
ou traducidos

B.7 BLOQUE 7. LÉXICO

B7.1
Vocabulario básico latino: léxico transparente; palabras de maior 
frecuencia

B7.2 Composición e derivación culta. Lexemas, prefixos e sufixos.
B7.3 Mantemento de elementos lingüísticos latinos
B.7.4 Locucións latinas de uso actual

BLOQUE 1: O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES

B1.5
Nocións básicas de evolución fonética, morfolóxica e semántica do latín 
ao galego e ao castelán

B.5 BLOQUE 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE E CIVILIZACIÓN

B5.6
Obras públicas e urbanismo

x

4. Secuenciación e temporalización dos contidos:  2º BAC LATÍN

Avaliación
UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia

Libro texto
Temporalización Probas

avaliaciónTema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións
1ª Avaliac. B1 BLOQUE 1:  O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES

1

B1.1
Mantemento de elementos lingüísticos latinos nas linguas modernas: 
palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos.

Setem.
Out.

12

B1.2
Evolución fonética, morfolóxica e semántica do latín ao galego e ao 
castelán.

B2 BLOQUE  2. MORFOLOXÍA

B2.1
Morfoloxía nominal e pronominal: formas menos usuais e irregulares.

B3 BLOQUE 3. SINTAXE

B3.1 Estudo pormenorizado da sintaxe nominal e pronominal.
B3.2 Tipos de oracións e construcións sintácticas.
B3.3 Oración composta: coordinación e subordinación.

B5 BLOQUE 5. TEXTOS
B5.1 Tradución e interpretación de textos latinos

B6 BLOQUE 6. LÉXICO

B6.1
 Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario, científico e 
filosófico.

B6.2 Etimoloxía e orixe das palabras da propia lingua.
B6.3 Locucións e expresións latinas incorporadas á lingua coloquial e á literaria.

B6.4
Composición e derivación culta: lexemas, prefixos e sufixos de orixe latina 
e grega.

2

B1 BLOQUE 1:  O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES

Out. 12

B1.1
Mantemento de elementos lingüísticos latinos nas linguas modernas: 
palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos.

B1.2
Evolución fonética, morfolóxica e semántica do latín ao galego e ao 
castelán.

B2 BLOQUE  2. MORFOLOXÍA
B2.1 Morfoloxía nominal e pronominal: formas menos usuais e irregulares.

B3 BLOQUE 3. SINTAXE

B3.1 Estudo pormenorizado da sintaxe nominal e pronominal.
B3.2 Tipos de oracións e construcións sintácticas.
B3.3 Oración composta: coordinación e subordinación.
B5 BLOQUE 5. TEXTOS
B5.1 Tradución e interpretación de textos latinos

B6 BLOQUE 6. LÉXICO

B6.1
Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario, científico e 
filosófico.

B6.2 Etimoloxía e orixe das palabras da propia lingua.
B6.3 Locucións e expresións latinas incorporadas á lingua coloquial e á literaria.

B6.4
Composición e derivación culta: lexemas, prefixos e sufixos de orixe latina 
e grega.

x

3

B1 BLOQUE 1:  O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES Nov. 17

B1.1
Mantemento de elementos lingüísticos latinos nas linguas modernas: 
palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos.

B1.2
Evolución fonética, morfolóxica e semántica do latín ao galego e ao 
castelán.

B2 BLOQUE  2. MORFOLOXÍA
B2.1 Morfoloxía nominal e pronominal: formas menos usuais e irregulares.

B2.2
Morfoloxía  verbal:  verbos  irregulares  e defectivos.  Formas nominais  do

verbo: xerundio, xerundivo e supino. Conxugación perifrástica

B3 BLOQUE 3. SINTAXE

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

B4 BLOQUE 4. LITERATURA LATINA

B4.1 Transmisión literaria e xéneros literarios latinos: épica.
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B5 BLOQUE 5. TEXTOS
B5.1 Tradución e interpretación de textos latinos

B6 BLOQUE 6. LÉXICO

B6.1
Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario, científico e 
filosófico.

B6.2 Etimoloxía e orixe das palabras da propia lingua.
B6.3 Locucións e expresións latinas incorporadas á lingua coloquial e á literaria.

B6.4
Composición e derivación culta: lexemas, prefixos e sufixos de orixe latina 
e grega.

x

Avaliación
UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia

Libro texto
Temporalización Probas

avaliaciónTema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

2ª Avaliac.

B1 BLOQUE 1:  O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES

4

B1.1
Mantemento de elementos lingüísticos latinos nas linguas modernas: 
palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos.

Dec. 10

B1.2
Evolución fonética, morfolóxica e semántica do latín ao galego e ao 
castelán.

B2 BLOQUE  2. MORFOLOXÍA
B2.1 Morfoloxía nominal e pronominal: formas menos usuais e irregulares.

B2.2
Morfoloxía  verbal:  verbos  irregulares  e defectivos.  Formas nominais  do

verbo: xerundio, xerundivo e supino. Conxugación perifrástica

B3 BLOQUE 3. SINTAXE

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

B4 BLOQUE 4. LITERATURA LATINA

B4.1 Transmisión literaria e xéneros literarios latinos: historiografía

B5 BLOQUE 5. TEXTOS
B5.1 Tradución e interpretación de textos latinos

B5.2
Comentario e análise histórica, lingüística e literaria de textos latinos 
orixinais.

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

B6 BLOQUE 6. LÉXICO

B6.1
Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario, científico e 
filosófico.

B6.2 Etimoloxía e orixe das palabras da propia lingua.
B6.3 Locucións e expresións latinas incorporadas á lingua coloquial e á literaria.

B6.4
Composición e derivación culta: lexemas, prefixos e sufixos de orixe latina 
e grega.

5

B1 BLOQUE 1:  O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES

Xan. 14

B1.1
Mantemento de elementos lingüísticos latinos nas linguas modernas: 
palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos.

B1.2
Evolución fonética, morfolóxica e semántica do latín ao galego e ao 
castelán.

B2 BLOQUE  2. MORFOLOXÍA
B2.1 Morfoloxía nominal e pronominal: formas menos usuais e irregulares.

B2.2
Morfoloxía  verbal:  verbos  irregulares  e defectivos.  Formas nominais  do

verbo: xerundio, xerundivo e supino. Conxugación perifrástica

B3 BLOQUE 3. SINTAXE

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

B4 BLOQUE 4. LITERATURA LATINA

B4.1 Transmisión literaria e xéneros literarios latinos: comedia 

B5 BLOQUE 5. TEXTOS

B5.1 Tradución e interpretación de textos latinos

B5.2
Comentario e análise histórica, lingüística e literaria de textos latinos 
orixinais.

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

B6 BLOQUE 6. LÉXICO

B6.1
Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario, científico e 
filosófico.

B6.2 Etimoloxía e orixe das palabras da propia lingua.
B6.3 Locucións e expresións latinas incorporadas á lingua coloquial e á literaria.

B6.4
Composición e derivación culta: lexemas, prefixos e sufixos de orixe latina 
e grega.

B6.3 Iniciación  ás técnicas de tradución

B7.1
Vocabulario básico latino: léxico transparente; palabras de maior 

frecuencia
x
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Avaliación
UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia

Libro texto
Temporalización Probas

avaliaciónTema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

2ª Avaliac.

B1 BLOQUE 1:  O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES

6

B1.1
Mantemento de elementos lingüísticos latinos nas linguas modernas: 
palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos.

Febr. 14

B1.2
Evolución fonética, morfolóxica e semántica do latín ao galego e ao 
castelán.

B2 BLOQUE  2. MORFOLOXÍA
B2.1 Morfoloxía nominal e pronominal: formas menos usuais e irregulares.

B2.2
Morfoloxía  verbal:  verbos  irregulares  e defectivos.  Formas nominais  do

verbo: xerundio, xerundivo e supino. Conxugación perifrástica

B3 BLOQUE 3. SINTAXE

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

B4 BLOQUE 4. LITERATURA LATINA

B4.1 Transmisión literaria e xéneros literarios latinos: lírica

B5 BLOQUE 5. TEXTOS
B5.1 Tradución e interpretación de textos latinos

B5.2
Comentario e análise histórica, lingüística e literaria de textos latinos 
orixinais.

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

B6 BLOQUE 6. LÉXICO

B6.1
Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario, científico e 
filosófico.

B6.2 Etimoloxía e orixe das palabras da propia lingua.
B6.3 Locucións e expresións latinas incorporadas á lingua coloquial e á literaria.

B6.4
Composición e derivación culta: lexemas, prefixos e sufixos de orixe latina 
e grega.

x

Avaliación
UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia

Libro texto
Temporalización Probas

avaliaciónTema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

3ª Avaliac.

B1 BLOQUE 1:  O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES

7

B1.1
Mantemento de elementos lingüísticos latinos nas linguas modernas: 
palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos.

Marzo 13

B1.2
Evolución fonética, morfolóxica e semántica do latín ao galego e ao 
castelán.

B2 BLOQUE  2. MORFOLOXÍA
B2.1 Morfoloxía nominal e pronominal: formas menos usuais e irregulares.

B2.2
Morfoloxía  verbal:  verbos  irregulares  e defectivos.  Formas nominais  do

verbo: xerundio, xerundivo e supino. Conxugación perifrástica

B3 BLOQUE 3. SINTAXE

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

B4 BLOQUE 4. LITERATURA LATINA

B4.1 Transmisión literaria e xéneros literarios latinos: oratoria.

B5 BLOQUE 5. TEXTOS
B5.1 Tradución e interpretación de textos latinos

B5.2
Comentario e análise histórica, lingüística e literaria de textos latinos 
orixinais.

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

B6 BLOQUE 6. LÉXICO

B6.1
Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario, científico e 
filosófico.

B6.2 Etimoloxía e orixe das palabras da propia lingua.
B6.3 Locucións e expresións latinas incorporadas á lingua coloquial e á literaria.

B6.4
Composición e derivación culta: lexemas, prefixos e sufixos de orixe latina 
e grega.

 

Avaliación UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia
Libro texto

Temporalización Probas
avaliaciónTema / Bloque Contido Mes Sesións
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U.D.

3ª Avaliac.

B1 BLOQUE 1:  O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES

8

B1.1
Mantemento de elementos lingüísticos latinos nas linguas modernas: 
palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos.

Marzo
Abril

5
9

B1.2
Evolución fonética, morfolóxica e semántica do latín ao galego e ao 
castelán.

B2 BLOQUE  2. MORFOLOXÍA
B2.1 Morfoloxía nominal e pronominal: formas menos usuais e irregulares.

B2.2
Morfoloxía  verbal:  verbos  irregulares  e defectivos.  Formas nominais  do

verbo: xerundio, xerundivo e supino. Conxugación perifrástica

B3 BLOQUE 3. SINTAXE

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

B4 BLOQUE 4. LITERATURA LATINA

B4.1 Transmisión literaria e xéneros literarios latinos: fábula.

B5 BLOQUE 5. TEXTOS
B5.1 Tradución e interpretación de textos latinos

B5.2
Comentario e análise histórica, lingüística e literaria de textos latinos 
orixinais.

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

B6 BLOQUE 6. LÉXICO

B6.1
Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario, científico e 
filosófico.

B6.2 Etimoloxía e orixe das palabras da propia lingua.
B6.3 Locucións e expresións latinas incorporadas á lingua coloquial e á literaria.

B6.4
Composición e derivación culta: lexemas, prefixos e sufixos de orixe latina 
e grega.

x

9

B1 BLOQUE 1:  O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES

Abril
Maio

2
11

B1.1
Mantemento de elementos lingüísticos latinos nas linguas modernas: 
palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos.

B1.2
Evolución fonética, morfolóxica e semántica do latín ao galego e ao 
castelán.

B2 BLOQUE  2. MORFOLOXÍA
B2.1 Morfoloxía nominal e pronominal: formas menos usuais e irregulares.

B2.2
Morfoloxía  verbal:  verbos  irregulares  e defectivos.  Formas nominais  do

verbo: xerundio, xerundivo e supino. Conxugación perifrástica

B3 BLOQUE 3. SINTAXE

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

B4 BLOQUE 4. LITERATURA LATINA

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

oratoria, comedia e fábula.

B5 BLOQUE 5. TEXTOS
B5.1 Tradución e interpretación de textos latinos

B5.2
Comentario e análise histórica, lingüística e literaria de textos latinos 
orixinais.

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

B6 BLOQUE 6. LÉXICO

B6.1
Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario, científico e 
filosófico.

B6.2 Etimoloxía e orixe das palabras da propia lingua.
B6.3 Locucións e expresións latinas incorporadas á lingua coloquial e á literaria.

B6.4
Composición e derivación culta: lexemas, prefixos e sufixos de orixe latina 
e grega.

x
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4. Secuenciación e temporalización dos contidos 1º BAC GREGO

Avaliación
UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia

Libro texto
Temporalización Probas

avaliaciónTema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

1ª Avaliac.

B1 BLOQUE 1:  LINGUA GREGA

1

B1.1 Marco xeográfico da lingua grega 

1
Set/
Out.

12

B1.2 Familias lingüísticas. O indoeuropeo
B1.3 Historia da lingua grega
B1.4 Variedades dialectais

B2 BLOQUE 2. SISTEMA DE LINGUA GREGA: ELEMENTOS BÁSICOS
B2.1 Orixes da escritura. Sistemas de escritura.
B2.2 Orixe e evolución do alfabeto grego
B2.3 Caracteres do alfabeto grego.
B2.4 Clasificación dos fonemas: pronuncia
B2.5 Transcrición de termos dos caracteres gregos.
B2.6 Signos diacríticos e de puntuación.

2

B3 BLOQUE 3: MORFOLOXÍA
B3.1 O grego,lingua flexiva. Tipos de palabras: variables e invariables.

2
Out./
Nov./
Dec.

26

B3.2 Formantes das palabras.
B3.3 Concepto de declinación:  declinacións gregas. Enunciado e paradigmas. x
B3.4 Flexión nominal
B3.5 Sistema verbal grego. Verbos temáticos e atemáticos.
B3.6 Formas verbais persoais e non persoais

B4 BLOQUE 4. SINTAXE
B4.1 Casos gregos
B4.2 Concordancia
B4.3 Elementos da oración
B4.4 Oración simple: oracións atributivas e predicativas
B4.8 Análise e tradución de frases e textos

B6 BLOQUE 6. TEXTOS
B6.1 Iniciación  ás técnicas de tradución.
B6.2 Iniciación ás técnicas de retroversión e comentario de textos.

B6.3
Análise morfolóxica e sintáctica. Comparación de estruturas gregas coas 
da lingua propia

B6.4 Lectura comprensiva de textos traducidos.

B7 BLOQUE 7. LÉXICO

B7.1
Vocabulario básico grego: léxico de uso frecuente e principais prefixos e

sufixos.

B7.2 Descomposición de palabras nos seus formantes.

B7.3

Helenismos máis frecuentes do vocabulario común e do léxico

especializado, e o seu mantemento: termos patrimoniais, cultismos

e neoloxismos.

B7.4
Identificación de lexemas, sufixos e prefixos helénicos usados na lingua

propia.  

B7.5 Familias etimolóxicas e semánticas

B5 BLOQUE 5. GRECIA: HISTORIA, CULTURA, ARTE E CIVILIZACIÓN

B5.1 Períodos da historia de Grecia x

Avaliación
UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia

Libro texto
Temporalización Probas

avaliaciónTema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións
2ª Avaliac. B3 BLOQUE 3. MORFOLOXÍA
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3

B3.4 Flexión nominal e pronominal

3
Dec./
Xan./
Feb.

22

B3.5 Sistema verbal grego. Verbos temáticos e atemáticos.

B4 BLOQUE 4. SINTAXE

B4.2 Concordancia

B4.3 Elementos da oración

B4.8 Análise e tradución de frases e textos

B6 BLOQUE 6. TEXTOS

B6.1 Iniciación  ás técnicas de tradución.

B6.2 Iniciación ás técnicas de retroversión e comentario de textos.

B6.3
Análise  morfolóxica e  sintáctica. Comparación  de  estruturas gregas 

Coas da lingua propia.

B6.4 Lectura comprensiva de textos traducidos.

B7 BLOQUE 7. LÉXICO

B7.1
Vocabulario básico grego:  léxico de uso frecuente e principais prefixos 

e sufixos.

B7.2  Descomposición de palabras nos seus formantes.

B7.3
 Helenismos  máis  frecuentes  do  vocabulario  común  e  do  léxico
especializado,  e  o  seu  mantemento:  termos  patrimoniais,  cultismos  e
neoloxismos.

B7.4
Identificación de lexemas, sufixos e prefixos helénicos usados na lingua

propia

B7.5 Familias etimolóxicas e semánticas

B5 BLOQUE 5. GRECIA: HISTORIA, CULTURA, ARTE E CIVILIZACIÓN

B5.2 Organización política e social de Grecia x

4

B3 BLOQUE3. MORFOLOXÍA

4
Feb./ 
Mar.

15

B3.4 Flexión nominal e pronominal

B3.5 Sistema verbal grego. Verbos temáticos e atemáticos.

B3.6 Formas verbais persoais e non persoais

B4 BLOQUE 4. SINTAXE

B4.2 Concordancia

B4.3 Elementos da oración

B4.6 Construcións de infinitivo

B4.8 Análise e tradución de frases e textos

B.6 BLOQUE 6. TEXTOS

B6.1 Iniciación  ás técnicas de tradución

B6.2 Iniciación ás técnicas de retroversión e comentario de textos.

B6.3
Análise morfolóxica e sintáctica. Comparación de estruturas gregas coas 
da lingua propia

B6.4 Lectura comprensiva de textos traducidos

B6.5
Lectura comparada e comentario de textos en lingua grega e na lingua 
propia.

B7 BLOQUE 7. LÉXICO

B7.1
 Vocabulario básico grego: léxico de uso frecuente e principais prefixos e 
sufixos.

B7.2 Descomposición de palabras nos seus formantes.

B7.3

Helenismos máis frecuentes do vocabulario común  e do léxico

especializado, e o seu mantemento: termos patrimoniais, cultismos  e

neoloxismos

B7.4
Identificación de lexemas, sufixos e prefixos helénicos usados na lingua

propia

B7.5 Familias etimolóxicas e semánticas

B5 BLOQUE 5. GRECIA: HISTORIA, CULTURA, ARTE E CIVILIZACIÓN

B5.3  A familia. x

Avaliación
UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia

Libro
texto /

Unid. Did.

Temporalización Probas
avaliaciónTema /

U.D.
Bloque Contido Mes Sesións

3ª Avaliac. B3 BLOQUE 3:  MORFOLOXÍA

20



5

B3.4 Flexión nominal e pronominal

5
Mar./
Abr.

16

B3.5 Sistema verbal grego. Verbos temáticos e atemáticos.
B3.6 Formas verbais persoais e non persoais
B4 BLOQUE 4. SINTAXE
B4.2 Concordancia
B4.3  Elementos da oración
B4.5  Oracións compostas
B4.8 Análise e tradución de frases e textos
B6 BLOQUE 6. TEXTOS
B6.1 Iniciación  ás técnicas de tradución
B6.2 Iniciación ás técnicas de retroversión e comentario de textos.

B6.3
Análise morfolóxica e sintáctica. Comparación de estruturas gregas coas 
da lingua propia

B6.4 Lectura comprensiva de textos traducidos

B6.5
Lectura comparada e comentario de textos en lingua grega e na lingua 
propia.

B6.6 Produción de textos propios breves en lingua grega.
B7 BLOQUE 7. LÉXICO

B7.1
Vocabulario básico grego: léxico de uso frecuente e principais prefixos e 
sufixos.

B7.2 Descomposición de palabras nos seus formantes

B7.3
Helenismos máis frecuentes do vocabulario común  e do léxico
especializado, e o seu mantemento: termos patrimoniais, cultismos  e
neoloxismos

B7.4
Identificación de lexemas, sufixos e prefixos helénicos usados na lingua
propia

B7.5 Familias etimolóxicas e semánticas x
B5 BLOQUE 5. GRECIA: HISTORIA, CULTURA, ARTE E CIVILIZACIÓN

B5.4 Traballo e lecer: oficios, ciencia e técnica. Festas e espectáculos.

6

B3 BLOQUE 3:  MORFOLOXÍA

6
Abr./
Maio/
Xuño

22

B3.4 Flexión nominal e pronominal
B3.5 Sistema verbal grego. Verbos temáticos e atemáticos.
B3.6 Formas verbais persoais e non persoais

B4 BLOQUE 4: SINTAXE
B4.2 Concordancia
B4.3 Elementos da oración
B4.5 Oracións compostas
B4.6 Construcións de infinitivo.
B4.7 Construcións de participio.

B6 BLOQUE 6. TEXTOS
B6.1 Iniciación  ás técnicas de tradución
B6.2 Iniciación ás técnicas de retroversión e comentario de textos.

B6.3
Análise morfolóxica e sintáctica. Comparación de estruturas gregas coas 
da lingua propia

B6.4 Lectura comprensiva de textos traducidos

B6.5
Lectura comparada e comentario de textos en lingua grega e na lingua 
propia.

B6.6 Produción de textos propios breves en lingua grega.
B7 BLOQUE 7. LÉXICO

B7.1
Vocabulario básico grego: léxico de uso frecuente e principais prefixos e 
sufixos.

B7.2 Descomposición de palabras nos seus formantes

B7.3
Helenismos máis frecuentes do vocabulario común  e do léxico
especializado, e o seu mantemento: termos patrimoniais, cultismos  e
neoloxismos

B7.4
Identificación de lexemas, sufixos e prefixos helénicos usados na lingua
propia

B7.5 Familias etimolóxicas e semánticas x
B5 BLOQUE 5. GRECIA: HISTORIA, CULTURA, ARTE E CIVILIZACIÓN
B5.5  Mitoloxía e relixión. 

4. Secuenciación e temporalización dos contidos:  2º BAC GREGO

Avaliación
UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia

Libro texto
Temporalización Probas

avaliaciónTema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións
1ª Avaliac. B1 BLOQUE 1:  LINGUA GREGA
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1

B1.1 Dialectos antigos, dialectos literariose koiné

Setem.
Out.

9
3

B1.2 Do grego clásico ao grego moderno
B2 BLOQUE  2. MORFOLOXÍA

B2.1 Revisión da flexión nominal
B2.2 Revisión da flexión verbal
B2.3 Análise morfolóxica 
B3 BLOQUE 3. SINTAXE

B3.1 Estudo pormenorizado da sintaxe nominal e pronominal.
B5 BLOQUE 5. TEXTOS

B5.1 Tradución e interpretación de textos gregos
B5.2 Uso do dicionario
B6 BLOQUE 6. LÉXICO

B6.1  Helenismos máis frecuentes do léxico especializado e común.
B6.2 Ampliación de vocabulario básico grego: linguaxe literaria e filosófica.
B6.3 Etimoloxía e orixe das palabras da propia lingua.
B6.4 Descomposición de palabras nos seus formantes.

2

B2 BLOQUE  2. MORFOLOXÍA

Out. 13

B2.1 Revisión da flexión nominal
B2.2 Revisión da flexión verbal
B2.3 Análise morfolóxica
B3 BLOQUE 3. SINTAXE

B3.1 Estudo pormenorizado da sintaxe nominal e pronominal.
B5 BLOQUE 5. TEXTOS

B5.1 Tradución e interpretación de textos gregos
B5.2 Uso do dicionario
B6 BLOQUE 6. LÉXICO

B6.1  Helenismos máis frecuentes do léxico especializado e común.
B6.2 Ampliación de vocabulario básico grego: linguaxe literaria e filosófica.
B6.3 Etimoloxía e orixe das palabras da propia lingua.
B6.4 Descomposición de palabras nos seus formantes x

3

B2 BLOQUE  2. MORFOLOXÍA

Nov. 16

B2.1 Morfoloxía nominal e pronominal: formas menos usuais e irregulares.
B2.2 Revisión da flexión verbal
B2.3 Análise morfolóxica
B3 BLOQUE 3. SINTAXE

B3.1 Estudo pormenorizado da sintaxe nominal e pronominal.
B3.2 Usos modais
B3.3 Tipos de oracións e construcións sintácticas
B3.4 Oración composta. Formas de subordinación
B3.5 Análise, tradución e interpretación de textos

B4 BLOQUE 4. LITERATURA 

B4.1 Xéneros literarios: épica..

B5 BLOQUE 5. TEXTOS
B5.1 Tradución e interpretación de textos gregos
B5.2 Uso do dicionario

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

B6 BLOQUE 6. LÉXICO
B6.1  Helenismos máis frecuentes do léxico especializado e común.
B6.2 Ampliación de vocabulario básico grego: linguaxe literaria e filosófica.
B6.3 Etimoloxía e orixe das palabras da propia lingua.
B6.4 Descomposición de palabras nos seus formantes. x

Avaliación
UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia

Libro texto
Temporalización Probas

avaliaciónTema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

2ª Avaliac.

B2 BLOQUE  2. MORFOLOXÍA
B2.1 Morfoloxía nominal e pronominal: formas menos usuais e irregulares.

Dec. 10

B2.2 Revisión da flexión verbal
B2.3 Análise morfolóxica
B3 BLOQUE 3. SINTAXE

B3.1 Estudo pormenorizado da sintaxe nominal e pronominal.
B3.2 Usos modais
B3.3 Tipos de oracións e construcións sintácticas
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4

B3.4 Oración composta. Formas de subordinación
B3.5 Análise, tradución e interpretación de textos

B4 BLOQUE 4. LITERATURA 

B4.1 Xéneros literarios:historiografía.

B5 BLOQUE 5. TEXTOS

B5.1 Tradución e interpretación de textos gregos
B5.2 Uso do dicionario

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

B5.4 Coñecemento do contexto social, cultural e histórico dos textos traducidos.
B5.5 Identificación das características formais dos textos

B6 BLOQUE 6. LÉXICO
B6.1  Helenismos máis frecuentes do léxico especializado e común.
B6.2 Ampliación de vocabulario básico grego: linguaxe literaria e filosófica.
B6.3 Etimoloxía e orixe das palabras da propia lingua.
B6.4 Descomposición de palabras nos seus formantes 

5

B2 BLOQUE  2. MORFOLOXÍA

Xan
14

B2.1 Morfoloxía nominal e pronominal: formas menos usuais e irregulares.
B2.2 Revisión da flexión verbal
B2.3 Análise morfolóxica
B3 BLOQUE 3. SINTAXE

B3.1 Estudo pormenorizado da sintaxe nominal e pronominal.
B3.2 Usos modais
B3.3 Tipos de oracións e construcións sintácticas
B3.4 Oración composta. Formas de subordinación
B3.5 Análise, tradución e interpretación de textos

B4 BLOQUE 4. LITERATURA 

B4.1 Xéneros literarios: drama(traxedia)

B5 BLOQUE 5. TEXTOS

B5.1 Tradución e interpretación de textos gregos
B5.2 Uso do dicionario

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

B5.4 Coñecemento do contexto social, cultural e histórico dos textos traducidos.
B5.5 Identificación das características formais dos textos

B6 BLOQUE 6. LÉXICO

B6.1  Helenismos máis frecuentes do léxico especializado e común.
B6.2 Ampliación de vocabulario básico grego: linguaxe literaria e filosófica.
B6.3 Etimoloxía e orixe das palabras da propia lingua.
B6.4 Descomposición de palabras nos seus formantes x

Avaliación
UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia

Libro texto
Temporalización Probas

avaliaciónTema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións
2ª Avaliac. B2 BLOQUE  2. MORFOLOXÍA

6

B2.1 Morfoloxía nominal e pronominal: formas menos usuais e irregulares. Febr. 14
B2.2 Revisión da flexión verbal
B2.3 Análise morfolóxica
B3 BLOQUE 3. SINTAXE

B3.1 Estudo pormenorizado da sintaxe nominal e pronominal.
B3.2 Usos modais
B3.3 Tipos de oracións e construcións sintácticas
B3.4 Oración composta. Formas de subordinación
B3.5 Análise, tradución e interpretación de textos

B4 BLOQUE 4. LITERATURA 

B4.1 Xéneros literarios: drama(comedia)
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B5 BLOQUE 5. TEXTOS
B5.1 Tradución e interpretación de textos gregos
B5.2 Uso do dicionario

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

B5.4 Coñecemento do contexto social, cultural e histórico dos textos traducidos.
B5.5 Identificación das características formais dos textos
B6 BLOQUE 6. LÉXICO

B6.1  Helenismos máis frecuentes do léxico especializado e común.
B6.2 Ampliación de vocabulario básico grego: linguaxe literaria e filosófica.
B6.3 Etimoloxía e orixe das palabras da propia lingua.
B6.4 Descomposición de palabras nos seus formantes x

Avaliación
UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia

Libro texto
Temporalización Probas

avaliaciónTema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

3ª Avaliac.

B2 BLOQUE  2. MORFOLOXÍA

7

B2.1 Morfoloxía nominal e pronominal: formas menos usuais e irregulares.

Marzo 14

B2.2 Revisión da flexión verbal
B2.3 Análise morfolóxica
B3 BLOQUE 3. SINTAXE

B3.1 Estudo pormenorizado da sintaxe nominal e pronominal.
B3.2 Usos modais
B3.3 Tipos de oracións e construcións sintácticas
B3.4 Oración composta. Formas de subordinación
B3.5 Análise, tradución e interpretación de textos

B4 BLOQUE 4. LITERATURA 

B4.1 Xéneros literarios : lírica

B5 BLOQUE 5. TEXTOS
B5.1 Tradución e interpretación de textos gregos
B5.2 Uso do dicionario

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

B5.4 Coñecemento do contexto social, cultural e histórico dos textos traducidos.
B5.5 Identificación das características formais dos textos
B6 BLOQUE 6. LÉXICO
B6.1  Helenismos máis frecuentes do léxico especializado e común.
B6.2 Ampliación de vocabulario básico grego: linguaxe literaria e filosófica.
B6.3 Etimoloxía e orixe das palabras da propia lingua.
B6.4 Descomposición de palabras nos seus formantes x

Avaliación
UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia

Libro texto
Temporalización Probas

avaliaciónTema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

3ª Avaliac.

B2 BLOQUE  2. MORFOLOXÍA

8

B2.1 Morfoloxía nominal e pronominal: formas menos usuais e irregulares.

Marzo/
Abr.

4
11

B2.2 Revisión da flexión verbal
B2.3 Análise morfolóxica
B3 BLOQUE 3. SINTAXE

B3.1 Estudo pormenorizado da sintaxe nominal e pronominal.
B3.2 Usos modais
B3.3 Tipos de oracións e construcións sintácticas
B3.4 Oración composta. Formas de subordinación
B3.5 Análise, tradución e interpretación de textos

B4 BLOQUE 4. LITERATURA 

B4.1 Xéneros literarios :oratoria

B5 BLOQUE 5. TEXTOS
B5.1 Tradución e interpretación de textos gregos
B5.2 Uso do dicionario

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

B5.4 Coñecemento do contexto social, cultural e histórico dos textos traducidos.
B5.5 Identificación das características formais dos textos
B6 BLOQUE 6. LÉXICO

B6.1  Helenismos máis frecuentes do léxico especializado e común.
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B6.2 Ampliación de vocabulario básico grego: linguaxe literaria e filosófica.
B6.3 Etimoloxía e orixe das palabras da propia lingua.
B6.4 Descomposición de palabras nos seus formantes 

9

B2 BLOQUE  2. MORFOLOXÍA

Maio 11

B2.1 Morfoloxía nominal e pronominal: formas menos usuais e irregulares.
B2.2 Revisión da flexión verbal
B2.3 Análise morfolóxica
B3 BLOQUE 3. SINTAXE

B3.1 Estudo pormenorizado da sintaxe nominal e pronominal.
B3.2 Usos modais
B3.3 Tipos de oracións e construcións sintácticas
B3.4 Oración composta. Formas de subordinación
B3.5 Análise, tradución e interpretación de textos

B4 BLOQUE 4. LITERATURA 

B4.1 Xéneros literarios :fábula

B5 BLOQUE 5. TEXTOS
B5.1 Tradución e interpretación de textos gregos
B5.2 Uso do dicionario

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

B5.4 Coñecemento do contexto social, cultural e histórico dos textos traducidos.
B5.5 Identificación das características formais dos textos
B6 BLOQUE 6. LÉXICO

B6.1  Helenismos máis frecuentes do léxico especializado e común.
B6.2 Ampliación de vocabulario básico grego: linguaxe literaria e filosófica.
B6.3 Etimoloxía e orixe das palabras da propia lingua.
B6.4 Descomposición de palabras nos seus formantes x

4. Secuenciación e temporalización dos contidos 3º ESO CULTURA 
CLÁSICA.

Avaliación
UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia

Libro texto
Temporalización Probas

avaliaciónTema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións
1ª Avaliac. B6 Bloque 6. Lingua e literatura

1

B6.1 Historia da escritura. Signos e materiais

1
Setem.
Out.

7

B6.2 Orixe do alfabeto. O alfabeto grego e o alfabeto romano.
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.
B6.8 Léxico grecolatino na linguaxe científica e técnica.
B6.9 Presenza das linguas clásicas nas linguas modernas. x

2

B1 Bloque 1. Xeografía

2 Out. 7

B1.1 Marco xeográfico das civilizacións grega e romana.
B2 Bloque 2. Historia

B2.1
B2.2

Marco histórico da civilización grega: das civilizacións minoica e micénica
ao mundo helenístico. 

Marco histórico da civilización romana: Monarquía, República e Imperio.

x

3 B5 Bloque 5. Sociedade e vida cotiá 3 Nov. 7

25



B5.1 Organización política en Grecia 
B5.2 Sociedade en Grecia: clases sociais.

B7 Bloque 7. Pervivencia na actualidade
B7.1 Civilización grecolatina nas artes e na organización social e política actual. x

4

B.5 Bloque 5. Sociedade e vida cotiá

4 Dec 5
B5.1 Organización política en  Roma
B5.2 Sociedade en Roma: clases sociais.

B7 Bloque 7. Pervivencia na actualidade
B7.1 Civilización grecolatina nas artes e na organización social e política actual. x

Avaliación
UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia

Libro texto
Temporalización Probas

avaliaciónTema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

2ª Avaliac.

B4 Bloque 4. Arte

5
B4.4 Enxeñería romana: obras públicas e urbanismo. Vías romanas.

5 Xan 3
B4.5 Herdanza clásica no patrimonio artístico x

6
B5 Bloque 5. Sociedade e vida cotiá

6 Xan. 3
B5.3 A familia en Grecia e Roma. x

7
B6 Bloque 6. Lingua e literatura

11 Feb 7B6.10 Xéneros literarios grecolatinos: autores e obras principais.
B6.10 Xéneros literarios grecolatinos: autores e obras principais. x

8
B5 Bloque 5. Sociedade e vida cotiá

7 Mar. 5
B5.4

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

x

Avaliación
UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia

Libro texto
Temporalización Probas

avaliaciónTema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

3ª Avaliac.

B3 Bloque 3. Mitoloxía

9

B3.1 O panteón grego e romano.

8 Abr. 8

B3.2 Mitos grecolatinos. Os heroes.
B3.3 Relixión grega
B3.4 Relixión romana: culto público e privado

B7 Bloque 7. Pervivencia na actualidade
B7.2 Mitoloxía e temas lexendarios nas manifestacións artísticas actuais x

10

B5 Bloque 5. Sociedade e vida cotiá

9 Maio 6
B5.5 Espectáculos públicos en Grecia e Roma
B5.5 Os espectáculos públicos en Grecia e Roma. x

11

B4 Bloque 4. Arte

10 Maio 3

B4.1  Fundamentos da arte clásica
B4.2 Arquitectura en Grecia e Roma: tipos de edificios e ordes arquitectónicas.
B4.3 Escultura en Grecia e Roma: etapas, estilos e temáticas.

B7 Bloque 7. Pervivencia na actualidade
B7.1 Civilización grecolatina nas artes e na organización social e política actual. x

12

B2 Bloque 2. Historia

12 Xuño 6

B2.1
B2.2

Marco histórico da civilización grega: das civilizacións minoica e micénica
ao mundo helenístico. 

Marco histórico da civilización romana: Monarquía, República e Imperio.

x

B7 Bloque 7. Pervivencia na actualidade
B7.3 Historia de Grecia e Roma e a súa presenza no noso país.
B7.4 Traballos de investigación sobre a civilización clásica na nosa cultura.
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5.- Relacionar aspectos curriculares para cada unidade     LATÍN 4º ESO

1ª Aval  Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación Temas transversais

T
e
m
a
/
U
D

Identif.
contidos

Identif.
criterios

Identific
Estándar

Competencias
clave

Estándares de aprendizaxe

Grao 
mínimo   
consec.

Peso  
Cualific.

                   Instrumentos 
 

Temas transversais

Prob
.esc.

