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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. 

 
O IES de Porto Son atópase no Concello do mesmo nome e a el acoden os alumnos a cursar dende 1º de ESO ata 2º de Bacharelato,

inclusive.  Impártense todas as modalidades de Bacharelato, agás a modalidade artística; tamén chegan alumnos de distintos lugares de Galicia a
cursar o Ciclo Formativo de grao medio Conducción de Actividades Físico-deportivas no Medio Natural. 

Polo que respecta aos niveis a impartir e aos alumnos matriculados en materias deste departamento os datos son:

GREGO II  non conta con alumnos que se matricularan nesta materia. A causa estaría na ausencia do grupo de humanidades  en 1º de
Bacharelato no curso 2018-19.

CULTURA CLÁSICA de 3º de ESO consta dun grupo cun total de vinte alumnos. 

LATÍN de 4º DE ESO fórmano un grupo de dezasete alumnos.

LATÍN I  e GREGO I  volven impartirse en 1º de BAC. despois de que non se impartiran no curso anterior por non contar con alumnos
suficientes. Este curso hai un total de seis alumnos matriculados.

LATíN II de 2º de BAC. conta con sete alumnos en total e todos acaban de realizar cambio á  de modalidade a Humanidades e Ciencias
 Sociais.
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2. COMPETENCIAS. ESTÁNDARES. 

2.1. Contribución do Grego e o Latín   ao desenvolvemento das competencias clave.

A comunicación lingüística é a competencia clave que máis presenza terá nas materias de Grego e de Latín, xa que o estudo da lingua, da súa
orixe e evolución, do seu funcionamento interno, do seu léxico e dos seus textos ha redundar sen dúbida nun maior coñecemento e dominio das
linguas propias. Non obstante, deberase ter en conta tamén o tratamento das outras competencias.

O labor de análise morfosintáctica e tradución non só constitúe por si mesmo un importante exercicio intelectual, senón que ao mesmo tempo
estimula a memoria, a lóxica de pensamento e os hábitos de disciplina no estudo, mellorando o razoamento e impulsando a competencia clave de
aprender a aprender.

A competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía poden traballarse nos temas de cultura e civilización,tanto grega
como latina e nas epígrafes referidas á localización xeográfica e temporal.

A competencia dixital deberá estar presente en todo momento.  A procura de información na rede, a súa selección crítica e a súa utilización,
entendidas como un proceso guiado polo profesorado, deberán servirnos para programar traballos colaborativos e producir novos materiais, e polos ao
dispor da comunidade educativa.

As competencias sociais e cívicas poden traballarse nomeadamente nos bloques referidos á civilización. A vida no mundo grego e romano, na
súa dimensión político-social ou relixiosa préstase sempre á valoración e á comparación co mundo actual, salientando semellanzas e diferenzas, e
fomentando un xuízo crítico da realidade. Deste xeito, cobran nova forza conceptos como democracia, xustiza, igualdade, cidadanía e diversidade.

A competencia en conciencia e expresión cultural, ademais de no estudo da literatura gregolatina, está moi presente nos contidos referidos ás
artes plásticas, ás festas e os espectáculos, e ás manifestacións relixiosas, entre as que tamén se contan os xogos deportivos. Coñecer e valorar
todas  estas  manifestacións  culturais  artísticas,  diferenciando  xéneros  e  estilos,  recoñecendo  canons  estéticos  e  estilos  artísticos,  lévanos  a
consideralas como parte do patrimonio dos pobos e a apreciar dun xeito especial aquelas que están dentro do noso contorno, ben sexa nas páxinas
dun libro ou ben nun museo ou nun depósito arqueolóxico.

A competencia que traballa o sentido da iniciativa e o espírito emprendedor estará presente sobre todo no bloques de contidos non lingüísticos,
para aproveitar a metodoloxía do traballo en grupo de xeito responsable e proactivo.

O estudo das linguas clásicas constitúe un instrumento fundamental para favorecer o discurso e, por tanto, a estruturación do pensamento do
alumnado, o desenvolvemento da lóxica lingüística e a disciplina mental que se manteñen no tempo aínda que se esquezan os contidos concretos.

Por outra banda temos tamén a contribución da materia de Cultura Clásica ao desenvolvemento das competencias clave. 
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A aprendizaxe da materia de Cultura Clásica contribúe, de xeito importante, á adquisición da competencia en Comunicación Lingüística, coa
creación e mellora do hábito de lectura e a comprensión de fontes escritas sobre vida cotiá, ocio, relixiosidade, mitoloxía, urbanismo. Tamén se
contribúe a dita competencia coa producción de textos, ao ter que elaborar o alumnado respostas orais e escritas sobre un tema dado e coa análise 
dos textos nos que ten que marcar a súa estrutura e as ideas principais e secundarias. Tamén axuda coa utilización dun vocabulario amplo, de
lenguaxes técnicos ou cultos, ao tener que manexar termos que proceden do latín, do grego o doutras linguas modernas que, a súa vez o tomaron das
linguas clásicas. El ámbito lingüístico de esta materia permite al alumnado profundizar en la comprensión de la propia lengua y en el uso de la misma
como elemento esencial para la comunicación y para la adquisición de conocimientos.     

