
DEPARTAMENTO DE GREGO

CULTURA CLÁSICA 3º, LATÍN 4º, LATIN I, LATÍN II, GREGO I,
GREGO II

METODOLOXÍA

Os cursos Latín I e II, Grego I e II estanse a impartir dende o 16 de marzo por via
telemática, e así seguirán.

O horario é o seguinte:

Latín I: luns e mércores, de 12:30 a 13:30
Grego I: martes e xoves, de 12:30 a 13:30
Latín II: luns de 11:35 a 12:25, xoves de 10:45 a 1135
Grego II: martes e venres, de 11:35 a 12:25

As clases son via Skype. Sirven para explicar contidos, aclarar dúbidas, correxir
exercicios e responder a calquer pregunda do alumnado.

Os materiais cos que se traballa (caso de non estar no libro de texto), as actividades
realizadas e as probas fanse a través da aula virtual do centro. 

Ademais, existen grupos de whatsapp con cada curso que se usan para dar recados
ou para que o alumnado envíe os exercicios se ten problemas coa rede.

Se non se indica o contrario, o sistema de entrega via telemática das actividades será
o seguinte:

As actividades comunícaranse de xeito semanal a través da aula virtual. Os
domingos pola noite aparecerán no apartado “Traballo para realizar durante a suspensión
das clases presenciais”, sección “tarefas”, as actividades para a correspondente semana, así
coma o prazo de entrega.

No mesmo apartado haberá unha ligazón para enviar os exercicios, se son
gramaticais. Se son doutro tipo, as ligazóns aparecerán no seu correspondente tema.

No calendario do curso estará tamén sinalada a data de entrega, con ligazón á
actividade  correspondente.

Dentro do apartado “Traballo para realizar durante a suspensión das clases
presenciais”, hai unha sección chamada “exercicios correxidos e plantillas”, onde o
alumnado pode autocorrexir o seu traballo, e saber claramente cómo foi avaliado.



MATERIA: LATÍN I

Actividades de ampliación

Os contidos que se traballarán nas actividades de ampliación son:

Gramática: os que aparecen no libro de texto, nos temas XIII ([mperfecto de esse (3ª
sing./pl.),  superlativo e grados de comparación; infnitivo de volo: Velle) e XIV (Dat. de
interese (dativus commodi); abl de duo; o participio: declinación e uso; pronomes personais
de 1ª e 2ª persoa en singular; verbo inquit; pronomes Nihil/omnia;  o sustantivo res.) 

Culturais: “latinismos III”, “do latín ao galego III”, “A romanización de Hispania”

Número de actividades e secuenciación

De xeito xeral, as actividades semanais variarán entre  4 e 8. Sempre se proporcionarán
as ligazóns onde poden facer os exercicios, ou os arquivos para imprimir. Procurarase que,
se hai que imprimilos, non sexa un texto extenso, para que se pida copiar a man.

As actividades relacionadas con temas culturais poden dispor de máis tempo para ser
realizadas, normalmente entre 10 e 14 días, e non pasarán nunca de 5. 

Sistema de avaliación

Para avaliar as actividades de ampliación usaranse dous métodos:
- Exercicios entregados telematicamente. Terase en conta o número de exercicios

realizados, a súa cualidade e a puntualidade na entrega. Suporá o 50% da nota.
- Probas via aula virtual, usando os esquemas que aparecen no moodle. Estas probas

poderán ser de contidos culturais e gramaticais. Suporá o 50% da nota.

A nota para a 3ª avaliación incrementará a nota da 2ª nun máximo de 2 puntos. En
ningún caso disminuirá a nota da 2ª avaliación.

Sistema de recuperación para alumnado con 1ª o/ou 2ª aval pendente

Non hai alumnado neste caso, posto que a materia é de avaliación continua e todo o
curso ten superada a 2ª avaliación.

ALUMNADO CON LATÍN I PENDENTE

O alumnado con Latín I pendente, e que non tivera aprobadas as probas parciales
realizadas antes do 13 de marzo, deberá realizar actividades de recuperación. 

Esta terá dous apartados:

- actividades na aula virtual que aparecerán no curso Latín I da aula virtual, no
apartado “Latín pendente”.  A periodicidade das actividades será quincenal. Suporá o 40
% da nota

Unha proba, parte escrita e parte oral, establecida en datas consensuadas co alumnado
afectado, pero sempre dentro do prazo do 25 de maio e o 5 de xuño. Realizarase via
telemática (aula virtual e Skype). A parte escrita englobará 

– morfoloxía verbal, correcta análise de verbos conxugados ( ipres e impf. de



indicativo, imperativo,  infnitivo presente) nas dúas voces, indicando sempre
persoa, número, tempo, modo, voz e verbo orixinario, separando o s elementos
formantes; no caso dos infinitivos, indicar tempo, modo, voz, verbo do que deriva e
dividir os elementos que o forman;  Os verbos esixidos serán das catro conxugacións,
irregulares e sum. Sen uso de diccionario ou vocabulario.