Prob 
oral

Trab 
ind

Trab 
grup

Cad
Cla

Rúb 
(2)

Obs.

CL EOE
C
A

TIC EMP EC PV

 
 
1
 
 
 

B1.1  LAB1.1.1
cmcct/ccec/caa/cd/
csc

Sinala  nun mapa o marco xeográfico da lingua latina e a súa expansión, 
delimitando os seus ámbitos de influencia e colocando con precisión puntos 
xeográficos, cidades ou restos arqueolóxicos coñecidos pola súa relevancia 
histórica.

50% 10% 90% X 10% x

B1.2
LAB1.2.1 Cd/caa/cmcct

Define o indoeuropeo e recoñece as linguas indoeuropeas e as súas familias, 
e delimita nun mapa a zona de orixe e as zonas de expansión 100% 20% 80% x 10% x

 LAB1.3.1 csc /caa/cd

Identifica as linguas que se falan actualmente en Europa, diferenciando pola 
súa orixe entre indoeuropeas e non indoeuropeas, clasifica as primeiras en 
familias lingüísticas e delimita nun mapa as zonas onde se utilizan.

20% 10% 90% x 10% x x

B1.3  LAB1.4.1 csc/caa/cd
Identifica as linguas  que se falan  en España,  diferenciando pola súa orixe
romances e non romancese delimita nun mapa as zonas onde se utilizan. 100% 30% 90% x 10% x

B1.4  LAB1.5.1 Ccl/caa
Identifica e dferencia palabras patrimoniais , cultismos e semicultismos, en 
relación co termo de orixe. 100% 30% 80% x 10% x

 
2
 

B2.1  LAB2.1.1 cd /ccec
Recoñece tipos de escritura e clasifícaos consonte a súa natureza e a súa 
función. 20%

10%

90% x 10% x

B2.2  LAB2.2.1 csc /ccl /ccec

Explica a orixe do alfabeto de diferentes linguas partindo do alfabeto latino,  
sinala as adaptacións que se producen en cada unha delas, recoñece os tipos
de alfabetos usados actualmente en Europa, e relaciona cada un  coas 
linguas que os empregan. 

20% 90% x 10% x x

B2.3 LAB2.3.1 ccl Le en voz alta textos latinosde certa extensión coa pronuncia correcta. 100% 30% 100% x

B3.1 LAB3.1.1 Cmcct/ccl

Descompón palabras nos seus formantes, sinalando e diferenciando lexemas 
e morfemas, e servíndose destes para identificar desinencias e explicar o 
concepto de flexión e paradigma.

100%

20%

90% 10% x

B3.2 LAB3.2.1. caa / ccl
Distingue palabras variables e invariables, explica os trazos que permiten 
identificalas e define criterios para clasificalas. 50% 90% 10% x

B3.3  LAB3.3.1 caa/ccl /cd Define o concepto de declinación e conxugación 100% 80% x 10% x

B3.4  LAB3.4.1 ccl

Enuncia e declina correctamente substantivos, adxectivos en latín, 
distinguíndoos a partir do seu enunciado e clasificándoos segundo a súa 
categoría e a súa declinación.

100% 80% x 10% x

B4.1 LAB4.1.1 cmcct/ccl

Analiza morfolóxica e sintacticamente frases e textos adaptados, identificando
correctamente as categorías gramaticais presentes nas palabras con flexión e
explicando as funcións na oración

100%

20%

80% x 10% x

B4.2 LAB4.2.1 Caa/ccl

 Enumera correctamente os nomes dos casos que existen na flexión nominal
e pronominal  latina,  e explica  as principais   funcións   que realizan dentro
dentro da oración

100% 80% x 10% x

B7.1 LAB7.1.1 Caa / ccl
Deduce o significado de termos latinos non estudados partindo do contexto ou
de palabras da lingua propia ou doutras que coñece. 50%

10%

90% x 10% x

LAB7.1.2 Cd /ccl  Identifica e explica as palabras transparentes e de maior frecuencia. 50% 90% x 10% x

B7.2 LAB7.2.1 Cmcct/ccl
Identifica  e  explica  os  principais  prefixos  e  sufixos,  analizando  o  seu
mantemento na propia lingua. 100% 80% x 10% x

B7.2 LAB7.3.1 ccl
Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común da lingua propia e explica
a partir desta o seu significado. 50% x 10% x

B7.3 LAB7.4.1 Cd/csc/ccec/ccl
Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual  e sabe
empregalas no seu contexto axeitado, cando se expresa na súa propia lingua 100% 80% x 10% x

B1.5 LAB1.5.1 Ccl/caa

Identifica  e  diferencia  palabras  patrimoniais,  cultismos  e semicultismos,  en
relación co termo de orixe.

100%
10%

80% x 10% x

B1.6 LAB1.6.1 Ccl/caa
Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán aplicando as
regras fonéticas de evolución. 100% 80% x 10% x

B3.1 LAB3.1.1 Cmcct/ccl

Descompón palabras nos seus formantes, sinalando e diferenciando lexemas 
e morfemas, e servíndose destes para identificar desinencias e explicar o 
concepto de flexión e paradigma.

100%
15%

90% 10% x

 
 
 

B3.2 LAB3.2.1. caa / ccl
Distingue palabras variables e invariables, explica os trazos que permiten 
identificalas e define criterios para clasificalas. 50% 90% 10% x

B3.3  LAB3.3.1 caa/ccl Define o concepto de declinación e conxugación 100% 80% x 10% x
B3.4

LAB3.4.1 Cd/ccl

Enuncia e declina correctamente substantivos, adxectivos en latín, 
distinguíndoos a partir do seu enunciado e clasificándoos segundo a súa 
categoría e a súa declinación.

100% 80% x 10% x

LAB3.4.2 Ccl/caa Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra o paradigma de flexión correspondente.

100% 80% x 10% x
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B4.1 LAB4.1.1 cmcct/ccl

Analiza morfolóxica e sintacticamente frases e textos adaptados, identificando
correctamente as categorías gramaticais presentes nas palabras con flexión e
explicando as funcións na oración

100%

15%

80% x 10% x

B4.2 LAB4.2.1 Caa/ccl

Enumera correctamente os nomes dos casos que existen na flexión nominal e
pronominal  latina,  e  explica  as  principais  funcións  que  realizan  dentro  da
oración. 

100% 80% x 10% x

LAB4.2.2
ccl

 Traduce correctamente á súa lingua os casos latinos presentes nos textos e
redacta en lingua latina pequenas frases, onde practica o seu uso. 100% 80% X x

B4.3 LAB4.3.1
ccl

Recoñece nos textos as regras e a concordancia latina, e redacta en lingua
latina pequenas frases, onde practica o seu uso. 100% 80% x 10% x

B4.4 LAB4.4.1
Cmcct/ cca/ccl

Compara  e  clasifica  tipos  de  oracións  simples,  e  identifica  as  súas
características. 100% 80% x 10% x

B6.1 LAB6.1.1 Ccl/caa

Utiliza  adecuadamente  a  análise  morfolóxica  e   sintáctica  de  frases  de
dificultade graduada e textos adaptados, para efectuar correctamente a súa
tradución ou retroversión. 

100% 80% x 10% x

B6.2 LAB6.2.1. Caa/ccl

 Utiliza mecanismos de inferencia  para comprender  textos  de xeito global,
relacionando  estruturas  latinas  con  outras  equivalentes  nas  linguas  que
coñece.

20%

30%

90% x 10% x x

B6.3 LAB6.3.1
Caa/ccl

Utiliza correctamente os manuais e o dicionario, analizando a información
que proporcionan, para traducir pequenos textos 100% 80% x 10% x

B6.4 LAB6.4.1  ccec/ccl

Realiza comentarios  sobre determinados  aspectos culturais  presentes nos
textos  selecionados,  aplicando  para  iso  os  coñecementos  adquiridos
previamente nesta ou noutras materias.

30% 90% 10% x

B6.5 LAB6.5.1 ccl  Redacta frases sinxelas ou pequenos textos en latín sobre un tema proposto 30% 100% x
B6.5 LAB6.6.1

ccl
 Mantén  un  sinxelo  diálogo  en  latín  sobre  a  base  dun  tema previamente
acordado. 30% 100%

B7.1
LAB7.1.1

Caa / ccl
Deduce o significado de termos latinos non estudados partindo do contexto ou
de palabras da lingua propia ou doutras que coñece. 50%

20%

90% x 10% x

LAB7.1.2 Cd /caa  Identifica e explica as palabras transparentes e de maior frecuencia. 50% 90% x 10% x
B7.2 LAB7.2.1

Cmcct /ccl
 Identifica  e  explica  os  principais  prefixos  e  sufixos,  analizando  o  seu
mantemento na propia lingua. 100% 80% x 10% x

B7.2 LAB7.3.1.
 ccl

 Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común da lingua propia e explica
a partir desta o seu significado. 50% 90% x 10% x

B7.3 LAB7.4.1
Cd/csc/ccec/ccl

Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual e sabe 
empregalas no seu contexto axeitado, cando se expresa na súa propia lingua 100% 80% x 10% x

B1.4 LAB1.5.1
Ccl/caa

 Identifica e diferencia palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos, en 
relación co termo de orixe. 100%

20%
80% x 10% x

B1.5 LAB1.6.1
ccl/caa

Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as 
regras fonéticas de evolución.. 100% 80% x 10% x
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B3.1 LAB3.1.1 Cmcct/ccl

Descompón palabras nos seus formantes, sinalando e diferenciando lexemas 
e morfemas, e servíndose destes para identificar desinencias e explicar o 
concepto de flexión e paradigma.

100%

15%

90% 10% x

B3.2 LAB3.2.1.
caa / ccl

Distingue palabras variables e invariables, explica os trazos que permiten 
identificalas e define criterios para clasificalas. 50% 90% 10% x

B3.3  LAB3.3.1 caa/ccl Define o concepto de declinación e conxugación 100% 80% x 10% x

B3.4 LAB3.4.1 Cd/ccl

Enuncia  e  declina  correctamente  substantivos,  adxectivos  e  pronomes  en
latín, distinguíndoos a partir do seu enunciado e clasificándoos segundo a súa
categoría e a súa declinación 100% 80% x 10% x

LAB3.4.2
Ccl/caa

Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra o paradigma de flexión correspondente.

100% 80% x 10% x

B3.5 LAB3.5.1. Caa/ccl

Identifica as conxugacións verbais latinas e clasifica os verbos segundo a  súa
conxugación a partir do seu enunciado. 100%

80% x 10% x
LAB3.5.2

Ccl/caa
Coñece e identifica as formas que compoñen o enunciado dos verbos de 
paradigmas regulares e recoñece a partir destas os modelos de conxugación.

100% 80% x

B4.1 LAB4.1.1 cmcct/ccl

Analiza morfolóxica e sintacticamente frases e textos adaptados, identificando
correctamente as categorías gramaticais presentes nas palabras con flexión e
explicando as funcións na oración

100%

15%

80% x 10% x

B4.2 LAB4.2.1 Caa/ccl

Enumera correctamente os nomes dos casos que existen na flexión nominal e
pronominal latina, e explica as principais funcións que realizan dentro da 
oración. 

100% 80% x 10% x

LAB4.2.2
ccl

 Traduce correctamente á súa lingua os casos latinos presentes nos textos e 
redacta en lingua latina pequenas frases, onde practica o seu uso. 100% 80% x

B4.3 LAB4.3.1
ccl

Recoñece nos textos as regras e a concordancia latina, e redacta en lingua 
latina pequenas frases, onde practica o seu uso. 100% 80% x 10% x

B4.4 LAB4.4.1
Cmcct/ cca/ccl

Compara e clasifica tipos de oracións simples, e identifica as súas 
características. 100% 80% x 10% x

B6.1 LAB6.1.1 Ccl/caa

Utiliza  adecuadamente  a  análise  morfolóxica  e   sintáctica  de  frases  de
dificultade graduada e textos adaptados, para efectuar correctamente a súa
tradución ou retroversión. 100%

15%

80% x 10% x

B6.2 LAB6.2.1 Caa/ccl

 Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de xeito global, 
relacionando estruturas latinas con outras equivalentes nas linguas que 
coñece. 30% 90% x 10% x

B6.3 LAB6.3.1.
Caa/ccl

Utiliza correctamente os manuais e o dicionario, analizando a información  
que proporcionan, para traducir pequenos textos

100% 80% x 10% x

B6.4 LAB6.4.1  ccec/ccl Realiza comentarios  sobre determinados  aspectos culturais  presentes nos 30% 90% x 10% x
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textos  selecionados,  aplicando  para  iso  os  coñecementos  adquiridos
previamente nesta ou noutras materias.

LAB6.4.2 cmcct/cd/ccl

Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos propostos, localizando o
tema principal e distinguindo as súas partes.

30%

15%
90% x 10%

B6.5 LAB6.5.1 ccl Redacta frases sinxelas ou pequenos textos en latín sobre un tema proposto 30% 100% x x

B6.5 LAB6.6.1 ccl
Mantén  un  sinxelo  diálogo  en  latín  sobre  a  base  dun  tema  previamente
acordado. 30% 100% x

B7.1 LAB7.1.1 caa/ccl
Deduce o significado de termos latinos non estudados partindo do contexto ou
de palabras da lingua propia. 50%

10%

90% x 10% x
LAB7.1.2. cd/ccl Identifica e explica as palabras transparentes e de maior frecuencia. 50% 90% x 10% x

B7.2 LAB7.2.1 cmcct /ccl
 Identifica  e  explica  os  principais  prefixos  e  sufixos,  analizando  o  seu
mantemento na propia lingua. 100% 80% 90% x 10% x

B7.2 LAB7.3.1. ccl
 Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común da lingua propia e explica
a partir desta o seu significado. 50% 90% x 10% x

B7.3 LAB7.4.1 cd/csc/ccec/ccl
Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual e sabe 
empregalas no seu contexto axeitado, cando se expresa na súa propia lingua 100% 80% x 10% x

B1.4 LAB1.5.1 ccl/caa
 Identifica e diferencia palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos, en 
relación co termo de orixe. 100%

10%
80% x 10% x

B1.5 LAB1.6.1 ccl/ caa
Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as 
regras fonéticas de evolución. 100% 80% x 10% x

B5.1

LAB5.1.1.  csc/csiee/cd
Distingue as etapas da historia de Roma, e explica os seus trazos esenciais e 
as circunstancias que interveñen no paso dunhas a outras. 100%

20%

80% x 10% x

LAB5.1.2 Caa/ccec/csc
Sabe enmarcar determinados feitos históricos no período histórico 
correspondente. 100% 80% x 10% x

LAB5.1.3. cd/caa/cmcct

Pode  elaborar  eixes  cronolóxicos  nos  que  se  representan  fitos  históricos
salientables, consultando diferentes fontes de información.

70%
90% x 10% x x

LAB5.1.4 csc/ccec/ccl

Describe algúns dos principais fitos históricos da civilización latina, e 
explica a grandes liñas as circunstancias en que teñen lugar e as súas 
principais consecuencias.

100%

80% x 10%
x x

CCL Comunicación  lingüística                                                                                            
                                                                                                                                                                                               CL Comprensión lectora

CMCCT  Competencia matemática e competencias básicas en ciencia a tecnoloxía EOE Expresión oral e escrita
CD Competencia dixital  CA Comunicación audiovisual
CAA Competencia aprender a aprender TIC Tecnoloxías da información e comunicación
CSC Competencias sociais e cívicas EMP Emprendemento
CSIEE Sentido de iniciativa e espírito emprendedor         EC Educación cívica
CCEC Conciencia e expresións culturais PV Prevención da violencia

(1) A partir de cada estándar pódese determinar “indicadores de logro” máis precisos que indiquen o nivel de adquisición do mesmo. (O instrumento máis idóneo é a rúbrica)
(2) As rúbricas soen utilizarse para avaliar as producións do alumnado: traballos de aplicación, sínteses e textos escritos,..

29



5.- Relacionar aspectos curriculares para cada unidade
 LATÍN 4º ESO 

2ª Aval  Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación Temas transversais
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B3.1 LAB3.1.1 Cmcct/ccl

Descompón palabras nos seus formantes, sinalando e diferenciando lexemas 
e morfemas, e servíndose destes para identificar desinencias e explicar o 
concepto de flexión e paradigma.

100%

15%

90% 10% x

B3.2 LAB3.2.1. caa / ccl
Distingue palabras variables e invariables, explica os trazos que permiten 
identificalas e define criterios para clasificalas. 50% 90% 10% x

B3.3  LAB3.3.1 caa/ccl Define o concepto de declinación e conxugación 100% 80% x 10% x

B3.4 LAB3.4.1 Cd/ccl

Enuncia e declina correctamente substantivos, adxectivos e pronomes en 
latín, distinguíndoos a partir do seu enunciado e clasificándoos segundo a súa
categoría e a súa declinación 100% 80% x 10% x

LAB3.4.2 Ccl/caa
Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra o paradigma de flexión correspondente. 100% 80% x 10% x

B3.5
LAB3.5.1. Caa/ccl

Identifica as conxugacións verbais latinas e clasifica os verbos segundo a  súa
conxugación a partir do seu enunciado.

100%
80% x 10% x

LAB3.5.2 Ccl/caa
Coñece e identifica as formas que compoñen o enunciado dos verbos de 
paradigmas regulares e recoñece a partir destas os modelos de conxugación. 100% 80% x

B4.1 LAB4.1.1 cmcct/ccl

Analiza morfolóxica e sintacticamente frases e textos adaptados, identificando
correctamente as categorías gramaticais presentes nas palabras con flexión e
explicando as funcións na oración

100%

15%

80% x 10% x

B4.2 LAB4.2.1 Caa/ccl

Enumera correctamente os nomes dos casos que existen na flexión nominal e
pronominal latina, e explica as principais funcións que realizan dentro da 
oración. 

100% 80% x 10% x

LAB4.2.2 ccl
 Traduce correctamente á súa lingua os casos latinos presentes nos textos e 
redacta en lingua latina pequenas frases, onde practica o seu uso. 100% 80% x

B4.3 LAB4.3.1 ccl
Recoñece nos textos as regras e a concordancia latina, e redacta en lingua 
latina pequenas frases, onde practica o seu uso. 100% 80% x 10% x

B4.4 LAB4.4.1 Cmcct/ cca/ccl
Compara e clasifica tipos de oracións simples, e identifica as súas 
características. 100% 80% x 10% x

B4.5 LAB4.5.1 Caa/cmcct/ccl
Compara e clasifica tipos de oracións compostas, e diferénciaas das oracións 
simples. 100% 80% x

B6.1 LAB6.1.1 Ccl/caa

Utiliza  adecuadamente  a  análise  morfolóxica  e   sintáctica  de  frases  de
dificultade graduada e textos adaptados, para efectuar correctamente a súa
tradución ou retroversión. 100%

30%

80% x 10% x
B6.2 LAB6.2.1 Caa/ccl  Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de xeito global, 

relacionando estruturas latinas con outras equivalentes nas linguas que 
30% 90% 10% x
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coñece.

B6.3 LAB6.3.1. Caa/ccl
Utiliza correctamente os manuais e o dicionario, analizando a información  
que proporcionan, para traducir pequenos textos 100% 80% x 10% x

B6.4 LAB6.4.1  ccec/ccl

Realiza comentarios  sobre determinados  aspectos culturais presentes nos
textos  selecionados,  aplicando  para  iso  os  coñecementos  adquiridos
previamente nesta ou noutras materias.

30%
90% 10%

LAB6.4.2 cmcct/cd/ccl

Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos propostos, localizando o
tema principal e distinguindo as súas partes.

30%
90% 10%

B6.5 LAB6.5.1 ccl Redacta frases sinxelas ou pequenos textos en latín sobre un tema proposto 30% 100% x x

B6.5 LAB6.6.1 ccl
Mantén  un  sinxelo  diálogo  en  latín  sobre  a  base  dun  tema  previamente
acordado. 30% 100% x

B7.1 LAB7.1.1 caa/ccl
Deduce o significado de termos latinos non estudados partindo do contexto ou
de palabras da lingua propia. 50%

10%

90% x 10% x
LAB7.1.2. cd/ccl Identifica e explica as palabras transparentes e de maior frecuencia. 50% 90% x 10% x

B7.2 LAB7.2.1 cmcct /ccl
 Identifica  e  explica  os  principais  prefixos  e  sufixos,  analizando  o  seu
mantemento na propia lingua. 100% 80% x 10% x

B7.2 LAB7.3.1. ccl
 Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común da lingua propia e explica
a partir desta o seu significado. 50% 90% x 10% x x

B7.3 LAB7.4.1 cd/csc/ccec/ccl
Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual e sabe 
empregalas no seu contexto axeitado, cando se expresa na súa propia lingua 100% 80% x 10% x

B1.4 LAB1.5.1 ccl/caa
 Identifica e diferencia palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos, en 
relación co termo de orixe. 100%

10%
80% x 10% x

B1.5 LAB1.6.1 ccl/ caa
Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as 
regras fonéticas de evolución. 100% 80% x 10% x

B5.2
LAB5.2.1 Csiee/csc/ccl

 Describe os trazos esenciais que caracterizan as sucesivas formas de 
organización do sistema político romano 100%

20%
80% x 10% x

LAB5.2.2 Csiee/csc/ccec/ccl

Describe a organización da sociedade romana e explica as características das
clases sociais e os papeis asignados a cada unha delas, en comparación cos 
actuais.

100% 80%
x 10% x

x
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B3.1 LAB3.1.1 Cmcct/ccl

Descompón palabras nos seus formantes, sinalando e diferenciando lexemas 
e morfemas, e servíndose destes para identificar desinencias e explicar o 
concepto de flexión e paradigma.

100%

15%

90% 10% x

B3.2 LAB3.2.1. caa / ccl
Distingue palabras variables e invariables, explica os trazos que permiten 
identificalas e define criterios para clasificalas. 50% 90% 10% x

B3.3  LAB3.3.1 caa/ccl Define o concepto de declinación e conxugación 100% 80% x 10% x

B3.4 LAB3.4.1 Cd/ccl

Enuncia e declina correctamente substantivos, adxectivos e pronomes en 
latín, distinguíndoos a partir do seu enunciado e clasificándoos segundo a súa
categoría e a súa declinación 100% 80% x 10% x

LAB3.4.2 Ccl/caa
Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra o paradigma de flexión correspondente. 100% 80% x 10% x

B3.5
LAB3.5.1. Caa/ccl

Identifica as conxugacións verbais latinas e clasifica os verbos segundo a  súa
conxugación a partir do seu enunciado.

100%
80% x 10% x

LAB3.5.2 Ccl/caa
Coñece e identifica as formas que compoñen o enunciado dos verbos de 
paradigmas regulares e recoñece a partir destas os modelos de conxugación. 100% 80% x

B4.1 LAB4.1.1 cmcct/ccl

Analiza morfolóxica e sintacticamente frases e textos adaptados, identificando
correctamente as categorías gramaticais presentes nas palabras con flexión e
explicando as funcións na oración

100%

15%

80% x 10% x

B4.2 LAB4.2.1 Caa/ccl

Enumera correctamente os nomes dos casos que existen na flexión nominal e
pronominal latina, e explica as principais funcións que realizan dentro da 
oración. 

100% 80% x 10% x

LAB4.2.2 ccl
 Traduce correctamente á súa lingua os casos latinos presentes nos textos e 
redacta en lingua latina pequenas frases, onde practica o seu uso. 100% 80% x

B4.3 LAB4.3.1 ccl
Recoñece nos textos as regras e a concordancia latina, e redacta en lingua 
latina pequenas frases, onde practica o seu uso. 100% 80% x 10% x

B4.4 LAB4.4.1 Cmcct/ cca/ccl
Compara e clasifica tipos de oracións simples, e identifica as súas 
características. 100% 80% x 10% x

B4.5 LAB4.5.1 Caa/cmcct/ccl
Compara e clasifica tipos de oracións compostas, e diferénciaas das oracións 
simples. 100% 80% x x

B6.1 LAB6.1.1 Ccl/caa

Utiliza  adecuadamente  a  análise  morfolóxica  e   sintáctica  de  frases  de
dificultade graduada e textos adaptados, para efectuar correctamente a súa
tradución ou retroversión. 100%

30%

80% x 10% x

B6.2 LAB6.2.1 Caa/ccl

 Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de xeito global, 
relacionando estruturas latinas con outras equivalentes nas linguas que 
coñece. 30% 90% 10% x

B6.3 LAB6.3.1. Caa/ccl
Utiliza correctamente os manuais e o dicionario, analizando a información  
que proporcionan, para traducir pequenos textos 100% 80% x 10% x

B6.4
LAB6.4.1  ccec/ccl

Realiza comentarios  sobre determinados  aspectos culturais presentes nos
textos  selecionados,  aplicando  para  iso  os  coñecementos  adquiridos
previamente nesta ou noutras materias. 30% 90% 10%

LAB6.4.2 cmcct/cd/ccl

Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos propostos, localizando o
tema principal e distinguindo as súas partes. 30% 10%

B6.5 LAB6.5.1 ccl Redacta frases sinxelas ou pequenos textos en latín sobre un tema proposto 30% 100% x
B6.5 LAB6.6.1 ccl Mantén un sinxelo diálogoen latín sobre a base dun tema acordado 30% 100% x

B7.1 LAB7.1.1 caa/ccl Deduce o significado de termos latinos non estudados partindo do contexto ou
de palabras da lingua propia.

50% 10% 90% 10% x
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LAB7.1.2. cd/ccl Identifica e explica as palabras transparentes e de maior frecuencia. 50% 90% 10% x

B7.2 LAB7.2.1 cmcct /ccl
 Identifica  e  explica  os  principais  prefixos  e  sufixos,  analizando  o  seu
mantemento na propia lingua. 100% 80% x 10% x

B7.2 LAB7.3.1. ccl
 Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común da lingua propia e explica
a partir desta o seu significado. 50% 90% 10% x

B7.3 LAB7.4.1 cd/csc/ccec/ccl
Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual e sabe 
empregalas no seu contexto axeitado, cando se expresa na súa propia lingua 100% 80% x 10%

B1.4 LAB1.5.1 ccl/caa
 Identifica e diferencia palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos, en 
relación co termo de orixe. 100%

10%
80% x 10%

B1.5 LAB1.6.1 ccl/ caa
Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as 
regras fonéticas de evolución. 100% 80% x 10% x

B5.2
LAB5.2.1 Csiee/csc/ccl

 Describe os trazos esenciais que caracterizan as sucesivas formas de 
organización do sistema político romano 100%

20%
80% x 10% x

LAB5.2.2 Csiee/csc/ccec/ccl

Describe a organización da sociedade romana e explica as características das
clases sociais e os papeis asignados a cada unha delas, en comparación cos 
actuais.

100% 80% x 10% x x
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B3.1 LAB3.1.1 Cmcct/ccl

Descompón palabras nos seus formantes, sinalando e diferenciando lexemas 
e morfemas, e servíndose destes para identificar desinencias e explicar o 
concepto de flexión e paradigma.

100%

15%

90% 10% x

B3.2 LAB3.2.1. caa / ccl
Distingue palabras variables e invariables, explica os trazos que permiten 
identificalas e define criterios para clasificalas. 50% 90% 10% x

B3.3  LAB3.3.1 caa/ccl Define o concepto de declinación e conxugación 100% 80% x 10% x

B3.4
LAB3.4.1 Cd/ccl

Enuncia e declina correctamente substantivos, adxectivos e pronomes en 
latín, distinguíndoos a partir do seu enunciado e clasificándoos segundo a súa
categoría e a súa declinación 100% 80% x 10% x

LAB3.4.2 Ccl/caa
Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra o paradigma de flexión correspondente. 100% 80% x 10% x

B3.5 LAB3.5.1. Caa/ccl
Identifica as conxugacións verbais latinas e clasifica os verbos segundo a  súa
conxugación a partir do seu enunciado.

100%
80% x 10% x

LAB3.5.2 Ccl/caa
Coñece e identifica as formas que compoñen o enunciado dos verbos de 
paradigmas regulares e recoñece a partir destas os modelos de conxugación. 100% 80% x 10% x

B4.1 LAB4.1.1 cmcct/ccl

Analiza morfolóxica e sintacticamente frases e textos adaptados, identificando
correctamente as categorías gramaticais presentes nas palabras con flexión e
explicando as funcións na oración

100%

15%

80% x 10% x

B4.2
LAB4.2.1 Caa/ccl

Enumera correctamente os nomes dos casos que existen na flexión nominal e
pronominal latina, e explica as principais funcións que realizan dentro da 
oración. 

100% 80% x 10% x

LAB4.2.2 ccl
 Traduce correctamente á súa lingua os casos latinos presentes nos textos e 
redacta en lingua latina pequenas frases, onde practica o seu uso. 100% 80% x x

B4.3 LAB4.3.1 ccl
Recoñece nos textos as regras e a concordancia latina, e redacta en lingua 
latina pequenas frases, onde practica o seu uso. 100% 80% x 10% x

B4.4 LAB4.4.1 Cmcct/ cca/ccl
Compara e clasifica tipos de oracións simples, e identifica as súas 
características. 100% 80% x 10% x

B4.5 LAB4.5.1 Caa/cmcct/ccl
Compara e clasifica tipos de oracións compostas, e diferénciaas das oracións 
simples. 100% 80% x x

B6.1 LAB6.1.1 Ccl/caa

Utiliza  adecuadamente  a  análise  morfolóxica  e   sintáctica  de  frases  de
dificultade graduada e textos adaptados, para efectuar correctamente a súa
tradución ou retroversión. 100%

30%

80% x 10% x

B6.2 LAB6.2.1 Caa/ccl

 Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de xeito global, 
relacionando estruturas latinas con outras equivalentes nas linguas que 
coñece. 30% 90% x 10% x

B6.3 LAB6.3.1. Caa/ccl
Utiliza correctamente os manuais e o dicionario, analizando a información  
que proporcionan, para traducir pequenos textos 100% 80% x 10% x

B6.4
LAB6.4.1  ccec/ccl

Realiza comentarios  sobre determinados  aspectos culturais presentes nos
textos  selecionados,  aplicando  para  iso  os  coñecementos  adquiridos
previamente nesta ou noutras materias.

30%
90% x x

LAB6.4.2 cmcct/cd/ccl

Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos propostos, localizando o
tema principal e distinguindo as súas partes. 30% 90% x x

B6.5 LAB6.5.1 ccl Redacta frases sinxelas ou pequenos textos en latín sobre un tema proposto 30% 100% x
B6.5 LAB6.6.1 ccl Mantén un sinxelo diálogo en latín sobre a base dun tema acordado 30% 100% x

B7.1 LAB7.1.1 caa/ccl
Deduce o significado de termos latinos non estudados partindo do contexto ou
de palabras da lingua propia. 50%

10%

90% x 10% x
LAB7.1.2. cd/ccl Identifica e explica as palabras transparentes e de maior frecuencia. 50% 90% x 10% x

B7.2 LAB7.2.1 cmcct /ccl
 Identifica  e  explica  os  principais  prefixos  e  sufixos,  analizando  o  seu
mantemento na propia lingua. 50% 80% x 10% x

B7.2 LAB7.3.1. ccl
 Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común da lingua propia e explica
a partir desta o seu significado. 50% 90% x 10% x

B7.3 LAB7.4.1 cd/csc/ccec/ccl
Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual e sabe 
empregalas no seu contexto axeitado, cando se expresa na súa propia lingua 100% 80% x 10% x

B1.4 LAB1.5.1 ccl/caa
 Identifica e diferencia palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos, en 
relación co termo de orixe. 100%

10%
80% x 10% x

B1.5 LAB1.6.1 ccl/ caa
Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as 
regras fonéticas de evolución. 100% 80% x 10% x

B5.4 LAB5.4.1 Ccec/ccl/cd

 Identifica os principais deuses, semideuses e heroes da mitoloxía grecolatina,
sinala os trazos que os caracterizan e establece relacións entre os deuses 
máis importantes. 100%

20%
80% x

10%
x
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B3.1 LAB3.1.1 Cmcct/ccl

Descompón palabras nos seus formantes, sinalando e diferenciando lexemas 
e morfemas, e servíndose destes para identificar desinencias e explicar o 
concepto de flexión e paradigma.

100%

15%

90% 10% x

B3.2 LAB3.2.1. caa / ccl
Distingue palabras variables e invariables, explica os trazos que permiten 
identificalas e define criterios para clasificalas. 50% 90% 10% x

B3.3  LAB3.3.1 caa/ccl Define o concepto de declinación e conxugación 100% 80% x 10% x

B3.4
LAB3.4.1 Cd/ccl

Enuncia e declina correctamente substantivos, adxectivos e pronomes en 
latín, distinguíndoos a partir do seu enunciado e clasificándoos segundo a súa
categoría e a súa declinación

100%
80% x 10% x

LAB3.4.2 Ccl/caa
Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra o paradigma de flexión correspondente. 100% 80% x 10% x

B3.5 LAB3.5.1. Caa/ccl
Identifica as conxugacións verbais latinas e clasifica os verbos segundo a  súa
conxugación a partir do seu enunciado. 100% 80% x 10% x

LAB3.5.2 Ccl/caa
Coñece e identifica as formas que compoñen o enunciado dos verbos de 
paradigmas regulares e recoñece a partir destas os modelos de conxugación. 100% 80% x

B4.1 LAB4.1.1 cmcct/ccl

Analiza morfolóxica e sintacticamente frases e textos adaptados, identificando
correctamente as categorías gramaticais presentes nas palabras con flexión e
explicando as funcións na oración

100%

15%

   80% x 10% x

8 B4.2
LAB4.2.1 Caa/ccl

Enumera correctamente os nomes dos casos que existen na flexión nominal e
pronominal latina, e explica as principais funcións que realizan dentro da 
oración. 

100% 80% x 10% x

LAB4.2.2 ccl
 Traduce correctamente á súa lingua os casos latinos presentes nos textos e 
redacta en lingua latina pequenas frases, onde practica o seu uso. 100% 80% x

B4.3 LAB4.3.1 ccl
Recoñece nos textos as regras e a concordancia latina, e redacta en lingua 
latina pequenas frases, onde practica o seu uso. 100% 80% x 10% x

B4.4 LAB4.4.1 Cmcct/ cca/ccl
Compara e clasifica tipos de oracións simples, e identifica as súas 
características. 100% 80% x 10% x

B4.5 LAB4.5.1 Caa/cmcct/ccl
Compara e clasifica tipos de oracións compostas, e diferénciaas das oracións 
simples. 100% 80% x x

B6.1 LAB6.1.1 Ccl/caa

Utiliza  adecuadamente  a  análise  morfolóxica  e   sintáctica  de  frases  de
dificultade graduada e textos adaptados, para efectuar correctamente a súa
tradución ou retroversión. 100% 90% x 10% x

B6.2 LAB6.2.1 Caa/ccl

 Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de xeito global, 
relacionando estruturas latinas con outras equivalentes nas linguas que 
coñece. 30%

30%

90%
x

10% x

B6.3 LAB6.3.1. Caa/ccl
Utiliza correctamente os manuais e o dicionario, analizando a información  
que proporcionan, para traducir pequenos textos 100% 80%

x
10% x

B6.4
LAB6.4.1  ccec/ccl

Realiza comentarios  sobre determinados  aspectos culturais presentes nos
textos  selecionados,  aplicando  para  iso  os  coñecementos  adquiridos
previamente nesta ou noutras materias. 30% 90%

x
10% x

LAB6.4.2 cmcct/cd/ccl

Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos propostos, localizando o
tema principal e distinguindo as súas partes.

30%
90%

x
10% x

8 B6.5 LAB6.5.1 ccl Redacta frases sinxelas ou pequenos textos en latín sobre un tema proposto 30% 100%
x

x

B6.5 LAB6.6.1 ccl
Mantén  un  sinxelo  diálogo  en  latín  sobre  a  base  dun  tema  previamente
acordado. 30% 100% x

B7.1
LAB7.1.1 caa/ccl

Deduce o significado de termos latinos non estudados partindo do contexto ou
de palabras da lingua propia. 50%

10%
90% 10% x x

LAB7.1.2. cd/ccl Identifica e explica as palabras transparentes e de maior frecuencia. 50% 90% 10% x

B7.2 LAB7.2.1 cmcct /ccl
 Identifica  e  explica  os  principais  prefixos  e  sufixos,  analizando  o  seu
mantemento na propia lingua.

100% 80% x 10% x

B7.2 LAB7.3.1. ccl
 Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común da lingua propia e explica
a partir desta o seu significado.

50% 90% 10% x x

B7.3 LAB7.4.1 cd/csc/ccec/ccl
Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual e sabe 
empregalas no seu contexto axeitado, cando se expresa na súa propia lingua

100% 80% x 10% x

B1.4 LAB1.5.1 ccl/caa
 Identifica e diferencia palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos, en 
relación co termo de orixe.