Facilítalles ocoñecemento dunha cultura rica que destacou especialmente nas súas manifestaciones nas artes plásticas, o pensamento, a
organización social e política e a literatura. Como o mundo occidental é herdeiro desa cultura, a observación das súas manifestacións ao longo do
tempo otorga unha visión ampla e insustituible que permite ao alumnado recoñecer os rasgos comúns, establecer as diferencias e respectar o legado
cultural do mundo grecolatino que forma parte do patrimonio común. O alumnado aprende a apreciar manifestacións culturais e artísticas en xeral
(literatura, pintura, escultura, arquitectura, dereito, institucións políticas, historia, filosofía…); a valorar feitos culturais, como a mitoloxía ou a relixión,
que non tiveron continuidade nos nosos días, pero que forman parte da tradición da nosa civilización; a recoñecer o concepto da estética e a beleza; a
ampliar a  súa visión do mundo con visitas a museos e exposicións, co coñecemento de outras linguas e outras culturas, co teatro, a ópera, a música…

Todo iso contribúe, sen dúbida, á adquisición da competencia de Conciencia e Expresión Cultural. 
As Competencias sociais e cívicas adquíerense ao entender a civilización grecorromana como creadora dos dereitos e deberes dos individuos e os
grupos, e dos mecanismos que aseguran a súa participación na vida pública. O estudo desta materia desenvolve no alumnado actitudes de cidadáns
activos e comprometidos mediante a comprensión do noso pasado, o estudo da configuración social e política, os acontecementos máis destacados da
súa historia, o seu concepto de ocio e de traballo e a influencia que todo eso tivo na configuración da sociedade actual en todas as súas dimensións.
Desta forma, o alumnado coñece os elementos cívicos básicos que configuraron a nosa sociedade e tamén accede a elementos negativos como a
esclavitude, o imperialismo, a solución aos conflictos polas armas ou a discriminación por razóns de sexo ou de nación, e invítao a reflexionar sobre o
gran avance que supuxo o noso século con respecto a estas civilizacións. A tolerancia, a capacidade de respectar as diferencias e o diálogo como
base dos acordos son algunhas das destrezas que o alumno tamén adquiere grazas ao papel mediador de Grecia e Roma. 

A Cultura Clásica aporta aos alumnos riqueza e madurez persoal, pois consegue que se valoren a sí mesmos como persoas, que respecten e
valoren outras culturas diferentes e que se planteen interrogantese busquen solucións. A diversidade e riqueza de contidos que a Cultura Clásica
ofrece axuda ao alumnado a desenvolver a súa habilidade para iniciar, organizar e persistir no seu proceso de aprendizaxe, ao plantear actividades
como a elaboración de mapas conceptuais e esquemas, a lectura e comentario de imaxes e textos, os debates, a análise de semellanzas e diferencias
entre o mundo clásico e o actual. Ademais, a dimensión histórica e literaria da Cultura Clásica favorece a utilización das novas tecnoloxías para
seleccionar adecuadamente diversas fontes de información,  analizalas e interpretalas,  valorar  a súa validez e fiabilidade e traballar  de maneira
colaborativa sobre os materiais seleccionados; tamén fomenta a presentación de traballos en soporte dixital e as habilidades necesarias para a súa
exposición de forma autónoma e permítelle chegar a conclusións novas e resolver situacións de forma orixinal, sintíndose autor e protagonista dos
resultados e conclusións obtidas. Por todo isto, a contribución da Cultura Clásica é evidente nas competencias Aprender a aprender, Sentido de
iniciativa e espíritu emprendedor e Competencia dixital. 5



2.2 . ESTÁNDARES

a.- Perfil competencial de GREGO – CULTURA CLÁSICA – LATÍN ESO – LATÍN I – LATÍN II

Número de estándares onde se traballa cada competencia.

COMPETENCIAS 1º BACH - GREGOI 2º BACH - GREGOII 3º ESO – CULTURA
CLÁSICA

4º ESO - LATÍN 1º BACH - LATÍN I 2º BACH. LATÍN II

CCL 57 31 21 37 35 28
CMCCT 2 1 11 10 16 7

CD 5 1 18 16 16 12
CAA 3 1 17 26 18 17
CSC 8 1 15 12 16 6

CSIEE 1 - 2 5 - -
CCEC 11 8 19 12 17 10

ESTÁNDARES
TOTAIS

87 43 103 118 118 80
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b.- Concreción dos estándares de aprendizaxe avaliables.

GREGO I - 1º de BACH 

Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Bloque 1. Lingua grega

GR1B1.1.1. Localiza nun mapa o marco xeográfico en que ten lugar o nacemento da lingua grega e a súa expansión. CD   CSC

GR1B1.2.1. Explica a orixe da lingua grega e a relación coas outras linguas da familia indoeuropea. CAA  CCEC

GR1B1.2.2. Enumera e localiza nun mapa as principais ramas da familia das linguas indoeuropeas. CD   CCL

GR1B1.3.1. Explica o concepto de familia lingüística. CCL

GR1B1.3.2. Define o concepto de indoeuropeo e explica o proceso de creación do termo. CCL

GR1B1.4.1. Establece a filiación das linguas de Europa delimitando nun mapa a zona de orixe e zonas de expansión. CD   CCL

GR1B1.5.1. Coñece as etapas da evolución da lingua grega, desde o micénico ata o grego moderno. CCL

GR1B1.6.1. Identifica a escritura Lineal B como un silabario, e a evolución dos caracteres do alfabeto. CCL

GR1B1.7.1. Coñece a pronuncia da lingua grega moderna e utiliza algunhas palabras e expresións básicas. CCL

GR1B1.8.1. Sitúa nun mapa as diversas variedades dialectais da lingua grega. CCL

CSC

Bloque 2. Sistema de lingua grega: elementos básicos

GR1B2.1.1. Recoñece diferentes tipos de escritura segundo a súa orixe e tipoloxía e describindo os trazos que distinguen a uns doutros. CCL

GR1B2.2.1. Explica a orixe do alfabeto grego e describe a evolución dos seus signos a partir da adaptación dos signos do alfabeto fenicio. CCL

GR1B2.2.2. 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 CCL



Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

unha delas.