- morfoloxía nominal:

- correcta análise de formas nominais correspondentes ás 5 declinacións. Sen
uso de diccionario ou vocabulario.

- ser capaz de concertar correctamente formas nominais a partir do enunciado. É
decir, tras analizar unha forma nominal, poñer outra palabra no mesmo xénero, número
e caso. As formas poden pertencer ás seguintes categorías gramaticais:
sustantivos, d e m o s t r a t i v o s ,    adxectivos  e  pronomes  indefnidos,  relativos,
numerais,   adxectivos irregulares e adxectivos en grados comparativo e superlativo..

- sintaxe: ser capaz de sinalar os sintagmas e as súas funcións sobre tres frases
breves, axeitadas ao seu nivel; ser capaz de dividir e clasifcar as oracións, e identifcar o
seu tipo. As oracións poden ser simples ou compostas. Neste último caso, poderán
ser oracións de relativo, de infinitivo concertado, completivas con conxunción, e
oracións de Voz Pasiva. Tamén poderán incluir dobre acusativo, complemento axente,
adxectivos comparativos, dativos e xenitivos posesivos.

- traducción: ser capaz de analizar morfolóxica e sintácticamente, e traducir 3
frases breves (máximo dúas liñas) axeitadas ao seu nivel, coa axuda de vocabulario.

Esta proba suporá o 60% da nota.

MATERIA: LATÍN II

Actividades de ampliación

Seguirase preparando ao alumnado para as probas ABAU, e polo tanto,  traducindo a
obra de Eutropio.  Rematarase o tema “O Teatro” Asemade, haberá que repasar algúns
conceptos gramaticais e sintácticos  que aparecen frecuentemente nos textos:

Oracións de participio
Oracións de infnitivo
Sistema verbal
Ablativo absoluto
Oracións con partículas subordinantes ut, ne, cum, quod

Nº de actividades e secuenciación

De xeito xeral, cada semana veremos entre 2 e 4 textos durantes as clases virtuais (2 á
semana).

Os contidos do tema “O Teatro”, que aparece na aula virtual, presenta 5 actividades,
que deberán ser entregadas no prazo indicado na propia actividade. Normalmente son
dúas semanas desde que se activa o exercicio. 
 

Sistema de avaliación

Para avaliar as actividades de ampliación usaranse dous métodos:
– Asistencia ás clases e participación nelas. Esto quere decir que se valorará a



explicación do propio traballo, e as preguntas  sobre as dúbidas na traducción. Suporá o
40% da nota.

–
- Tres probas via aula virtual (unha xa realizada): dúas de gramática e unha de

literatura. Nas de gramática valorarase a traducción e as análises morfolóxica e sintáctica.
Suporá o 60% da nota.

A nota para a 3ª avaliación incrementará a nota da 2ª nun máximo de 2 puntos. En
ningún caso disminuirá a nota da 2ª avaliación.

Sistema de recuperación para alumnado con 1ª o/ou 2ª aval pendente

O alumnado que non tivera aprobadas a 1ª e 2ª avaliación, deberá realizar actividades
de recuperación de dous tipos exercicios para enviar por via telemática, e probas escritas.
As actividades serán dos apartados non superados, sexan de cultura ou de gramática, e
non eximen as actividades de ampliación propias do curso, senón que será un traballo
extraordinario. É dicir, o alumnado coa 1ª e/ou 2ª avaliacións suspensa, terá que realizar
tarefa dobre: actividades de ampliación e actividades de recuperación.

As actividades aparecerán co mesmo sistema que as actividades de ampliación, pero
nunha nova sección chamada “recuperación”. A periodicidade de cada tema será
quincenal. Estos exercicios suporán o 40% da nota.

As probas escritas estableceranse en datas consensuadas co alumnado afectado, pero
sempre dentro do prazo do 25 de maio e o 5 de xuño. Consistirá en exercicios de análises
morfolóxico e sintáctico, exercicios de completar e traducción inversa e directa.  Suporá o
60% da nota.