100%
10%

80% x 10% x

B1.5 LAB1.6.1 ccl/ caa
Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as 
regras fonéticas de evolución. 100% 80%

x
10% x

B5.4 LAB5.5.1 Caa/ccec/cd

Recoñece e ilustra con exemplos o mantemento do mítico e da figura do 
heroe na nosa cultura, e sinala as semellanzas e as principais diferenzas que 
se observan entre ambos os tratamentos.

100% 20% 80% x 10% x x
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5.- Relacionar aspectos curriculares para cada unidade
 LATÍN 4º ESO 

3ª Aval  Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación Temas transversais

T
e
m
a
/
U
D

Identif.
contidos

Identif.
criterios

Identific
Estándar

Competencias
clave

Estándares de aprendizaxe

Grao 
mínimo   
consec.

Peso  
Cualific.

                   Instrumentos 
 

Temas transversais

Prob
.esc.

Prob 
oral

Trab 
ind

Trab 
grup

Cad
Cla

Rúb 
(2)

Obs.

CL EOE CA TIC EMP EC PV

9

B3.1 LAB3.1.1 Cmcct/ccl

Descompón palabras nos seus formantes, sinalando e diferenciando lexemas 
e morfemas, e servíndose destes para identificar desinencias e explicar o 
concepto de flexión e paradigma.

100%

15%

90% 10% x

B3.2 LAB3.2.1. caa / ccl
Distingue palabras variables e invariables, explica os trazos que permiten 
identificalas e define criterios para clasificalas. 50% 90% 10% x

B3.3  LAB3.3.1 caa/ccl Define o concepto de declinación e conxugación 100% 80% X 10% x

B3.4 LAB3.4.1 Cd/ccl

Enuncia e declina correctamente substantivos, adxectivos e pronomes en 
latín, distinguíndoos a partir do seu enunciado e clasificándoos segundo a súa
categoría e a súa declinación

100%
80% X 10% x

LAB3.4.2 Ccl/caa
Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra o paradigma de flexión correspondente. 100% 80% X 10% x

B3.5
LAB3.5.1. Caa/ccl

Identifica as conxugacións verbais latinas e clasifica os verbos segundo a  súa
conxugación a partir do seu enunciado. 100% 80% X 10% x

LAB3.5.2 Ccl/caa
Coñece e identifica as formas que compoñen o enunciado dos verbos de 
paradigmas regulares e recoñece a partir destas os modelos de conxugación. 100% 80% X

B3.5 LAB3.6.1 Caa/ccl

Identifica correctamente as principais formas derivadas de cada tema verbal 
latino: en voz activa o modo indicativo, tanto do tema de presente como do 
tema de perfecto; en pasiva, o presente, o pretérito imperfecto, o futuro 
imperfecto e o pretérito perfecto de indicativo.

100%    80% X 10% x

B4.1 LAB4.1.1 cmcct/ccl

Analiza morfolóxica e sintacticamente frases e textos adaptados, identificando
correctamente as categorías gramaticais presentes nas palabras con flexión e
explicando as funcións na oración

100%

15%

80% X 10% x

B4.2 LAB4.2.1 Caa/ccl

Enumera correctamente os nomes dos casos que existen na flexión nominal e
pronominal latina, e explica as principais funcións que realizan dentro da 
oración. 

100% 80% X

LAB4.2.2 ccl
 Traduce correctamente á súa lingua os casos latinos presentes nos textos e 
redacta en lingua latina pequenas frases, onde practica o seu uso. 100% 80% X 10% x

B4.3 LAB4.3.1 ccl
Recoñece nos textos as regras e a concordancia latina, e redacta en lingua 
latina pequenas frases, onde practica o seu uso. 100% 80% X 10% x

B4.4 LAB4.4.1 Cmcct/ cca/ccl
Compara e clasifica tipos de oracións simples, e identifica as súas 
características. 100% 80% X 10% x

B4.5 LAB4.5.1 Caa/cmcct/ccl
Compara e clasifica tipos de oracións compostas, e diferénciaas das oracións 
simples. 100% 90% X 10% x

B6.1 LAB6.1.1 Ccl/caa Utiliza  adecuadamente  a  análise  morfolóxica  e   sintáctica  de  frases  de 100% 30% 80% 10% x
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dificultade graduada e textos adaptados, para efectuar correctamente a súa
tradución ou retroversión. 

B6.2 LAB6.2.1 Caa/ccl

 Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de xeito global, 
relacionando estruturas latinas con outras equivalentes nas linguas que 
coñece. 30% 90% 10% x

B6.3 LAB6.3.1. Caa/ccl
Utiliza correctamente os manuais e o dicionario, analizando a información  
que proporcionan, para traducir pequenos textos 100% 80% x 10% x

B6.4 LAB6.4.1  ccec/ccl

Realiza comentarios  sobre determinados  aspectos culturais presentes nos
textos  selecionados,  aplicando  para  iso  os  coñecementos  adquiridos
previamente nesta ou noutras materias.

30%
90% 10% x

LAB6.4.2 cmcct/cd/ccl

Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos propostos, localizando o
tema principal e distinguindo as súas partes. 30% 90% x

B6.5 LAB6.5.1 ccl Redacta frases sinxelas ou pequenos textos en latín sobre un tema proposto 30% 100% x x

B6.5 LAB6.6.1 ccl
Mantén  un  sinxelo  diálogo  en  latín  sobre  a  base  dun  tema  previamente
acordado. 30% 100% x

B7.1 LAB7.1.1 caa/ccl
Deduce o significado de termos latinos non estudados partindo do contexto ou
de palabras da lingua propia. 50%

10%

90% 10% x
LAB7.1.2. cd/ccl Identifica e explica as palabras transparentes e de maior frecuencia. 50% 90% 10% x

B7.2 LAB7.2.1 cmcct /ccl
 Identifica  e  explica  os  principais  prefixos  e  sufixos,  analizando  o  seu
mantemento na propia lingua. 100% 80% x 10% x

B7.2 LAB7.3.1. ccl
 Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común da lingua propia e explica
a partir desta o seu significado. 50% 90% 10% x

B7.3 LAB7.4.1 cd/csc/ccec/ccl
Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual e sabe 
empregalas no seu contexto axeitado, cando se expresa na súa propia lingua 100% 80% x 10% x

B1.4 LAB1.5.1 ccl/caa
 Identifica e diferencia palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos, en 
relación co termo de orixe. 100%

10%
80% x 10% x

B1.5 LAB1.6.1 ccl/ caa
Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as 
regras fonéticas de evolución. 100% 80% x 10% x

B5.3 LAB5.3.1 Csc/ccec/ccl

Identifica e explica os papeis que desempeña dentro da familia cada un dos 
seus membros, e analiza a través deles os estereotipos culturais da época en 
comparación cos actuais.

100% 20% 80%
x 10%

x x
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B3.1 LAB3.1.1 Cmcct/ccl

Descompón palabras nos seus formantes, sinalando e diferenciando lexemas 
e morfemas, e servíndose destes para identificar desinencias e explicar o 
concepto de flexión e paradigma.

100%

15%

90% 10% x

B3.2 LAB3.2.1. caa / ccl
Distingue palabras variables e invariables, explica os trazos que permiten 
identificalas e define criterios para clasificalas. 50% 90% 10% x

B3.3  LAB3.3.1 caa/ccl Define o concepto de declinación e conxugación 100% 80% x 10% x

B3.4 LAB3.4.1 Cd/ccl

Enuncia e declina correctamente substantivos, adxectivos e pronomes en 
latín, distinguíndoos a partir do seu enunciado e clasificándoos segundo a súa
categoría e a súa declinación

100%
80% x 10% x

LAB3.4.2 Ccl/caa
Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra o paradigma de flexión correspondente. 100% 80% x 10% x

B3.5 LAB3.5.1. Caa/ccl

Identifica as conxugacións verbais latinas e 
clasifica os verbos segundo a  súa conxugación a 
partir do seu enunciado.

100%
80% x 10% x

LAB3.5.2 Ccl/caa
Coñece e identifica as formas que compoñen o enunciado dos verbos de 
paradigmas regulares e recoñece a partir destas os modelos de conxugación. 100% 80% x

B3.5 LAB3.6.1 Caa/ccl

Identifica correctamente as principais formas derivadas de cada tema verbal 
latino: en voz activa o modo indicativo, tanto do tema de presente como do 
tema de perfecto; en pasiva, o presente, o pretérito imperfecto, o futuro 
imperfecto e o pretérito perfecto de indicativo.

100%    80% x 10% x

B4.1 LAB4.1.1 cmcct/ccl

Analiza morfolóxica e sintacticamente frases e textos adaptados, identificando
correctamente as categorías gramaticais presentes nas palabras con flexión e
explicando as funcións na oración

100%

15%

80% x 10% x

B4.2 LAB4.2.1 Caa/ccl

Enumera correctamente os nomes dos casos que existen na flexión nominal e
pronominal latina, e explica as principais funcións que realizan dentro da 
oración. 

100% 80% x

LAB4.2.2 ccl
 Traduce correctamente á súa lingua os casos latinos presentes nos textos e 
redacta en lingua latina pequenas frases, onde practica o seu uso. 100% 80% x 10% x

B4.3 LAB4.3.1 ccl
Recoñece nos textos as regras e a concordancia latina, e redacta en lingua 
latina pequenas frases, onde practica o seu uso. 100% 80% x 10% x

B4.4 LAB4.4.1 Cmcct/ cca/ccl
Compara e clasifica tipos de oracións simples, e identifica as súas 
características. 100% 80% x x

B4.5 LAB4.5.1 Caa/cmcct/ccl
Compara e clasifica tipos de oracións compostas, e diferénciaas das oracións 
simples. 100% 90% 10% x

B6.1 LAB6.1.1 Ccl/caa

Utiliza  adecuadamente  a  análise  morfolóxica  e   sintáctica  de  frases  de
dificultade graduada e textos adaptados, para efectuar correctamente a súa
tradución ou retroversión. 30%

30%

80% 10% x

B6.2 LAB6.2.1 Caa/ccl

 Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de xeito global, 
relacionando estruturas latinas con outras equivalentes nas linguas que 
coñece. 100% 80% 10% x

B6.3 LAB6.3.1. Caa/ccl
Utiliza correctamente os manuais e o dicionario, analizando a información  
que proporcionan, para traducir pequenos textos 30% 80% 10% X

B6.4 LAB6.4.1  ccec/ccl Realiza comentarios  sobre determinados  aspectos culturais presentes nos
textos  selecionados,  aplicando  para  iso  os  coñecementos  adquiridos

30% 90% 10% X
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previamente nesta ou noutras materias.

LAB6.4.2 cmcct/cd/ccl

Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos propostos, localizando o
tema principal e distinguindo as súas partes. 30% 90% 10% X

B6.5 LAB6.5.1 ccl Redacta frases sinxelas ou pequenos textos en latín sobre un tema proposto 30% 100% x x
B6.5 LAB6.6.1 ccl Mantén un sinxelo diálogoen latín sobre a base dun tema acordado 50% 100% x X

B7.1 LAB7.1.1 caa/ccl
Deduce o significado de termos latinos non estudados partindo do contexto ou
de palabras da lingua propia. 50%

10%

90% 10% x
LAB7.1.2. cd/ccl Identifica e explica as palabras transparentes e de maior frecuencia. 100% 90% 10% x

B7.2 LAB7.2.1 cmcct /ccl
 Identifica  e  explica  os  principais  prefixos  e  sufixos,  analizando  o  seu
mantemento na propia lingua. 50% 80% x 10% x X

B7.2 LAB7.3.1. ccl
 Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común da lingua propia e explica
a partir desta o seu significado. 100% 90% 10% X

B7.3 LAB7.4.1 cd/csc/ccec/ccl
Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual e sabe 
empregalas no seu contexto axeitado, cando se expresa na súa propia lingua 100% 80% x 10% X

B1.4 LAB1.5.1 ccl/caa
 Identifica e diferencia palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos, en 
relación co termo de orixe. 100%

10%
80% x 10% x

B1.5 LAB1.6.1 ccl/ caa
Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as 
regras fonéticas de evolución. 100% 80% x 10% x

B5.5 LAB5.6.1 Csiee/csc/ccec/ccl

Distingue e describe o modo de vida en Roma no ámbito privado, analizando 
os tipos de vivenda, alimentación, vestimenta e coidado persoal e contrástaos
cos da actualidade

100% 20% 80% x 10% x x

11

B3.1 LAB3.1.1 Cmcct/ccl

Descompón palabras nos seus formantes, sinalando e diferenciando lexemas 
e morfemas, e servíndose destes para identificar desinencias e explicar o 
concepto de flexión e paradigma.

100% 90% 10% x

B3.2 LAB3.2.1. caa / ccl
Distingue palabras variables e invariables, explica os trazos que permiten 
identificalas e define criterios para clasificalas. 50% 90% 10% x

B3.3  LAB3.3.1 caa/ccl Define o concepto de declinación e conxugación 100% 80% x 10% x

B3.4 LAB3.4.1 Cd/ccl

Enuncia e declina correctamente substantivos, adxectivos e pronomes en 
latín, distinguíndoos a partir do seu enunciado e clasificándoos segundo a súa
categoría e a súa declinación

100%

15%

80% x 10% x

LAB3.4.2 Ccl/caa
Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra o paradigma de flexión correspondente. 100% 80% x 10% x

B3.5
LAB3.5.1. Caa/ccl

Identifica as conxugacións verbais latinas e clasifica os verbos segundo a súa 
conxugación a partir do seu enunciado 100% 80% x 10% x

11
LAB3.5.2 Ccl/caa

Coñece e identifica as formas que compoñen o enunciado dos verbos de 
paradigmas regulares e recoñece a partir destas os modelos de conxugación. 100% 80% x

B3.5

LAB3.6.1 Caa/ccl

Identifica correctamente as principais formas derivadas de cada tema verbal 
latino: en voz activa o modo indicativo, tanto do tema de presente como do 
tema de perfecto; en pasiva, o presente, o pretérito imperfecto, o futuro 
imperfecto e o pretérito perfecto de indicativo.

100%    80% x 10% x

LAB3.6.2 Cd/ccl
Cambia de voz as formas dos tempos verbais do presente, pretérito 
imperfecto, futuro imperfecto e pretérito perfecto de indicativo. 100% 80%

LAB3.6.3 Caa/ccl
Identifica formas non persoais do verbo, como o infinitivo de presente activo e 
o participio de perfecto. 100% 80%

LAB3.6.4 ccl
Traduce correctamente ao galego e ao castelán diferentes formas verbais 
latinas. 100% 80%

B4.1 LAB4.1.1 cmcct/ccl

Analiza morfolóxica e sintacticamente frases e textos adaptados, identificando
correctamente as categorías gramaticais presentes nas palabras con flexión e
explicando as funcións na oración

100%

15%

80% x 10% x

B4.2 LAB4.2.1 Caa/ccl

Enumera correctamente os nomes dos casos que existen na flexión nominal e
pronominal latina, e explica as principais funcións que realizan dentro da 
oración. 

100% 80% x

LAB4.2.2 ccl
 Traduce correctamente á súa lingua os casos latinos presentes nos textos e 
redacta en lingua latina pequenas frases, onde practica o seu uso. 100% 80% x 10% x

B4.3 LAB4.3.1 ccl
Recoñece nos textos as regras e a concordancia latina, e redacta en lingua 
latina pequenas frases, onde practica o seu uso. 100% 80% x 10% x

B4.4 LAB4.4.1 Cmcct/ cca/ccl
Compara e clasifica tipos de oracións simples, e identifica as súas 
características. 100% 80% x x

B4.5 LAB4.5.1 Caa/cmcct/ccl
Compara e clasifica tipos de oracións compostas, e diferénciaas das oracións 
simples. 100% 80% x 10% x

B4.6 LAB4.6.1 ccl
 Recoñece, dentro de frases e textos sinxelos, as construcións de infinitivo e 
participio máis transparentes, e analízaas e tradúceas correctamente. 100% 80% x

B6.1 LAB6.1.1 Ccl/caa

Utiliza  adecuadamente  a  análise  morfolóxica  e   sintáctica  de  frases  de
dificultade graduada e textos adaptados, para efectuar correctamente a súa
tradución ou retroversión. 100%

30%

80% x 10% x

B6.2 LAB6.2.1 Caa/ccl

 Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de xeito global, 
relacionando estruturas latinas con outras equivalentes nas linguas que 
coñece. 30% 90% 10% x

B6.3 LAB6.3.1. Caa/ccl
Utiliza correctamente os manuais e o dicionario, analizando a información  
que proporcionan, para traducir pequenos textos 100% 80% x 10% X

B6.4

LAB6.4.1  ccec/ccl

Realiza comentarios  sobre determinados  aspectos culturais presentes nos
textos  selecionados,  aplicando  para  iso  os  coñecementos  adquiridos
previamente nesta ou noutras materias.

30%
90% 10% X

LAB6.4.2 cmcct/cd/ccl Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos propostos, localizando o
tema principal e distinguindo as súas partes.

30% 90% 10% X
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B6.5 LAB6.5.1 ccl Redacta frases sinxelas ou pequenos textos en latín sobre un tema proposto 30% 100% x x
B6.5 LAB6.6.1 ccl Mantén un sinxelo diálogo en latín sobre a base dun tema acordado 30% 100% x

B7.1 LAB7.1.1 caa/ccl
Deduce o significado de termos latinos non estudados partindo do contexto ou
de palabras da lingua propia. 50%

10%

90% 10% x
LAB7.1.2. cd/ccl Identifica e explica as palabras transparentes e de maior frecuencia. 100% 90% 10% x

B7.2 LAB7.2.1 cmcct /ccl
 Identifica  e  explica  os  principais  prefixos  e  sufixos,  analizando  o  seu
mantemento na propia lingua. 100% 80% x 10% x X

B7.2 LAB7.3.1. ccl
 Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común da lingua propia e explica
a partir desta o seu significado. 100% 90% 10% X

B7.3 LAB7.4.1 cd/csc/ccec/ccl
Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual e sabe 
empregalas no seu contexto axeitado, cando se expresa na súa propia lingua 100% 80% x 10% X

B1.4 LAB1.5.1 ccl/caa
 Identifica e diferencia palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos, en 
relación co termo de orixe. 100%

10%
80% x 10% x

B1.5 LAB1.6.1 ccl/ caa
Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as 
regras fonéticas de evolución. 100% 80% x 10% x

B5.5 LAB5.6.1
Cd/ccec/csc/ccl/
csiee/caa

Distingue e describe o modo de vida en Roma no ámbito privado, analizando 
os tipos de vivenda, alimentación, vestimenta e coidado persoal e contrástaos
cos da actualidade.

100% 20% 80% x 10% x x x

B3.1 LAB3.1.1 Cmcct/ccl

Descompón palabras nos seus formantes, sinalando e diferenciando lexemas 
e morfemas, e servíndose destes para identificar desinencias e explicar o 
concepto de flexión e paradigma.

100% 90% 10% x

12 B3.2 LAB3.2.1. caa / ccl
Distingue palabras variables e invariables, explica os trazos que permiten 
identificalas e define criterios para clasificalas. 50% 90% 10% x

B3.3  LAB3.3.1 caa/ccl Define o concepto de declinación e conxugación 100% 80% x 10% x

B3.4
LAB3.4.1 Cd/ccl

Enuncia e declina correctamente substantivos, adxectivos e pronomes en 
latín, distinguíndoos a partir do seu enunciado e clasificándoos segundo a súa
categoría e a súa declinación

100%
80% x 10% x

LAB3.4.2 Ccl/caa
Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra o paradigma de flexión correspondente. 100%

15%

80% x 10% x

B3.5 LAB3.5.1. Caa/ccl

Identifica as conxugacións verbais latinas e 
clasifica os verbos segundo a  súa conxugación a 
partir do seu enunciado.

100%
80% x 10% x

LAB3.5.2 Ccl/caa
Coñece e identifica as formas que compoñen o enunciado dos verbos de 
paradigmas regulares e recoñece a partir destas os modelos de conxugación. 100% 80% x

B3.5

LAB3.6.1 Caa/ccl

Identifica correctamente as principais formas derivadas de cada tema verbal 
latino: en voz activa o modo indicativo, tanto do tema de presente como do 
tema de perfecto; en pasiva, o presente, o pretérito imperfecto, o futuro 
imperfecto e o pretérito perfecto de indicativo.

100%    80% x 10% x

LAB3.6.2 Cd/ccl
Cambia de voz as formas dos tempos verbais do presente, pretérito 
imperfecto, futuro imperfecto e pretérito perfecto de indicativo. 100% 80%

LAB3.6.3 Caa/ccl
Identifica formas non persoais do verbo, como o infinitivo de presente activo e 
o participio de perfecto. 100% 80%

LAB3.6.4 ccl
Traduce correctamente ao galego e ao castelán diferentes formas verbais 
latinas. 100% 80%

B4.1 LAB4.1.1 cmcct/ccl

Analiza morfolóxica e sintacticamente frases e textos adaptados, identificando
correctamente as categorías gramaticais presentes nas palabras con flexión e
explicando as funcións na oración

100%

15%

80% x 10% x

12
B4.2 LAB4.2.1 Caa/ccl

Enumera correctamente os nomes dos casos que existen na flexión nominal e
pronominal latina, e explica as principais funcións que realizan dentro da 
oración. 

100% 80% x

LAB4.2.2 ccl
 Traduce correctamente á súa lingua os casos latinos presentes nos textos e 
redacta en lingua latina pequenas frases, onde practica o seu uso. 100% 80% x 10% x

B4.3 LAB4.3.1 ccl
Recoñece nos textos as regras e a concordancia latina, e redacta en lingua 
latina pequenas frases, onde practica o seu uso. 100% 80% x 10% x

B4.4 LAB4.4.1 Cmcct/ cca/ccl
Compara e clasifica tipos de oracións simples, e identifica as súas 
características. 100% 80% x x

B4.5 LAB4.5.1 Caa/cmcct/ccl
Compara e clasifica tipos de oracións compostas, e diferénciaas das oracións 
simples. 100% 80% x 10% x

B4.6 LAB4.6.1 ccl
 Recoñece, dentro de frases e textos sinxelos, as construcións de infinitivo e 
participio máis transparentes, e analízaas e tradúceas correctamente. 100% 80% x

B6.1 LAB6.1.1 Ccl/caa

Utiliza  adecuadamente  a  análise  morfolóxica  e   sintáctica  de  frases  de
dificultade graduada e textos adaptados, para efectuar correctamente a súa
tradución ou retroversión. 100%

30%

80% x 10% x

B6.2 LAB6.2.1 Caa/ccl

 Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de xeito global, 
relacionando estruturas latinas con outras equivalentes nas linguas que 
coñece. 30% 90% 10% x

B6.3 LAB6.3.1. Caa/ccl
Utiliza correctamente os manuais e o dicionario, analizando a información  
que proporcionan, para traducir pequenos textos 100% 80% x 10% X

B6.4
LAB6.4.1  ccec/ccl

Realiza comentarios  sobre determinados  aspectos culturais presentes nos
textos  selecionados,  aplicando  para  iso  os  coñecementos  adquiridos
previamente nesta ou noutras materias.

30%
90% 10% X

LAB6.4.2 cmcct/cd/ccl

Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos propostos, localizando o
tema principal e distinguindo as súas partes. 30% 90% 10% X

B6.5 LAB6.5.1 ccl Redacta frases sinxelas ou pequenos textos en latín sobre un tema proposto 30% 100% x x
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B7.1 LAB7.1.1 caa/ccl
Deduce o significado de termos latinos non estudados partindo do contexto ou
de palabras da lingua propia. 30%

10%

100% x
LAB7.1.2. cd/ccl Identifica e explica as palabras transparentes e de maior frecuencia. 50% 90% 10% x

B7.2 LAB7.2.1 cmcct /ccl
 Identifica  e  explica  os  principais  prefixos  e  sufixos,  analizando  o  seu
mantemento na propia lingua. 100% 90% 10% x

B7.2 LAB7.3.1. ccl
 Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común da lingua propia e explica
a partir desta o seu significado. 100% 80% x 10% x X

B7.3 LAB7.4.1 cd/csc/ccec/ccl
Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual e sabe 
empregalas no seu contexto axeitado, cando se expresa na súa propia lingua 100% 90% 10% X

B1.4 LAB1.5.1 ccl/caa
 Identifica e diferencia palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos, en 
relación co termo de orixe. 100%

10%
80% x 10% X

B1.5 LAB1.6.1 ccl/ caa
Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as 
regras fonéticas de evolución. 100% 80% x 10% x

B5.6 LAB5.7.1
Csc/csiee/ccl/cmcct/
ccec

Describe as características dos tipos de espectáculos públicos celebrados no 
teatro, no circo e no anfiteatro, valora o seu mantemento no mundo actual e 
sitúa nun mapa os teatros, os circos e os anfiteatros conservados máis 
importantes.

100% 20% 80% x 10% x x x

5.- Relacionar aspectos curriculares para cada unidade     LATÍN 1º BACHARELATO

1ª Aval  Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación Temas transversais
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B1.1  LA1B1.1.1
cmcct/ ccec/ csc

Localiza nun mapa o marco xeográfico da lingua latina e a súa expansión, 
delimitando os seus ámbitos de influencia e colocando con precisión puntos 
xeográficos, cidades ou restos arqueolóxicos coñecidos pola súa relevancia 
histórica.

50% 10% 90% 10% x

B1.2 LA1B1.2.1
cd/ caa Define o indoeuropeo e recoñece as linguas indoeuropeas e as súas familias, 

e delimita nun mapa a zona de orixe e as zonas de expansión 100% 10% 90% 10% x

 LA1B1.3.1 csc /ccec

Identifica as linguas que se falan actualmente en Europa, diferenciando pola 
súa orixe entre indoeuropeas e non indoeuropeas, clasifica as primeiras en 
familias lingüísticas e delimita nun mapa as zonas onde se utilizan.

20% 10% 90% 10% x

B1.3  LA1B1.4.1
csc / ccec

Identifica as linguas  que se falan  en España,  diferenciando pola súa orixe
romances  e non  romances,  localiza nun  mapa  as  zonas  onde  se utilizan,
delimita  o  marco  xeográfico  das  linguas  romances  faladas  no  mundo  e
recoñece as súas características.

100% 20% 90% 10% x

B1.4  LA1B1.5.1

ccl / caa / cmcct Distingue e delimita as etapas do latín, recoñece e distingue a partir do étimo 
latino cultismos, semicultismos e termos patrimoniais, e explica as evolucións 
que se producen nun caso e no outro.

100% 20% 90% 10% x

  LA1B1.5.2 ccl

Coñece  exemplos de termos latinos que deron orixe  tanto a unha palabra 
patrimonial como a un cultismo, e sinala as diferenzas de uso e significado 
entre ambos

100% 20% 90% 10% x

LA1B1.5.3 cmcct /cd /ccec
Demostra a presenza do latín no século XXI en campos como a ciencia, a 
cultura, a publicidade, os medios de comunicación, internet e as redes sociais. 50% 10% 90% 10% x

 
2
 

B2.1  LA1B2.1.1 cd /ccec
Recoñece tipos de escritura e clasifícaos consonte a súa natureza e a súa 
función, e describe os trazos que distinguen uns dos outros 50% 5% 90% 10% x

B2.2  LA1B2.2.1 caa/cmcctl
Explica a orixe do alfabeto latino, e a evolución e a adaptación dos signos do 
alfabeto grego. 50% 10% 90% 10% x

  LA1B2.3.1 csc /ccl /ccec Explica a orixe do alfabeto de diferentes linguas partindo do alfabeto latino, 
así como a súa evolución, sinala as adaptacións que se producen en cada 
unha e recoñece os tipos de alfabeto usados actualmente en Europa, en 

50% 10% 90% 10% x
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relación coas linguas que os empregan.

B2.3 LA1B2.4.1 ccl
Le con pronuncia e acentuación correctas textos latinos, identificando e 
reproducindo exemplos de diferentes tipos de pronuncia. 100% 50% 90% 10% x

B3.1 LA1B3.1.1 cmcct ccl

Descompón palabras nos seus formantes, sinalando e diferenciando lexemas 
e morfemas, e servíndose destes para identificar desinencias e explicar o 
concepto de flexión e paradigma.

100% 20% 90% 10% x

B3.2 LA1B3.2.1. caa / ccl
Distingue palabras variables e invariables, explica os trazos que permiten 
identificalas e define criterios para clasificalas. 50% 5% 90% 10% x

 
 
 

 
 

B3.3  LA1B3.3.1 caa/ccl /cd

Declina e/ou conxuga correctamente palabras propostas segundo a súa 
categoría, explicando e ilustrando con exemplos as características que 
diferencian os conceptos de declinación e conxugación

100%

50%

90% 10% x

B3.4  LA1B3.4.1 ccl

Enuncia e declina correctamente substantivos, adxectivos en latín, 
distinguíndoos a partir do seu enunciado e clasificándoos segundo a súa 
categoría e a súa declinación.

100% 90% 10% x

B3.5  LA1B3.5.1. caa/ccl
Clasifica verbos segundo a súa conxugación partindo do seu enunciado e 
describe os trazos polos que se recoñecen os modelos de flexión verbal. 100% 90% 10% x

  LA1B3.5.2 ccl
Coñece e identifica as formas que compoñen o enunciado dos verbos de 
paradigmas regulares e recoñece a partir destas os modelos de conxugación. 100% 90% 10% x

 LA1B3.5.3. ccl
Conxuga os tempos verbais máis frecuentes en voz activa  aplicando 
correctamente os paradigmas correspondentes. 100% 90% 10% x

 LA1B3.8.1. Ccl/caa

traduce correctamente ao galego e ao castelán formas verbais latinas, e 
compara os tempos e os modos verbais presentes no latín cos do galego e os
do castelán.

100% 90% 10% x

3 B4.1 LA1B4.1.1 cmcct/ccl

Analiza  morfoloxicamente  e  sintacticamente  frases  e  textos  de  dificultade
graduada,  identificando  correctamente  as  categorías  gramaticais  presentes
nas palabras con flexión e explicando as funcións que realizan na oración

100% 90% 10% x

B4.2 LA1B4.2.1 Caa/ccl

 Enumera correctamente os nomes dos casos que existen na flexión nominal 
e pronominal latina, explica as súas funcións dentro da oración e ilustra con 
exemplos a forma axeitada de traducilos.

100% 90% 10% x

B4.3 LA1B4.3.1 ccl
Recoñece nos textos as regras e a concordancia latina, e redacta en lingua 
latina pequenas frases, onde practica o seu uso. 100% 90% 10% x

B4.4 LA1B4.4.1 Cmcct/ ccl
Compara e clasifica tipos de oracións simples, e identifica e explica en cada 
caso as súas características. 100% 90% 10% x

B6.1 LA1B6.1.1 Ccl/caa

Utiliza adecuadamente a análise fonética, morfolóxica, sintáctica e semántica
de  textos  de  dificultade  graduada,  para  efectuar  correctamente  a  súa
tradución ou retroversión. 

100% 90% 10% x

B6.2 LA1B6.2.1. Caa/ccl

 Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de xeito global, 
relacionando estruturas latinas con outras equivalentes nas linguas que 
coñece.

30% 5% 90% 10% x x

B6.3 LA1B6.3.1 Caa/ccl

Utiliza correctamente o dicionario, analizando e valorando correctamente
a información gramatical incluída nos seus manuais e nas súas 
entradas, e localiza o significado de palabras que entrañen dificultade, 
identificando entre varias acepcións o sentido máis axeitado para a 
tradución do texto.

100% 10% 90% x

B6.4 LA1B6.4.1 Csc/ ccec/caa 

Realiza comentarios sobre os principais trazos dos textos seleccionados
e sobre os aspectos culturais presentes neles, aplicando para iso os 
coñecementos adquiridos previamente nesta ou noutras materias.

30% 5% 90% 10% x

B7.1 LA1B7.1.1 Caa / ccl
Deduce o significado de termos latinos non estudados partindo do contexto ou
de palabras da lingua propia ou doutras que coñece. 50% 5% 90% 10% x

LA1B7.1.2 Cd /ccl  Identifica e explica as palabras transparentes e de maior frecuencia. 50% 10% 90% 10% x

B7.3 LA1B7.3.1. Caa / ccl
 Deduce o significado das palabras das linguas de España a partir dos étimos 
latinos. 50% 5% 90% 10% x

B1.5 LA1B1.6.1 ccl/caa

Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as 
regras fonéticas de evolución, e recoñece palabras da súa lingua que sufriron 
procesos de evolución semántica.

100% 10% 90% 10% x

4

B3.4 LA1B3.4.1 ccl

Enuncia  e  declina  correctamente  substantivos,  adxectivos  e  pronomes  en
latín, distinguíndoos a partir do seu enunciado e clasificándoos segundo a súa
categoría e a súa declinación 100%

35%

90% 10% x

B3.5 LA1B3.5.3. ccl
Conxuga os tempos verbais máis frecuentes en voz activa aplicando 
correctamente os paradigmas correspondentes. 100% 90% 10% x

B6.1 LA1B6.1.1 Ccl/caa

Utiliza adecuadamente a análise fonética, morfolóxica, sintáctica e semántica 
de textos de dificultade graduada, para efectuar correctamente a súa 
tradución ou retroversión. 100% 90% 10% x

B6.2 LA1B6.2.1 Caa/ccl

 Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de xeito global, 
relacionando estruturas latinas con outras equivalentes nas linguas que 
coñece. 30% 5% 90% 10% x

B6.3 LA1B6.3.1. Caa/ccl

Utiliza correctamente o dicionario, analizando e valorando correctamente a 
información gramatical incluída nos seus manuais e nas súas entradas, e 
localiza o significado de palabras que entrañen dificultade, identificando entre 
varias acepcións o sentido máis axeitado para a tradución do texto. 100% 5% 90% 10% x

B7.1 LA1B7.1.1 Caa/ccl
Deduce o significado de termos latinos non estudados partindo do contexto ou
de palabras da lingua propia ou doutras que coñece. 50% 5% 90% 10% x

LA1B7.1.2. Cd/ccl Identifica e explica as palabras transparentes e de maior frecuencia. 50% 10% 90% 10% x

B7.3 LA1B7.3.1. Caa/ccl
Deduce o significado das palabras das linguas de España a partir dos étimos 
latinos. 50% 5% 90% 10 x
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B7.4 LA1B7.5.1. ccl

Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual e sabe 
empregalas no seu contexto adecuado cando se expresa na súa propia 
lingua. 100% 10% 90% 10% x

B1.5 LA1B1.6.1 Ccl/ caa

Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as 
regras fonéticas de evolución, e recoñece palabras da súa lingua que sufriron 
procesos de evolución semántica. 100% 10% 90% 10% x

B5.1 LA1B5.1.1. Ccec/ ccl/ csc

 Describe o marco histórico en que xorde e se desenvolve a civilización 
romana, sinala períodos dentro del e identifica en cada un as conexións máis 
importantes que presentan con outras civilizacións 30% 5% 90% 10% x

LA1B5.1.2 Csc/ csiee/ccec
Distingue as etapas da historia de Roma, explicando os seus trazos esenciais 
e as circunstancias que interveñen no paso de unhas a outras. 50% 5% 90% 10% x

LA1B5.1.3. caa/ csc

Sabe enmarcar determinados feitos históricos na civilización e no período 
histórico correspondente, ponos en contexto e relaciónaos con outras 
circunstancias contemporáneas. 50% 5% 90% 10%

x

CCL Comunicación  lingüística                                                                                            
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                                                                                                                                                                                               CL Comprensión lectora
CMCCT  Competencia matemática e competencias básicas en ciencia a tecnoloxía EOE Expresión oral e escrita
CD Competencia dixital  CA Comunicación audiovisual
CAA Competencia aprender a aprender TIC Tecnoloxías da información e comunicación
CSC Competencias sociais e cívicas EMP Emprendemento
CSIEE Sentido de iniciativa e espírito emprendedor         EC Educación cívica
CCEC Conciencia e expresións culturais PV Prevención da violencia

(1) A partir de cada estándar pódese determinar “indicadores de logro” máis precisos que indiquen o nivel de adquisición do mesmo. (O instrumento máis idóneo é a rúbrica)
(2) As rúbricas soen utilizarse para avaliar as producións do alumnado: traballos de aplicación, sínteses e textos escritos,..

5.- Relacionar aspectos curriculares para cada unidade
LATÍN 1º BACHARELATO

2ª Aval  Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación Temas transversais

T
e
m
a
/
U
D

Identif.
contidos

Identif.
criterios

Identific
Estándar

Competencias
clave

Estándares de aprendizaxe

Grao 
mínimo   
consec.

Peso  
Cualific.

                   Instrumentos 
 

Temas transversais

Prob
.esc.

Prob 
oral

Trab 
ind

Trab 
grup

Cad
Cla

Rúb 
(2)

Obs.