GR1B2.3.1. Identifica e nomea correctamente os caracteres que forman o alfabeto grego, na súa forma minúscula e maiúscula, e escríbeos e leos correctamente. CCL

GR1B2.4.1. Sitúa todos os fonemas da lingua grega no cadro clasificatorio dos fonemas e sabe describilos desde o punto e o modo de articulación. CCL

GR1B2.5.1. Coñece as normas de transcrición e aplícaas con corrección na transcrición de termos gregos ao galego e ao castelán. CCL

GR1B2.6.1. Coñece o valor e colocación dos acentos, espíritos e demais signos diacríticos e de puntuación. CCL

                                                                                               Bloque 3. Morfoloxía

GR1B3.1.1. Distingue unha lingua flexiva doutra non flexiva. CCL

GR1B3.2.1. Distingue palabras variables e invariables, explica as características que permiten identificalas e define criterios para clasificalas. CCL

GR1B3.3.1. Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, sinalando e diferenciando lexemas e afixos, e buscando exemplos doutros termos nos que
estean presentes.

CCL

CAA

GR1B3.4.1.  Enuncia  correctamente  diversos tipos de palabras  en grego,  distinguíndoos  a partir  do seu enunciado e clasificándoos  segundo a súa categoría  e
declinación.

CCL

GR1B3.5.1. Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra o paradigma de flexión correspondente. CCL

GR1B3.5.2. Analiza desde o punto de vista morfolóxico substantivos, adxectivos, determinantes e sintagmas de concordancia, e tradúceos correctamente ao galego
e/ou ao castelán.

CCL

GR1B3.6.1. 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.

CCL

GR1B3.6.2. Clasifica verbos segundo o seu tema, e describe os trazos polos que se recoñecen os modelos de flexión verbal. CCL

GR1B3.6.3. Explica o uso dos temas verbais gregos e identifica correctamente as formas derivadas de cada un deles. CCL

GR1B3.6.4. Conxuga os tempos verbais en voz activa e medio pasiva, aplicando correctamente os paradigmas correspondentes. CCL

GR1B3.6.5. Analiza morfoloxicamente e traduce ao galego e/ou ao castelán diferentes formas verbais gregas, e compara o seu uso en ambas as linguas. CCL

GR1B3.6.6. Cambia de voz as formas verbais identificando e manexando con seguridade os formantes que expresan este accidente verbal. CCL



Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

GR1B3.7.1. Distingue formas persoais e non persoais dos verbos, explica os trazos que permiten identificalas e define criterios para as clasificar. CCL

                                                                                       Bloque 4. Sintaxe  

GR1B4.1.1.  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.

CCL

GR1B4.2.1. 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.

CCL

GR1B4.3.1. Coñece e aplica a concordancia entre nomes e determinantes nominais, así como entre verbos e suxeitos. CCL

GR1B4.4.1. Analiza correctamente casos e funcións para poder recoñecer cada elemento da oración. CCL

GR1B4.5.1. Compara e clasifica diferentes tipos de oracións simples, e identifica e explica en cada caso as súas características. CCL

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.

CCL

GR1B4.7.1. Identifica as funcións das formas de infinitivo dentro da oración, comparando exemplos do seu uso. CCL

GR1B4.8.1. Recoñece, analiza e traduce correctamente as construcións de infinitivo concertado e non concertado, relacionándoas con construcións análogas noutras
linguas que coñece.

CCL

GR1B4.9.1. Identifica as funcións das formas de participio dentro da oración, comparando exemplos do seu uso. CCL

GR1B4.10.1.  Recoñece,  analiza e traduce correctamente  as construcións  de participio concertado e non concertado,  relacionándoas  con construcións  análogas
noutras linguas que coñece.

CCL

GR1B4.11.1. Identifica e relaciona elementos morfolóxicos da lingua grega para realizar a análise e a tradución de textos sinxelos. CCL

GR1B4.12.1. 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.

CCL

                                                                                          Bloque 5. Grecia: historia, cultura, arte e civilización

GR1B5.1.1. 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.

CD   CSC

CCEC

GR1B5.1.2. Pode elaborar eixes cronolóxicos nos que se representan fitos históricos relevantes, consultando ou non fontes de información. CD   CMCCT



Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

GR1B5.1.3. Distingue as etapas da historia de Grecia, explicando os seus trazos esenciais e as circunstancias que interveñen no paso de unhas a outras. CCEC

GR1B5.2.1. Describe os principais sistemas políticos da antiga Grecia e compáraos entre eles, establecendo semellanzas e diferenzas, e cos actuais. CSC

GR1B5.2.2. 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 actuais.

CSC

GR1B5.3.1. 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.

CSC

GR1B5.4.1. Identifica e describe formas de traballo e relaciónaas cos coñecementos científicos e técnicos da época, explicando a súa influencia no progreso da cultura
occidental.

CMCCT  CSC

CSIEE

GR1B5.4.2. 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.

CSC

GR1B5.5.1. 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.

CCL

CCEC

GR1B5.6.1. Identifica dentro do imaxinario mítico deuses, semideuses e heroes, e explica os principais aspectos que os diferencian. CCEC

GR1B5.6.2. 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.

CCEC

GR1B5.6.3. 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.

CCEC

GR1B5.7.1. Enumera e explica as principais características da relixión grega, póndoas en relación con outros aspectos básicos da cultura helénica e establecendo
comparacións con manifestacións relixiosas propias doutras culturas.

CCEC

GR1B5.8.1. Describe e analiza os aspectos relixiosos e culturais que sustentan os certames deportivos da antiga Grecia e a presenza ou ausencia destes nos seus
correlatos actuais.

CCEC

                                                                                                   Bloque 6. Textos

GR1B6.1.1. Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e sintáctica de textos de dificultade graduada para efectuar correctamente a súa tradución. CCL

GR1B6.2.1. Utiliza correctamente o dicionario para localizar o significado de palabras que entrañen dificultade, identificando entre varias acepcións o sentido máis
axeitado para a tradución do texto.