MATERIA:GREGO I

Actividades de ampliación

Remataranse os contidos gramaticais do tema 6 (indefnidos, interrogativos, xenitivo
partitivo, preposicións (III), o infnitivo (II).
Tema 7: 3ª declinación (III), adxectivos (II)

Contidos culturais:
- Homero. A Odisea.
- Viaxe a Grecia: Troia

Número de actividades e secuenciación

As actividades comunícaranse de xeito semanal a través da aula virtual. Os domingos
pola noite aparecerán no apartado “Traballo para realizar durante a suspensión das clases
presenciais”, sección “tarefas”, as actividades para a correspondente semana, así coma o
prazo de entrega.

No mesmo apartado haberá unha ligazón para enviar os exercicios, se son gramaticais.
Se son doutro tipo, as ligazóns aparecerán no seu correspondente tema.

No calendario do curso estará tamén sinalada a data de entrega, con ligazón á
actividade  correspondente.

De xeito xeral, as actividades semanais variarán entre  4 e 8. 

As actividades relacionadas con temas culturais poden dispor de máis tempo para ser
realizadas, normalmente entre 10 e 14 días, e non pasarán nunca de 5. 

Sistema de avaliación

Para avaliar as actividades de ampliación usaranse dous métodos:

- Seguirase o sistema que había durante as clases presenciais: os temas de cultura serán
avaliados a través dos exercicios enviados via aula virtual (ou outros medios, previamente
consensuados co alumnado, como o whatsapp). Terase en conta o número de exercicios
realizados a súa cualidade  e a puntualidade na entrega

- Probas via aula virtual, usando os esquemas que aparecen no moodle. Estas probas
serán basicamente de vocabulario, análise gramatical e traducción.

A nota para a 3ª avaliación incrementará a nota da 2ª nun máximo de 2 puntos. En
ningún caso disminuirá a nota da 2ª avaliación.

Sistema de recuperación para alumnado con 1ª o/ou 2ª aval pendente

O alumnado que non tivera aprobada a 2ª avaliación, deberá realizar actividades de
recuperación. Estas serán dos apartados non superados, sexan de cultura ou de gramática.

As actividades de cultura aparecerán co mesmo sistema que as actividades de
ampliación, pero nunha nova sección chamada “recuperación”. A periodicidade será
tamén a mesma que para as outras actividades, dentro do prazo do 4 de maio e o 5 de



xuño.

O apartado de gramática avaliarase a través dunha proba escrita, nunha data
consensuada co alumnado afectado, pero sempre dentro do prazo do 25 de maio e o 5 de
xuño. A proba estará dirixida a análise nominal e verbal, helenismos e traducción co seus
análises gramaticais

MATERIA: GREGO II

Actividades de ampliación

Con vistas ás probas ABAU, seguiremos traducindo obras de Xenofonte, e remataremos
co tema “O Teatro” Asemade, haberá que repasar algúns conceptos gramaticais e
sintácticos  que aparecen frecuentemente nos textos:

Oracións de participio
Oracións de infnitivo
Sistema verbal
Xenitivo absoluto

Nº de actividades e secuenciación

De xeito xeral, cada semana veremos entre 2 e 4 textos durantes as clases virtuais (2 á
semana).

Os contidos do tema “O Teatro”, que aparece na aula virtual, presenta 5 actividades,
que deberán ser entregadas no prazo indicado na propia actividade. Normalmente son
dúas semanas desde que se activa o exercicio. 
 

Sistema de avaliación

Para avaliar as actividades de ampliación usaranse dous métodos:

- Seguirase o sistema que había durante as clases presenciais: os temas de cultura serán
avaliados a través dos exercicios enviados via aula virtual (ou outros medios, previamente
consensuados co alumnado, como o whatsapp). Terase en conta o número de exercicios
realizados e a súa cualidade.

- Dúas probas de traducción via aula virtual (unha xa realizada). Nesta proba
valorarase a traducción e as análises morfolóxica e sintáctica.

A nota para a 3ª avaliación incrementará a nota da 2ª nun máximo de 2 puntos. En
ningún caso disminuirá a nota da 2ª avaliación.

Sistema de recuperación para alumnado con 1ª o/ou 2ª aval pendente

O alumnado que non tivera aprobadas a 1ª e 2ª avaliación, deberá realizar actividades
de recuperación. Estas serán dos apartados non superados, sexan de cultura ou de
gramática.

As actividades aparecerán co mesmo sistema que as actividades de ampliación, pero
nunha nova sección chamada “recuperación”. A periodicidade de cada tema será
quincenal. 



A proba escrita establecerase en datas consensuadas co alumnado afectado, pero
sempre dentro do prazo do 25 de maio e o 5 de xuño. Consistirá en exercicios de análises
morfolóxico e sintáctica, helenismos, e traducción de dúas frases.