CL EOE CA TIC EMP EC PV

5

B3.4 LA1B3.4.1 ccl

Enuncia  e  declina  correctamente  substantivos,  adxectivos  e  pronomes  en
latín, distinguíndoos a partir do seu enunciado e clasificándoos segundo a súa
categoría e a súa declinación 100%

50%

90% 10% x

LA1B3.4.2 ccl
Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra o paradigma de flexión correspondente. 100% 90% 10% x

B3.5 LA1B3.5.3. ccl
Conxuga os tempos verbais máis frecuentes en voz activa aplicando 
correctamente os paradigmas correspondentes. 100% 90% 10% x

LA1B3.8.1. Ccl / caa

Traduce correctamente ao galego e ao castelán formas verbais latinas, e 
compara os tempos e os modos verbais presentes no latín cos do galego e os
do castelán. 100% 90% 10% x

B6.1 LA1B6.1.1 Ccl/caa

Utiliza adecuadamente a análise fonética, morfolóxica, sintáctica e semántica 
de textos de dificultade graduada, para efectuar correctamente a súa 
tradución ou retroversión. 100% 90% 10% x

B6.2 LA1B6.2.1 Caa/ccl

 Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de xeito global, 
relacionando estruturas latinas con outras equivalentes nas linguas que 
coñece. 30% 90% 10% x

B6.3 LA1B6.3.1. Caa/ccl

Utiliza correctamente o dicionario, analizando e valorando correctamente a 
información gramatical incluída nos seus manuais e nas súas entradas, e 
localiza o significado de palabras que entrañen dificultade, identificando entre 
varias acepcións o sentido máis axeitado para a tradución do texto. 100% 90% 10% x

B7.1 LA1B7.1.1 Caa/ccl
Deduce o significado de termos latinos non estudados partindo do contexto ou
de palabras da lingua propia ou doutras que coñece. 50% 2% 90% 10% x

LA1B7.1.2. Cd/ccl Identifica e explica as palabras transparentes e de maior frecuencia. 50% 5% 90% 10% x

B7.3 LA1B7.3.1. Caa/ccl
Deduce o significado das palabras das linguas de España a partir dos étimos 
latinos. 50% 2% 90% 10% x

LA1B7.4.1 ccl
Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común da lingua propia e explica 
a partir desta o seu significado. 50% 5% 90% 10% x

LA1B7.4.2. Caa/ cd/ccl Relaciona palabras da mesma familia etimolóxica ou semántica. 50% 1% 90% 10% x

B7.4 LA1B7.5.1. ccl

Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual e sabe 
empregalas no seu contexto adecuado cando se expresa na súa propia 
lingua. 100% 10% 90% 10% x

B1.5 LA1B1.6.1 Ccl/ caa

Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as 
regras fonéticas de evolución, e recoñece palabras da súa lingua que sufriron 
procesos de evolución semántica. 100% 10% 90% 10% x

B5.1 LA1B5.1.1. Ccec/ ccl/ csc

 Describe o marco histórico en que xorde e se desenvolve a civilización 
romana, sinala períodos dentro del e identifica en cada un as conexións máis 
importantes que presentan con outras civilizacións 30% 5% 90% 10% x x x

LA1B5.1.2 Csc/ csiee/ccec
Distingue as etapas da historia de Roma, explicando os seus trazos esenciais 
e as circunstancias que interveñen no paso de unhas a outras. 50% 5% 90% 10% x x x

LA1B5.1.3. caa/ csc

Sabe enmarcar determinados feitos históricos na civilización e no período 
histórico correspondente, ponos en contexto e relaciónaos con outras 
circunstancias contemporáneas. 50% 5% 90% 10% x

6
B3.4 LA1B3.4.1 ccl Enuncia  e  declina  correctamente  substantivos,  adxectivos  e  pronomes  en

latín, distinguíndoos a partir do seu enunciado e clasificándoos segundo a súa
categoría e a súa declinación

100% 50% 90% 10% x
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LA1B3.4.2 ccl
Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra o paradigma de flexión correspondente. 100% 90% 10% x

B3.5 LA1B3.5.3. ccl
Conxuga os tempos verbais máis frecuentes en voz activa aplicando 
correctamente os paradigmas correspondentes. 100% 90% 10% x

LA1B3.8.1. Ccl / caa

Traduce correctamente ao galego e ao castelán formas verbais latinas, e 
compara os tempos e os modos verbais presentes no latín cos do galego e os
do castelán. 100% 90% 10%

B6.1 LA1B6.1.1 Ccl/caa

Utiliza adecuadamente a análise fonética, morfolóxica, sintáctica e semántica 
de textos de dificultade graduada, para efectuar correctamente a súa 
tradución ou retroversión. 100% 90% 10% x

B6.2 LA1B6.2.1 Caa/ccl

 Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de xeito global, 
relacionando estruturas latinas con outras equivalentes nas linguas que 
coñece. 30% 90% 10% x

B6.3 LA1B6.3.1. Caa/ccl

Utiliza correctamente o dicionario, analizando e valorando correctamente a 
información gramatical incluída nos seus manuais e nas súas entradas, e 
localiza o significado de palabras que entrañen dificultade, identificando entre 
varias acepcións o sentido máis axeitado para a tradución do texto. 100% 90% 10% x

B7.1 LA1B7.1.1 Caa/ccl
Deduce o significado de termos latinos non estudados partindo do contexto ou
de palabras da lingua propia ou doutras que coñece. 50% 1% 90% 10% x

LA1B7.1.2. Cd/ccl Identifica e explica as palabras transparentes e de maior frecuencia. 50% 5% 90% 10% x

B7.3 LA1B7.3.1. Caa/ccl
Deduce o significado das palabras das linguas de España a partir dos étimos 
latinos. 50% 1% 90% 10% x

LA1B7.4.1 ccl
Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común da lingua propia e explica 
a partir desta o seu significado. 50% 2% 90% 10% x

LA1B7.4.2. Caa/ cd/ccl Relaciona palabras da mesma familia etimolóxica ou semántica. 50% 1% 90% 10% x

B7.4 LA1B7.5.1. ccl

Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual e sabe 
empregalas no seu contexto adecuado cando se expresa na súa propia 
lingua. 100% 10% 90% 10% x

B1.5 LA1B1.6.1 Ccl/ caa

Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as 
regras fonéticas de evolución, e recoñece palabras da súa lingua que sufriron 
procesos de evolución semántica. 100% 10% 90% 10% x

B5.1 LA1B5.1.1. Ccec/ ccl/ csc

 Describe o marco histórico en que xorde e se desenvolve a civilización 
romana, sinala períodos dentro del e identifica en cada un as conexións máis 
importantes que presentan con outras civilizacións 30% 1% 90% 10% x x

LA1B5.1.2 Csc/ csiee/ccec
Distingue as etapas da historia de Roma, explicando os seus trazos esenciais 
e as circunstancias que interveñen no paso de unhas a outras. 50% 2% 90% 10% x x

LA1B5.1.3. caa/ csc

Sabe enmarcar determinados feitos históricos na civilización e no período 
histórico correspondente, ponos en contexto e relaciónaos con outras 
circunstancias contemporáneas. 50% 2% 90% 10% x

LA1B5.1.4 Cd/ cmcct
 Pode elaborar eixes cronolóxicos nos que se representan fitos históricos 
salientables, consultando diferentes fontes de información 50% 5% 90% 10% x

LA1B5.1.5. Csc/ csiee/ ccl
Describe os principais fitos históricos e os aspectos máis significativos da 
civilización latina, e analiza a súa influencia no devir histórico posterior. 50% 5% 90% 10% x x

7

B3.4 LA1B3.4.1 ccl

Enuncia  e  declina  correctamente  substantivos,  adxectivos  e  pronomes  en
latín, distinguíndoos a partir do seu enunciado e clasificándoos segundo a súa
categoría e a súa declinación 100%

50%

90% 10% x

LA1B3.4.2 ccl
Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra o paradigma de flexión correspondente. 100% 90% 10% x

B3.5 LA1B3.5.3. ccl
Conxuga os tempos verbais máis frecuentes en voz activa aplicando 
correctamente os paradigmas correspondentes. 100% 90% 10% x

LA1B3.8.1. Ccl / caa

Traduce correctamente ao galego e ao castelán formas verbais latinas, e 
compara os tempos e os modos verbais presentes no latín cos do galego e os
do castelán. 100% 90% 10% x

B6.1 LA1B6.1.1 Ccl/caa

Utiliza adecuadamente a análise fonética, morfolóxica, sintáctica e semántica 
de textos de dificultade graduada, para efectuar correctamente a súa 
tradución ou retroversión. 100% 90% 10% x

B6.2 LA1B6.2.1 Caa/ccl

 Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de xeito global, 
relacionando estruturas latinas con outras equivalentes nas linguas que 
coñece. 30% 90% 10% x

B6.3 LA1B6.3.1. Caa/ccl

Utiliza correctamente o dicionario, analizando e valorando correctamente a 
información gramatical incluída nos seus manuais e nas súas entradas, e 
localiza o significado de palabras que entrañen dificultade, identificando entre 
varias acepcións o sentido máis axeitado para a tradución do texto. 100% 90% 10% x

B7.1 LA1B7.1.1 Caa/ccl
Deduce o significado de termos latinos non estudados partindo do contexto ou
de palabras da lingua propia ou doutras que coñece. 50% 1% 90% 10% x

LA1B7.1.2. Cd/ccl Identifica e explica as palabras transparentes e de maior frecuencia. 50% 5% 90% 10% x

B7.3 LA1B7.3.1. Caa/ccl
Deduce o significado das palabras das linguas de España a partir dos étimos 
latinos. 50% 1% 90% 10% x

LA1B7.4.1 ccl
Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común da lingua propia e explica 
a partir desta o seu significado. 50% 2% 90% 10% x

LA1B7.4.2. Caa/ cd/ccl Relaciona palabras da mesma familia etimolóxica ou semántica. 50% 1% 90% 10% X 

B7.4 LA1B7.5.1. ccl

Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual e sabe 
empregalas no seu contexto adecuado cando se expresa na súa propia 
lingua. 100% 10% 90% 10% x

B1.5 LA1B1.6.1 Ccl/ caa Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as 
regras fonéticas de evolución, e recoñece palabras da súa lingua que sufriron 

100% 10% 90% 10% x
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procesos de evolución semántica.

B5.7 LA1B5.10.1 Csc/ cmcct

Enumera os elementos que compoñen a estrutura do exército romano e 
explica o seu funcionamento, atendendo á súa evolución ao longo dos 
períodos históricos 50% 20% 90% 10% x x x

8

B3.4 LA1B3.4.1 ccl

Enuncia  e  declina  correctamente  substantivos,  adxectivos  e  pronomes  en
latín, distinguíndoos a partir do seu enunciado e clasificándoos segundo a súa
categoría e a súa declinación 100%

50%

90% 10% x

LA1B3.4.2 ccl
Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra o paradigma de flexión correspondente. 100% 90% 10% x

B3.5 LA1B3.5.3. ccl
Conxuga os tempos verbais máis frecuentes en voz activa aplicando 
correctamente os paradigmas correspondentes. 100% 90% 10% x

LA1B3.8.1. Ccl / caa

Traduce correctamente ao galego e ao castelán formas verbais latinas, e 
compara os tempos e os modos verbais presentes no latín cos do galego e os
do castelán. 100% 90% 10% x

B6.1 LA1B6.1.1 Ccl/caa

Utiliza adecuadamente a análise fonética, morfolóxica, sintáctica e semántica 
de textos de dificultade graduada, para efectuar correctamente a súa 
tradución ou retroversión. 100% 90% 10% x

B6.2 LA1B6.2.1 Caa/ccl

 Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de xeito global, 
relacionando estruturas latinas con outras equivalentes nas linguas que 
coñece. 30% 90% 10% x

B6.3 LA1B6.3.1. Caa/ccl

Utiliza correctamente o dicionario, analizando e valorando correctamente a 
información gramatical incluída nos seus manuais e nas súas entradas, e 
localiza o significado de palabras que entrañen dificultade, identificando entre 
varias acepcións o sentido máis axeitado para a tradución do texto. 100% 90% 10% x

B7.1 LA1B7.1.1 Caa/ccl
Deduce o significado de termos latinos non estudados partindo do contexto ou
de palabras da lingua propia ou doutras que coñece. 50% 1% 90% 10% x

8

LA1B7.1.2. Cd/ccl Identifica e explica as palabras transparentes e de maior frecuencia. 50% 5% 90% 10% x

B7.3 LA1B7.3.1. Caa/ccl
Deduce o significado das palabras das linguas de España a partir dos étimos 
latinos. 50% 1% 90% 10% x

LA1B7.4.1 ccl
Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común da lingua propia e explica 
a partir desta o seu significado. 50% 2% 90% 10% x

LA1B7.4.2. Caa/ cd/ccl Relaciona palabras da mesma familia etimolóxica ou semántica. 50% 1% 90% 10% x

B7.4 LA1B7.5.1. ccl

Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual e sabe 
empregalas no seu contexto adecuado cando se expresa na súa propia 
lingua. 100% 10% 90% 10% x

B1.5 LA1B1.6.1 Ccl/ caa

Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as 
regras fonéticas de evolución, e recoñece palabras da súa lingua que sufriron 
procesos de evolución semántica. 100% 10% 90% 10% x

B5.2 LA1B5.2.1 Cmcct/ccl/ csc/ccec
 Explica a romanización de Hispania e da Gallaecia, describe as súas causas 
e delimita as súas fases. 100% 5% 90% 10% x

LA1B5.2.2. Csc/ cd/ ccl

Enumera, explica e ilustra con exemplos os aspectos fundamentais que 
caracterizan o proceso da romanización de Hispania e da Gallaecia, e sinala a
súa influencia na historia posterior. 100% 5% 90% 10% x x

LA1B5.3.1
Caa/ cmcct/ cd/ 
ccec

Identifica e sinala nun mapa os restos arqueolóxicos máis salientables da 
romanización de Hispania e da Gallaecia, e descobre e relaciona as pezas 
arqueolóxicas romanas dos museos cos coñecementos adquiridos. 100% 10% 90% 10% x x
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5.- Relacionar aspectos curriculares para cada unidade

3ª Aval Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) Criterios de  cualificación  e   instrumentos de avaliación Temas transversais
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Instrumentos Temas transversais
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Trab 
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Trab 
grup

Cad
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Rúb 
(2)

Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV

9

B3.4 LA1B3.4.1 ccl

Enuncia  e  declina  correctamente  substantivos,  adxectivos  e  pronomes  en  latín,
distinguíndoos a partir do seu enunciado e clasificándoos segundo a súa categoría e a
súa declinación

100%

50%

90% 10% x

LA1B3.4.2 ccl
Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada 
palabra o paradigma de flexión correspondente. 100% 90% 10% x

B3.5
LA1B3.5.3. ccl

Conxuga os tempos verbais máis frecuentes en voz activa aplicando correctamente os 
paradigmas correspondentes. 100% 90% 10% x

LA1B3.8.1. Ccl / caa
Traduce correctamente ao galego e ao castelán formas verbais latinas, e compara os 
tempos e os modos verbais presentes no latín cos do galego e os do castelán. 100% 90% 10% x

B6.1 LA1B6.1.1 Ccl/caa
Utiliza adecuadamente a análise fonética, morfolóxica, sintáctica e semántica de textos 
de dificultade graduada, para efectuar correctamente a súa tradución ou retroversión. 100% 90% 10% x

B6.2 LA1B6.2.1 Caa/ccl
 Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de xeito global, relacionando 
estruturas latinas con outras equivalentes nas linguas que coñece. 30% 90% 10% x

B6.3 LA1B6.3.1. Caa/ccl

Utiliza correctamente o dicionario, analizando e valorando correctamente a información 
gramatical incluída nos seus manuais e nas súas entradas, e localiza o significado de 
palabras que entrañen dificultade, identificando entre varias acepcións o sentido máis 
axeitado para a tradución do texto.

100% 90% 10% x

B7.1 LA1B7.1.1 Caa/ccl
Deduce o significado de termos latinos non estudados partindo do contexto ou de 
palabras da lingua propia ou doutras que coñece. 50% 1% 90% 10% x

LA1B7.1.2. Cd/ccl Identifica e explica as palabras transparentes e de maior frecuencia. 50% 5% 90% 10% x

B7.3

LA1B7.3.1. Caa/ccl Deduce o significado das palabras das linguas de España a partir dos étimos latinos. 50% 2% 90% 10% x

LA1B7.4.1 ccl
Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común da lingua propia e explica a partir 
desta o seu significado. 50% 2% 90% 10% x

LA1B7.4.2. Caa/ cd/ccl Relaciona palabras da mesma familia etimolóxica ou semántica. 50% 1% 90% 10% x

B7.4 LA1B7.5.1. ccl
Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual e sabe empregalas 
no seu contexto adecuado cando se expresa na súa propia lingua. 100% 10% 90% 10% x

B1.5 LA1B1.6.1 Ccl/ caa

Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as regras 
fonéticas de evolución, e recoñece palabras da súa lingua que sufriron procesos de 
evolución semántica.

100% 10% 90% 10% x

B5.3 LA1B5.4.1 Csiee/ csc
Describe os elementos que caracterizan as sucesivas formas de organización do 
sistema político romano. 50% 10% 90% 10% x

LA1B5.4.2 Csiee/cd/csc/ccl

Describe a organización e a evolución da sociedade romana, explicando as 
características das clases sociais e os papeis asignados a cada unha, relacionando 
estes aspectos cos valores cívicos existentes na época e comparándoos cos actuais.

50% 10% 90% 10% x x x

1
0 B3.4 LA1B3.4.1 ccl

Enuncia  e  declina  correctamente  substantivos,  adxectivos  e  pronomes  en  latín,
distinguíndoos a partir do seu enunciado e clasificándoos segundo a súa categoría e a
súa declinación

100%
50%

90% 10% x

LA1B3.4.2 ccl
Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada 
palabra o paradigma de flexión correspondente. 100% 90% 10% x

B3.5
LA1B3.5.3. ccl

Conxuga os tempos verbais máis frecuentes en voz activa aplicando correctamente os 
paradigmas correspondentes. 100% 90% 10% x

LA1B3.8.1. Ccl / caa
Traduce correctamente ao galego e ao castelán formas verbais latinas, e compara os 
tempos e os modos verbais presentes no latín cos do galego e os do castelán. 100% 90% 10% x

Distingue as oracións simples das compostas e, dentro destas últimas, 100% 90% 10% x
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B4.5 LA1B4.5.1 Caa/ ccl

as coordinadas das subordinadas, os seus tipos e os nexos que as 
caracterizan, e sinala exemplos que expliquen en cada caso as súas 
características.

B6.1 LA1B6.1.1 Ccl/caa
Utiliza adecuadamente a análise fonética, morfolóxica, sintáctica e semántica de textos 
de dificultade graduada, para efectuar correctamente a súa tradución ou retroversión. 100% 90% 10% x

B6.2 LA1B6.2.1 Caa/ccl
 Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de xeito global, relacionando 
estruturas latinas con outras equivalentes nas linguas que coñece. 30% 90% 10% x

B6.3 LA1B6.3.1. Caa/ccl

Utiliza correctamente o dicionario, analizando e valorando correctamente a información 
gramatical incluída nos seus manuais e nas súas entradas, e localiza o significado de 
palabras que entrañen dificultade, identificando entre varias acepcións o sentido máis 
axeitado para a tradución do texto.

100% 90% 10% x

B7.1 LA1B7.1.1 Caa/ccl
Deduce o significado de termos latinos non estudados partindo do contexto ou de 
palabras da lingua propia ou doutras que coñece. 50% 1% 90% 10% x x

LA1B7.1.2. Cd/ccl Identifica e explica as palabras transparentes e de maior frecuencia. 50% 1% 90% 10% x

B7.3

LA1B7.3.1. Caa/ccl Deduce o significado das palabras das linguas de España a partir dos étimos latinos. 50% 1% 90% 10% x

LA1B7.4.1 ccl
Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común da lingua propia e explica a partir 
desta o seu significado. 50% 1% 90% 10% x

LA1B7.4.2. Caa/ cd/ccl Relaciona palabras da mesma familia etimolóxica ou semántica. 50% 1% 90% 10% x

B7.4 LA1B7.5.1. ccl
Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual e sabe empregalas 
no seu contexto adecuado cando se expresa na súa propia lingua. 100% 10% 90% 10% x

1
0

B1.5 LA1B1.6.1 Ccl/ caa

Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as regras 
fonéticas de evolución, e recoñece palabras da súa lingua que sufriron procesos de 
evolución semántica.

100% 10% 90% 10% x

B5.4

LA1B5.5.1 Ccec/ cd

Identifica os principais deuses, semideuses e heroes da mitoloxía grecolatina, sinalando 
os trazos que os caracterizan, os seus atributos e o ámbito de influencia, explica a súa 
xenealoxía e establece relacións entre os deuses.

100% 5% 90% 10% x

LA1B5.5.2. Ccec/cd /ccl
Identifica deuses, semideuses e heroes dentro do imaxinario mítico, e explica os 
principais aspectos que diferencian uns dos outros. 100% 5% 90% 10% x

LA1B5.6.1 Ccec/ ccl/ csc/csiee

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, sinalando as 
semellanzas e as principais diferenzas entre ambos tratamentos, e asociándoas a outros
trazos culturais propios de cada época.

50% 5% 90% 10% x

LA1B5.6.2 Caa/ ccec / ccl

Sinala semellanzas e diferenzas entre os mitos e as lendas da antigüidade clásica e os 
pertencentes a outras culturas, comparando o seu tratamento na literatura ou na 
tradición relixiosa, e valorando a súa influenza na arte e na literatura posterior a través 
de exemplos.

50% 5% 90% 10% x

LA1B5.7.1 Csc/cmcct/ccl/ ccec

 Distingue a relixión oficial de Roma dos cultos privados, explicando os trazos que lles 
son propios, e describe as principais características dos ritos funerarios romanos, 
distinguindo as semellanzas e as diferenzas que presentan cos de hoxe en día.

50% 5% 90% 10% x x x

1
1

B3.4
LA1B3.4.1 ccl

Enuncia  e  declina  correctamente  substantivos,  adxectivos  e  pronomes  en  latín,
distinguíndoos a partir do seu enunciado e clasificándoos segundo a súa categoría e a
súa declinación

100%

50%

90% 10% x

LA1B3.4.2 ccl
Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada 
palabra o paradigma de flexión correspondente. 100% 90% 10% x

B3.5

LA1B3.5.3. ccl
Conxuga os tempos verbais máis frecuentes en voz activa aplicando correctamente os 
paradigmas correspondentes. 100% 90% 10% x

LA1B3.6.1. Caa/ ccl

Explica o uso dos temas verbais latinos, identificando correctamente as formas 
derivadas de  cada un. 100% 90% 10% x

  
LA1B3.6.2 Cd/ ccl

Cambia  de  voz  as  formas  verbais  identificando  e  manexando  con  seguridade  os
formantes que expresan este accidente verbal.

100%
90% 10% x

LA1B3.8.1. Ccl / caa
Traduce correctamente ao galego e ao castelán formas verbais latinas, e compara os 
tempos e os modos verbais presentes no latín cos do galego e os do castelán. 100% 90% 10% x

B4.5 LA1B4.5.1 Caa/ ccl

Distingue as oracións simples das compostas e, dentro destas últimas, as coordinadas 
das subordinadas, os seus tipos e os nexos que as caracterizan, e sinala exemplos que 
expliquen en cada caso as súas características. 

100% 90% 10% x

B6.1 LA1B6.1.1 Ccl/caa
Utiliza adecuadamente a análise fonética, morfolóxica, sintáctica e semántica de textos 
de dificultade graduada, para efectuar correctamente a súa tradución ou retroversión. 100% 90% 10% x

B6.2 LA1B6.2.1 Caa/ccl
 Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de xeito global, relacionando 
estruturas latinas con outras equivalentes nas linguas que coñece. 30% 90% 10% x

B6.3 LA1B6.3.1. Caa/ccl

Utiliza correctamente o dicionario, analizando e valorando correctamente a información 
gramatical incluída nos seus manuais e nas súas entradas, e localiza o significado de 
palabras que entrañen dificultade, identificando entre varias acepcións o sentido máis 
axeitado para a tradución do texto.

100% 90% 10% x

B6.4 LA1B6.4.1 csc/ccec/ caa

Realiza comentarios sobre os principais trazos dos textos seleccionados e sobre os 
aspectos culturais presentes neles, aplicando para iso os coñecementos adquiridos 
previamente nesta ou noutras materias

30% 5% 90% 10% x

B7.1 LA1B7.1.1 Caa/ccl
Deduce o significado de termos latinos non estudados partindo do contexto ou de 
palabras da lingua propia ou doutras que coñece. 50% 5% 90% 10% x

LA1B7.1.2. Cd/ccl Identifica e explica as palabras transparentes e de maior frecuencia. 50% 5% 90% 10% x

B7.3 LA1B7.3.1. Caa/ccl Deduce o significado das palabras das linguas de España a partir dos étimos latinos. 50% 5% 90% 10% x
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LA1B7.4.1 ccl
Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común da lingua propia e explica a partir 
desta o seu significado. 50% 5% 90% 10% x

LA1B7.4.2. Caa/ cd/ccl Relaciona palabras da mesma familia etimolóxica ou semántica. 50% 5% 90% 10% x

B7.4 LA1B7.5.1. ccl
Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual e sabe empregalas 
no seu contexto adecuado cando se expresa na súa propia lingua. 100% 10% 90% 10% x

B1.5 LA1B1.6.1 Ccl/ caa

Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as regras 
fonéticas de evolución, e recoñece palabras da súa lingua que sufriron procesos de 
evolución semántica.

100% 10% 90% 10% x

B5.5 LA1B5.8.1 Ccec/ cd Describe as principais manifestacións escultóricas e pictóricas da arte romana, 
identificando a partir de elementos concretos o seu estilo e a súa cronoloxía aproximada. 100% 5% 90% 10% x x

1
2

B3.4 LA1B3.4.1 ccl

Enuncia  e  declina  correctamente  substantivos,  adxectivos  e  pronomes  en  latín,
distinguíndoos a partir do seu enunciado e clasificándoos segundo a súa categoría e a
súa declinación

100%

50%

90% 10% x

LA1B3.4.2 ccl
Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada 
palabra o paradigma de flexión correspondente. 100% 90% 10% x

B3.5
LA1B3.5.3. ccl

Conxuga os tempos verbais máis frecuentes en voz activa aplicando correctamente os 
paradigmas correspondentes. 100% 90% 10% x

LA1B3.6.1. Caa/ ccl

Explica o uso dos temas verbais latinos, identificando correctamente as formas 
derivadas de  cada un. 100% 90% 10% x

B3.5

  
LA1B3.6.2 Cd/ ccl

Cambia  de  voz  as  formas  verbais  identificando  e  manexando  con  seguridade  os
formantes que expresan este accidente verbal. 100% 90% 10% x

LA1B3.7.1. Caa/ ccl

Distingue formas persoais e non persoais dos verbos, explica os trazos que permiten
identificalas e define criterios para clasificalas. 100% 90% 10% x

LA1B3.8.1. Ccl / caa
Traduce correctamente ao galego e ao castelán formas verbais latinas, e compara os 
tempos e os modos verbais presentes no latín cos do galego e os do castelán. 100% 90% 10% x

B4.6
LA1B4.6.1 Caa/ ccl

Identifica as funcións que realizan as formas non persoais (infinitivo e participio) dentro 
da oración e compara exemplos do seu uso. 100% 90% 10% x

LA1B4.7.1. ccl
Recoñece, analiza e traduce correctamente as construcións de infinitivo e participio máis
frecuentes, en relación con construcións análogas noutras linguas que coñece. 100% 90% 10% x

B6.1 LA1B6.1.1 Ccl/caa
Utiliza adecuadamente a análise fonética, morfolóxica, sintáctica e semántica de textos 
de dificultade graduada, para efectuar correctamente a súa tradución ou retroversión. 100% 90% 10% x

B6.2 LA1B6.2.1 Caa/ccl
 Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de xeito global, relacionando 
estruturas latinas con outras equivalentes nas linguas que coñece. 30% 90% 10% x

B6.3 LA1B6.3.1. Caa/ccl

Utiliza correctamente o dicionario, analizando e valorando correctamente a información 
gramatical incluída nos seus manuais e nas súas entradas, e localiza o significado de 
palabras que entrañen dificultade, identificando entre varias acepcións o sentido máis 
axeitado para a tradución do texto.

100% 90% 10% x

B6.4
B6.5

LA1B6.4.1 csc/ccec/ caa

Realiza comentarios sobre os principais trazos dos textos seleccionados e sobre os 
aspectos culturais presentes neles, aplicando para iso os coñecementos adquiridos 
previamente nesta ou noutras materias

50% 90% 10% x

LA1B6.4.2 Cmcct/ ccl
Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos propostos, localizando o tema 
principal e distinguindo as súas partes. 30% 90% 10% x

B6.6
LA1B6.5.1. ccl Redacta frases sinxelas ou pequenos textos en latín sobre un tema proposto. 30% 5% 90% 10% x

LA1B6.6.1. ccl Mantén un sinxelo diálogo en latín sobre a base dun tema previamente acordado. 30% 5% 90% 10% x

B7.1 LA1B7.1.1 Caa/ccl
Deduce o significado de termos latinos non estudados partindo do contexto ou de 
palabras da lingua propia ou doutras que coñece. 50% 1% 90% 10% x

LA1B7.1.2. Cd/ccl Identifica e explica as palabras transparentes e de maior frecuencia. 50% 2% 90% 10%

B7.2 LA1B7.2.1. Cmcct/ ccl
Identifica e explica os principais prefixos e sufixos, analizando o seu mantemento na 
propia lingua. 50% 5% 90% 10% x

B7.3

LA1B7.3.1. Caa/ccl Deduce o significado das palabras das linguas de España a partir dos étimos latinos. 50% 1% 90% 10% x

LA1B7.4.1 ccl
Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común da lingua propia e explica a partir 
desta o seu significado. 50% 1% 90% 10% x

LA1B7.4.2. Caa/ cd/ccl Relaciona palabras da mesma familia etimolóxica ou semántica. 50% 1% 90% 10% x

B7.4 LA1B7.5.1. ccl
Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual e sabe empregalas 
no seu contexto adecuado cando se expresa na súa propia lingua. 100% 10% 90% 10% x

B1.5 LA1B1.6.1 Ccl/ caa

Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as regras 
fonéticas de evolución, e recoñece palabras da súa lingua que sufriron procesos de 
evolución semántica.

100% 10% 90% 10% x

B5.6 LA1B5.9.1 Cd/csc/cmcct /

 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.

70% 5% 90% 10% x x x

LA1B5.9.2 Cmcct/ cd /caa

Localiza nun mapa os principais exemplos de edificacións públicas romanas que forman 
parte do patrimonio español e europeo, identificando a partir de elementos concretos o 
seu estilo e a cronoloxía aproximada.

70% 5% 90% 10% x
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5.- Relacionar aspectos curriculares para cada unidade     LATÍN 2º BACHARELATO

1ª Aval  Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación Temas transversais

T
e
m
a
/
U
D

Identif.
contidos

Identif.
criterios

Identific
Estándar

Competencias
clave

Estándares de aprendizaxe

Grao 
mínimo   
consec.

Peso  
Cualific.

                   Instrumentos 
 

Temas transversais

Prob
.esc.

Prob 
oral

Trab 
ind

Trab 
grup

Cad
Cla

Rúb 
(2)

Obs.

CL EOE
C
A

TIC EMP EC PV

 
 
1
 
 
 

B1.1
 LA2B1.1.1 ccl/caa/ccec

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

100%

15%

100% x

B1.2

 

LA2B1.2.1 ccl/cmcct/ccec

Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as
regras fonéticas de evolución, e recoñece palabras da súa lingua que sufriron
procesos de evolución semántica, valorando a relación co significado orixinal
do étimo latino.

100% 100% x

LA2B1.2.2 cd/ccl/caa

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

100% 100% x

B2.1

 
 
 

LA2B2.1.1 Caa/ ccl

 Nomea e describe as categorías, e sinala os trazos que as distinguen. 100%

15%

x x

LA2B2.2.1
cmcct/ccl

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

100% x x

LA2B2.3.1 cmcct/ccl
Analiza morfoloxicamente palabras presentes nun texto latino, identifica 
correctamente os seus formantes e sinala o seu enunciado. 100% 100% x

LA2B2.4.1 cd /ccl/caa

Identifica con seguridade e axudándose do dicionario calquera tipo de formas 
nominais e pronominais, declínaas e sinala o seu equivalente en galego e en 
castelán.

100% 100% x x

LA2B2.4.2 ccl/caa

Aplica os seus coñecementos da morfoloxía nominal e pronominal latina para 
realizar traducións e retroversións, axudándose do dicionario. 100% 100% x

B3.1 LAB3.1.1 ccl/caa
Utiliza axeitadamente a análise da sintaxe nominal  e pronominal  dun texto
para efectuar correctamente a súa tradución. 100%

15%

100% x

B3.2
LA2B3.2.1 ccl/caa

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

100% x x

LA2B3.3.1 Ccl/caa

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

100% x x

B3.3
LA2B3.4.1 Caa/ccl

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

100% 100% x

B5.1

LA2B5.1.1 Ccl/caa
 Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e sintáctica de textos latinos
para efectuar correctamente a súa tradución. 100%

40%

100% x

LA2B5.2.1 Cd/caa/ccl

Utiliza  con  seguridade  e  autonomía  o  dicionario,  analizando  e  valorando
correctamente a información gramatical que proporciona, e identifica en cada
caso o termo máis acaído na lingua propia, en función do contexto e do estilo
empregado polo autor, para unha correcta tradución do texto.

100% 100% x

B6.1 LA2B6.1.1 Ccl/cmcct/cd
Identifica e explica termos do léxico literario, científico e filosófico, e tradúceos
correctamente ao galego e ao castelán. 50% 15% x x

B6.2 LA2B6.2.1 Caa/ccl/cd

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

50% x x

LA2B6.2.2 Cd/ccl
 Identifica a etimoloxía e coñece o significado de palabras de léxico común e
especializado do galego e do castelán. 50% x x

B6.3 LA2B6.3.1 cmcct/csc/cd/ccec/
ccl

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

100% 100% x
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B6.4
LA2B6.4.1 Ccl/ccec

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

100% 100% x

2

B1.1
 LA2B1.1.1 ccl/caa/ccec

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

100%

15%

100% x

B1.2

 

LA2B1.2.1 ccl/cmcct/ccec

Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as
regras fonéticas de evolución, e recoñece palabras da súa lingua que sufriron
procesos de evolución semántica, valorando a relación co significado orixinal
do étimo latino.

100% 100% x

LA2B1.2.2 cd/ccl/caa

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

100% 100% x

2

B2.1

LA2B2.1.1 Caa/ccl
 Nomea e describe as categorías, e sinala os trazos que as distinguen. 100% x x

LA2B2.2.1
cmcct/ccl

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

100%

15%

x x

LA2B2.3.1 cmcct/ccl
Analiza morfoloxicamente palabras presentes nun texto latino, identifica 
correctamente os seus formantes e sinala o seu enunciado. 100% 100% x

LA2B2.4.1 cd /ccl/caa

Identifica con seguridade e axudándose do dicionario calquera tipo de formas 
nominais e pronominais, declínaas e sinala o seu equivalente en galego e en 
castelán.

100% 100% x

LA2B2.4.2 ccl/caa
Aplica os seus coñecementos da morfoloxía nominal e pronominal latina para 
realizar traducións e retroversións, axudándose do dicionario. 100% 100% x

B3.1 LAB3.1.1 ccl/caa
Utiliza axeitadamente a análise da sintaxe nominal  e pronominal  dun texto
para efectuar correctamente a súa tradución. 100%

15%

100% x

B3.2
LA2B3.2.1 ccl/caa

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

100% x x

LA2B3.3.1 Ccl/caa

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

100% x x

B3.3
LA2B3.4.1 Caa/ccl

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

100% 100% x

B5.1

LA2B5.1.1 Ccl/caa
 Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e sintáctica de textos latinos
para efectuar correctamente a súa tradución. 100%

40%

100% x

LA2B5.2.1 Cd/caa/ccl

Utiliza  con  seguridade  e  autonomía  o  dicionario,  analizando  e  valorando
correctamente a información gramatical que proporciona, e identifica en cada
caso o termo máis acaído na lingua propia, en función do contexto e do estilo
empregado polo autor, para unha correcta tradución do texto.