CCL



Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

GR1B6.2.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma global. CAA   CCL

GR1B6.3.1. Traduce do grego ao galego e/ou ao castelán frases e textos sinxelos. CCL

GR1B6.4.1. Utiliza os coñecementos adquiridos para facer comentarios dos textos. CAA   CCL

GR1B6.5.1. Compara estruturas gregas coas da lingua propia, e establece semellanzas e diferenzas. CCL

GR1B6.6.1. Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos propostos, localizando o tema principal e distinguindo as súas partes. CCL   CCEC

GR1B6.7.1. Mantén un sinxelo diálogo en grego sobre a base dun tema previamente acordado. CCL

GR1B6.8.1. Redacta frases sinxelas ou pequenos textos en grego sobre un tema proposto. CCL

                                                                                                 Bloque 7. Léxico

GR1B7.1.1. Deduce o significado de palabras gregas non estudadas a partir de palabras da súa propia lingua ou do contexto. CCL

GR1B7.1.2. Identifica e explica as palabras de maior frecuencia e os principais prefixos e sufixos, e tradúceos á propia lingua. CCL

GR1B7.1.3. Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, sinala e diferencia lexemas e afixos, e procura exemplos doutros termos nos que estean
presentes. 

CCL

GR1B7.2.1. Descompón os formantes das palabras e recoñece o significado dos elementos de orixe grega. CCL

GR1B7.3.1. Identifica os helenismos máis frecuentes do vocabulario común e explica o seu significado remitíndose aos étimos gregos orixinais. CCL

GR1B7.3.2. Identifica a etimoloxía e coñece o significado das palabras de léxico común da lingua propia. CCL

GR1B7.5.1. Relaciona distintas palabras da mesma familia etimolóxica ou semántica. CCL



GREGO II - 2º de BACH. 

Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Bloque 1. Lingua grega

GR2B1.1.1. Delimita ámbitos de influencia dos distintos dialectos, situando con precisión puntos xeográficos, cidades ou restos arqueolóxicos coñecidos pola súa
relevancia histórica.

CCL  CD

CCEC

GR2B1.2.1. 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.

CCL  CAA

GR2B1.3.1. Coñece a pronuncia da lingua grega moderna e utiliza algunhas palabras e expresións básicas. CCL

Bloque 2. Morfoloxía

GR2B2.1.1. 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.

CCL

GR2B2.2.1. Recoñece con seguridade e axudándose do dicionario calquera tipo de formas verbais, conxúgaas e sinala o seu equivalente en galego e/ou en castelán. CCL

GR2B2.2.1. Nomea e describe as categorías gramaticais, sinalando as características que as distinguen. CCL

GR2B2.4.1. Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, sinalando e diferenciando lexemas e afixos, e procura exemplos doutros termos nos que
estean presentes.

CCL

GR2B2.5.1. 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.

CCL

Bloque 3. Sintaxe

GR2B3.1.1. Recoñece os valores dos casos gregos e os usos dos pronomes en frases e textos propostos. CCL



Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

GR2B3.2.1. Recoñece os valores das preposicións e identifica os complementos circunstanciais. CCL

GR2B3.3.1. Coñece, identifica e traduce correctamente os usos modais propios da lingua grega. CCL

GR2B3.4.1. Recoñece e clasifica oracións e construcións sintácticas. CCL

GR2B3.5.1. Recoñece, clasifica, analiza e traduce correctamente os nexos subordinantes. CCL

GR2B3.6.1. Identifica formas non persoais do verbo en frases e textos, tradúceas correctamente e explica as súas funcións. CCL

GR2B3.6.2. Coñece, analiza e traduce correctamente as construcións de participio, relacionándoas con construcións análogas noutras linguas que coñeza. CCL

GR2B3.7.1. Recoñece, distingue e clasifica os tipos de oracións e as construcións sintácticas gregas, relacionándoas con construcións análogas noutras linguas que
coñeza.

CCL

GR2B3.7.2. 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.

CCL

Bloque 4. Literatura

GR2B4.1.1. Describe as características esenciais dos xéneros literarios gregos, e identifica e sinala a súa presenza nos textos propostos. CCL   CCEC

GR2B4.2.1. Realiza eixes cronolóxicos e sitúa neles autores, obras e outros aspectos relacionados coa literatura grega. CMCCT CCEC

GR2B4.2.2. Distingue o xénero literario ao que pertence un texto, as súas características e a súa estrutura. CCL

GR2B4.3.1. 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.

CCL  CCEC

GR2B4.4.1. Pode establecer relacións e paralelismos entre a literatura grega e a posterior. CCEC

GR2B4.5.1. Nomea autores representativos da literatura grega, encádraos no seu contexto cultural e cita e explica as súas obras máis coñecidas. CD  CCEC

Bloque 5. Textos

GR2B5.1.1. Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e sintáctica de textos gregos para efectuar correctamente a súa tradución. CCL

GR2B5.2.1. 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.

CCL   CD



Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

GR2B5.3.1. Aplica os coñecementos adquiridos para realizar comentario lingüístico, literario e histórico de textos. CCL CCEC

GR2B5.4.1. Identifica o contexto social, cultural e histórico dos textos propostos, partindo de referencias tomadas dos propios textos e asociándoas con coñecementos
adquiridos previamente.