CULTURA CLÁSICA 3º, LATÍN 4º

METODOLOXÍA

A comunicación co alumnado realizase por dous medios:

Os materiais cos que se traballa (caso de non estar no libro de texto) e as probas fanse a
través da aula virtual do centro. 

As tarefas semanais ou quincenais son publicadas na aula virtual e enviadas polo
alumnado ao profesor a través do correo electrónico. As resolucións, correccións ou
aclaracións que teña que facer o profesor son reenviadas tamén por correo.

MATERIA: LATÍN 4º 

 

Materiais e recursos didácticos 

- Libro de texto

- Apuntamentos e exercicios descargados da aula virtual.

- Páxinas web relacionadas con determinados contidos.

 

Actividades de repaso, reforzo e ampliación. 

Dado que a materia de Latín de 4º de ESO non foi avaliada por non dispor de
sufcientes datos, esta terceira avaliación centrarase na obtención deses datos para poder
avaliar o segundo trimestre. 

Contidos gramaticais: 4º e 5º declinación; futuro de indicativo; oracións de infnitivo;
traducción inversa; preposicións.

Contidos culturais: mitoloxía; a medida do tempo.

 

Número de actividades e secuenciación

De xeito xeral, as actividades gramaticais semanais variarán entre  1 a 3.

As actividades relacionadas con temas culturais non pasarán nunca de 2, e poden
dispor de máis tempo para ser realizadas, normalmente entre 10 e 14 días.

 

Instrumentos de avaliación 

- Recollida, corrección e valoración de pequenos textos ou frases soltas para traducir.

- Recollida e valoración de traballos de carácter interdisciplinar.

- proba escrita: traducir un pequeno texto de latín a galego e  facer a análise
morfosintáctica correspondente

 



Criterios de avaliación 

A proba de tradución suporá o 80% da nota de avaliación

Os traballos semanais entregados serán o 20% restante.

 

O alumnado que teña superadas positivamente a primeira e segunda avaliacións, ten
aprobada a materia. A súa cualifcación será unha media das dúas notas.

 

Sistema de recuperación para alumnado con 1ª e/ou 2ª aval pendente

Non hai alumnado neste caso.



 

 

 

MATERIA: CULTURA CLÁSICA 3º ESO

 

Materiais e recursos didácticos 

- Libro de texto

- Apuntamentos exercicios descargados da aula virtual.

- Páxinas web relacionadas con determinados contidos.

 

Actividades de repaso, reforzo e ampliación. 

Dado que a materia de Cultura Clásica de 3º de ESO non foi avaliada por non dispor de
sufcientes datos, esta terceira avaliación centrarase na obtención deses datos para poder
avaliar o segundo trimestre. 

Os contidos versarán sobre Historia de Roma e Mitoloxía Clásica. 

 

Número de actividades e secuenciación

De xeito xeral, as actividades semanais variarán entre  1 a 3. Sempre se proporcionarán
as ligazóns onde poden facer os exercicios, ou os arquivos para imprimir. 

 

Instrumentos de avaliación 

- Recollida, corrección e valoración de exercicios.

- Recollida e valoración de traballos de carácter interdisciplinar.

- Proba escrita por via telemática, consistente en distintas preguntas sobre o temario
dado na segunda avaliación.

 

Criterios de avaliación 

A proba exame dos contidos do segundo trimestre servirá para obter a nota do 80% da
avaliación, 

Os traballos semanais, sempre que fosen ben realizados e entregados en prazo,
suporán o 20% restante.

O alumnado que  supere positivamente a primeira e segunda avaliacións, ten aprobada
a materia. A súa cualifcación será unha media das dúas notas.

 

Sistema de recuperación para alumnado con 1ª e/ou 2ª aval pendente

O alumnado que non tivera aprobada a 1ª avaliación, deberá realizar actividades de
recuperación de dous tipos: exercicios para enviar por via telemática, e proba escrita. As
actividades serán dos apartados non superados, e non eximen as actividades de
ampliación propias do curso, senón que será un traballo extraordinario. É dicir, o
alumnado coa 1ª e/ou 2ª avaliacións suspensa, terá que realizar tarefa dobre: actividades



de ampliación e actividades de recuperación.

As actividades aparecerán co mesmo sistema que as actividades de ampliación, pero
nunha nova sección chamada “recuperación”. A periodicidade de cada tema será
quincenal. Estos exercicios suporán o 20% da nota.

A proba escrita realizarase de xeito telemático, e establecerase en datas consensuadas co
alumnado afectado, pero sempre dentro do prazo do 25 de maio e o 5 de xuño.  Suporá o
80% da nota.

A puntuación máxima posible acadada a través das actividades de recuperación será 5
puntos como máximo.

 

 

 