100% 100% x x

B6.1 LA2B6.1.1 Ccl/cmcct/cd
Identifica e explica termos do léxico literario, científico e filosófico, e tradúceos
correctamente ao galego e ao castelán. 50%

15%

x x

B6.2 LA2B6.2.1 Caa/ccl/cd

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

50% x x

LA2B6.2.2 Cd/ccl
 Identifica a etimoloxía e coñece o significado de palabras de léxico común e
especializado do galego e do castelán. 50% x x

B6.3
LA2B6.3.1

cmcct/csc/cd/ccec/
ccl

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

100% 100% x

B6.4
LA2B6.4.1 Ccl/ccec

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

100% 100% x

B1.1
 LA2B1.1.1 ccl/caa/ccec

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

100%

10%

100% x

B1.2

 

LA2B1.2.1 ccl/cmcct/ccec

Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as
regras fonéticas de evolución, e recoñece palabras da súa lingua que sufriron
procesos de evolución semántica, valorando a relación co significado orixinal
do étimo latino.

100% 100% x

LA2B1.2.2 cd/ccl/caa

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

100% 100% x

B2.1
LA2B2.1.1 Caa/ ccl

 Nomea e describe as categorías, e sinala os trazos que as distinguen. 100%
15%

x x

LA2B2.2.1
cmcct/ccl

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

100% x x

LA2B2.3.1 cmcct/ccl
Analiza morfoloxicamente palabras presentes nun texto latino, identifica 
correctamente os seus formantes e sinala o seu enunciado. 100% 100% x

LA2B2.4.1 cd /ccl/caa Identifica con seguridade e axudándose do dicionario calquera tipo de formas 
nominais e pronominais, declínaas e sinala o seu equivalente en galego e en 
castelán.

100% 100% x
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LA2B2.4.2 ccl/caa
Aplica os seus coñecementos da morfoloxía nominal e pronominal latina para 
realizar traducións e retroversións, axudándose do dicionario. 100% 100% x

B2.2
LA2B2.5.1 cd/caa/ccl

Identifica con seguridade e axudándose co dicionario calquera tipo de formas 
verbais, conxúgaas e sinala o seu equivalente en galego e en castelán 100% 100% x

LA2B2.5.2 ccl/caa/cd
Aplica os seus coñecementos da morfoloxía verbal latina para realizar 
traducións e retroversións, axudándose do dicionario. 100% 100% x

B3.1 LAB3.1.1 ccl/caa
Utiliza axeitadamente a análise da sintaxe nominal  e pronominal  dun texto
para efectuar correctamente a súa tradución. 100%

15%

100% x

B3.2
LA2B3.2.1 ccl/caa

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

100% x x

3
LA2B3.3.1 Ccl/caa

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

100% x x

B3.3
LA2B3.4.1 Caa/ccl

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

100% 100% x

B3.4 LA2B3.5.1 ccl/caa
Identifica  formas  non  persoais  do  verbo  en  frases  e  textos,  tradúceas
correctamente e explica as súas funcións. 100% 100% x

B4.1

LA2B4.1.1 ccec/cmcct/
Nomea os  aspectos  máis  salientables  referentes  á  transmisión  dos  textos
clásicos ao longo do tempo. 50%

10%

x x

LA2B4.2.1 Caa/ccl/ccec
Describe as características esenciais dos xéneros literarios latinos, e identifica
e sinala a súa presenza en textos propostos. 100% 100%

LA2B4.3.1 Cmcct/ccec
Realiza  eixes  cronolóxicos  e  sitúa  neles  autores,  obras  e  outros  aspectos
relacionados coa literatura latina. 75% x x

LA2B4.3.2 Cd/ccl
Nomea autores representativos da literatura latina, encádraos no seu contexto
cultural, e cita e explica as súas obras máis coñecidas. 100% 100% x

LA2B4.4.1 Ccl/csc/ccec

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

75% x x

LA2B4.5.1 Csc/cd/ccl

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

75% x x x

LA2B4.5.2 Csc/cd/ccl

Recoñece a través de motivos, temas ou personaxes a influencia da tradición
grecolatina en textos de autores/as contemporáneos/as, e sérvese deles para
comprender e explicar o mantemento dos xéneros e dos temas procedentes
da  cultura  grecolatina,  describindo  os  seus  aspectos  esenciais  e  os
tratamentos que reciben.

75% x x x

LA2B5.1.1 Ccl/caa
Utiliza  adecuadamente  a  análise  morfolóxica  e  sintáctica  de textos  latinos
para efectuar correctamente a súa tradución. 100%

40%

100% x

B5.1
LA2B5.2.1 Cd/caa/ccl

Utiliza  con  seguridade  e  autonomía  o  dicionario,  analizando  e  valorando
correctamente a información gramatical que proporciona, e identifica en cada
caso o termo máis acaído na lingua propia, en función do contexto e do estilo
empregado polo autor, para unha correcta tradución do texto.

100% 100% x

B6.1 LA2B6.1.1 Ccl/cmcct/cd
Identifica e explica termos do léxico literario, científico e filosófico, e tradúceos
correctamente ao galego e ao castelán. 50%

10%

x x

B6.2
LA2B6.2.1 Caa/ccl/cd

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

50% x x

LA2B6.2.2 Cd/ccl
Identifica a etimoloxía e coñece o significado de palabras de léxico común e
especializado do galego e do castelán 50% x x

B6.3 LA2B6.3.1
Cmcct/csc/cd/ccec/
cccl

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

100% 100% x

B6.4 LA2B6.4.1 Ccl/ccec

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

100% 100% x
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CL Comunicación  lingüística                                                                                            
                                                                                                                                                                                               CL Comprensión lectora

CMCCT  Competencia matemática e competencias básicas en ciencia a tecnoloxía EOE Expresión oral e escrita
CD Competencia dixital  CA Comunicación audiovisual
CAA Competencia aprender a aprender TIC Tecnoloxías da información e comunicación
CSC Competencias sociais e cívicas EMP Emprendemento
CSIEE Sentido de iniciativa e espírito emprendedor         EC Educación cívica
CCEC Conciencia e expresións culturais PV Prevención da violencia

(1) A partir de cada estándar pódese determinar “indicadores de logro” máis precisos que indiquen o nivel de adquisición do mesmo. (O instrumento máis idóneo é a rúbrica)
(2) As rúbricas soen utilizarse para avaliar as producións do alumnado: traballos de aplicación, sínteses e textos escritos,..

5.- Relacionar aspectos curriculares para cada unidade     LATÍN 2º BACHARELATO

2ª Aval  Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación Temas transversais

T
e
m
a
/
U
D

Identif.
contidos

Identif.
criterios

Identific
Estándar

Competencias
clave

Estándares de aprendizaxe

Grao 
mínimo   
consec.

Peso  
Cualific.

                   Instrumentos 
 

Temas transversais

Prob
.esc.

Prob 
oral

Trab 
ind

Trab 
grup

Cad
Cla

Rúb 
(2)

Obs.

CL EOE
C
A

TIC EMP EC PV

4 B1.1  LA2B1.1.1
ccl/caa/ccec

Recoñece  e  distingue  a  partir  do  étimo  latino  termos  patrimoniais,
semicultismos e cultismos, e explica as evolucións que se producen nun e

100% 10% 100% x
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noutro caso. 

B1.2

 

LA2B1.2.1 ccl/cmcct/ccec

Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as
regras fonéticas de evolución, e recoñece palabras da súa lingua que sufriron
procesos de evolución semántica, valorando a relación co significado orixinal
do étimo latino.

100% 100% x

LA2B1.2.2 cd/ccl/caa

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

100% 100% x

B2.1

LA2B2.1.1 Caa/ ccl

 Nomea e describe as categorías, e sinala os trazos que as distinguen. 100%

15%

x x

LA2B2.2.1
cmcct/ccl

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

100% x x

LA2B2.3.1 cmcct/ccl
Analiza morfoloxicamente palabras presentes nun texto latino, identifica 
correctamente os seus formantes e sinala o seu enunciado. 100% 100% x

LA2B2.4.1 cd /ccl/caa

Identifica con seguridade e axudándose do dicionario calquera tipo de formas 
nominais e pronominais, declínaas e sinala o seu equivalente en galego e en 
castelán.

100% 100% x

LA2B2.4.2 ccl/caa

Aplica os seus coñecementos da morfoloxía nominal e pronominal latina para 
realizar traducións e retroversións, axudándose do dicionario. 100% 100% x

B2.2
LA2B2.5.1 cd/caa/ccl

Identifica con seguridade e axudándose co dicionario calquera tipo de formas 
verbais, conxúgaas e sinala o seu equivalente en galego e en castelán 100% 100% x

LA2B2.5.2 ccl/caa/cd
Aplica os seus coñecementos da morfoloxía verbal latina para realizar 
traducións e retroversións, axudándose do dicionario. 100% 100% x

B3.1 LAB3.1.1 ccl/caa
Utiliza axeitadamente a análise da sintaxe nominal  e pronominal  dun texto
para efectuar correctamente a súa tradución. 100%

15%

100% x x

B3.2
LA2B3.2.1 ccl/caa

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

100% x x

LA2B3.3.1 Ccl/caa

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

100% x x

B3.3
LA2B3.4.1 Caa/ccl

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

100% 100% x

B3.4
LA2B3.5.1 ccl/caa

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

100% 100% x

B4.1

LA2B4.1.1 ccec/cmcct/
Nomea os  aspectos  máis  salientables  referentes  á  transmisión  dos  textos
clásicos ao longo do tempo. 50%

10%

x x

LA2B4.2.1
Caa/ccl/ccec Describe as características esenciais dos xéneros literarios latinos, e identifica

e sinala a súa presenza en textos propostos. 100% 100%

LA2B4.3.1 Cmcct/ccec
Realiza eixes cronolóxicos e sitúa neles autores, obras e outros aspectos 
relacionados coa literatura latina. 75% x x

LA2B4.3.2 Cd/ccl
Nomea autores representativos da literatura latina, encádraos no seu contexto
cultural, e cita e explica as súas obras máis coñecidas. 100% 100% x

LA2B4.4.1 Ccl/csc/ccec

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

75% x x

LA2B4.5.1 Csc/cd/ccl

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

75% x x x

LA2B4.5.2 Csc/cd/ccl

Recoñece a través de motivos, temas ou personaxes a influencia da tradición
grecolatina en textos de autores/as contemporáneos/as, e sérvese deles para
comprender e explicar o mantemento dos xéneros e dos temas procedentes
da  cultura  grecolatina,  describindo  os  seus  aspectos  esenciais  e  os
tratamentos que reciben.

75% x x x

B5.1 LA2B5.1.1 Ccl/caa
Utiliza  adecuadamente  a  análise  morfolóxica  e  sintáctica  de textos  latinos
para efectuar correctamente a súa tradución. 100% 100% x

B5.1
LA2B5.2.1 Cd/caa/ccl

Utiliza  con  seguridade  e  autonomía  o  dicionario,  analizando  e  valorando
correctamente a información gramatical que proporciona, e identifica en cada
caso o termo máis acaído na lingua propia, en función do contexto e do estilo
empregado polo autor, para unha correcta tradución do texto.

100%

40%

100% x

B5.2
LA2B5.3.1 Caa/csc/ccec/ccl

Aplica  os  coñecementos  adquiridos  para  realizar  comentarios  lingüísticos,
históricos e literarios de textos. 50% x x

B5.3
LA2B5.4.1 Csc/ccec/ccl

Identifica o contexto social, cultural e histórico dos textos propostos partindo
de referencias tomadas dos propios textos e asociándoas con coñecementos
adquiridos previamente.

50% x x

B5.4 LA2B5.5.1 Ccl/ccec
Recoñece e explica a partir de elementos formais o xénero e o propósito do
texto. 50% x x

B6.1 LA2B6.1.1 Ccl/cmcct/cd
Identifica e explica termos do léxico literario, científico e filosófico, e tradúceos
correctamente ao galego e ao castelán. 50%

10%

x x

B6.2 LA2B6.2.1 Caa/ccl/cd

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

50% x x

LA2B6.2.2 Cd/ccl Identifica a etimoloxía e coñece o significado de palabras de léxico común e 50% x x
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especializado do galego e do castelán

B6.3
LA2B6.3.1

Cmcct/csc/cd/ccec/
cccl

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

100% 100% x

B6.4
LA2B6.4.1 Ccl/ccec

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

100% 100% x

B1.1
 LA2B1.1.1 ccl/caa/ccec

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

100%

10%

100% x

B1.2

 

LA2B1.2.1 ccl/cmcct/ccec

Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as
regras fonéticas de evolución, e recoñece palabras da súa lingua que sufriron
procesos de evolución semántica, valorando a relación co significado orixinal
do étimo latino.

100% 100% x

LA2B1.2.2 cd/ccl/caa

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

100% 100% x

B2.1

LA2B2.1.1 Caa/ ccl

 Nomea e describe as categorías, e sinala os trazos que as distinguen. 100%

15%

x x

LA2B2.2.1
cmcct/ccl

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

100% x x

LA2B2.3.1 cmcct/ccl
Analiza morfoloxicamente palabras presentes nun texto latino, identifica 
correctamente os seus formantes e sinala o seu enunciado. 100% 100% x

LA2B2.4.1 cd /ccl/caa

Identifica con seguridade e axudándose do dicionario calquera tipo de formas 
nominais e pronominais, declínaas e sinala o seu equivalente en galego e en 
castelán.

100% 100% x

LA2B2.4.2 ccl/caa
Aplica os seus coñecementos da morfoloxía nominal e pronominal latina para 
realizar traducións e retroversións, axudándose do dicionario. 100% 100% x

B2.2
LA2B2.5.1 cd/caa/ccl

Identifica con seguridade e axudándose co dicionario calquera tipo de formas 
verbais, conxúgaas e sinala o seu equivalente en galego e en castelán 100% 100% x

LA2B2.5.2 ccl/caa/cd
Aplica os seus coñecementos da morfoloxía verbal latina para realizar 
traducións e retroversións, axudándose do dicionario. 100% 100% x

B3.1 LAB3.1.1 ccl/caa
Utiliza axeitadamente a análise da sintaxe nominal  e pronominal  dun texto
para efectuar correctamente a súa tradución. 100%

15%

100% x x

B3.2
LA2B3.2.1 ccl/caa

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

100% x x

5
LA2B3.3.1 Ccl/caa

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

100% x x

B3.3
LA2B3.4.1 Caa/ccl

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

100% 100% x

B3.4 LA2B3.5.1 ccl/caa
Identifica  formas  non  persoais  do  verbo  en  frases  e  textos,  tradúceas
correctamente e explica as súas funcións. 100% 100% x

B4.1

LA2B4.1.1 ccec/cmcct/
Nomea os  aspectos  máis  salientables  referentes  á  transmisión  dos  textos
clásicos ao longo do tempo. 50%

10%

x x

LA2B4.2.1 Caa/ccl/ccec
Describe as características esenciais dos xéneros literarios latinos, e identifica
e sinala a súa presenza en textos propostos. 100% 100%

LA2B4.3.1 Cmcct/ccec
Realiza  eixes  cronolóxicos  e  sitúa  neles  autores,  obras  e  outros  aspectos
relacionados coa literatura latina. 75% x x

LA2B4.3.2 Cd/ccl
Nomea autores representativos da literatura latina, encádraos no seu contexto
cultural, e cita e explica as súas obras máis coñecidas. 100% 100% x

LA2B4.4.1 Ccl/csc/ccec

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

75% x x

LA2B4.5.1 Csc/cd/ccl

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

75% x x x

LA2B4.5.2 Csc/cd/ccl

Recoñece a través de motivos, temas ou personaxes a influencia da tradición
grecolatina en textos de autores/as contemporáneos/as, e sérvese deles para
comprender e explicar o mantemento dos xéneros e dos temas procedentes
da  cultura  grecolatina,  describindo  os  seus  aspectos  esenciais  e  os
tratamentos que reciben.

75% x x x

LA2B5.1.1 Ccl/caa
Utiliza  adecuadamente  a  análise  morfolóxica  e  sintáctica  de textos  latinos
para efectuar correctamente a súa tradución. 100%

40%
100% x

B5.1
LA2B5.2.1 Cd/caa/ccl

Utiliza  con  seguridade  e  autonomía  o  dicionario,  analizando  e  valorando
correctamente a información gramatical que proporciona, e identifica en cada
caso o termo máis acaído na lingua propia, en función do contexto e do estilo
empregado polo autor, para unha correcta tradución do texto.

100% 100% x

B5.2 LA2B5.3.1 Caa/csc/ccec/ccl
Aplica  os  coñecementos  adquiridos  para  realizar  comentarios  lingüísticos,
históricos e literarios de textos. 50% x x

B5.3 LA2B5.4.1 Csc/ccec/ccl Identifica o contexto social, cultural e histórico dos textos propostos partindo
de referencias tomadas dos propios textos e asociándoas con coñecementos
adquiridos previamente.

50% x x
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B5.4 LA2B5.5.1 Ccl/ccec
Recoñece e explica a partir de elementos formais o xénero e o propósito do
texto. 50% x x

B6.1 LA2B6.1.1 Ccl/cmcct/cd
Identifica e explica termos do léxico literario, científico e filosófico, e tradúceos
correctamente ao galego e ao castelán. 50%

10%

x x

B6.2
LA2B6.2.1 Caa/ccl/cd

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

50% x x

LA2B6.2.2 Cd/ccl
Identifica a etimoloxía e coñece o significado de palabras de léxico común e
especializado do galego e do castelán 50% x x

B6.3 LA2B6.3.1
Cmcct/csc/cd/ccec/
cccl

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

100% 100% x

B6.4 LA2B6.4.1 Ccl/ccec

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

100% 100% x

6

B1.1
 LA2B1.1.1 ccl/caa/ccec

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

100%

10%

100% x

B1.2  LA2B1.2.1 ccl/cmcct/ccec

Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as
regras fonéticas de evolución, e recoñece palabras da súa lingua que sufriron
procesos de evolución semántica, valorando a relación co significado orixinal
do étimo latino.

100% 100% x

LA2B1.2.2 cd/ccl/caa

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

100% 100% x

B2.1

LA2B2.1.1 Caa/ ccl

 Nomea e describe as categorías, e sinala os trazos que as distinguen. 100%

15%

x x

LA2B2.2.1
cmcct/ccl

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

100% x x

LA2B2.3.1 cmcct/ccl
Analiza morfoloxicamente palabras presentes nun texto latino, identifica 
correctamente os seus formantes e sinala o seu enunciado. 100% 100% x

LA2B2.4.1 cd /ccl/caa

Identifica con seguridade e axudándose do dicionario calquera tipo de formas 
nominais e pronominais, declínaas e sinala o seu equivalente en galego e en 
castelán.

100% 100% x

LA2B2.4.2 ccl/caa
Aplica os seus coñecementos da morfoloxía nominal e pronominal latina para 
realizar traducións e retroversións, axudándose do dicionario. 100% 100% x

B2.2
LA2B2.5.1 cd/caa/ccl

Identifica con seguridade e axudándose co dicionario calquera tipo de formas 
verbais, conxúgaas e sinala o seu equivalente en galego e en castelán 100% 100% x

LA2B2.5.2 ccl/caa/cd
Aplica os seus coñecementos da morfoloxía verbal latina para realizar 
traducións e retroversións, axudándose do dicionario. 100% 100% x

B3.1 LAB3.1.1 ccl/caa
Utiliza axeitadamente a análise da sintaxe nominal  e pronominal  dun texto
para efectuar correctamente a súa tradución. 100%

15%

100% x x

B3.2
LA2B3.2.1 ccl/caa

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

100% x x

LA2B3.3.1 Ccl/caa

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

100% x x

B3.3
LA2B3.4.1 Caa/ccl

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

100% 100% x

B3.4 LA2B3.5.1 ccl/caa
Identifica  formas  non  persoais  do  verbo  en  frases  e  textos,  tradúceas
correctamente e explica as súas funcións. 100% 100% x

B4.1

LA2B4.1.1 ccec/cmcct/
Nomea os  aspectos  máis  salientables  referentes  á  transmisión  dos  textos
clásicos ao longo do tempo. 50% x x

LA2B4.2.1 Caa/ccl/ccec
Describe as características esenciais dos xéneros literarios latinos, e identifica
e sinala a súa presenza en textos propostos. 100%

10%

100% x

LA2B4.3.1 Cmcct/ccec
Realiza  eixes  cronolóxicos  e  sitúa  neles  autores,  obras  e  outros  aspectos
relacionados coa literatura latina. 75% x x

LA2B4.3.2 Cd/ccl
Nomea autores representativos da literatura latina, encádraos no seu contexto
cultural, e cita e explica as súas obras máis coñecidas. 100% 100% x

LA2B4.4.1 Ccl/csc/ccec

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

75% x x

LA2B4.5.1 Csc/cd/ccl

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

75% x x x

LA2B4.5.2 Csc/cd/ccl

Recoñece a través de motivos, temas ou personaxes a influencia da tradición
grecolatina en textos de autores/as contemporáneos/as, e sérvese deles para
comprender e explicar o mantemento dos xéneros e dos temas procedentes
da  cultura  grecolatina,  describindo  os  seus  aspectos  esenciais  e  os
tratamentos que reciben.

75% x x x

B5.1 LA2B5.1.1 Ccl/caa Utiliza  adecuadamente  a  análise  morfolóxica  e  sintáctica  de textos  latinos
para efectuar correctamente a súa tradución.

100% 100% x
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40%

LA2B5.2.1 Cd/caa/ccl

Utiliza  con  seguridade  e  autonomía  o  dicionario,  analizando  e  valorando
correctamente a información gramatical que proporciona, e identifica en cada
caso o termo máis acaído na lingua propia, en función do contexto e do estilo
empregado polo autor, para unha correcta tradución do texto.

100% 100% x

B5.2 LA2B5.3.1 Caa/csc/ccec/ccl
Aplica  os  coñecementos  adquiridos  para  realizar  comentarios  lingüísticos,
históricos e literarios de textos. 50% x x

B5.3
LA2B5.4.1 Csc/ccec/ccl

Identifica o contexto social, cultural e histórico dos textos propostos partindo
de referencias tomadas dos propios textos e asociándoas con coñecementos
adquiridos previamente.

50% x x

B5.4 LA2B5.5.1 Ccl/ccec
Recoñece e explica a partir de elementos formais o xénero e o propósito do
texto. 50% x x

B6.1 LA2B6.1.1 Ccl/cmcct/cd
Identifica e explica termos do léxico literario, científico e filosófico, e tradúceos
correctamente ao galego e ao castelán. 50%

10%

x x

B6.2 LA2B6.2.1 Caa/ccl/cd

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

50% x x

LA2B6.2.2 Cd/ccl
Identifica a etimoloxía e coñece o significado de palabras de léxico común e
especializado do galego e do castelán 50% x x

B6.3
LA2B6.3.1

Cmcct/csc/cd/ccec/
cccl

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

100% 100% x

B6.4
LA2B6.4.1 Ccl/ccec

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

100% 100% x

CL Comunicación  lingüística                                                                                            
                                                                                                                                                                                               CL Comprensión lectora

CMCCT  Competencia matemática e competencias básicas en ciencia a tecnoloxía EOE Expresión oral e escrita
CD Competencia dixital  CA Comunicación audiovisual
CAA Competencia aprender a aprender TIC Tecnoloxías da información e comunicación
CSC Competencias sociais e cívicas EMP Emprendemento
CSIEE Sentido de iniciativa e espírito emprendedor         EC Educación cívica
CCEC Conciencia e expresións culturais PV Prevención da violencia
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(1) A partir de cada estándar pódese determinar “indicadores de logro” máis precisos que indiquen o nivel de adquisición do mesmo. (O instrumento máis idóneo é a rúbrica)
(2) As rúbricas soen utilizarse para avaliar as producións do alumnado: traballos de aplicación, sínteses e textos escritos,..

5.- Relacionar aspectos curriculares para cada unidade
    LATÍN 2º BACHARELATO

3ª Aval
 

Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación Temas transversais

T
e
m
a
/
U
D

Identif.
contidos

Identif.
criterios

Identific
Estándar

Competencias
clave

Estándares de aprendizaxe

Grao 
mínimo   
consec.

Peso  
Cualific.

                   Instrumentos 
 

Temas transversais

Prob
.esc.

Prob 
oral

Trab 
ind

Trab 
grup

Cad
Cla

Rúb 
(2)

Obs.

CL EOE CA TIC EMP EC PV
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B1.1
 LA2B1.1.1 ccl/caa/ccec

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

100%

10%

100% x

B1.2

 

LA2B1.2.1 ccl/cmcct/ccec

Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as
regras fonéticas de evolución, e recoñece palabras da súa lingua que sufriron
procesos de evolución semántica, valorando a relación co significado orixinal
do étimo latino.

100% 100% x

LA2B1.2.2 cd/ccl/caa

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

100% 100% x

B2.1

 
 
 

LA2B2.1.1 Caa/ ccl

 Nomea e describe as categorías, e sinala os trazos que as distinguen. 100%

15%

x x

LA2B2.2.1
cmcct/ccl

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

100% x x

LA2B2.3.1 cmcct/ccl

Analiza morfoloxicamente palabras presentes nun texto latino, identifica 
correctamente os seus formantes e sinala o seu enunciado. 100% 100% x

LA2B2.4.1 cd /ccl/caa

Identifica con seguridade e axudándose do dicionario calquera tipo de formas 
nominais e pronominais, declínaas e sinala o seu equivalente en galego e en 
castelán.

100% 100% x

LA2B2.4.2 ccl/caa

Aplica os seus coñecementos da morfoloxía nominal e pronominal latina para 
realizar traducións e retroversións, axudándose do dicionario. 100% 100% x

B2.2
LA2B2.5.1 cd/caa/ccl

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

100% 100% x

LA2B2.5.2 ccl/caa/cd
Aplica  os  seus  coñecementos  da  morfoloxía  verbal  latina  para  realizar
traducións e retroversións, axudándose do dicionario.

100% 100% x

B3.1 LAB3.1.1 ccl/caa
Utiliza axeitadamente a análise da sintaxe nominal  e pronominal  dun texto
para efectuar correctamente a súa tradución. 100%

15%

100% x x

B3.2
LA2B3.2.1 ccl/caa

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

100% x x

LA2B3.3.1 Ccl/caa

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

100% x x
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B3.3
LA2B3.4.1 Caa/ccl

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

100% 100% x

B3.4
LA2B3.5.1 ccl/caa

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

100% 100% x

B4.1

LA2B4.1.1 ccec/cmcct/
Nomea  os  aspectos  máis  salientables  referentes  á  transmisión  dos  textos
clásicos ao longo do tempo. 50%

10%

x x

LA2B4.2.1 Caa/ccl/ccec
Describe as características esenciais dos xéneros literarios latinos, e identifica
e sinala a súa presenza en textos propostos.

100% 100% x

LA2B4.3.1 Cmcct/ccec
Realiza  eixes  cronolóxicos  e sitúa  neles  autores,  obras  e outros  aspectos
relacionados coa literatura latina.

75% x x

LA2B4.3.2 Cd/ccl
Nomea autores representativos da literatura latina, encádraos no seu contexto
cultural, e cita e explica as súas obras máis coñecidas.

100% 100% x

LA2B4.4.1 Ccl/csc/ccec

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

75% x x

LA2B4.5.1 Csc/cd/ccl

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

75% x x x

LA2B4.5.2 Csc/cd/ccl

Recoñece a través de motivos, temas ou personaxes a influencia da tradición
grecolatina en textos de autores/as contemporáneos/as, e sérvese deles para
comprender e explicar o mantemento dos xéneros e dos temas procedentes
da  cultura  grecolatina,  describindo  os  seus  aspectos  esenciais  e  os
tratamentos que reciben.

75% x x x

B5.1

LA2B5.1.1 Ccl/caa

 Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e sintáctica de textos latinos
para efectuar correctamente a súa tradución. 100%

40%

100% x

LA2B5.2.1 Cd/caa/ccl

Utiliza  con  seguridade  e  autonomía  o  dicionario,  analizando  e
valorando correctamente a información gramatical que proporciona,
e identifica en cada caso o termo máis acaído na lingua propia, en
función do contexto e do estilo empregado polo autor, para unha
correcta tradución do texto.

100% 100% x

B5.2
LA2B5.3.1 Caa/csc/ccec/ccl

Aplica  os  coñecementos  adquiridos  para  realizar  comentarios  lingüísticos,
históricos e literarios de textos. 50% x x

B5.3
LA2B5.4.1 Csc/ccec/ccl

Identifica o contexto social, cultural e histórico dos textos propostos partindo
de referencias tomadas dos propios textos e asociándoas con coñecementos
adquiridos previamente.

50% x x

B5.4
LA2B5.5.1 Ccl/ccec

Recoñece e explica a partir de elementos formais o xénero e o propósito do
texto. 50% x x

B6.1
LA2B6.1.1 Ccl/cmcct/cd

Identifica e explica termos do léxico literario, científico e filosófico, e tradúceos
correctamente ao galego e ao castelán. 50%

10%

x x

B6.2 LA2B6.2.1 Caa/ccl/cd

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

50% x x

LA2B6.2.2 Cd/ccl

 Identifica a etimoloxía e coñece o significado de palabras de léxico común e
especializado do galego e do castelán. 50% x x

B6.3
LA2B6.3.1

cmcct/csc/cd/ccec/
ccl

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

100% 100% x

B6.4
LA2B6.4.1 Ccl/ccec

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

100% 100% x
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B1.1

 LA2B1.1.1 ccl/caa/ccec

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

100%

10%

100% x

B1.2

 

LA2B1.2.1 ccl/cmcct/ccec

Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as
regras fonéticas de evolución, e recoñece palabras da súa lingua que sufriron
procesos de evolución semántica, valorando a relación co significado orixinal
do étimo latino.

100% 100% x

LA2B1.2.2 cd/ccl/caa

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

100% 100% x

B2.1
LA2B2.1.1 Caa/ ccl

 Nomea e describe as categorías, e sinala os trazos que as distinguen. 100%
15%

x x

LA2B2.2.1
cmcct/ccl

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

100% x x

LA2B2.3.1 cmcct/ccl

Analiza morfoloxicamente palabras presentes nun texto latino, identifica 
correctamente os seus formantes e sinala o seu enunciado. 100% 100% x

LA2B2.4.1 cd /ccl/caa Identifica con seguridade e axudándose do dicionario calquera tipo de formas 
nominais e pronominais, declínaas e sinala o seu equivalente en galego e en 

100% 100% x
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castelán.

LA2B2.4.2 ccl/caa

Aplica os seus coñecementos da morfoloxía nominal e pronominal latina para 
realizar traducións e retroversións, axudándose do dicionario. 100% 100% x

B2.2
LA2B2.5.1 cd/caa/ccl

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

100% 100% x

LA2B2.5.2 ccl/caa/cd
Aplica  os  seus  coñecementos  da  morfoloxía  verbal  latina  para  realizar
traducións e retroversións, axudándose do dicionario.

100% 100% x

B3.1
LAB3.1.1 ccl/caa

Utiliza axeitadamente a análise da sintaxe nominal  e pronominal  dun texto
para efectuar correctamente a súa tradución. 100%

15%

100% x x

B3.2
LA2B3.2.1 ccl/caa

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

100% x x

LA2B3.3.1 Ccl/caa

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

100% x x

B3.3
LA2B3.4.1 Caa/ccl

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

100% 100% x

B3.4
LA2B3.5.1 ccl/caa

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

100% 100% x

B4.1

LA2B4.1.1 ccec/cmcct/
Nomea  os  aspectos  máis  salientables  referentes  á  transmisión  dos  textos
clásicos ao longo do tempo.

50%

10%

x x

LA2B4.2.1 Caa/ccl/ccec
Describe as características esenciais dos xéneros literarios latinos, e identifica
e sinala a súa presenza en textos propostos.

100% 100% x

LA2B4.3.1 Cmcct/ccec
Realiza  eixes  cronolóxicos  e sitúa  neles  autores,  obras  e outros  aspectos
relacionados coa literatura latina.

75% x x

LA2B4.3.2 Cd/ccl
Nomea autores representativos da literatura latina, encádraos no seu contexto
cultural, e cita e explica as súas obras máis coñecidas.

100% 100% x

LA2B4.4.1 Ccl/csc/ccec

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

75% x x

LA2B4.5.1 Csc/cd/ccl

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

75% x x x

LA2B4.5.2 Csc/cd/ccl

Recoñece a través de motivos, temas ou personaxes a influencia da tradición
grecolatina en textos de autores/as contemporáneos/as, e sérvese deles para
comprender e explicar o mantemento dos xéneros e dos temas procedentes
da  cultura  grecolatina,  describindo  os  seus  aspectos  esenciais  e  os
tratamentos que reciben.

75% x x x

B5.1
LA2B5.1.1 Ccl/caa

 Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e sintáctica de textos latinos
para efectuar correctamente a súa tradución. 100%

40%

100% x

LA2B5.2.1 Cd/caa/ccl

Utiliza  con  seguridade  e  autonomía  o  dicionario,  analizando  e  valorando
correctamente a información gramatical que proporciona, e identifica en cada
caso o termo máis acaído na lingua propia, en función do contexto e do estilo
empregado polo autor, para unha correcta tradución do texto.

100% 100% x

B5.2
LA2B5.3.1 Caa/csc/ccec/ccl

Aplica  os  coñecementos  adquiridos  para  realizar  comentarios  lingüísticos,
históricos e literarios de textos. 50% x x

B5.3
LA2B5.4.1 Csc/ccec/ccl

Identifica o contexto social, cultural e histórico dos textos propostos partindo
de referencias tomadas dos propios textos e asociándoas con coñecementos
adquiridos previamente.

50% x x

B5.4
LA2B5.5.1 Ccl/ccec

Recoñece e explica a partir de elementos formais o xénero e o propósito do
texto. 50% x x

B6.1
LA2B6.1.1 Ccl/cmcct/cd

Identifica e explica termos do léxico literario, científico e filosófico, e tradúceos
correctamente ao galego e ao castelán. 50%

10%

x x

B6.2 LA2B6.2.1 Caa/ccl/cd

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

50% x x

LA2B6.2.2 Cd/ccl

 Identifica a etimoloxía e coñece o significado de palabras de léxico común e
especializado do galego e do castelán. 50% x x

B6.3
LA2B6.3.1

cmcct/csc/cd/ccec/
ccl

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

100% 100% x

B6.4
LA2B6.4.1 Ccl/ccec

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

100% 100% x

B1.1  LA2B1.1.1
ccl/caa/ccec

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

100% 10% 100% x
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B1.2

 

LA2B1.2.1 ccl/cmcct/ccec

Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as
regras fonéticas de evolución, e recoñece palabras da súa lingua que sufriron
procesos de evolución semántica, valorando a relación co significado orixinal
do étimo latino.

100% 100% x

LA2B1.2.2 cd/ccl/caa

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

100% 100% x

B2.1

LA2B2.1.1 Caa/ ccl

 Nomea e describe as categorías, e sinala os trazos que as distinguen. 100%

15%

x x

LA2B2.2.1
cmcct/ccl

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

100% x x

LA2B2.3.1 cmcct/ccl

Analiza morfoloxicamente palabras presentes nun texto latino, identifica 
correctamente os seus formantes e sinala o seu enunciado. 100% 100% x

LA2B2.4.1 cd /ccl/caa

Identifica con seguridade e axudándose do dicionario calquera tipo de formas 
nominais e pronominais, declínaas e sinala o seu equivalente en galego e en 
castelán.

100% 100% x

LA2B2.4.2 ccl/caa

Aplica os seus coñecementos da morfoloxía nominal e pronominal latina para 
realizar traducións e retroversións, axudándose do dicionario. 100% 100% x

B2.2
LA2B2.5.1 cd/caa/ccl

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

100% 100% x

LA2B2.5.2 ccl/caa/cd
Aplica os seus coñecementos da morfoloxía verbal latina para realizar 
traducións e retroversións, axudándose do dicionario.

100% 100% x

B3.1
LAB3.1.1 ccl/caa

Utiliza axeitadamente a análise da sintaxe nominal  e pronominal  dun texto
para efectuar correctamente a súa tradución. 100%

15%

100% x x

B3.2
LA2B3.2.1 ccl/caa

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

100% x x

9
LA2B3.3.1 Ccl/caa

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

100% x x

B3.3
LA2B3.4.1 Caa/ccl

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

100% 100% x

B3.4
LA2B3.5.1 ccl/caa

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

100% 100% x

B4.1

LA2B4.1.1 ccec/cmcct/
Nomea  os  aspectos  máis  salientables  referentes  á  transmisión  dos  textos
clásicos ao longo do tempo.

50%

10%

x x

LA2B4.2.1 Caa/ccl/ccec
Describe as características esenciais dos xéneros literarios latinos, e identifica
e sinala a súa presenza en textos propostos.

100% 100% x

LA2B4.3.1 Cmcct/ccec
Realiza  eixes  cronolóxicos  e sitúa  neles  autores,  obras  e outros  aspectos
relacionados coa literatura latina.

75% x x

LA2B4.3.2 Cd/ccl
Nomea autores representativos da literatura latina, encádraos no seu contexto
cultural, e cita e explica as súas obras máis coñecidas.