CSC  CCEC

GR2B5.5.1. Recoñece e explica a partir de elementos formais o xénero e o propósito do texto. CCL

Bloque 6. Léxico

GR2B6.1.1. Identifica os helenismos máis frecuentes do vocabulario común e do léxico especializado, e explica o seu significado a partir dos étimos gregos orixinais. CCL

GR2B6.2.1. Deduce e explica o significado de palabras da propia lingua ou de outras, obxecto de estudo, a partir dos étimos gregos dos que proceden. CCL

GR2B6.3.1. Explica o significado de termos gregos mediante termos equivalentes en galego e en castelán. CCL

GR2B6.3.2. Deduce o significado de palabras gregas non estudadas a partir do contexto ou de palabras da súa lingua ou doutras que coñeza. CCL

GR2B6.4.1. Comprende e explica a relación entre termos pertencentes á mesma familia etimolóxica ou semántica. CCL

GR2B6.5.1. 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. CCL

GR2B6.6.1. Descompón palabras tomadas tanto do grego antigo como da lingua propia nos seus formantes, e explica o seu significado. CCL

GR2B6.6.2. 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. CCL



 CULTURA CLÁSICA - 3º de ESO

Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Bloque 1. Marco xeográfico 

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

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

Bloque 2. Historia

CCB2.2.1. Distingue con precisión as etapas da historia de Grecia e Roma, nomeando e situando no tempo os principais fitos asociados a cada unha delas. CSIEE CMCCT

CD   CSC

CCB2.2.3. Elabora eixes cronolóxicos en que se representen fitos históricos salientables, consultando ou non fontes de información. CD  CMCCT

CSC

CCB2.3.1. Explica a romanización de Hispania e Gallaecia, describindo as súas causas e delimitando as súas fases. CCEC  CAA

CSC  CCL

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 CSC CAA



Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

influencia na historia posterior do noso país. CCEC  CCL

Bloque 3. Mitoloxía

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

CD  CCEC

CCL

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

CCL

CCB3.2.2. Sinala semellanzas e diferenzas entre os mitos da antigüidade clásica e os pertencentes a outras culturas, comparando o seu tratamento na literatura ou na
tradición relixiosa.

CAA   CSC

CCEC  CD

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.

CCEC  CD

CCB3.3.1. Enumera e explica as principais características da relixión grega, póndoas en relación con outros aspectos básicos da cultura helénica e establecendo
comparacións con manifestacións relixiosas propias doutras culturas.

CSC  CMCCT

CCEC

CCB3.4.1. Distingue a relixión oficial de Roma dos cultos privados, e explica os trazos que lles son propios. CSC  CMCCT

CCEC

Bloque 4. Arte

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

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

CCEC  CMCCT
CD

CCB4.3.1. Recoñece esculturas gregas e romanas en imaxes, encádraas nun período histórico e identifica nelas motivos mitolóxicos, históricos ou culturais. CCEC  CMCCT
CD

CCB4.4.1.  Describe  as  características,  os  principais  elementos  e  a  función  das  grandes  obras  públicas  romanas,  explicando  e  ilustrando  con  exemplos  a  súa
importancia para o desenvolvemento do Imperio e a súa influencia en modelos urbanísticos posteriores.

CSC  CMCCT

CD CCEC

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

CAA   CD

CCEC CMCCT

Bloque 5. Sociedade e vida cotiá



Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

CCB5.1.1. Nomea os principais sistemas políticos da antigüidade clásica e describe, dentro de cada un, a forma de distribución e o exercicio do poder, as institucións, o
papel que estas desempeñan e os mecanismos de participación política.

CSC     CCL

CCB5.2.1. Describe a organización das sociedades grega e romana, explicando as características das clases sociais e os papeis asignados a cada unha, relacionando
estes aspectos cos valores cívicos da época e comparándoos cos actuais.

CSIEE

CSC  CCL

CCB5.3.1. Identifica e explica os papeis que desempeña dentro da familia cada un dos seus membros, identificando e explicando a través deles estereotipos culturais e
comparándoos cos actuais.

CSC

CCL

CCB5.4.1. Identifica e describe os tipos de vivenda, o modo de alimentación, os hábitos de hixiene e a vestimenta en Grecia e Roma. CD   CAA    CSC
CMCCT

CCL

CCB5.5.1. Describe as principais formas de lecer das sociedades grega e romana, analizando a súa finalidade, os grupos aos que van dirixidas e a súa función no
desenvolvemento da identidade social.

CSIEE  CAA

CSC  CCL

Bloque 6. Lingua e literatura

CCB6.1.1. Recoñece tipos de escritura, clasifícaos consonte súa natureza e a súa función, e describe os trazos que os distinguen. CD   CCEC

CCL

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. CAA

CCEC

CCL

CCB6.3.1. Explica a influencia dos alfabetos grego e latino na formación dos alfabetos actuais, e sinala nestes últimos a presenza de determinados elementos tomados
dos primeiros.

CD   CMCCT

CCEC   CCL

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.

CCL

CCEC

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

CSC   CD

CCL   CCA

CCB6.6.1. Recoñece e explica o significado dalgúns dos helenismos e latinismos máis frecuentes utilizados no léxico das linguas faladas en España e doutras linguas
modernas, e explica o seu significado a partir do termo de orixe.

CCL

CCA

CCB6.6.2. Explica o significado de palabras a partir da súa descomposición e da análise etimolóxica das súas partes. CCL  CCA



Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

CCB6.7.1. Identifica e diferencia con seguridade cultismos, semicultismos e termos patrimoniais, en relación co termo de orixe sen, necesidade de consultar dicionarios
nin outras fontes de información.

CCA

CCL

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

CCB6.8.1. Explica os procesos de evolución dalgúns termos desde o étimo latino ata os seus respectivos derivados nas linguas romances, describindo algúns dos
fenómenos fonéticos producidos e ilustrándoos con outros exemplos.

CCL   CCA

CCB6.8.2. Realiza evolucións do latín ao galego e ao castelán aplicando as regras fonéticas de evolución. CCA  CCL

CCB6.9.1. Explica a partir da súa etimoloxía termos de orixe grecolatina propios da linguaxe científico-técnica e sabe usalos con propiedade. CCL  CCA

Bloque 7. Pervivencia na actualidade

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. 

CCL

CAA

CCB7.2.1. Demostra a pervivencia da mitoloxía e os temas lendarios mediante exemplos de manifestacións artísticas contemporáneas nas que estes están presentes CAA  CCEC

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

CSC

B7.4.1. Utiliza as tecnoloxías da información e a comunicación para recabar información e realizar traballos de investigación acerca da pervivencia da civilización clásica
na nosa cultura.

