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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

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

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

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

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

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

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

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

B2.3. Coñecer as características fundamentais da romanización de Hispania e Gallaecia.
CCB2.3.1. Explica a romanización de Hispania e Gallaecia, describindo as súas causas e delimitando as súas
fases.

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

B3.1. Coñecer os principais deuses da mitoloxía grecolatina.
CCB3.1.1. Pode nomear coa súa denominación grega e latina os principais deuses e heroes da mitoloxía 
grecolatina, sinalando os trazos que os caracterizan, os seus atributos e o seu ámbito de infuencia, 
explicando a súa xenealoxía e establecendo as relacións entre os diferentes deuses.

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

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

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

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

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

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

B4.2. Identifcar as características máis salientables da arquitectura grecorromana en relación cos 
edifcios máis singulares.

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

B4.4. Coñecer as creacións urbanísticas romanas, así como a súa rede viaria.
CCB4.4.1. Describe as características, os principais elementos e a función das grandes obras públicas 
romanas, explicando e ilustrando con exemplos a súa importancia para o desenvolvemento do Imperio e a 
súa infuencia en modelos urbanísticos posteriores.

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

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

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

CCB6.1.1. Recoñece tipos de escritura, clasifícaos consonte súa natureza e a súa función, e describe os trazos
que os distinguen.
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B6.2. Coñecer a orixe do alfabeto e distinguir os tipos de alfabetos usados na actualidade.
CCB6.2.1. Nomea e describe os trazos principais dos alfabetos máis utilizados no mundo occidental, 
diferenciándoos doutros tipos de escrituras, e explica a súa orixe.

B6.4. Coñecer a orixe común das linguas indoeuropeas.
CCB6.4.1. Enumera e localiza nun mapa as principais ramas da familia das linguas indoeuropeas, sinalando
os idiomas modernos que se derivan de cada unha e os aspectos lingüísticos que evidencian o seu 
parentesco.

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

B6.5. Identifcar as linguas europeas romances e non romances, e localizalas nun mapa.
CCB6.5.1. Identifca 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.

B6.7. Distinguir e identifcar latinismos, cultismos, semicultismos e termos patrimoniais.
CCB6.7.1. Identifca e diferencia con seguridade cultismos, semicultismos e termos patrimoniais, en 
relación co termo de orixe sen, necesidade de consultar dicionarios nin outras fontes de información.

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

B6.9. Coñecer e utilizar con propiedade terminoloxía científco-técnica de orixe grecolatina.
CCB6.9.1. Explica a partir da súa etimoloxía termos de orixe grecolatina propios da linguaxe científco-
técnica e sabe usalos con propiedade.

B7.1. Recoñecer a presenza da civilización clásica nas artes e na organización social e política. 
CCB7.1.1. Sinala e describe algúns aspectos básicos da cultura e a civilización grecolatina que perviviron 
ata a actualidade, demostrando a súa vixencia nunha e noutra época mediante exemplos. 

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

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

Avaliación

Procedementos:
- Entrega de traballos en prazo, forma e contido
- Presentarse ás probas escritas
- Probas escritas

Recuperación
As actividades de recuperación suporán o 20% da nota
A proba escrita de recuperación suporá o 80%

Instrumentos
- 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.

Cualifcación
fnal

Criterios de avaliación 
A proba escrita 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.
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.

Recuperación
A proba escrita de recuperación 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.  

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

Proba
extraordinaria
de setembro

   A proba extraordinaria de setembro versará sobre os contidos da 1ª  e  2ª  avaliación,  e
incluirá necesariamente:
  - Saber sinalar nun mapa mudo o ámbito de infuencia das civilizacións grega e romana e as
súas principais cidades
  -  Enmarcar cronoloxicamente os principais feitos históricos,  incidindo nos que supoñen
unha transición a outro período
  - Diferenciar as principais etapas de cada civilización e formas de goberno
  - Elaborar unha cronoloxía e recoñecer as causas da romanización de Hispania
  - Saber sinalar nun mapa mudo as provincias da Hispania romana, as súas  vías  cidades
máis importantes. 
   Saber sinalar nun mapa mudo as colonias gregas da península Ibérica.
- Coñecer os doce deuses olímpicos, na súa denominación grega e romana, atributos e graos
de parentesco.
  - Saber as diferenzas entre deus/a e heroe/heroína
  -  Coñecer as principais manifestacións artísticas de referente mitolóxico, recoñecendo as
principais escenas mitolóxicas e os atributos dos deuses e heroes.
  - Recoñecer as principais ordes da arte grega: dórica, xonia e corintia
  - Saber as función dos principais edifcios públicos romanos: teatro, anfteatro, circo, termas,
murallas,pontes, arcos de triunfo...
  - Saber sinalar nun mapa mudo os principais monumentos de orixe grega e/ou romana do
patrimonio europeo.
  - Coñecer cales son as linguas romances
  - Coñecer a orixe das linguas que se falan na península Ibérica.
  -Identifcar e diferenzar con seguridade cultismos, semicultismos e termos patrimoniais, en
relación co termo de orixe 
  - Recoñecer e explicar o signifcado dalgúns helenismos e latinismos de uso frecuente
  - Coñecer o signifcado das principais locucións latinas de uso actual

Alumnado de
materia

pendente

Non hai.



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación,  repaso,
reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

 
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. 

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

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. 

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Todo o alumnado ten conectividade.
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.

Materiais e recursos
  - Libro de texto
  - Apuntamentos exercicios descargados da aula virtual.
  - Páxinas web relacionadas con determinados contidos.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias
Para este apartado, serve o indicado no apartado anterior

Publicidade As datas de entrega de traballos, de probas escritas aparecen no curso na AV; as 
puntuacións tamén, pero cada persoa ve unicamente a súa nota.
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