100% 100% x

LA2B4.4.1 Ccl/csc/ccec

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

75% x x

LA2B4.5.1 Csc/cd/ccl

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

75% x x x

LA2B4.5.2 Csc/cd/ccl

Recoñece a través de motivos, temas ou personaxes a influencia da tradición
grecolatina en textos de autores/as contemporáneos/as, e sérvese deles para
comprender e explicar o mantemento dos xéneros e dos temas procedentes
da  cultura  grecolatina,  describindo  os  seus  aspectos  esenciais  e  os
tratamentos que reciben.

75% x x x

LA2B5.1.1 Ccl/caa
Utiliza  adecuadamente  a  análise  morfolóxica  e  sintáctica  de  textos  latinos
para efectuar correctamente a súa tradución.

100%

40%

100% x

B5.1
LA2B5.2.1 Cd/caa/ccl

Utiliza  con  seguridade  e  autonomía  o  dicionario,  analizando  e  valorando
correctamente a información gramatical que proporciona, e identifica en cada
caso o termo máis acaído na lingua propia, en función do contexto e do estilo
empregado polo autor, para unha correcta tradución do texto.

100% 100% x

B5.2
LA2B5.3.1 Caa/csc/ccec/ccl

Aplica  os  coñecementos  adquiridos  para  realizar  comentarios  lingüísticos,
históricos e literarios de textos. 50% x x

B5.3
LA2B5.4.1 Csc/ccec/ccl

Identifica o contexto social, cultural e histórico dos textos propostos partindo
de referencias tomadas dos propios textos e asociándoas con coñecementos
adquiridos previamente.

50% x x

B5.4
LA2B5.5.1 Ccl/ccec

Recoñece e explica a partir de elementos formais o xénero e o propósito do
texto. 50% x x

B6.1 LA2B6.1.1 Ccl/cmcct/cd Identifica e explica termos do léxico literario, científico e filosófico, e tradúceos
correctamente ao galego e ao castelán. 

50% 10% x x
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B6.2
LA2B6.2.1 Caa/ccl/cd

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

50% x x

LA2B6.2.2 Cd/ccl
Identifica a etimoloxía e coñece o significado de palabras de léxico común e
especializado do galego e do castelán

50% x x

B6.3 LA2B6.3.1
Cmcct/csc/cd/ccec/
cccl

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

100% 100% x

B6.4 LA2B6.4.1 Ccl/ccec

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

100% 100% x

CCL Comunicación  lingüística                                                                                            
                                                                                                                                                                                               CL Comprensión lectora

CMCCT  Competencia matemática e competencias básicas en ciencia a tecnoloxía EOE Expresión oral e escrita
CD Competencia dixital  CA Comunicación audiovisual
CAA Competencia aprender a aprender TIC Tecnoloxías da información e comunicación
CSC Competencias sociais e cívicas EMP Emprendemento
CSIEE Sentido de iniciativa e espírito emprendedor         EC Educación cívica
CCEC Conciencia e expresións culturais PV Prevención da violencia

(1) A partir de cada estándar pódese determinar “indicadores de logro” máis precisos que indiquen o nivel de adquisición do mesmo. (O instrumento máis idóneo é a rúbrica)
(2) As rúbricas soen utilizarse para avaliar as producións do alumnado: traballos de aplicación, sínteses e textos escritos,..
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5.- Relacionar aspectos curriculares para cada unidade
GREGO 1º BACHARELATO

1ª Aval  Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación Temas transversais
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1
 
 
 

B1.1  GR1B1.1.1 Cd/ csc
Localiza nun mapa o marco xeográfico en que ten lugar o nacemento da 
lingua grega e a súa expansión. 50% 5% 90% 10% x

B1.2  
 
 
 
 

GR1B1.2.1. caa/ ccec Explica a orixe da lingua grega e a relación coas outras linguas da familia 
indoeuropea. 50% 5% 90% 10% x

GR1B1.2.2. cd/ccl Enumera e localiza nun mapa as principais ramas da familia das linguas 
indoeuropeas. 30% 5% 90% 10% x

GR1B1.3.1 ccl Explica o concepto de familia lingüística. 50% 5% 90% 10% x
GR1B1.3.2. ccl Define o concepto de indoeuropeo e explica o proceso de creación do termo. 100% 5% 90% 10% x

GR1B1.4.1. cd/ ccl
Establece a filiación das linguas de Europa delimitando nun mapa a zona de 
orixe e zonas de expansión. 100% 5% 90% 10% x

B1.3

GR1B1.5.1 ccl Coñece as etapas da evolución da lingua grega, desde o micénico ata o grego
moderno. 20% 5% 90% 10% x

GR1B1.6.1. ccl  Identifica a escritura Lineal B como un silabario, e a evolución dos caracteres 
do alfabeto. 20% 5% 90% 10% x

GR1B1.7.1 ccl Coñece a pronuncia da lingua grega moderna e utiliza algunhas palabras e 
expresións básicas. 20% 5% 90% 10% x

B1.4 GR1B1.8.1 ccl/ csc Sitúa nun mapa as diversas variedades dialectais da lingua grega. 20% 5% 90% 10% x

B2.1 GR1B2.1.1. ccl
 Recoñece diferentes tipos de escritura segundo a súa orixe e tipoloxía e 
describindo os trazos que distinguen a uns doutros. 20% 5% 90% 10% x

B2.2
GR1B2.2.1. ccl

 Explica a orixe do alfabeto grego e describe a evolución dos seus signos a 
partir da adaptación dos signos do alfabeto fenicio. 20% 5% 90% 10% x

GR1B2.2.2 ccl

Explica a orixe e a evolución dos sistemas de escritura de diferentes linguas, 
partindo do alfabeto grego, e sinala as adaptacións que se producen en cada 
unha delas.

20% 5% 90% 10% x

B2.3 GR1B2.3.1 Ccl
Identifica e nomea correctamente os caracteres que forman o alfabeto grego, 
na súa forma minúscula e maiúscula, e escríbeos e leos 100% 20% 45% 45% 10% x

B2.4 GR1B2.4.1 ccl  Sitúa todos os fonemas da lingua grega no cadro clasificatorio dos fonemas e
sabe describilos desde o punto e o modo de articulación. 100% 5% 90% 10% x

B2.5 GR1B2.5.1 ccl Coñece as normas de transcrición e aplícaas con corrección na transcrición 
de termos gregos ao galego e ao castelán. 100% 5% 90% 10% x

B2.6 GR1B2.6.1. ccl Coñece o valor e colocación dos acentos, espíritos e demais signos 
diacríticos e de puntuación. 100% 5% 90% 10% x

 
2
 

B3.1
GR1B3.1.1 ccl Distingue unha lingua flexiva doutra non flexiva. 100%

30%

90% 10% X

GR1B3.2.1. ccl
Distingue palabras variables e invariables, explica as características que 
permiten identificalas e define criterios para clasificalas. 100% 90% 10% X

 B3.2  GR1B3.3.1. Ccl/ caa

Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, sinalando e 
diferenciando lexemas e afixos, e buscando exemplos doutros termos nos que
estean presentes.

100% 90% 10% X

B3.3 GR1B3.4.1 ccl

Enuncia correctamente diversos tipos de palabras en grego, distinguíndoos a 
partir do seu enunciado e clasificándoos segundo a súa categoría e 
declinación.

100% 90% 10% X

B3.4 GR1B3.5.1. ccl Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 100% 90% 10% X
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cada palabra o paradigma de flexión correspondente.

GR1B3.5.2. ccl

 Analiza desde o punto de vista morfolóxico substantivos, adxectivos, determi-
nantes e sintagmas de concordancia, e tradúceos correctamente ao galego e/
ou ao castelán.

100% 90% 10% X

B3.5

GR1B3.6.1 ccl

Declina e/ou conxuga correctamente palabras propostas segundo a súa 
categoría, e explica e ilustra con exemplos as características que diferencian 
os conceptos de conxugación e declinación.

100% 90% 10% X

GR1B3.6.2 ccl
Clasifica verbos segundo o seu tema, e describe os trazos polos que se 
recoñecen os modelos de flexión verbal. 100% 90% 10% X

GR1B3.6.3 ccl
Explica o uso dos temas verbais gregos e identifica correctamente as formas 
derivadas de cada un deles. 100% 90% 10% X

GR1B3.6.4 ccl
Conxuga os tempos verbais en voz activa e medio pasiva, aplicando 
correctamente os paradigmas correspondentes. 100% 90% 10% X

GR1B3.6.5. ccl
Analiza morfoloxicamente e traduce ao galego e/ou ao castelán diferentes 
formas verbais gregas, e compara o seu uso en ambas as linguas. 100% 90% 10% X

B3.6 GR1B3.7.1. ccl
Distingue formas persoais e non persoais dos verbos, explica os trazos que 
permiten identificalas e define criterios para as clasificar. 100% 90% 10% X

B4.1 GR1B4.1.1 ccl

 Analiza morfolóxica e sintacticamente frases e textos sinxelos identificando 
correctamente as categorías gramaticais ás que pertencen as diferentes 
palabras e explicando as funcións que realizan no contexto.

100% 90% 10% X

B4.1 GR1B4.2.1. ccl

Enumera correctamente os nomes dos casos que existen na flexión nominal 
grega, explica as súas funcións dentro da oración e ilustra con exemplos a 
forma adecuada de traducilos.

90% 10% X

B4.2 GR1B4.3.1 ccl
Coñece e aplica a concordancia entre nomes e determinantes nominais, así 
como entre verbos e suxeitos. 100%

30%

90% 10% X

B4.3 GR1B4.4.1. ccl
Analiza correctamente casos e funcións para poder recoñecer cada elemento 
da oración. 100% 90% 10% X

B4.4 GR1B4.5.1 ccl
Compara e clasifica diferentes tipos de oracións simples, e identifica e explica 
en cada caso as súas características. 100% 90% 10% X

B4.8 GR1B4.11.1 ccl
Identifica e relaciona elementos morfolóxicos da lingua grega para realizar a 
análise e a tradución de textos sinxelos 100% 90% 10% X

B6.1 GR1B6.1.1. ccl
Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e sintáctica de textos de 
dificultade graduada para efectuar correctamente a súa tradución. 100% 90% 10% X

B6.1 GR1B6.2.1. ccl

 Utiliza correctamente o dicionario para localizar o significado de palabras que
entrañen dificultade, identificando entre varias acepcións o sentido máis 
axeitado para a tradución

100% 90% 10% X

B6.3 GR1B6.5.1 ccl
Compara estruturas gregas coas da lingua propia, e establece semellanzas e 
diferenzas. 100% 5% 90% 10% X

B6.4 GR1B6.6.1 ccl/ccec
Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos propostos, localizando o 
tema principal e distinguindo as súas partes. 50% 5% 90% 10% X

B7.1
GR1B7.1.1. ccl

 Deduce o significado de palabras gregas non estudadas a partir de palabras 
da súa propia lingua ou do contexto 50%

20%

90% 10% X

GR1B7.1.2 ccl
Identifica e explica as palabras de maior frecuencia e os principais prefixos e 
sufixos, e tradúceos á propia lingua. 100% 90% 10% X

B7.2 GR1B7.2.1 ccl
Descompón os formantes das palabras e recoñece o significado dos 
elementos de orixe grega. 100% 90% 10% X

B7.3 GR1B7.3.1. ccl
Identifica os helenismos máis frecuentes do vocabulario común e explica o 
seu significado remitíndose aos étimos gregos orixinais. 100% 90% 10% x

B7.4 GR1B7.3.2. ccl
 Identifica a etimoloxía e coñece o significado das palabras de léxico común 
da lingua propia. 100% 90% 10% x

B7.5 GR1B7.5.1. ccl Relaciona distintas palabras da mesma familia etimolóxica ou semántica 50% 90% 10% x

B5.1
GR1B5.1.1 cd/csc/ccec

Describe o marco histórico no que xorde e se desenvolve a civilización grega, 
sinalando distintos períodos dentro del e identificando en cada un as 
conexións máis importantes con outras civilizacións.

50%

10%

90% 10% x x

GR1B5.1.2 Cd/cmcct
 Pode elaborar eixes cronolóxicos nos que se representan fitos históricos 
relevantes, consultando ou non fontes de información. 50% 90% 10% x x

GR1B5.1.3 ccec
 Distingue as etapas da historia de Grecia, explicando os seus trazos 
esenciais e as circunstancias que interveñen no paso de unhas a outras. 50% 90% 10% x

LENDA COMPETENCIAS LENDA TRANSVERSAIS
CCL Comunicación  lingüística                                                                                            CL Comprensión lectora
CMCCT  Competencia matemática e competencias básicas en ciencia a tecnoloxía EOE Expresión oral e escrita
CD Competencia dixital  CA Comunicación audiovisual
CAA Competencia aprender a aprender TIC Tecnoloxías da información e comunicación
CSC Competencias sociais e cívicas EMP Emprendemento
CSIEE Sentido de iniciativa e espírito emprendedor         EC Educación cívica
CCEC Conciencia e expresións culturais PV Prevención da violencia

(1) A partir de cada estándar pódese determinar “indicadores de logro” máis precisos que indiquen o nivel de adquisición do mesmo. (O instrumento máis idóneo é a rúbrica)
(2) As rúbricas soen utilizarse para avaliar as producións do alumnado: traballos de aplicación, sínteses e textos escritos,..
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B3.4
GR1B3.5.1. ccl

Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra o paradigma de flexión correspondente. 100%

70%

90% 10% x

GR1B3.5.2. ccl

 Analiza desde o punto de vista morfolóxico substantivos, adxectivos, determi-
nantes e sintagmas de concordancia, e tradúceos correctamente ao galego e/
ou ao castelán.

100% 90% 10% x

B3.5

GR1B3.6.2 ccl
Clasifica verbos segundo o seu tema, e describe os trazos polos que se 
recoñecen os modelos de flexión verbal. 100% 90% 10% x

GR1B3.6.3 ccl
Explica o uso dos temas verbais gregos e identifica correctamente as formas 
derivadas de cada un deles. 100% 90% 10% x

GR1B3.6.4 ccl
Conxuga os tempos verbais en voz activa e medio pasiva, aplicando 
correctamente os paradigmas correspondentes. 100% 90% 10% x

GR1B3.6.5. ccl
Analiza morfoloxicamente e traduce ao galego e/ou ao castelán diferentes 
formas verbais gregas, e compara o seu uso en ambas as linguas. 100% 90% 10% x

B4.2 GR1B4.3.1 ccl
Coñece e aplica a concordancia entre nomes e determinantes nominais, así 
como entre verbos e suxeitos. 100% 90% 10% x

B4.3 GR1B4.4.1. ccl
Analiza correctamente casos e funcións para poder recoñecer cada elemento 
da oración. 100% 90% 10% x

B4.8 GR1B4.11.1 ccl
Identifica e relaciona elementos morfolóxicos da lingua grega para realizar a 
análise e a tradución de textos sinxelos 100% 90% 10% x

B6.1 GR1B6.1.1. ccl
Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e sintáctica de textos de 
dificultade graduada para efectuar correctamente a súa tradución. 100% 90% 10% x

B6.1 GR1B6.2.1. ccl

 Utiliza correctamente o dicionario para localizar o significado de palabras que
entrañen dificultade, identificando entre varias acepcións o sentido máis 
axeitado para a tradución

100% 90% 10% x

B6.2 GR1B6.3.1 ccl Traduce do grego ao galego e/ou ao castelán frases e textos sinxelos. 100% 90% 10% x

B6.3 GR1B6.5.1 ccl
Compara estruturas gregas coas da lingua propia, e establece semellanzas e 
diferenzas. 100% 5% 90% 10% x

B6.4 GR1B6.6.1 ccl/ccec
Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos propostos, localizando o 
tema principal e distinguindo as súas partes. 50% 5% 90% 10% x

B7.1
GR1B7.1.1. ccl

 Deduce o significado de palabras gregas non estudadas a partir de palabras 
da súa propia lingua ou do contexto 50%

20%

90% 10% x

GR1B7.1.2 ccl
Identifica e explica as palabras de maior frecuencia e os principais prefixos e 
sufi-xos, e tradúceos á propia lingua. 100% 90% 10% x

B7.2 GR1B7.2.1 ccl
Descompón os formantes das palabras e recoñece o significado dos 
elementos de orixe grega. 100% 90% 10% x

B7.3 GR1B7.3.1. ccl
Identifica os helenismos máis frecuentes do vocabulario común e explica o 
seu significado remitíndose aos étimos gregos orixinais. 100% 90% 10% x

B7.4 GR1B7.3.2. ccl
 Identifica a etimoloxía e coñece o significado das palabras de léxico común 
da lingua propia. 100% 90% 10% x

B7.5 GR1B7.5.1. ccl Relaciona distintas palabras da mesma familia etimolóxica ou semántica 50% 90% 10% x
B5.2 GR1B5.2.1 csc Describe os principais sistemas políticos da antiga Grecia e compáraos entre 

eles, establecendo semellanzas e diferenzas, e cos actuais.
50% 10% 90% 10% x x
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GR1B5.2.2. csc

 Describe a organización da sociedade grega, explica as características das 
clases sociais e os papeis asignados a cada unha, relaciona estes aspectos 
cos valores cívicos da época e compáraos cos ac-tuais.

50% 90% 10% x
x

4

B3.4
GR1B3.5.1. ccl

Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra o paradigma de flexión correspondente. 100%

30%

90% 10% x

GR1B3.5.2. ccl

 Analiza desde o punto de vista morfolóxico substantivos, adxectivos, determi-
nantes e sintagmas de concordancia, e tradúceos correctamente ao galego e/
ou ao castelán.

100% 90% 10% x

B3.5

GR1B3.6.1 ccl

Declina e/ou conxuga correctamente palabras propostas segundo a súa 
categoría, e explica e ilustra con exemplos as características que diferencian 
os conceptos de conxugación e declinación.

100% 90% 10% x

GR1B3.6.2 ccl
Clasifica verbos segundo o seu tema, e describe os trazos polos que se 
recoñecen os modelos de flexión verbal. 100% 90% 10% x

GR1B3.6.3 ccl
Explica o uso dos temas verbais gregos e identifica correctamente as formas 
derivadas de cada un deles. 100% 90% 10% x

GR1B3.6.4 ccl
Conxuga os tempos verbais en voz activa e medio pasiva, aplicando 
correctamente os paradigmas correspondentes. 100% 90% 10% x

GR1B3.6.5. ccl
Analiza morfoloxicamente e traduce ao galego e/ou ao castelán diferentes 
formas verbais gregas, e compara o seu uso en ambas as linguas. 100% 90% 10% x

B3.6 GR1B3.7.1. ccl
Distingue formas persoais e non persoais dos verbos, explica os trazos que 
permiten identificalas e define criterios para as clasificar. 100% 90% 10% x

B4.2 GR1B4.3.1 ccl
Coñece e aplica a concordancia entre nomes e determinantes nominais, así 
como entre verbos e suxeitos. 100% 90% 10% x

B4.3 GR1B4.4.1. ccl
Analiza correctamente casos e funcións para poder recoñecer cada elemento 
da oración. 100% 90% 10% x

B4.6 GR1B4.7.1 ccl
Identifica as funcións das formas de infinitivo dentro da oración, comparando 
exemplos do seu uso. 100% 90% 10% x

B4.8 GR1B4.11.1 ccl
Identifica e relaciona elementos morfolóxicos da lingua grega para realizar a 
análise e a tradución de textos sinxelos 100%

25%

90% 10% x

B6.1 GR1B6.1.1. ccl
Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e sintáctica de textos de 
dificultade graduada para efectuar correctamente a súa tradución. 100% 90% 10% x

B6.1 GR1B6.2.1. ccl

 Utiliza correctamente o dicionario para localizar o significado de palabras que
entrañen dificultade, identificando entre varias acepcións o sentido máis 
axeitado para a tradución

100% 90% 10% x

B6.2 GR1B6.3.1 ccl  Traduce do grego ao galego e/ou ao castelán frases e textos sinxelos. 100% 90% 10% x

B6.3 GR1B6.5.1 ccl
Compara estruturas gregas coas da lingua propia, e establece semellanzas e 
diferenzas. 100% 5% 90% 10% x

B6.4 GR1B6.6.1 Ccl/ccec
Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos propostos, localizando o 
tema principal e distinguindo as súas partes. 50% 5% 90% 10% x

B6.5 GR1B6.7.1 ccl
Mantén un sinxelo diálogo en grego sobre a base dun tema previamente 
acordado. 50% 5% 90% 10% x

B7.1
GR1B7.1.1. ccl

 Deduce o significado de palabras gregas non estudadas a partir de palabras 
da súa propia lingua ou do contexto 50%

20%

90% 10% x

GR1B7.1.2 ccl
Identifica e explica as palabras de maior frecuencia e os principais prefixos e 
sufixos, e tradúceos á propia lingua. 100% 90% 10% x

B7.2 GR1B7.2.1 ccl
Descompón os formantes das palabras e recoñece o significado dos 
elementos de orixe grega. 100% 90% 10% x

B7.3 GR1B7.3.1. ccl
Identifica os helenismos máis frecuentes do vocabulario común e explica o 
seu significado remitíndose aos étimos gregos orixinais. 100% 90% 10% x

B7.4 GR1B7.3.2. ccl
 Identifica a etimoloxía e coñece o significado das palabras de léxico común 
da lingua propia. 100% 90% 10% x

B7.5 GR1B7.5.1. ccl Relaciona distintas palabras da mesma familia etimolóxica ou semántica 50% 90% 10% x

B5.3 GR1B5.3.1. csc

 Identifica e explica os papeis que desempeña dentro da familia cada un dos 
seus membros, analizando a través deles estereotipos culturais da época e 
comparándoos cos actuais

50% 10% 90% 10%
x x

5.- Relacionar aspectos curriculares para cada unidade   GREGO 1º BACHARELATO 
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B3.4
GR1B3.5.1. ccl

Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra o paradigma de flexión correspondente. 100%

70%

90% 10% x

GR1B3.5.2. ccl

 Analiza desde o punto de vista morfolóxico substantivos, adxectivos, determi-
nantes e sintagmas de concordancia, e tradúceos correctamente ao galego e/
ou ao castelán.

100% 90% 10% X

B3.5

GR1B3.6.2 ccl
Clasifica verbos segundo o seu tema, e describe os trazos polos que se 
recoñecen os modelos de flexión verbal. 100% 90% 10% X

GR1B3.6.3 ccl
Explica o uso dos temas verbais gregos e identifica correctamente as formas 
derivadas de cada un deles. 100% 90% 10% X

GR1B3.6.4 ccl
Conxuga os tempos verbais en voz activa e medio pasiva, aplicando 
correctamente os paradigmas correspondentes. 100% 90% 10% X

GR1B3.6.5. ccl
Analiza morfoloxicamente e traduce ao galego e/ou ao castelán diferentes 
formas verbais gregas, e compara o seu uso en ambas as linguas. 100% 90% 10% X

GR1B3.6.6 ccl
 Cambia de voz as formas verbais identificando e manexando con seguridade 
os formantes que expresan este accidente verbal. 100% 90% 10% X

B3.6 GR1B3.7.1 ccl
 Distingue formas persoais e non persoais dos verbos, explica os trazos que 
permiten identificalas e define criterios para as clasificar. 100% 90% 10% X

B4.2 GR1B4.3.1 ccl
Coñece e aplica a concordancia entre nomes e determinantes nominais, así 
como entre verbos e suxeitos. 100% 90% 10% X

B4.3 GR1B4.4.1. ccl
Analiza correctamente casos e funcións para poder recoñecer cada elemento 
da oración. 100% 90% 10% X

B4.5 GR1B4.6.1
Compara e clasifica diferentes tipos de oracións compostas, diferénciaas con 
precisión das oracións simples e explica en cada caso as súas características. 100% 90% 10% X

B4.8 GR1B4.11.1 ccl
Identifica e relaciona elementos morfolóxicos da lingua grega para realizar a 
análise e a tradución de textos sinxelos 100% 90% 10% X

B6.1 GR1B6.1.1. ccl
Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e sintáctica de textos de 
dificultade graduada para efectuar correctamente a súa tradución. 100% 90% 10% X

B6.1 GR1B6.2.1. ccl

 Utiliza correctamente o dicionario para localizar o significado de palabras que
entrañen dificultade, identificando entre varias acepcións o sentido máis 
axeitado para a tradución

100% 90% 10% X

B6.2 GR1B6.3.1 ccl Traduce do grego ao galego e/ou ao castelán frases e textos sinxelos.

100% 90% 10%

B6.3 GR1B6.5.1 ccl
Compara estruturas gregas coas da lingua propia, e establece semellanzas e 
diferenzas. 100% 90% 10% X

B6.4 GR1B6.6.1 Ccl/ccec
Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos propostos, localizando o 
tema principal e distinguindo as súas partes. 50% 5% 90% 10% X

B6.5 GR1B6.7.1 ccl
 Mantén un sinxelo diálogo en grego sobre a base dun tema previamente 
acordado. 50%

5%
90% 10% X

B6.6 GR1B6.8.1 ccl
 Redacta frases sinxelas ou pequenos textos en grego sobre un tema 
proposto. 50% 90% 10% X

B7.1
GR1B7.1.1. ccl

 Deduce o significado de palabras gregas non estudadas a partir de palabras 
da súa propia lingua ou do contexto 50%

10%

90% 10% X

GR1B7.1.2 ccl
Identifica e explica as palabras de maior frecuencia e os principais prefixos e 
sufixos, e tradúceos á propia lingua. 100% 90% 10% X

B7.2 GR1B7.2.1 ccl
Descompón os formantes das palabras e recoñece o significado dos 
elementos de orixe grega. 100% 90% 10% X

B7.3 GR1B7.3.1. ccl
Identifica os helenismos máis frecuentes do vocabulario común e explica o 
seu significado remitíndose aos étimos gregos orixinais. 100% 90% 10% X

B7.4 GR1B7.3.2. ccl
 Identifica a etimoloxía e coñece o significado das palabras de léxico común 
da lingua propia. 100% 90% 10% X

B7.5 GR1B7.5.1. ccl Relaciona distintas palabras da mesma familia etimolóxica ou semántica 50% 90% 10% X

B5.4
GR1B5.4.1 Cmcct/csc/csiee

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

50% 5% 90% 10% X x

GR1B5.4.2. csc

 Describe as principais formas de lecer da sociedade grega e analiza a súa 
finalidade, os grupos aos que van dirixidas e a súa función no 
desenvolvemento da identidade social.

50% 5% 90% 10% x X

6
B3.4

GR1B3.5.1. ccl
Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra o paradigma de flexión correspondente. 100% 70% 90% 10% x

GR1B3.5.2. ccl

 Analiza desde o punto de vista morfolóxico substantivos, adxectivos, determi-
nantes e sintagmas de concordancia, e tradúceos correctamente ao galego e/
ou ao castelán.

100% 90% 10% x

B3.5

GR1B3.6.1 ccl

Declina e/ou conxuga correctamente palabras propostas segundo a súa 
categoría, e explica e ilustra con exemplos as características que diferencian 
os conceptos de conxugación e declinación.

100% 90% 10% x

GR1B3.6.2 ccl
Clasifica verbos segundo o seu tema, e describe os trazos polos que se 
recoñecen os modelos de flexión verbal. 100% 90% 10% x

GR1B3.6.3 ccl
Explica o uso dos temas verbais gregos e identifica correctamente as formas 
derivadas de cada un deles. 100% 90% 10% x

GR1B3.6.4 ccl Conxuga os tempos verbais en voz activa e medio pasiva, aplicando 
correctamente os paradigmas correspondentes.

100% 90% 10% x
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GR1B3.6.5. ccl
Analiza morfoloxicamente e traduce ao galego e/ou ao castelán diferentes 
formas verbais gregas, e compara o seu uso en ambas as linguas. 100% 90% 10% x

GR1B3.6.6. ccl
 Cambia de voz as formas verbais identificando e manexando con seguridade 
os formantes que expresan este accidente verbal. 100% 90% 10% x

B3.6 GR1B3.7.1. ccl
Distingue formas persoais e non persoais dos verbos, explica os trazos que 
permiten identificalas e define criterios para as clasificar. 100% 90% 10% x

B4.2 GR1B4.3.1 ccl
Coñece e aplica a concordancia entre nomes e determinantes nominais, así 
como entre verbos e suxeitos. 100% 90% 10% x

B4.3 GR1B4.4.1. ccl
Analiza correctamente casos e funcións para poder recoñecer cada elemento 
da oración. 100% 90% 10% x

B4.5 GR1B4.6.1 ccl
Compara e clasifica diferentes tipos de oracións compostas, diferénciaas con 
precisión das oracións simples e explica en cada caso as súas características. 100% 90% 10% x

B4.6 GR1B4.7.1 ccl
Identifica as funcións das formas de infinitivo dentro da oración, comparando 
exemplos do seu uso. 100% 90% 10% x

B4.6 GR1B4.8.1. ccl

 Recoñece, analiza e traduce correctamente as construcións de infinitivo 
concertado e non concertado, relacionándoas con construcións análogas 
noutras linguas que coñece.

100% 90% 10% x

B4.7 GR1B4.9.1 ccl
Identifica as funcións das formas de participio dentro da oración, comparando exemplos do seu
uso. 100% 90% 10% x

B4.7 GR1B4.10.1 cccl

Recoñece,  analiza  e  traduce  correctamente  as  construcións  de  participio
concertado e non concertado,  relacionándoas con construcións análogas
noutras linguas que coñece

100% 90% 10% x

B4.8 GR1B4.11.1 ccl
Identifica e relaciona elementos morfolóxicos da lingua grega para realizar a 
análise e a tradución de textos sinxelos 100% 90% 10% x

B4.8 GR1B4.12.1 ccl

 Identifica na análise de frases e textos de dificultade graduada elementos 
sintácticos propios da lingua grega, relacionándoos para traducilos cos seus 
equivalentes en galego e/ou en castelán.

100% 90% 10% x

B6.1 GR1B6.1.1. ccl
Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e sintáctica de textos de 
dificultade graduada para efectuar correctamente a súa tradución. 100% 90% 10% x

B6.1 GR1B6.2.1. ccl

 Utiliza correctamente o dicionario para localizar o significado de palabras que
entrañen dificultade, identificando entre varias acepcións o sentido máis 
axeitado para a tradución

100% 90% 10% x

B6.2 GR1B6.3.1 ccl  Traduce do grego ao galego e/ou ao castelán frases e textos sinxelos. 100% 90% 10% x
B6.2 GR1B6.4.1. Caa/ ccl Utiliza os coñecementos adquiridos para facer comentarios dos textos 50% 1% 90% 10% x

B6.3 GR1B6.5.1 ccl
Compara estruturas gregas coas da lingua propia, e establece semellanzas e 
diferenzas. 50% 1% 90% 10% x

B6.4 GR1B6.6.1 Ccl/ccec
Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos propostos, localizando o 
tema principal e distinguindo as súas partes.

50% 1% 90% 10% x

B6.5 GR1B6.7.1 ccl
Mantén un sinxelo diálogo en grego sobre a base dun tema previamente 
acordado. 50% 1% 90% 10% x

B6.6 GR1B6.8.1. ccl Redacta frases sinxelas ou pequenos textos en grego sobre un tema proposto 50% 1% 90% 10% x

B7.1

GR1B7.1.1. ccl
 Deduce o significado de palabras gregas non estudadas a partir de palabras 
da súa propia lingua ou do contexto 50%

10%

90% 10% x

GR1B7.1.2 ccl
Identifica e explica as palabras de maior frecuencia e os principais prefixos e 
sufixos, e tradúceos á propia lingua. 100% 90% 10% x

GR1B7.1.3 ccl

Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, sinala e 
diferencia lexemas e afixos, e procura exemplos doutros termos nos que 
estean presentes. 

100% 90% 10% x

B7.2 GR1B7.2.1 ccl
Descompón os formantes das palabras e recoñece o significado dos 
elementos de orixe grega. 100% 90% 10% x

B7.3 GR1B7.3.1. ccl
Identifica os helenismos máis frecuentes do vocabulario común e explica o 
seu significado remitíndose aos étimos gregos orixinais. 100% 90% 10% x

B7.4 GR1B7.3.2. ccl
 Identifica a etimoloxía e coñece o significado das palabras de léxico común 
da lingua propia. 100% 90% 10% x

B7.5 GR1B7.5.1. ccl Relaciona distintas palabras da mesma familia etimolóxica ou semántica 50% 90% 10% x

6 B5.5 GR1B5.5.1. Ccl/ ccec

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

100%

15%

90% 10% x

B5.5

GR1B5.6.1 ccec
Identifica dentro do imaxinario mítico deuses, semideuses e heroes, e explica 
os principais aspectos que os diferencian. 100% 90% 10% x

GR1B5.6.2. ccec

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 semellanzas e as principais diferenzas entre ambos 
os tratamentos, asociándoas a outras características culturais propias de cada
época.

100% 90% 10% x x

GR1B5.6.3. ccec

Recoñece referencias mitolóxicas directas ou indirectas en diferentes 
manifestacións  artísticas, e describe, a través do uso que se fai destas, os 
aspectos básicos que en cada caso se asocian á tradición grecolatina.

100% 90% 10% x x

B5.5 GR1B5.7.1 ccec

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.

100% 90% 10% x
x

B5.5 GR1B5.7.1. ccec

Describe e analiza os aspectos relixiosos e culturais que sustentan os 
certames deportivos da antiga Grecia e a pesenza ou ausencia destes nos 
seus correlatos actuais.

100% 90% 10% x
x
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1ª Aval  Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación Temas transversais

T
e
m
a
/
U
D

Identif.
contidos

Identif.
criterios

Identific
Estándar

Competencias
clave

Estándares de aprendizaxe

Grao 
mínimo   
consec.

Peso  
Cualific.

                   Instrumentos 
 

Temas transversais

Prob
.esc.

Prob 
oral

Trab 
ind

Trab 
grup

Cad
Cla

Rúb 
(2)

Obs.

CL EOE CA TIC EMP EC PV

 
 
1
 
 
 

B1.1
 

GR2B1.1.
1 ccl/cd/ccec

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

50%

10% 100%

x

B1.2
 

GR2B1.2.
1 Ccl/caa

Compara termos do grego clásico e os seus equivalentes en grego moderno,
constatando as semellanzas e as diferenzas que existen entre uns e outros e
analizando a través destas as características xerais que definen o proceso de
evolución.

30% x x

B1.2
GR2B1.3.
1 ccl

Coñece a pronuncia da lingua grega moderna e utiliza algunhas palabras e
expresións básicas. 30% x x

B2.1 GR2B2.1.
1 ccl

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

100%

15%

100% x

B2.2 GR2B2.2.
1 ccl

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

100% 100% x

B2.3
GR2B2.3.
1 ccl

Nomea e describe as categorías gramaticais, sinalando as características que
as distinguen. 100% x x

B2.3 GR2B2.4.
1 ccl

Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, sinalando e
diferenciando lexemas e afixos, e procura exemplos doutros termos nos que
estean presentes.

100% x x

B2.3 GR2B2.5.
1 ccl

Sabe determinar a forma, a clase e a categoría gramatical das palabras dun
texto, detectando correctamente coa axuda do dicionario os morfemas que
conteñen información gramatical.

100% x x

B3.1
GR2B3.1.
1 ccl

Recoñece os valores dos casos gregos e os usos dos pronomes en frases e
textos propostos. 100%

15%
100% x

B3.1
GR2B3.2.
1 ccl

Recoñece  os  valores  das  preposicións  e  identifica  os  complementos
circunstanciais. 100% 100% x

B5.1
GR2B5.1.
1 Ccl

 Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e sintáctica de textos gregos
para efectuar correctamente a súa tradución. 100%

40%

100% x

B5.2 GR2B5.2.
1 Ccl/cd

Utiliza con seguridade e autonomía o dicionario para a tradución de textos, e
identifica en cada caso o termo máis apropiado na lingua propia en función do
contexto e do estilo empregado polo/a autor/a.

100% 100% x

B6.1
GR2B6.1.
1 Ccl

Identifica os helenismos máis frecuentes do vocabulario común e do léxico
especializado, e explica o seu significado a partir dos étimos gregos orixinais 100%

20%

100% x

B6.1
GR2B6.2.
1 ccl

Deduce e explica o significado de palabras da propia lingua ou de outras,
obxecto de estudo, a partir dos étimos gregos dos que proceden. 100% x x

B6.2

GR2B6.3.
1 ccl

Explica  o  significado  de  termos  gregos  mediante  termos  equivalentes  en
galego e en castelán. 50% x x

GR2B6.3.
2 ccl

Deduce o significado de palabras gregas non estudadas a partir do contexto
ou de palabras da súa lingua ou doutras que coñeza. 50% x x

B6.2
GR2B6.4.
1 ccl

Comprende e explica a relación entre termos pertencentes á mesma familia
etimolóxica ou semántica. 50% x x

B6.3
GR2B6.5.
1 ccl

 Recoñece e distingue cultismos, termos patrimoniais e neoloxismos a partir
do étimo grego, e explica as evolucións que se producen nun caso e en outro. 50% x x

B6.4

GR2B6.6.
1 Ccl

Descompón palabras tomadas tanto do grego antigo como da lingua propia
nos seus formantes, e explica o seu significado. 100% x x

GR2B6.6.
2 ccl

Sabe  descompor  unha  palabra  nos  seus  formantes  e  coñecer  o  seu
significado en grego,  para  aumentar  o  caudal  léxico e  o  coñecemento  da
lingua propia.