CD

CA

LATÍN 4º ESO

Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances

LAB1.1.1. Sinala sobre un mapa o marco xeográfico no que se sitúa en distintos períodos a civilización romana, delimitando o seu ámbito de influencia e situando con precisión puntos
xeográficos, cidades ou restos arqueolóxicos coñecidos pola súa relevancia histórica.

CMCCT CCEC
CAA CD  CSC

LAB.1.2.1. Define o indoeuropeo e recoñece as linguas indoeuropeas e as súas familias, delimitando nun mapa a zona de orixe e as zonas de expansión. CD CAA  CMCCT



LAB.1.3.1. 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.

CSC  CAA  CD

LAB1.4.1. Identifica as linguas que se falan en España, diferenciando pola súa orixe as romances e as non romances, e delimita nun mapa as zonas onde se utilizan. CSC  CAA  CD

LAB.1.5.1. Identifica e diferencia palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos, en relación co termo de orixe. CCL  CAA

LAB.1.6.1. Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán aplicando as regras fonéticas de evolución. CCL  CAA

       Bloque 2. Sistema da lingua latina: elementos básicos

LAB2.1.1. Recoñece diferentes tipos de escritura e clasifícaos consonte a súa natureza e a súa función. CD  CCEC

LAB2.2.1. Explica a orixe do alfabeto de diferentes linguas partindo do abecedario latino, sinala as principais 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.

CAA  CD

LAB2.3.1. Le en voz alta textos latinos de certa extensión coa pronuncia correcta. CCL

                                                                                                     Bloque 3. Morfoloxía

LAB3.1.1. 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.

CMCCT  CCL

LAB3.2.1. Distingue palabras variables e invariables, explica os trazos que permiten identificalas e define criterios para clasificalas. CAA  CCL

LAB3.3.1. Define o concepto de declinación e conxugación. CAA  CCL

LAB3.4.1. Enuncia correctamente substantivos, adxectivos e pronomes en latín, distíngueos a partir do seu enunciado e clasifícaos segundo a súa categoría e a súa declinación. CD  CCL

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

LAB3.5.1. Identifica as conxugacións verbais latinas e clasifica os verbos segundo a súa conxugación a partir do seu enunciado. CAA  CCL

LAB3.5.2. Coñece e identifica as formas que compoñen o enunciado dos verbos de paradigmas regulares e recoñece a partir destas os modelos de conxugación. CCL  CAA

LAB3.6.1. 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.

CAA   CCL

LAB3.6.2. Cambia de voz as formas dos tempos verbais do presente, pretérito imperfecto, futuro imperfecto e pretérito perfecto de indicativo. CD  CCL



LAB3.6.3. Identifica formas non persoais do verbo, como o infinitivo de presente activo e o participio de perfecto. CAA  CCL

LAB3.6.4. Traduce correctamente ao galego e ao castelán diferentes formas verbais latinas. CCL

                                                                                Bloque 4. Sintaxe

LAB4.1.1. Analiza morfolóxica e sintacticamente frases e textos adaptados, identificando correctamente as categorías gramaticais presentes nas palabras con flexión e explicando as
funcións na oración.

CMCCT

LAB4.2.1. Enumera correctamente os nomes dos casos que existen na flexión nominal e pronominal latina, e explica as principais funcións que realizan dentro da oración. CAA  CCL

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

LAB4.3.1. Recoñece nos textos as regras e a concordancia latina, e redacta en lingua latina pequenas frases, onde practica o seu uso. CCL

LAB4.4.1. Compara e clasifica tipos de oracións simples, e identifica as súas características. CMCCT  CCA CCL

LAB4.5.1. Compara e clasifica tipos de oracións compostas, e diferénciaas das oracións simples. CAA CMCCT  CCL

LAB4.6.1. Recoñece, dentro de frases e textos sinxelos, as construcións de infinitivo e participio máis transparentes, e analízaas e tradúceas correctamente. CCL

                                                                              Bloque 5. Roma: historia, cultura e civilización

LAB5.1.1. Distingue as etapas da historia de Roma e explica os seus trazos esenciais e as circunstancias que interveñen no paso de unhas a outras. CSC  CSIEE  CD

LAB5.1.2. Sabe enmarcar determinados feitos históricos no período histórico correspondente. CAA  CCEC  CSC

LAB5.1.3. Pode elaborar eixes cronolóxicos nos que se representan fitos históricos salientables, consultando diferentes fontes de información. CD  CAA  CMCCT

LAB5.1.4. 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. CSC  CCEC  CCL

LAB5.2.1. Describe os trazos esenciais que caracterizan as sucesivas formas de organización do sistema político romano. CSIEE  CSC  CCL

LAB5.2.2. 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. CSIEE CSC  CCEC
CCL

LAB5.3.1. 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.

CSC  CCEC  CCL

LAB5.4.1. Identifica os principais deuses, semideuses e heroes da mitoloxía grecolatina, sinala os trazos que os caracterizan e establece relacións entre os deuses máis importantes. CCEC CCL  CD



LAB5.5.1. 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.

CAA CCEC  CD

LAB5.6.1. 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.

CD  CCEC  CSC
CCL  CSIEE
CAA

LAB5.7.1. 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.

CSC  CSIEE
CCL  CMCCT
CCEC

Bloque 6. Textos

LAB6.1.1. Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e sintáctica de frases de dificultade graduada e textos adaptados, para efectuar correctamente a súa tradución ou retroversión. CCL  CAA

LAB6.2.1. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma global, relacionando estruturas latinas con outras equivalentes nas linguas que coñece. CCL  CAA

LAB6.3.1. Utiliza correctamente os manuais e o dicionario, analizando a información que proporcionan, para traducir pequenos textos. CCL  CAA

LAB6.4.1. Realiza comentarios sobre determinados aspectos culturais presentes nos textos seleccionados, aplicando para iso os coñecementos adquiridos previamente nesta ou
noutras materias.

CCEC  CCL

LAB6.4.2. Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos propostos, localizando o tema principal e distinguindo as súas partes. CMCCT  CD  CCL

LAB6.5.1. Redacta frases sinxelas ou pequenos textos en latín sobre un tema proposto. CCL

LAB6.6.1. Mantén un sinxelo diálogo en latín sobre a base dun tema previamente acordado. CCL

Bloque 7. Léxico

LAB7.1.1. Deduce o significado de termos latinos non estudados, partindo do contexto ou de palabras da lingua propia. CAA
CCL

LAB7.1.2. Identifica e explica as palabras transparentes e de maior frecuencia. CD
CAA

LAB7.2.1. Identifica e explica os principais prefixos e sufixos, analizando o seu mantemento na propia lingua. CMCCT
CCL



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

LAB7.4.1. Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual e sabe empregalas no seu contexto axeitado, cando se expresa na súa propia lingua. CD
CSC
CCEC
CCL

LATÍN I



Estándares de aprendizaxe Competencias clave

Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances



Estándares de aprendizaxe Competencias clave

▪LA1B1.1.1. 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.

CMCCT CCEC

CSC

▪LA1B1.2.1. 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.
CD  CAA

▪LA1B1.3.1. 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.

CSC   CCEC

▪LA1B1.4.1. 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.

CSC   CCEC

▪LA1B1.5.1. 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.

CCL   CAA

CMCCT

▪LA1B1.5.2. 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.

CCL

▪LA1B1.5.3. 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.
CMCCT  CD

CCEC

▪LA1B1.6.1. 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.

CCL  CAA

                                                                                                         Bloque 2. Sistema de lengua latina. Elementos básicos

▪LAT1B2.1.1. Recoñece tipos de escritura e clasifícaos consonte a súa natureza e a súa función, e describe os trazos que distinguen uns dos outros.
CD  CCEC

▪LAT1B2.2.1. Explica a orixe do alfabeto latino, e a evolución e a adaptación dos signos do alfabeto grego.
CAA  CMCCT

▪LAT1B2.3.1. 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 relación coas linguas que os empregan.

CSC  CCL

CCEC

▪LAT1B2.4.1. Le con pronuncia e acentuación correctas textos latinos, identificando e reproducindo exemplos de diferentes tipos de pronuncia.
CCL

                                                                                                          Bloque 3. Morfoloxía



Estándares de aprendizaxe Competencias clave

▪LA1B3.1.1. 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.

CMCCT  CCL

▪LA1B3.2.1. Distingue palabras variables e invariables, explica os trazos que permiten identificalas e define criterios para clasificalas.
CAA  CCL

▪LA1B3.3.1. 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

CAA  CCL

CD

▪LA1B3.4.1. 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.

CCL

▪LA1B3.4.2. Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra o paradigma de flexión correspondente.
CCL

▪LA1B3.5.1. Clasifica verbos segundo a súa conxugación partindo do seu enunciado e describe os trazos polos que se recoñecen os modelos de flexión verbal.
CAA  CCL

▪LA1B3.5.2. Coñece e identifica as formas que compoñen o enunciado dos verbos de paradigmas regulares e recoñece a partir destas os modelos de conxugación.
CCL

▪LA1B3.5.3. Conxuga os tempos verbais máis frecuentes en voz activa e pasiva, aplicando correctamente os paradigmas correspondentes.
CCL

▪LA1B3.6.1. Explica o uso dos temas verbais latinos, identificando correctamente as formas derivadas de cada un.
CAA   CCL

▪LA1B3.6.2. Cambia de voz as formas verbais identificando e manexando con seguridade os formantes que expresan este accidente verbal.
CD    CCL

▪LA1B3.7.1. Distingue formas persoais e non persoais dos verbos, explica os trazos que permiten identificalas e define criterios para clasificalas.
CAA  CCL

▪LA1B3.8.1. 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.

CCL   CAA 

Bloque 4. Sintaxe

▪LA1B4.1.1. 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.

CMCCT  CCL



Estándares de aprendizaxe Competencias clave

▪LA1B4.2.1. 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.

CAA  CCL

▪LA1B4.3.1. Recoñece nos textos as regras e a concordancia latina, e redacta en lingua latina pequenas frases, onde practica o seu uso.
CCL

▪LA1B4.4.1. Compara e clasifica tipos de oracións simples, e identifica e explica en cada caso as súas características.
CMCCT   CCL

▪LA1B4.5.1. 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.

CAA   CCL

▪LA1B4.6.1. Identifica as funcións que realizan as formas non persoais (infinitivo e participio) dentro da oración e compara exemplos do seu uso.
CAA  CCL

▪LA1B4.7.1. Recoñece, analiza e traduce correctamente as construcións de infinitivo e participio máis frecuentes, en relación con construcións análogas noutras linguas
que coñece.

CCL

Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte e civilización

▪LA1B5.1.1. 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

CCEC  CCL

CSC

▪LA1B5.1.2. Distingue as etapas da historia de Roma, explicando os seus trazos esenciais e as circunstancias que interveñen no paso de unhas a outras.
CSC  CSIEE

CCEC

▪LA1B5.1.3.  Sabe  enmarcar  determinados  feitos  históricos  na  civilización  e  no  período  histórico  correspondente,  ponos  en  contexto  e  relaciónaos  con  outras
circunstancias contemporáneas.

CAA  CSC

▪LA1B5.1.4. Pode elaborar eixes cronolóxicos nos que se representan fitos históricos salientables, consultando diferentes fontes de información
CD  CMCCT

▪LA1B5.1.5. Describe os principais fitos históricos e os aspectos máis significativos da civilización latina, e analiza a súa influencia no devir histórico posterior.
CSC  CSIEE

CCL

▪LA1B5.2.1. Explica a romanización de Hispania e da Gallaecia, describe as súas causas e delimita as súas fases.
CMCCT  CCL

 CSC  CCEC

▪LA1B5.2.2. 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.