100% x x

2

B2.1 GR2B2.1.
1 ccl

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

100%

20%

100% x

B2.2 GR2B2.2.
1 ccl

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

100% 100% x

B2.3
GR2B2.3.
1 ccl

Nomea e describe as categorías gramaticais, sinalando as características que
as distinguen. 100% x x

B2.3 GR2B2.4.
1 ccl

Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, sinalando e
diferenciando lexemas e afixos, e procura exemplos doutros termos nos que
estean presentes.

100% x x

B2.3 GR2B2.5. ccl Sabe determinar a forma, a clase e a categoría gramatical das palabras dun 100% x x
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1
texto,  detectando correctamente coa axuda do dicionario os morfemas que
conteñen información gramatical.

B3.1
GR2B3.1.
1 ccl

Recoñece os valores dos casos gregos e os usos dos pronomes en frases e
textos propostos. 100% 10% 100% x

B3.1
GR2B3.2.
1 ccl

Recoñece  os  valores  das  preposicións  e  identifica  os  complementos
circunstanciais. 100% 10% 100% x

B5.1
GR2B5.1.
1 Ccl

 Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e sintáctica de textos gregos
para efectuar correctamente a súa tradución. 100%

40%

100% x

B5.2 GR2B5.2.
1 Ccl/cd

Utiliza con seguridade e autonomía o dicionario para a tradución de textos, e
identifica en cada caso o termo máis apropiado na lingua propia en función do
contexto e do estilo empregado polo/a autor/a.

100% 100% x x

B6.1
GR2B6.1.
1 Ccl

Identifica os helenismos máis frecuentes do vocabulario común e do léxico
especializado, e explica o seu significado a partir dos étimos gregos orixinais 100%

20%

100% x

B6.1
GR2B6.2.
1 ccl

Deduce e explica o significado de palabras da propia lingua ou de outras,
obxecto de estudo, a partir dos étimos gregos dos que proceden. 50% x x

B6.2

GR2B6.3.
1 ccl

Explica  o  significado  de  termos  gregos  mediante  termos  equivalentes  en
galego e en castelán. 50% x x

GR2B6.3.
2 ccl

Deduce o significado de palabras gregas non estudadas a partir do contexto
ou de palabras da súa lingua ou doutras que coñeza. 50% x x

B6.3
GR2B6.5.
1 ccl

 Recoñece e distingue cultismos, termos patrimoniais e neoloxismos a partir
do étimo grego, e explica as evolucións que se producen nun caso e en outro. 50% x x

B6.4

GR2B6.6.
1 Ccl

Descompón palabras tomadas tanto do grego antigo como da lingua propia
nos seus formantes, e explica o seu significado. 100% x x

GR2B6.6.
2 ccl

Sabe  descompor  unha  palabra  nos  seus  formantes  e  coñecer  o  seu
significado en grego,  para  aumentar  o  caudal  léxico e  o  coñecemento  da
lingua propia.

100% x x

B2.1 GR2B2.1.
1 ccl

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

100%

15%

100% x

B2.2 GR2B2.2.
1 ccl

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

100% 100% x

B2.3
GR2B2.3.
1 ccl

Nomea e describe as categorías gramaticais, sinalando as características que
as distinguen. 100% x x

B2.3 GR2B2.4.
1 ccl

Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, sinalando e
diferenciando lexemas e afixos, e procura exemplos doutros termos nos que
estean presentes.

100% x x

B2.3 GR2B2.5.
1 ccl

Sabe determinar a forma, a clase e a categoría gramatical das palabras dun
texto, detectando correctamente coa axuda do dicionario os morfemas que
conteñen información gramatical.

100% x x

B3.1
GR2B3.1.
1 ccl

Recoñece os valores dos casos gregos e os usos dos pronomes en frases e
textos propostos. 100%

15%

100% x

B3.1
GR2B3.2.
1 ccl

Recoñece  os  valores  das  preposicións  e  identifica  os  complementos
circunstanciais. 100% 100% x

3
B3.2

GR2B3.3.
1 ccl

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

100% 100% x

B3.3
GR2B3.4.
1 ccl Recoñece e clasifica oracións e construcións sintácticas.

100% 100% x

B3.4
GR2B3.5.
1 ccl Recoñece, clasifica, analiza e traduce correctamente os nexos subordinantes.

100% 100% x

3.4

GR2B3.6.
1 ccl

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

100% 100% x

GR2B3.6.
2 ccl

Coñece,  analiza  e  traduce  correctamente  as  construcións  de  participio,
relacionándoas con construcións análogas noutras linguas que coñeza

100% 100% x

3.5

GR2B3.7.
1 ccl

Recoñece,  distingue  e  clasifica  os  tipos  de  oracións  e  as  construcións
sintácticas gregas, relacionándoas con construcións análogas noutras linguas
que coñeza.

100% x x

GR2B3.7.
2 ccl

Identifica  na análise  de frases  e  textos  de dificultade graduada  elementos
sintácticos propios da lingua grega, relacionándoos para traducilos cos seus
equivalentes en galego e castelán.

100% x x

B4.1
GR2B4.1.
1 Ccl/ccec

Describe  as  características  esenciais  dos  xéneros  literarios  gregos,  e
identifica e sinala a súa presenza nos textos propostos.

100%
15%

100% x

B4.1

GR2B4.2.
1 Cmcct/ccec

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

75% x x

GR2B4.2.
2 ccl

Distingue o xénero literario ao que pertence un texto, as súas características e
a súa estrutura.

75% x x

B4.1 GR2B4.3. Ccl/ccec Explora a conservación dos xéneros e os temas literarios da tradición grega
mediante exemplos da literatura contemporánea, e analiza o uso que se fixo

75% x x x
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1 deles.

B4.1
GR2B4.4.
1 ccec Pode establecer relacións e paralelismos entre a literatura grega e a posterior.

75% x x
x

B4.1
GR2B4.5.
1 Cd/ccec

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

100% 100% x

B5.1
GR2B5.1.
1 Ccl

 Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e sintáctica de textos gregos
para efectuar correctamente a súa tradución. 100%

40%

100% x

B5.2 GR2B5.2.
1 Ccl/cd

Utiliza con seguridade e autonomía o dicionario para a tradución de textos, e
identifica en cada caso o termo máis apropiado na lingua propia en función do
contexto e do estilo empregado polo/a autor/a.

100% 100% x

B5.3
GR2B5.3.
1 Ccl/ccec

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

75% x x

B6.1
GR2B6.1.
1 Ccl

Identifica os helenismos máis frecuentes do vocabulario común e do léxico
especializado, e explica o seu significado a partir dos étimos gregos orixinais 100% 100% x

B6.1
GR2B6.2.
1 ccl

Deduce e explica o significado de palabras da propia lingua ou de outras,
obxecto de estudo, a partir dos étimos gregos dos que proceden. 50% x x

B6.2

GR2B6.3.
1 ccl

Explica  o  significado  de  termos  gregos  mediante  termos  equivalentes  en
galego e en castelán. 50%

15%

x x

3

GR2B6.3.
2 ccl

Deduce o significado de palabras gregas non estudadas a partir do contexto
ou de palabras da súa lingua ou doutras que coñeza. 50% x x

B6.2
GR2B6.4.
1 ccl

Comprende e explica a relación entre termos pertencentes á mesma familia
etimolóxica ou semántica. 50% x x

B6.3
GR2B6.5.
1 ccl

 Recoñece e distingue cultismos, termos patrimoniais e neoloxismos a partir
do étimo grego, e explica as evolucións que se producen nun caso e en outro. 50% x x

B6.4

GR2B6.6.
1 Ccl

Descompón palabras tomadas tanto do grego antigo como da lingua propia
nos seus formantes, e explica o seu significado. 100% x x

GR2B6.6.
2 ccl

Sabe  descompor  unha  palabra  nos  seus  formantes  e  coñecer  o  seu
significado en grego,  para  aumentar  o  caudal  léxico e  o  coñecemento  da
lingua propia.

100% x x

CL Comunicación  lingüística                                                                                            
                                                                                                                                                                                               CL Comprensión lectora

CMCCT  Competencia matemática e competencias básicas en ciencia a tecnoloxía EOE Expresión oral e escrita
CD Competencia dixital  CA Comunicación audiovisual
CAA Competencia aprender a aprender TIC Tecnoloxías da información e comunicación
CSC Competencias sociais e cívicas EMP Emprendemento
CSIEE Sentido de iniciativa e espírito emprendedor         EC Educación cívica
CCEC Conciencia e expresións culturais PV Prevención da violencia

(1) A partir de cada estándar pódese determinar “indicadores de logro” máis precisos que indiquen o nivel de adquisición do mesmo. (O instrumento máis idóneo é a rúbrica)
(2) As rúbricas soen utilizarse para avaliar as producións do alumnado: traballos de aplicación, sínteses e textos escritos,..
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5.- Relacionar aspectos curriculares para cada unidade    GREGO  2º  BACHARELATO

2ª Aval  Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación Temas transversais

T
e
m
a
/
U
D

Identif.
contidos

Identif.
criterios

Identific
Estándar

Competencias
clave

Estándares de aprendizaxe

Grao 
mínimo   
consec.

Peso  
Cualific.

                   Instrumentos 
 

Temas transversais

Prob
.esc.

Prob 
oral

Trab 
ind

Trab 
grup

Cad
Cla

Rúb 
(2)

Obs.

CL EOE
C
A

TIC EMP EC PV

B2.1
GR2B2.1.1 ccl

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

100%

15%

100% x

B2.2
GR2B2.2.1 ccl

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

100% 100% x

B2.3 GR2B2.3.1 ccl
Nomea e describe as categorías gramaticais, sinalando as características que
as distinguen. 100% x x

B2.3
GR2B2.4.1 ccl

Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, sinalando e
diferenciando lexemas e afixos, e procura exemplos doutros termos nos que
estean presentes.

100% x x

B2.3
GR2B2.5.1 ccl

Sabe determinar a forma, a clase e a categoría gramatical das palabras dun
texto,  detectando correctamente coa axuda do dicionario os morfemas que
conteñen información gramatical.

100% x x

B3.1 GR2B3.1.1 ccl
Recoñece os valores dos casos gregos e os usos dos pronomes en frases e
textos propostos. 100%

15%

100% x

B3.1 GR2B3.2.1 ccl
Recoñece  os  valores  das  preposicións  e  identifica  os  complementos
circunstanciais. 100% 100% x

B3.2 GR2B3.3.1 ccl
Coñece, identifica e traduce correctamente os usos modais propios da lingua
grega. 100% 100% x

B3.3 GR2B3.4.1 ccl Recoñece e clasifica oracións e construcións sintácticas. 100% 100% x
B3.4 GR2B3.5.1 ccl Recoñece, clasifica, analiza e traduce correctamente os nexos subordinantes. 100% 100% x

3.4
GR2B3.6.1 ccl

Identifica  formas  non  persoais  do  verbo  en  frases  e  textos,  tradúceas
correctamente e explica as súas funcións. 100% 100% x

GR2B3.6.2 ccl
Coñece,  analiza  e  traduce  correctamente  as  construcións  de  participio,
relacionándoas con construcións análogas noutras linguas que coñeza 100% 100% x
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3.5
GR2B3.7.1 ccl

Recoñece,  distingue  e  clasifica  os  tipos  de  oracións  e  as  construcións
sintácticas gregas, relacionándoas con construcións análogas noutras linguas
que coñeza.

100% x x

4 GR2B3.7.2 ccl

Identifica  na análise  de frases  e textos  de dificultade  graduada elementos
sintácticos propios da lingua grega, relacionándoos para traducilos cos seus
equivalentes en galego e castelán.

100% x x

B4.1 GR2B4.1.1 Ccl/ccec
Describe  as  características  esenciais  dos  xéneros  literarios  gregos,  e
identifica e sinala a súa presenza nos textos propostos. 100%

15%

100% x

B4.1
GR2B4.2.1 Cmcct/ccec

Realiza  eixes  cronolóxicos  e  sitúa  neles  autores,  obras  e  outros  aspectos
relacionados coa literatura grega. 75% x x

GR2B4.2.2 ccl
Distingue o xénero literario ao que pertence un texto, as súas características e
a súa estrutura. 75% x x

B4.1
GR2B4.3.1 Ccl/ccec

Explora a conservación dos xéneros e os temas literarios da tradición grega
mediante exemplos da literatura contemporánea, e analiza o uso que se fixo
deles.

75% x x x

B4.1 GR2B4.4.1 ccec Pode establecer relacións e paralelismos entre a literatura grega e a posterior. 75% x x x

B4.1 GR2B4.5.1 Cd/ccec
Nomea  autores  representativos  da  literatura  grega,  encádraos  no  seu
contexto cultural e cita e explica as súas obras máis coñecidas. 100% 100% x

B5.1 GR2B5.1.1 Ccl
 Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e sintáctica de textos gregos
para efectuar correctamente a súa tradución. 100%

40%

100% x

B5.2
GR2B5.2.1 Ccl/cd

Utiliza con seguridade e autonomía o dicionario para a tradución de textos, e
identifica en cada caso o termo máis apropiado na lingua propia en función do
contexto e do estilo empregado polo/a autor/a.

100% 100% x

B5.3 GR2B5.3.1 Ccl/ccec
Aplica  os  coñecementos  adquiridos  para  realizar  comentario  lingüístico,
literario e histórico de textos. 50% x x

B5.4
GR2B5.4.1 Csc/ccec

 Identifica o contexto social, cultural e histórico dos textos propostos, partindo
de referencias tomadas dos propios textos e asociándoas con coñecementos
adquiridos previamente.

50% x x

B5.5 GR2B5.5.1 ccl
Recoñece e explica a partir de elementos formais o xénero e o propósito do
texto. 50% x x

B6.1 GR2B6.1.1 Ccl
Identifica os helenismos máis frecuentes do vocabulario común e do léxico
especializado, e explica o seu significado a partir dos étimos gregos orixinais 100%

15%

100% x

B6.1 GR2B6.2.1 ccl
Deduce e explica o significado de palabras da propia lingua ou de outras,
obxecto de estudo, a partir dos étimos gregos dos que proceden. 50% x x

B6.2
GR2B6.3.1 ccl

Explica  o  significado  de  termos  gregos  mediante  termos  equivalentes  en
galego e en castelán. 50% x x

GR2B6.3.2 ccl
Deduce o significado de palabras gregas non estudadas a partir do contexto
ou de palabras da súa lingua ou doutras que coñeza. 50% x x

B6.2 GR2B6.4.1 ccl
Comprende e explica a relación entre termos pertencentes á mesma familia
etimolóxica ou semántica. 50% x x

4 B6.3 GR2B6.5.1 ccl
 Recoñece e distingue cultismos, termos patrimoniais e neoloxismos a partir
do étimo grego, e explica as evolucións que se producen nun caso e en outro. 50% x x

B6.4
GR2B6.6.1 Ccl

Descompón palabras tomadas tanto do grego antigo como da lingua propia
nos seus formantes, e explica o seu significado. 100% x x

GR2B6.6.2 ccl

Sabe  descompor  unha  palabra  nos  seus  formantes  e  coñecer  o  seu
significado  en grego,  para  aumentar  o caudal  léxico  e o coñecemento  da
lingua propia.

100% x x

B2.1
GR2B2.1.1 ccl

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

100%

15%

100% x

B2.2
GR2B2.2.1 ccl

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

100% 100% x

B2.3 GR2B2.3.1 ccl
Nomea e describe as categorías gramaticais, sinalando as características que
as distinguen. 100% x x

B2.3
GR2B2.4.1 ccl

Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, sinalando e
diferenciando lexemas e afixos, e procura exemplos doutros termos nos que
estean presentes.

100% x x

B2.3
GR2B2.5.1 ccl

Sabe determinar a forma, a clase e a categoría gramatical das palabras dun
texto,  detectando correctamente coa axuda do dicionario os morfemas que
conteñen información gramatical.

100% x x

B3.1 GR2B3.1.1 ccl Recoñece os valores dos casos gregos e os usos dos pronomes en frases e 100% 15% 100% x
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textos propostos.

B3.1 GR2B3.2.1 ccl
Recoñece  os  valores  das  preposicións  e  identifica  os  complementos
circunstanciais. 100% 100% x

B3.2 GR2B3.3.1 ccl
Coñece, identifica e traduce correctamente os usos modais propios da lingua
grega. 100% 100% x

B3.3 GR2B3.4.1 ccl Recoñece e clasifica oracións e construcións sintácticas. 100% 100% x
B3.4 GR2B3.5.1 ccl Recoñece, clasifica, analiza e traduce correctamente os nexos subordinantes. 100% 100% x

3.4
GR2B3.6.1 ccl

Identifica  formas  non  persoais  do  verbo  en  frases  e  textos,  tradúceas
correctamente e explica as súas funcións. 100% 100% x

GR2B3.6.2 ccl
Coñece,  analiza  e  traduce  correctamente  as  construcións  de  participio,
relacionándoas con construcións análogas noutras linguas que coñeza 100% 100% x

5
3.5

GR2B3.7.1 ccl

Recoñece,  distingue  e  clasifica  os  tipos  de  oracións  e  as  construcións
sintácticas gregas, relacionándoas con construcións análogas noutras linguas
que coñeza.

100% x x

GR2B3.7.2 ccl

Identifica  na análise  de frases  e textos  de dificultade  graduada elementos
sintácticos propios da lingua grega, relacionándoos para traducilos cos seus
equivalentes en galego e castelán.

100% x x

B4.1 GR2B4.1.1 Ccl/ccec
Describe  as  características  esenciais  dos  xéneros  literarios  gregos,  e
identifica e sinala a súa presenza nos textos propostos. 100%

15%

100% x

B4.1
GR2B4.2.1 Cmcct/ccec

Realiza  eixes  cronolóxicos  e  sitúa  neles  autores,  obras  e  outros  aspectos
relacionados coa literatura grega. 75% x x

GR2B4.2.2 ccl
Distingue o xénero literario ao que pertence un texto, as súas características e
a súa estrutura. 75% x x

B4.1
GR2B4.3.1 Ccl/ccec

Explora a conservación dos xéneros e os temas literarios da tradición grega
mediante exemplos da literatura contemporánea, e analiza o uso que se fixo
deles.

75% x x x

B4.1 GR2B4.4.1 ccec Pode establecer relacións e paralelismos entre a literatura grega e a posterior. 75% x x x

B4.1 GR2B4.5.1 Cd/ccec
Nomea  autores  representativos  da  literatura  grega,  encádraos  no  seu
contexto cultural e cita e explica as súas obras máis coñecidas. 100% 100% x

B5.1 GR2B5.1.1 Ccl
 Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e sintáctica de textos gregos
para efectuar correctamente a súa tradución. 100%

40%

100% x

B5.2
GR2B5.2.1 Ccl/cd

Utiliza con seguridade e autonomía o dicionario para a tradución de textos, e
identifica en cada caso o termo máis apropiado na lingua propia en función do
contexto e do estilo empregado polo/a autor/a.

100% 100% x

B5.3 GR2B5.3.1 Ccl/ccec
Aplica  os  coñecementos  adquiridos  para  realizar  comentario  lingüístico,
literario e histórico de textos. 50% x x

B5.4
GR2B5.4.1 Csc/ccec

 Identifica o contexto social, cultural e histórico dos textos propostos, partindo
de referencias tomadas dos propios textos e asociándoas con coñecementos
adquiridos previamente.

50% x x

B5.5 GR2B5.5.1 ccl
Recoñece e explica a partir de elementos formais o xénero e o propósito do
texto. 50% x x

B6.1 GR2B6.1.1 Ccl
Identifica os helenismos máis frecuentes do vocabulario común e do léxico
especializado, e explica o seu significado a partir dos étimos gregos orixinais 100% 100% x

B6.1 GR2B6.2.1 ccl
Deduce e explica o significado de palabras da propia lingua ou de outras,
obxecto de estudo, a partir dos étimos gregos dos que proceden. 50% x x

B6.2
GR2B6.3.1 ccl

Explica  o  significado  de  termos  gregos  mediante  termos  equivalentes  en
galego e en castelán. 50%

15%

x x

GR2B6.3.2 ccl
Deduce o significado de palabras gregas non estudadas a partir do contexto
ou de palabras da súa lingua ou doutras que coñeza. 50% x x

B6.2 GR2B6.4.1 ccl
Comprende e explica a relación entre termos pertencentes á mesma familia
etimolóxica ou semántica. 50% x x

5 B6.3 GR2B6.5.1 ccl
 Recoñece e distingue cultismos, termos patrimoniais e neoloxismos a partir
do étimo grego, e explica as evolucións que se producen nun caso e en outro. 50% x x

B6.4
GR2B6.6.1 Ccl

Descompón palabras tomadas tanto do grego antigo como da lingua propia
nos seus formantes, e explica o seu significado. 100% x x

GR2B6.6.2 ccl

Sabe  descompor  unha  palabra  nos  seus  formantes  e  coñecer  o  seu
significado  en  grego,  para  aumentar  o  caudal  léxico  e  o  coñecemento  da
lingua propia.

100% x x

6
B2.1

GR2B2.1.1 ccl

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

100%

15%

100% x

B2.2
GR2B2.2.1 ccl

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

100% 100% x

B2.3 GR2B2.3.1 ccl
Nomea e describe as categorías gramaticais, sinalando as características que
as distinguen. 100% x x

B2.3
GR2B2.4.1 ccl

Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, sinalando e
diferenciando lexemas e afixos, e procura exemplos doutros termos nos que
estean presentes.

100% x x

B2.3
GR2B2.5.1 ccl

Sabe determinar a forma, a clase e a categoría gramatical das palabras dun
texto,  detectando correctamente coa axuda do dicionario os morfemas que
conteñen información gramatical.

100% x x

B3.1 GR2B3.1.1 ccl
Recoñece os valores dos casos gregos e os usos dos pronomes en frases e
textos propostos. 100% 15% 100% x

B3.1 GR2B3.2.1 ccl Recoñece  os  valores  das  preposicións  e  identifica  os  complementos
circunstanciais.

100% 100% x
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B3.2 GR2B3.3.1 ccl
Coñece, identifica e traduce correctamente os usos modais propios da lingua
grega. 100% 100% x

B3.3 GR2B3.4.1 ccl Recoñece e clasifica oracións e construcións sintácticas. 100% 100% x
B3.4 GR2B3.5.1 ccl Recoñece, clasifica, analiza e traduce correctamente os nexos subordinantes. 100% 100% x

3.4 GR2B3.6.1 ccl
Identifica  formas  non  persoais  do  verbo  en  frases  e  textos,  tradúceas
correctamente e explica as súas funcións. 100% 100% x

GR2B3.6.2 ccl
Coñece,  analiza  e  traduce  correctamente  as  construcións  de  participio,
relacionándoas con construcións análogas noutras linguas que coñeza 100% 100% x

3.5
GR2B3.7.1 ccl

Recoñece,  distingue  e  clasifica  os  tipos  de  oracións  e  as  construcións
sintácticas gregas, relacionándoas con construcións análogas noutras linguas
que coñeza.

100% x x

GR2B3.7.2 ccl

Identifica  na análise  de frases  e textos  de dificultade  graduada elementos
sintácticos propios da lingua grega, relacionándoos para traducilos cos seus
equivalentes en galego e castelán.

100% x x

B4.1 GR2B4.1.1 Ccl/ccec
Describe  as  características  esenciais  dos  xéneros  literarios  gregos,  e
identifica e sinala a súa presenza nos textos propostos. 100%

15%

100% x

B4.1 GR2B4.2.1 Cmcct/ccec
Realiza  eixes  cronolóxicos  e  sitúa  neles  autores,  obras  e  outros  aspectos
relacionados coa literatura grega. 75% x x

GR2B4.2.2 ccl
Distingue o xénero literario ao que pertence un texto, as súas características e
a súa estrutura. 75% x x

B4.1
GR2B4.3.1 Ccl/ccec

Explora a conservación dos xéneros e os temas literarios da tradición grega
mediante exemplos da literatura contemporánea, e analiza o uso que se fixo
deles.

75% x x x

B4.1 GR2B4.4.1 ccec Pode establecer relacións e paralelismos entre a literatura grega e a posterior. 75% x x x

B4.1 GR2B4.5.1 Cd/ccec
Nomea  autores  representativos  da  literatura  grega,  encádraos  no  seu
contexto cultural e cita e explica as súas obras máis coñecidas. 100% 100% x

B5.1 GR2B5.1.1 Ccl
 Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e sintáctica de textos gregos
para efectuar correctamente a súa tradución. 100%

40%

100% x

B5.2
GR2B5.2.1 Ccl/cd

Utiliza con seguridade e autonomía o dicionario para a tradución de textos, e
identifica en cada caso o termo máis apropiado na lingua propia en función do
contexto e do estilo empregado polo/a autor/a.

100% 100% x

B5.3 GR2B5.3.1 Ccl/ccec
Aplica  os  coñecementos  adquiridos  para  realizar  comentario  lingüístico,
literario e histórico de textos. 50% x x

B5.4
GR2B5.4.1 Csc/ccec

 Identifica o contexto social, cultural e histórico dos textos propostos, partindo
de referencias tomadas dos propios textos e asociándoas con coñecementos
adquiridos previamente.

50% x x

B5.5 GR2B5.5.1 ccl
Recoñece e explica a partir de elementos formais o xénero e o propósito do
texto. 50% x x

B6.1 GR2B6.1.1 Ccl
Identifica os helenismos máis frecuentes do vocabulario común e do léxico
especializado, e explica o seu significado a partir dos étimos gregos orixinais 100% 100% x

B6.1 GR2B6.2.1 ccl
Deduce e explica o significado de palabras da propia lingua ou de outras,
obxecto de estudo, a partir dos étimos gregos dos que proceden. 50% x x

B6.2 GR2B6.3.1 ccl
Explica  o  significado  de  termos  gregos  mediante  termos  equivalentes  en
galego e en castelán. 50% x x

6

GR2B6.3.2 ccl
Deduce o significado de palabras gregas non estudadas a partir do contexto
ou de palabras da súa lingua ou doutras que coñeza. 50%

15%

x x

B6.2 GR2B6.4.1 ccl
Comprende e explica a relación entre termos pertencentes á mesma familia
etimolóxica ou semántica. 50% x x

B6.3 GR2B6.5.1 ccl
 Recoñece e distingue cultismos, termos patrimoniais e neoloxismos a partir
do étimo grego, e explica as evolucións que se producen nun caso e en outro. 50% x x

B6.4 GR2B6.6.1 Ccl
Descompón palabras tomadas tanto do grego antigo como da lingua propia
nos seus formantes, e explica o seu significado. 100% x x

GR2B6.6.2 ccl

Sabe  descompor  unha  palabra  nos  seus  formantes  e  coñecer  o  seu
significado  en  grego,  para  aumentar  o  caudal  léxico  e  o  coñecemento  da
lingua propia.

100% x x

CCL Comunicación  lingüística                                                                                            
                                                                                                                                                                                               CL Comprensión lectora

CMCCT  Competencia matemática e competencias básicas en ciencia a tecnoloxía EOE Expresión oral e escrita
CD Competencia dixital  CA Comunicación audiovisual
CAA Competencia aprender a aprender TIC Tecnoloxías da información e comunicación
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CSC Competencias sociais e cívicas EMP Emprendemento
CSIEE Sentido de iniciativa e espírito emprendedor         EC Educación cívica
CCEC Conciencia e expresións culturais PV Prevención da violencia

(1) A partir de cada estándar pódese determinar “indicadores de logro” máis precisos que indiquen o nivel de adquisición do mesmo. (O instrumento máis idóneo é a rúbrica)
(2) As rúbricas soen utilizarse para avaliar as producións do alumnado: traballos de aplicación, sínteses e textos escritos,..

5.- Relacionar aspectos curriculares para cada unidade    GREGO  2º  BACHARELATO

3ª Aval  Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación Temas transversais

T
e
m
a
/
U
D

Identif.
contidos

Identif.
criterios

Identific
Estándar

Competencias
clave

Estándares de aprendizaxe

Grao 
mínimo   
consec.

Peso  
Cualific.

                   Instrumentos 
 

Temas transversais

Prob
.esc.

Prob 
oral

Trab 
ind

Trab 
grup

Cad
Cla

Rúb 
(2)

Obs.

CL EOE
C
A

TIC EMP EC PV

B2.1
GR2B2.1.1 ccl

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

100%
15%

100% x

B2.2 GR2B2.2.1 ccl Recoñece  con  seguridade  e  axudándose  do  dicionario  calquera  tipo  de
formas  verbais,  conxúgaas  e  sinala  o  seu  equivalente  en  galego  e/ou  en
castelán. 

100% 100% x

74



B2.3 GR2B2.3.1 ccl
Nomea e describe as categorías gramaticais, sinalando as características que
as distinguen. 100% x x

B2.3
GR2B2.4.1 ccl

Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, sinalando e
diferenciando lexemas e afixos, e procura exemplos doutros termos nos que
estean presentes.

100% x x

B2.3
GR2B2.5.1 ccl

Sabe determinar a forma, a clase e a categoría gramatical das palabras dun
texto,  detectando correctamente coa axuda do dicionario os morfemas que
conteñen información gramatical.

100% x x

B3.1 GR2B3.1.1 ccl
Recoñece os valores dos casos gregos e os usos dos pronomes en frases e
textos propostos. 100%

15%

100% x

B3.1 GR2B3.2.1 ccl
Recoñece  os  valores  das  preposicións  e  identifica  os  complementos
circunstanciais. 100% 100% x

B3.2 GR2B3.3.1 ccl
Coñece, identifica e traduce correctamente os usos modais propios da lingua
grega. 100% 100% x

B3.3 GR2B3.4.1 ccl Recoñece e clasifica oracións e construcións sintácticas. 100% 100% x
B3.4 GR2B3.5.1 ccl Recoñece, clasifica, analiza e traduce correctamente os nexos subordinantes. 100% 100% x

3.4
GR2B3.6.1 ccl

Identifica  formas  non  persoais  do  verbo  en  frases  e  textos,  tradúceas
correctamente e explica as súas funcións. 100% 100% x

GR2B3.6.2 ccl
Coñece,  analiza  e  traduce  correctamente  as  construcións  de  participio,
relacionándoas con construcións análogas noutras linguas que coñeza 100% 100% x

3.5
GR2B3.7.1 ccl

Recoñece,  distingue  e  clasifica  os  tipos  de  oracións  e  as  construcións
sintácticas gregas, relacionándoas con construcións análogas noutras linguas
que coñeza.

100% x x

7 GR2B3.7.2 ccl

Identifica  na análise  de frases  e textos  de dificultade  graduada elementos
sintácticos propios da lingua grega, relacionándoos para traducilos cos seus
equivalentes en galego e castelán.

100% x x

B4.1 GR2B4.1.1 Ccl/ccec
Describe  as  características  esenciais  dos  xéneros  literarios  gregos,  e
identifica e sinala a súa presenza nos textos propostos. 100%

15%

100% x

B4.1
GR2B4.2.1 Cmcct/ccec

Realiza  eixes  cronolóxicos  e  sitúa  neles  autores,  obras  e  outros  aspectos
relacionados coa literatura grega. 75% x x

GR2B4.2.2 ccl
Distingue o xénero literario ao que pertence un texto, as súas características e
a súa estrutura. 75% x x

B4.1
GR2B4.3.1 Ccl/ccec

Explora a conservación dos xéneros e os temas literarios da tradición grega
mediante exemplos da literatura contemporánea, e analiza o uso que se fixo
deles.

75% x x x

B4.1 GR2B4.4.1 ccec Pode establecer relacións e paralelismos entre a literatura grega e a posterior. 75% x x x

B4.1 GR2B4.5.1 Cd/ccec
Nomea  autores  representativos  da  literatura  grega,  encádraos  no  seu
contexto cultural e cita e explica as súas obras máis coñecidas. 100% 100% x

B5.1 GR2B5.1.1 Ccl
 Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e sintáctica de textos gregos
para efectuar correctamente a súa tradución. 100%

40%

100% x

B5.2
GR2B5.2.1 Ccl/cd

Utiliza con seguridade e autonomía o dicionario para a tradución de textos, e
identifica en cada caso o termo máis apropiado na lingua propia en función do
contexto e do estilo empregado polo/a autor/a.

100% 100% x

B5.3 GR2B5.3.1 Ccl/ccec
Aplica  os  coñecementos  adquiridos  para  realizar  comentario  lingüístico,
literario e histórico de textos. 50% x x

B5.4
GR2B5.4.1 Csc/ccec

 Identifica o contexto social, cultural e histórico dos textos propostos, partindo
de referencias tomadas dos propios textos e asociándoas con coñecementos
adquiridos previamente.

50% x x

B5.5 GR2B5.5.1 ccl
Recoñece e explica a partir de elementos formais o xénero e o propósito do
texto. 50% x x

B6.1 GR2B6.1.1 Ccl
Identifica os helenismos máis frecuentes do vocabulario común e do léxico
especializado, e explica o seu significado a partir dos étimos gregos orixinais 100% 100% x

B6.1 GR2B6.2.1 ccl
Deduce e explica o significado de palabras da propia lingua ou de outras,
obxecto de estudo, a partir dos étimos gregos dos que proceden. 50% x x

B6.2
GR2B6.3.1 ccl

Explica  o  significado  de  termos  gregos  mediante  termos  equivalentes  en
galego e en castelán. 50% x x

7 GR2B6.3.2 ccl
Deduce o significado de palabras gregas non estudadas a partir do contexto
ou de palabras da súa lingua ou doutras que coñeza. 50% x x

B6.2 GR2B6.4.1 ccl
Comprende e explica a relación entre termos pertencentes á mesma familia
etimolóxica ou semántica. 50%

15%

x x

B6.3 GR2B6.5.1 ccl
 Recoñece e distingue cultismos, termos patrimoniais e neoloxismos a partir
do étimo grego, e explica as evolucións que se producen nun caso e en outro. 50% x x

B6.4
GR2B6.6.1 Ccl

Descompón palabras tomadas tanto do grego antigo como da lingua propia
nos seus formantes, e explica o seu significado. 100% x x

GR2B6.6.2 ccl

Sabe  descompor  unha  palabra  nos  seus  formantes  e  coñecer  o  seu
significado  en grego,  para  aumentar  o caudal  léxico  e o coñecemento  da
lingua propia.

100% x x
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B2.1
GR2B2.1.1 ccl

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

100%

15%

100% x

B2.2
GR2B2.2.1 ccl

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

100% 100% x

B2.3 GR2B2.3.1 ccl
Nomea e describe as categorías gramaticais, sinalando as características que
as distinguen. 100% x x

B2.3
GR2B2.4.1 ccl

Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, sinalando e
diferenciando lexemas e afixos, e procura exemplos doutros termos nos que
estean presentes.

100% x x

B2.3
GR2B2.5.1 ccl

Sabe determinar a forma, a clase e a categoría gramatical das palabras dun
texto,  detectando correctamente coa axuda do dicionario os morfemas que
conteñen información gramatical.

100% x x

B3.1 GR2B3.1.1 ccl
Recoñece os valores dos casos gregos e os usos dos pronomes en frases e
textos propostos. 100%

15%

100% x

B3.1 GR2B3.2.1 ccl
Recoñece  os  valores  das  preposicións  e  identifica  os  complementos
circunstanciais. 100% 100% x

B3.2 GR2B3.3.1 ccl
Coñece, identifica e traduce correctamente os usos modais propios da lingua
grega. 100% 100% x

B3.3 GR2B3.4.1 ccl Recoñece e clasifica oracións e construcións sintácticas. 100% 100% x
B3.4 GR2B3.5.1 ccl Recoñece, clasifica, analiza e traduce correctamente os nexos subordinantes. 100% 100% x

3.4
GR2B3.6.1 ccl

Identifica  formas  non  persoais  do  verbo  en  frases  e  textos,  tradúceas
correctamente e explica as súas funcións. 100% 100% x

GR2B3.6.2 ccl
Coñece,  analiza  e  traduce  correctamente  as  construcións  de  participio,
relacionándoas con construcións análogas noutras linguas que coñeza 100% 100% x

3.5
GR2B3.7.1 ccl

Recoñece,  distingue  e  clasifica  os  tipos  de  oracións  e  as  construcións
sintácticas gregas, relacionándoas con construcións análogas noutras linguas
que coñeza.

100% x x

8 GR2B3.7.2 ccl

Identifica  na análise  de frases  e textos  de dificultade  graduada elementos
sintácticos propios da lingua grega, relacionándoos para traducilos cos seus
equivalentes en galego e castelán.

100% x x

B4.1 GR2B4.1.1 Ccl/ccec
Describe  as  características  esenciais  dos  xéneros  literarios  gregos,  e
identifica e sinala a súa presenza nos textos propostos. 100%

15%

100% x

B4.1
GR2B4.2.1 Cmcct/ccec

Realiza  eixes  cronolóxicos  e  sitúa  neles  autores,  obras  e  outros  aspectos
relacionados coa literatura grega. 75% x x

GR2B4.2.2 ccl
Distingue o xénero literario ao que pertence un texto, as súas características e
a súa estrutura. 75% x x

B4.1
GR2B4.3.1 Ccl/ccec

Explora a conservación dos xéneros e os temas literarios da tradición grega
mediante exemplos da literatura contemporánea, e analiza o uso que se fixo
deles.

75% x x x

B4.1 GR2B4.4.1 ccec Pode establecer relacións e paralelismos entre a literatura grega e a posterior. 75% x x x

B4.1 GR2B4.5.1 Cd/ccec
Nomea  autores  representativos  da  literatura  grega,  encádraos  no  seu
contexto cultural e cita e explica as súas obras máis coñecidas. 100% 100% x

B5.1 GR2B5.1.1 Ccl
 Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e sintáctica de textos gregos
para efectuar correctamente a súa tradución. 100%

40%

100% x

B5.2
GR2B5.2.1 Ccl/cd

Utiliza con seguridade e autonomía o dicionario para a tradución de textos, e
identifica en cada caso o termo máis apropiado na lingua propia en función do
contexto e do estilo empregado polo/a autor/a.

100% 100% x

B5.3 GR2B5.3.1 Ccl/ccec
Aplica  os  coñecementos  adquiridos  para  realizar  comentario  lingüístico,
literario e histórico de textos. 50% x x

B5.4
GR2B5.4.1 Csc/ccec

 Identifica o contexto social, cultural e histórico dos textos propostos, partindo
de referencias tomadas dos propios textos e asociándoas con coñecementos
adquiridos previamente.

50% x x

B5.5 GR2B5.5.1 ccl
Recoñece e explica a partir de elementos formais o xénero e o propósito do
texto. 50% x x

B6.1 GR2B6.1.1 Ccl
Identifica os helenismos máis frecuentes do vocabulario común e do léxico
especializado, e explica o seu significado a partir dos étimos gregos orixinais 100%

15%

100% x

B6.1 GR2B6.2.1 ccl
Deduce e explica o significado de palabras da propia lingua ou de outras,
obxecto de estudo, a partir dos étimos gregos dos que proceden. 50% x x

B6.2
GR2B6.3.1 ccl

Explica  o  significado  de  termos  gregos  mediante  termos  equivalentes  en
galego e en castelán. 50% x x

GR2B6.3.2 ccl
Deduce o significado de palabras gregas non estudadas a partir do contexto
ou de palabras da súa lingua ou doutras que coñeza. 50% x x

8 B6.2 GR2B6.4.1 ccl
Comprende e explica a relación entre termos pertencentes á mesma familia
etimolóxica ou semántica. 50% x x

B6.3 GR2B6.5.1 ccl
 Recoñece e distingue cultismos, termos patrimoniais e neoloxismos a partir
do étimo grego, e explica as evolucións que se producen nun caso e en outro. 50% x x

B6.4
GR2B6.6.1 Ccl

Descompón palabras tomadas tanto do grego antigo como da lingua propia
nos seus formantes, e explica o seu significado. 100% x x

GR2B6.6.2 ccl

Sabe  descompor  unha  palabra  nos  seus  formantes  e  coñecer  o  seu
significado  en  grego,  para  aumentar  o  caudal  léxico  e  o  coñecemento  da
lingua propia.

100% x x
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B2.1
GR2B2.1.1 ccl

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

100%

15%

100% x

B2.2
GR2B2.2.1 ccl

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

100% 100% x

B2.3 GR2B2.3.1 ccl
Nomea e describe as categorías gramaticais, sinalando as características que
as distinguen. 100% x x

B2.3
GR2B2.4.1 ccl

Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, sinalando e
diferenciando lexemas e afixos, e procura exemplos doutros termos nos que
estean presentes.

100% x x

B2.3
GR2B2.5.1 ccl

Sabe determinar a forma, a clase e a categoría gramatical das palabras dun
texto,  detectando correctamente coa axuda do dicionario os morfemas que
conteñen información gramatical.

100% x x

B3.1 GR2B3.1.1 ccl
Recoñece os valores dos casos gregos e os usos dos pronomes en frases e
textos propostos. 100%

15%

100% x

B3.1 GR2B3.2.1 ccl
Recoñece  os  valores  das  preposicións  e  identifica  os  complementos
circunstanciais. 100% 100% x

B3.2 GR2B3.3.1 ccl
Coñece, identifica e traduce correctamente os usos modais propios da lingua
grega. 100% 100% x

B3.3 GR2B3.4.1 ccl Recoñece e clasifica oracións e construcións sintácticas. 100% 100% x
B3.4 GR2B3.5.1 ccl Recoñece, clasifica, analiza e traduce correctamente os nexos subordinantes. 100% 100% x

3.4
GR2B3.6.1 ccl

Identifica  formas  non  persoais  do  verbo  en  frases  e  textos,  tradúceas
correctamente e explica as súas funcións. 100% 100% x

GR2B3.6.2 ccl
Coñece,  analiza  e  traduce  correctamente  as  construcións  de  participio,
relacionándoas con construcións análogas noutras linguas que coñeza 100% 100% x

3.5
GR2B3.7.1 ccl

Recoñece,  distingue  e  clasifica  os  tipos  de  oracións  e  as  construcións
sintácticas gregas, relacionándoas con construcións análogas noutras linguas
que coñeza.

100% x x

9 GR2B3.7.2 ccl

Identifica  na análise  de frases  e textos  de dificultade  graduada elementos
sintácticos propios da lingua grega, relacionándoos para traducilos cos seus
equivalentes en galego e castelán.

100% x x

B4.1 GR2B4.1.1 Ccl/ccec
Describe  as  características  esenciais  dos  xéneros  literarios  gregos,  e
identifica e sinala a súa presenza nos textos propostos. 100%

15%

100% x

B4.1
GR2B4.2.1 Cmcct/ccec

Realiza  eixes  cronolóxicos  e  sitúa  neles  autores,  obras  e  outros  aspectos
relacionados coa literatura grega. 75% x x

GR2B4.2.2 ccl
Distingue o xénero literario ao que pertence un texto, as súas características e
a súa estrutura. 75% x x

B4.1
GR2B4.3.1 Ccl/ccec

Explora a conservación dos xéneros e os temas literarios da tradición grega
mediante exemplos da literatura contemporánea, e analiza o uso que se fixo
deles.

75% x x x

B4.1 GR2B4.4.1 ccec Pode establecer relacións e paralelismos entre a literatura grega e a posterior. 75% x x x

B4.1 GR2B4.5.1 Cd/ccec
Nomea  autores  representativos  da  literatura  grega,  encádraos  no  seu
contexto cultural e cita e explica as súas obras máis coñecidas. 100% 100% x

B5.1 GR2B5.1.1 Ccl
 Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e sintáctica de textos gregos
para efectuar correctamente a súa tradución. 100%

40%

100% x

B5.2
GR2B5.2.1 Ccl/cd

Utiliza con seguridade e autonomía o dicionario para a tradución de textos, e
identifica en cada caso o termo máis apropiado na lingua propia en función do
contexto e do estilo empregado polo/a autor/a.

100% 100% x

B5.3 GR2B5.3.1 Ccl/ccec
Aplica  os  coñecementos  adquiridos  para  realizar  comentario  lingüístico,
literario e histórico de textos. 50% x x

B5.4
GR2B5.4.1 Csc/ccec

 Identifica o contexto social, cultural e histórico dos textos propostos, partindo
de referencias tomadas dos propios textos e asociándoas con coñecementos
adquiridos previamente.

50% x x

B5.5 GR2B5.5.1 ccl
Recoñece e explica a partir de elementos formais o xénero e o propósito do
texto. 50% x x

B6.1 GR2B6.1.1 Ccl
Identifica os helenismos máis frecuentes do vocabulario común e do léxico
especializado, e explica o seu significado a partir dos étimos gregos orixinais 100% 100% x

B6.1 GR2B6.2.1 ccl
Deduce e explica o significado de palabras da propia lingua ou de outras,
obxecto de estudo, a partir dos étimos gregos dos que proceden. 50% x x

B6.2 GR2B6.3.1 ccl Explica  o  significado  de  termos  gregos  mediante  termos  equivalentes  en
galego e en castelán.

50% x x
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GR2B6.3.2 ccl
Deduce o significado de palabras gregas non estudadas a partir do contexto
ou de palabras da súa lingua ou doutras que coñeza. 50%

15%

x x

9 B6.2 GR2B6.4.1 ccl
Comprende e explica a relación entre termos pertencentes á mesma familia
etimolóxica ou semántica. 50% x x

B6.3 GR2B6.5.1 ccl
 Recoñece e distingue cultismos, termos patrimoniais e neoloxismos a partir
do étimo grego, e explica as evolucións que se producen nun caso e en outro. 50% x x

B6.4
GR2B6.6.1 Ccl

Descompón palabras tomadas tanto do grego antigo como da lingua propia
nos seus formantes, e explica o seu significado. 100% x x

GR2B6.6.2 ccl

Sabe  descompor  unha  palabra  nos  seus  formantes  e  coñecer  o  seu
significado  en  grego,  para  aumentar  o  caudal  léxico  e  o  coñecemento  da
lingua propia.

100% x x
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CULTURA CLÁSICA 3º ESO

5.- Relacionar aspectos curriculares para cada unidade

1ª Aval  Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación Temas transversais
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1

B6.1 CCB6.1.1 cd/ccec/ccl 

Recoñece tipos de escritura, clasifícaos consonte súa natureza e a súa 
función, e describe os trazos que os distinguen. 50% 2% 70% 10% 20% x

B6.2 CCB6.2.1 Caa/ Ccec/ ccl
Nomea e describe os trazos principais dos alfabetos máis utilizados no mundo
occidental, diferenciándoos doutros tipos de escrituras, e explica a súa orixe. 50% 2% 70% 10% 20% x

B6.2 CCB6.3.1 Cd/cmcct/ccec/ccl

 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.

50% 2% 70% 10% 20% x

B6.3
CCB6.4.1. Cmcct/Cd/csc

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.

50% 2% 70% 10% 20% x

CCB6.4.2 Ccl/ ccec

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.

50% 2% 70% 10% 20% x

B6.4 CCB6.5.1 Csc/cd/ccl/cca

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.

100% 10% 70% 10% 20% x x

B6.5 CCB6.6.1 Ccl/cca

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. 

100% 10% 70% 10% 20% x

CCB6.6.2 Ccl/cca
Explica o significado de palabras a partir da súa descomposición e da análise 
etimolóxica das súas partes. 100% 10% 70% 10% 20% x

B6.6 CCB6.7.1 Cca/ccl

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.

100% 10% 70% 10% 20% x

CCB6.7.2 Cd/ccl Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual. 100% 10% 70% 10% 20% x

B6.7 CCB6.8.1 Ccl/cca

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.  

100% 10% 70% 10% 20% x

CCB6.8.2 Cca/ccl
 Realiza evolucións do latín ao galego e ao castelán aplicando as regras 
fonéticas de evolución. 100% 10% 70% 10% 20% x

B6.8 CCB6.9.1 Ccl/cca Explica a partir da súa etimoloxía termos de orixe grecolatina propios da 
linguaxe científico-técnica e sabe usalos con propiedade. 100% 10% 70% 10% 20% x

B6.9 CCB6.10.1 Ccl/cca

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. 

100% 10% 70% 10% 20% x

 
2
 

B1.1 CCB1.1.1. Cmcct/cd/caa

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. 

100% 20% 70% 10% 20% x

B1.1 CCB1.2.1 Csc/cd/caa Enumera aspectos do marco xeográfico que poden ser considerados 
determinantes no desenvolvemento das civilizacións grega e latina, e achega 

50% 5% 70% 10% 20% x
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exemplos para ilustrar e xustificar as súas formulacións.

B2.1
B2.2 CCB2.1.1 Caa/cmcct/cd/csc

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

100% 20% 70% 10% 20% x

B2.1
B2.2

CCB2.2.1 Csiee/cmcct/cd/csc
Distingue con precisión as etapas da historia de Grecia e Roma, nomeando e 
situando no tempo os principais fitos asociados a cada unha delas. 100% 20% 70% 10% 20% x

CCB2.2.2. Cmcct/caa/csc

 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.

50% 5% 70% 10% 20% x

CCB2.2.3 Cd/cmcct/csc
Elabora eixes cronolóxicos en que se representen fitos históricos salientables,
consultando ou non fontes de información. 100% 10% 70% 10% 20% x

CCB2.2.4 Cmcct/cd/csc

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.

100% 20% 70% 10% 20% x x

3

3

B5.1 CCB5.1.1 Csc/ccl

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.

100% 25% 70% 10% 20% x

B5.2 CCB5.2.1 Csiee/csc/ccl

 Describe a organización da sociedade grega, 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.

100% 25% 70% 10% 20% x x

CCB5.2.2 Ccl/csc/
Describe as principais características e a evolución dos grupos que compoñen
a sociedade  grega. 100% 25% 70% 10% 20% x x

B7.1 CC7.1.1. Ccl/caa

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. 

100% 25% 70% 10% 20% x x

4

B5.1 CCB5.1.1 Csc/ccl

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.

100% 25% 70% 10% 20% x

B5.2 CCB5.2.1 Csiee/csc/ccl

 Describe a organización da sociedade 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.

100% 25% 70% 10% 20% x x

CCB5.2.2 Ccl/csc/
Describe as principais características e a evolución dos grupos que compoñen
a sociedade romana. 100% 25% 70% 10% 20% x

B7.1 CCB7.1.1. Ccl/caa

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. 

100% 25% 70% 10% 20% x x

LENDA COMPETENCIAS LENDA TRANSVERSAIS
CCL Comunicación  lingüística                                                                                            CL Comprensión lectora
CMCCT  Competencia matemática e competencias básicas en ciencia a tecnoloxía EOE Expresión oral e escrita
CD Competencia dixital  CA Comunicación audiovisual
CAA Competencia aprender a aprender TIC Tecnoloxías da información e comunicación
CSC Competencias sociais e cívicas EMP Emprendemento
CSIEE Sentido de iniciativa e espírito emprendedor         EC Educación cívica
CCEC Conciencia e expresións culturais PV Prevención da violencia

  (1) A partir de cada estándar pódese determinar “indicadores de logro” máis precisos que indiquen o nivel de adquisición do mesmo. (O instrumento máis idóneo é a rúbrica)

  (2) As rúbricas soen utilizarse para avaliar as producións do alumnado: traballos de aplicación, sínteses e textos escritos,..
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5.- Relacionar aspectos curriculares para cada unidade

2ª Aval  Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación Temas transversais

T
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a
/
U
D

Identif.
contidos

Identif.
criterios

Identific
Estándar

Competencias
clave

Estándares de aprendizaxe

Grao 
mínimo   
consec.

Peso  
Cualific.

                   Instrumentos 
 

Temas transversais

Prob
.esc.

Prob 
oral

Trab 
ind

Trab 
grup

Cad
Cla

Rúb 
(2)

Obs.

CL EOE CA
TI
C

EMP
E
C

PV

5
B4.4 CCB4.4.1 Cmcct/cd/ccec

   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.

100% 50% 70% 10% 20% x x

B4.5 CCB4.5.1 Caa/cd/ccec/cmcct

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.

100% 50% 70% 10% 20% x x

6
B5.3 CCB5.3.1 Csc/ccl

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.

100% 100% 70% 90% 20% x x x

7
B6.10 CCB6.11.1 Ccec/ccl/cca

Describe  as  características  esenciais  dos  xéneros  literarios  grecolatinos  e
recoñece a súa influencia na literatura posterior. 100% 50% 80% 20% x

B6.10 CCB6.12.1 Ccec/ccl
Nomea aos autores máis representativos da literatura grecolatina, encádraos 
no seu período histórico e cita as súas obras máis coñecidas. 100% 50% 80% 20% x x

8 B5.4
CCB5.4.1 Cd/caa/csc/cmcct/ccl

Identifica e describe os tipos de vivenda, o modo de alimentación, os hábitos 
de hixiene e a vestimenta en Grecia e Roma. 100% 50% 70% 10% 20% x x

CCB5.4.2. Caa/cmcct/csc/ccl

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 

100% 50% 70% 10% 20% x x
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5.- Relacionar aspectos curriculares para cada unidade

3ª Aval  Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación Temas transversais

T
e
m
a
/
U
D

Identif.
contidos

Identif.
criterios

Identific
Estándar

Competencias
clave

Estándares de aprendizaxe

Grao 
mínimo   
consec.

Peso  
Cualific.

                   Instrumentos 
 

Temas transversais

Prob
.esc.

Prob 
oral

Trab 
ind

Trab 
grup

Cad
Cla

Rúb 
(2)

Obs.

CL EOE
C
A

TIC EMP EC PV
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B3.1 CCB3.1.1 Cd/ccec/ccl

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.

100% 30% 70% 10% 20% x

B3.2
CCB3.2.1 Ccec/cd/ccl

Identifica dentro do imaxinario mítico deuses, semideuses e heroes, e explica 
os principais aspectos que os diferencian. 100% 10% 70% 10% 20% x

CCB3.2.2 Caa/csc/ccec/cd

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.

30% 5% 70% 10% 20% x x

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

30% 5% 70% 10% 20% x
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Ccec/cmcct/cd/csc propios de cada época.

CCB3.2.4 Ccec/cd

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.

100% 10% 70% 10% 20% x x

B3.3 CCB3.3.1 Csc/cmcct/ccec

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.

100% 10% 70% 10% 20% x x

B3.4 CCB3.4.1 Csc/cmcct/ccec Distingue a relixión oficial de Roma dos cultos privados, e explica os trazos 
que lles son propios. 100% 10% 70% 10% 20% x

B7.2 CCB7.2.1 Caa/ccec

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

100% 20% 70% 10% 20% x
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B5.5 CCB5.5.1. Csiee/caa/csc/ccl

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.

100% 50% 70% 10% 20% x x

B5.5 CCB5.6.1 Cd/caa/csc/ccl

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

100% 50% 70% 10% 20% x x

x
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B4.1
CCB4.1.1 Cd/ccec

Recoñece os trazos básicos da arte clásica nas manifestacións artísticas 
antigas e actuais. 100% 20% 70% 10% 20% x

CCB4.1.1 Cmcct/cd/ccec

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

50% 10% 70% 10% 20% x

B4.2 CCB4.2.1 Ccec/cmcct/cd

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.

100% 25% 70% 10% 20% x

B4.3 CCB4.3.1 Ccec/cmcct/cd
 Recoñece esculturas gregas e romanas en imaxes, encádraas nun período 
histórico e identifica nelas motivos mitolóxicos, históricos ou culturais. 100% 25% 70% 10% 20% x

B7.1 CCB7.1.1 Ccl/caa

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.

100% 20% 70% 10% 20% x

12

B2.1
B2.2

CCB2.3.1 Ccec/caa/csc/ccl
Explica a romanización de Hispania e Gallaecia, describindo as súas causas e
delimitando as súas fases. 100% 25% 70% 10% 20% x

CCB2.3.2 Csc/caa/ccec/ccl

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.

100% 25% 70% 10% 20% x x

B7.3 CCB7.3.1 Ccl/csc
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. 100% 25% 70% 10% 20% x x

B7.4.1 CCB7.4.1 Cd/caa

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.

100% 25% 80% 20% x
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6.- Metodoloxía

1.- Estratexias metodolóxicas

Aspectos   xerais

Posibles aspectos:

- Partir da competencia inicial do alumnado
- Ter en conta a diversidade: respectar os ritmos e estilos de aprendizaxe
- Potenciar as metodoloxía activas:

 Combinar traballo individual e cooperativo
- Enfoque orientado á realización de tarefas e resolución de problemas
- Uso habitual das TIC
- Papel facilitador do profesor/a

Estratexias   metodolóxicas

Posibles estratexias:

- Memorización comprensiva. 
- Indagación e investigación sobre documentos, textos, prensa,…
- Elaboración de sínteses e esquemas.
- Análise de documentos, gráficos, mapas, táboas de datos
- Comentarios de textos, gráficos, mapas...
- Tradución de frases, textos adaptados de dificultade graduada e textos orixinais. 
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1 Secuenciación habitual de traballo na aula

Posible secuencia:
Motivación:

- Presentación actividade con mapas, gráficos, textos, fotos,etc.
Información do profesor/a:

- Información básica para todo o alumnado
- Información complementaria para reforzo e apoio
- Información complementaria para afondamento e ampliación

Traballo persoal
- Lectura e comprensión de textos
- Análise de documentos, pequenas investigación, etc.
- Resposta a preguntas
- Comentario de documentos, mapas, imaxes, etc.
- Elaboración de mapas, gráficas, sínteses, mapas conceptuais.
- Memorización comprensiva

Avaliación:
- Análise de producións: caderno, mapas, comentarios
- Exposicións orais
- Probas escritas
- Traballos individuais e en grupo
- Observación do traballo na aula

2.- Outras decisións metodolóxicas
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1.- Agrupamentos
Segundo o tipo de actividades a realizar, o traballo será individual ou en pequenos  
agrupamentos, o número de alumnos nestas materias é reducido.

2. Tempos 
Os necesarios para o desenvolvemento da actividade.

3. Espazos

Ademais de contar cunha aula propia equipada con ordenador e canon, poderase 
utilizar algunha aula de informática,  a biblioteca e o salón de actos do centro.
Espazos externos ao centro: Auditorio Gustavo Freire de Lugo para acudir ao Festival
de Teatro Grecolatino. 

4. Materiais
A profesora terá como libro de texto de referencia para Latín I LAT 1 da editorial 
Vicens Vives. Para
Grego I usarase como guía o libro da editorial Baía Edicións.   
En CUCA de 3º de ESO   e en Latín de 4º de  ESO trabállase cos respectivos libros  da
editorial SANTILLANA, ademáis de material fotocopiado.  
Facilitaráselle ao alumnado material fotocopiado en Latín II .
Dicionarios de Latín e Grego

5. Recursos didácticos
Textos mitolóxicos, literarios  etc. a disposición do alumnado na biblioteca e no 
departamento.
Material existente na Internet
Películas / Documentais
Escoita do espazo radiofónico Verba volant 
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7.- AVALIACIÓN Inicial, continua, final, extraordinaria. Pendentes

1 Procedementos de avaliación inicial

En que data se realizará?  
Realizarase  no mes de  setembro unha proba aos poucos días de inicio de curso. 

En que consistirá? ( proba tipo test, preguntas e respostas, confección de mapas, 
gráficas, etc relacionados cos estándares?   

Poderase  realizar  unha  proba  específica  sinxela  para  avaliar  o  grao  de  dominio  dos
contidos mínimos que se consideran imprescindibles para construír sobre eles as novas
aprendizaxes propias da materia.  Aínda que o alumnado curse por primeira vez estas
materias,  deberá  responder  a  cuestións  moi  básicas  de  lingua,  historia,  mitoloxía  e
cultura xeral sobre os seus coñecementos do mundo romano e grego por seren obxecto
de estudo anteriormente noutras disciplinas.

Como se informará á familia?

Comunicaranse ao titor  ou titora os resultados acadados  na  xuntanza da sesión  da  
avaliación inicial correspondente . 

Cales serán as consecuencias dos resultados?

Serán orientativos para o punto de partida, pois CUCA e Latín de 4º cúrsanse por  
primeira vez e o mesmo pasa coa materia de Grego I. 

2.-     Acreditación de coñecementos previos (2º Bac) [se procede]

Que procedemento se seguirá? (Marcar cunha cruz)
a Matrícula como pendente         X    
b Proba

De optar pola PROBA
a Que tipo de proba?

b Como se avaliará?
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3.-     Procedemento avaliación continua
 Con que temporalización se farán probas escritas(cada  tema, dous, tres, cantas por 
trimestre ou avaliación, etc.?
 BACHARELATO
Faranse dúas probas escritas en cada avaliación. Están recollidas no punto  4 desta 
programación. 
ESO
CUCA: Poderanse facer dúas probas por trimestre.
LATÍN: Poderanse facer dúas probas por trimestre.
Como se cualifican as probas, traballos individuais ou colectivos, traballo no caderno, 
observación. Ponderación, redondeo, …
BACHARELATO
As probas escritas tanto en Latín I como en Grego  I valoraranse sobre 10 puntos , 
corresponderán ao 70% da cualificación e os puntos restantes corresponderán ao traballo
individual  ou colectivo tanto dentro coma fóra da aula e á súa actitude hacia a materia. 
En Latín II tamén se valorarán sobre 10 e constituirán  o  70% da nota. 
ESO
CUCA: as probas escritas poderán constituir o 70% da cualificación, aínda que se o 
traballo na clase e fóra ademáis da actitude hacia a materia son positivos, poderase 
valorar non facer exame escrito e avaliar ao alumnado con traballos realizados na clase e
na casa, preguntas orais periódicas, fichas, etc.  
LATÍN: as probas escritas poderán constituir o 80% da cualificación, aínda que se o 
traballo na clase e fóra ademáis da actitude hacia a materia son positivos, poderase 
valorar non facer exame escrito e avaliar ao alumnado con traballos realizados na clase e
na casa, preguntas orais periódicas, fichas, etc.  
Como se fai a media de cada unha das avaliacións? Ponderación, redondeo, ….
BACHARELATO
Farase a media aritmética das dúas probas. Será necesario acadar como mínimo un 3 
para facer a media. Sumarase  o correspondente aos outros apartados. Se a actitude e o 
comportamento son os axeitados nos    diferentes espazos educativos o redondeo será a 
alza, no caso contrario restarase a cualificación.  
ESO
Tanto en Latín como en CUCA tamén se fará a media das diferentes probas, escritas ou 
orais. 
Que aspectos se van a valorar dentro da observación do traballo na aula?

- Realización diaria de tarefas 
- Actitude positiva cara a materia
- Respecto aos compañeiros e ao profesorado

Como se recupera unha proba non superada?

BACHARELATO
Na segunda proba avalíase de novo a materia da proba anterior.
ESO
Igualmente formularase algunha cuestión relacionada coa unidade anterior.

Como se recupera unha avaliación non superada?
BACHARELATO
Na avaliciación seguinte. 
ESO
Realizarase unha proba de recuperación en CUCA. En Latín recuperarase na avaliación 
seguinte. 
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4.-     Procedemento avaliación final

Quen debe ir á avaliación final?
BACHARELATO
Debe realizar a avaliación final quen suspenda a terceira avaliación.
ESO
Debe realizar esta avaliación quen teña a segunda  e a terceira avaliación suspensas ou a
terceira. 
En que consistirá a proba ?

Será unha proba escrita tanto en Bacharelato coma na ESO , valorada sobre 10 e debe 
acadarse un 5 para superar dita proba.

Que  estándares se van avaliar? Avaliación pendentes, todos, …

Avaliaranse os estándares que se consideren mínimos imprescindibles.

Como se elabora a cualificación final. Ponderación, redondeos, etc?

Ademais da cualificación da proba escrita, terase en conta o traballo diario e a actitude 
durante o curso.

Que criterios segue o centro para a promoción?

Están recollidos  no PEC do centro. 

5.-     Procedemento de avaliación extraordinaria
Que tipo de proba se vai aplicar, número de preguntas, valoración de cada unha delas, 
etc.

Farase unha proba escrita tanto na ESO coma no Bacharelato. No exame aparecerá a 
valoración de cada cuestión. 

Como se cualifica, redondeos, etc?

Cualificarase sobre 10. Debe acadarse un 5 para superar dita proba. Poderase redondear 
á alza.

89



6.-     Procedemento de recuperación e avaliación de pendentes

Como se fará o seguimento: clases de recuperación, traballos, reunións de 
seguimento, etc

No presente curso  o Departamento non ten alumnado con materias 
suspensas. 

Como se avalía? (Avaliacións parciais, avaliación final, cualificación de 
traballos realizados, etc.)

Como se elabora a cualificación final. Ponderación, redondeos, etc?

 

Que tipo de proba extraordinaria se vai aplicar, número de preguntas, 
valoración de cada unha delas, etc.?

Como se cualifica, redondeos, etc?
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    8.-  OUTRAS   AVALIACIÓNS

1.- Avaliación da proceso de ensino e de práctica docente  Escala  

                                                   (Indicadores de logro)     

Proceso de ensino: 1 2 3 4

1.- O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado?     

2.- Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreza a aprendizaxe?     

3.- Conseguiuse motivar para conseguir a súa actividade intelectual e física?     

4.- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?     

5.- Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado?     

6.- Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado?     

7.- Tomouse algunha medida curricular para atender al alumnado con NEAE?     

8- Tomouse algunha medida organizativa para atender al alumnado con NEAE?     

9.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?     

10.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación?     

11.- Dáse un peso real á observación do traballo na aula?     

12.- Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo?     

Práctica docente: 1 2 3 4

1.- Como norma xeral fanse explicacións xerais para todo o alumnado     

2.- Ofrécese a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa?     

3.- Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade     

4.- Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para os alumnos con NEAE?     

5.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar?     

6.- Intercálase o traballo individual e en equipo?     

7.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e expresión oral?     

8.- Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe     

9.- Préstase atención aos temas transversais vinculados a cada estándar?     

10.- Ofrécese ao alumnado de forma inmediata os resultados das probas/exames,etc?     

11.- Coméntase co alumnado os fallos máis significativos das probas /exames, etc?     

12.- Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus fallos?     

13.- Cal é o grao de implicación nas funcións de titoría e orientación do profesorado?     

14.- Realizáronse as ACS propostas e aprobadas?     

15.- As medidas de apoio, reforzo, etc establécense vinculadas aos estándares     

16.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación,..  ?     
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2.- Avaliación da programación didáctica

Con que periodicidade se revisará

Ao final de cada trimestre

Que medidas se adoptarán en caso de desfase?    

Tratarase de recuperar na avaliación seguinte

2.- Mecanismo avaliación e modificación de programación didáctica  Escala  

                                              (Indicadores de logro) 1 2 3 4

1.- Deseñáronse unidades didácticas ou temas a partir dos elementos do currículo?     

2.- Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades didácticas/temas/proxectos?     

3.- O desenvolvemento da programación respondeu á secunciación e temporalización?     

4.- Engadiuse algún contido non previsto á programación?     

5.- Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?     

6.- Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades/temas     

7.- Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para superar a materia?     

8.- Asignouse a cada estándar o peso correspondente na cualificación ?     

9.- Vinculouse cada estándar a un/varios instrumentos para a súa avaliación?     

10.- Asociouse con cada estándar os temas transversais a desenvolver?     

11.- Fixouse a estratexia metodolóxica común para todo o departamento?     

12.- Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula?     

13.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados?     

14.- O libro de texto é adecuado, atractivo e de fácil manipulación para o alumnado?     

15.- Deseñouse un plan de avaliación inicial fixando as consecuencias da mesma?     

16.- Elaborouse unha proba de avaliación inicial a partir dos estándares?     

17.- Fixouse para o bacharelato un procedementos de acreditación de coñecementos previos?     

18.- Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua: probas, exames, etc.     

19.- Establecéronse criterios para a recuperación dun exame e dunha avaliación     

20.- Fixáronse criterios para a avaliación final?     

21.- Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria?     

22- Establecéronse criterios para o seguimento de materias pendentes?     

23.- Fixáronse criterios para a avaliación desas materias pendentes?     

24.- Elaboráronse os exames tendo en conta o valor de cada estándar?     

25.- Definíronse programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares?     

26.- Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao alumnado con NEE?     

27.- Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares previstas?     

28.- Informouse ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e  instrumentos?     

29.- Informouse ás familias sobre os criterios de promoción? (Artº 21º, 5 do D.86/15)     

30.- Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso     

31.- Contribuíuse desde a materia ao plan de lectura do centro?     

32.-  Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia?     

9.-  ATENCIÓN A DIVERSIDADE
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Medidas de atención á diversidade no presente curso

Organizativas Curriculares

1.  Adecúase a estrutura organizativa
do  centro  e/ou  da  aula  para  algún
alumno/a ou grupo?

a Tempos  diferenciado,  horarios
específicos, etc.

b  Espazos diferenciados?

c Materiais  e  recursos  didácticos
diferenciados?

2.  Faise  algún  desdobramento  de
grupos?

3. Faise algún reforzo educativo e/ou
apoio  de  profesorado  con
dispoñibilidade horaria?

4  Que  medidas  se  propoñen  para  o
alumno  enviado  á  aula  de
convivencia?

Non  hai  problemas  de  convivencia.
Son grupos moi reducidos. 

5.  Desenvólvese  algún  programa  de
habilidades sociais?

1.  Faise  algunha  adaptación
metodolóxica  para  algún
alumno/grupo  como  traballo
colaborativo  en  grupos
heteroxéneos,  titoría  entre  iguais,
aprendizaxe por proxectos, etc.?

2.   Adáptanse  os  tempos  e/ou  os
instrumentos  de  avaliación  para
algún alumno/a?

3. Existe algún programa de reforzo
en  áreas  instrumentais  (LC/LG/MT)
para alumnado de 1º e 2º da ESO?

4.   Existe  algún  programa  de
recuperación  de  materias  non
instrumentais (2º ESO)?

5.  Existe algún programa específico
para  alumnado  repetidor  da
materia?

O alumnado repetidor tiña a materia
superada o curso anterior.

6.  Aplicase ese programa específico
personalizado  para  repetidores  da
materia?.
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   Medidas de atención á diversidade no presente curso

Organizativas Curriculares

1. Canto alumnado recibe apoio por
profesorado especialista en PT/AL?

2. Existe algún grupo de adquisición
das  linguas  (para  alumnado
estranxeiro)?

Un alumno de CUCA de 3º de  ESO
de recente incorporación.

3. Existe algún grupo de adaptación
da  competencia  curricular(  Al.
estranxeiro)?

4.  Existe  algunha  outra  medida
organizativa:  escolarización
domiciliaria,  escolarización
combinada, etc.?

1.  Existe  algunha  Adaptación
Curricular na materia? ¿Cantas?

2.   Foi  autorizado  para  a  materia
algún  agrupamento
flexible/específico?

3.  Existe algún Programa de Mellora
do  Aprendizaxe  e  Rendemento
(PMAR)?

4.  Flexibilizouse para algún alumno/a
o período de escolarización?

5.   Describir  o  protocolo  de
coordinación  co  profesorado  que
comparte  co  titular  da  materia,  os
reforzos,  apoios,  adaptación,  etc.
(Coordinación  cos  PT/AL/Outro
profesorado  de  apoio/profesorado
agrupamento/ etc
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Están recollidas na PXA

Materia Curso Grupos Profesor/a

LATÍN 4º ESO / 1º  - 2º 
BAC.

JULIÁN REY LÓPEZ

GREGO 2º BAC JULIÁN REY LÓPEZ

CULTURA 
CLÁSICA

3º ESO B PMAR JULIÁN REY LÓPEZ

12. Relación coa resolución  
  AL
Resolución do .27/7/2015 (DOG 29)

Elementos                        Aspectos Páxina
a Introdución e contextualización 4
b Contribución ás competencias básicas 29-79
c Concreción dos obxectivos para curso 5-6
d Concreción para cada estándar 29-79
  1º.- Temporalización 7-28
  2º.- Grao mínimo de consecución 29-79
  3º.- Procedementos e instrumentos av. 29-79

e Concrecións metodolóxicas 80
f Materiais e recursos didácticos 81
g Criterios sobre avaliación, cualificación e promoción 84
h Indicadores de logro para avaliar o proc.ensino e p.d. 86

i
Organización actividades , seguimento, recuperación e avaliación de
materias pendentes 85

j Procedemento acreditación coñecementos previos 82
k Avaliación inicial e medidas 82
l Medidas de atención á diversidade 88-89

m Concreción de elementos transversais 29-79
n Actividades complementarias e extraescolares 90
ñ Revisión, avaliación e modificación da programación 87
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ENSINO SEMIPRESENCIAL (AULA VIRTUAL)

Realizaranse as seguintes actividades:

-Os contidos das unidades didácticas serán desenvolvidas na aula

-No caso de asistir a clase por videoconferencia será obrigatoria a conexión 
online según o horario do centro para as clases virtuais

-A aula virtual será unha ferramenta circunstancial para a resolución de 
exercicios

-Cando o profesor considere que as probas ou traballos precisen unha 
verificación de autoría, poderase requerir a realización dunha defensa oral 
que demostre a asimilación de contidos

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DE ACTIVIDADE
SEMIPRESENCIAL

-Exame 70%

-Traballos de investigación 20%

-Participación activa e implicación 10%
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