CSC CD

CCL



Estándares de aprendizaxe Competencias clave

▪LA1B5.3.1. 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.

CAA  CMCCT

CD   CCEC

▪LA1B5.4.1. Describe os elementos que caracterizan as sucesivas formas de organización do sistema político romano.
CSIEE CSC

▪LA1B5.4.2.  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.

CSIEE  CD

CSC  CCL

▪LA1B5.5.1. 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.

CCEC  CD

▪LA1B5.5.2. Identifica deuses, semideuses e heroes dentro do imaxinario mítico, e explica os principais aspectos que diferencian uns dos outros.
CCEC  CD

CCL

▪LA1B5.6.1. 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.

CCEC  CCL

CSC  CSIEE

▪LA1B5.6.2. 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.

CAA  CCEC

CCL

▪LA1B5.7.1.  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.

CSC  CMCCT

CCL  CCEC

▪LA1B5.8.1. Describe as principais manifestacións escultóricas e pictóricas da arte romana, identificando a partir de elementos concretos o seu estilo e a súa cronoloxía
aproximada.

CCEC  CD

▪LA1B5.9.1.  Describe  as características,  os principais  elementos  e  a  función  das  grandes  obras  públicas  romanas,  explicando e  ilustrando con exemplos  a  súa
importancia para o desenvolvemento do Imperio e a súa influencia en modelos urbanísticos posteriores.

CD  CSC

CMCCT

▪LA1B5.9.2. 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.

CMCCT  CD

CAA

▪LA1B5.10.1. Enumera os elementos que compoñen a estrutura do exército romano e explica o seu funcionamento, atendendo á súa evolución ao longo dos períodos
históricos

CSC   CMCCT



Estándares de aprendizaxe Competencias clave

Bloque 6. Textos

▪LA1B6.1.1.  Utiliza  adecuadamente  a análise  fonética,  morfolóxica,  sintáctica  e semántica  de textos  de dificultade graduada,  para  efectuar  correctamente  a  súa
tradución ou retroversión. 

CCL  CAA

▪LA1B6.2.1. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de xeito global, relacionando estruturas latinas con outras equivalentes nas linguas que coñece.
CAA  CCL

▪LA1B6.3.1.  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.

CAA  CCL

▪LA1B6.4.1. 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.

CSC  CCEC

CAA

▪LA1B6.4.2. Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos propostos, localizando o tema principal e distinguindo as súas partes.
CMCCT  CCL

▪LA1B6.5.1. Redacta frases sinxelas ou pequenos textos en latín sobre un tema proposto.
CCL

▪LA1B6.6.1. Mantén un sinxelo diálogo en latín sobre a base dun tema previamente acordado.
CCL

Bloque 7. Léxico

▪LA1B7.1.1. Deduce o significado de termos latinos non estudados partindo do contexto ou de palabras da lingua propia ou doutras que coñece.
CAA  CCL

▪LA1B7.1.2. Identifica e explica as palabras transparentes e de maior frecuencia.
CD  CCL

▪LA1B7.2.1. Identifica e explica os principais prefixos e sufixos, analizando o seu mantemento na propia lingua.
CMCCT   CCL

▪LAT1B7.3.1. Deduce o significado das palabras das linguas de España a partir dos étimos latinos.
CAA  CCL

▪LA1B7.4.1. Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común da lingua propia e explica a partir desta o seu significado.
CCL

▪LA1B7.4.2. Relaciona palabras da mesma familia etimolóxica ou semántica.
CAA  CD

CCL



Estándares de aprendizaxe Competencias clave

▪LA1B7.5.1. Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual e sabe empregalas no seu contexto adecuado cando se expresa na súa propia lingua.
CCL

LATÍN II



Estándares de aprendizaxe Competencias clave

Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances

▪ LA2B1.1.1. Recoñece e distingue a partir do étimo latino termos patrimoniais, semicultismos e cultismos, e explica as evolucións que se producen nun e noutro caso.
CCL  CAA
CCEC

▪ LA2B1.2.1. 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.

CCL CMCCT  CCEC

▪ LA2B1.2.2. 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.
CD   CCL
CAA

                                                                                                   Bloque 2. Morfoloxía

▪ LA2B2.1.1. Nomea e describe as categorías, e sinala os trazos que as distinguen.
CAA  CCL

▪ LA2B2.2.1. Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, diferenciando lexemas e morfemas, e procurando exemplos noutros termos nos que estean presentes.
CMCCT   CCL

▪ LA2B2.3.1. Analiza morfoloxicamente palabras presentes nun texto latino, identifica correctamente os seus formantes e sinala o seu enunciado. 
CMCCT  CCL

▪ LA2B2.4.1. 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.
CD  CCL
CAA

▪ LA2B2.4.2. Aplica os seus coñecementos da morfoloxía nominal e pronominal latina para realizar traducións e retroversións, axudándose do dicionario.
CCL  CAA

▪ LA2B2.5.1. Identifica con seguridade e axudándose co dicionario calquera tipo de formas verbais, conxúgaas e sinala o seu equivalente en galego e en castelán
CD CAA  CCL

▪ LA2B2.5.2. Aplica os seus coñecementos da morfoloxía verbal latina para realizar traducións e retroversións, axudándose do dicionario.
CCL  CAA
CD

                                                                                    Bloque 3. Sintaxe

▪ LA2B3.1.1. Utiliza axeitadamente a análise da sintaxe nominal e pronominal dun texto para efectuar correctamente a súa tradución. 
CCL  CAA

▪ LA2B3.2.1. Recoñece, distingue e clasifica os tipos de oracións e as construcións sintácticas latinas, e relaciónaas con construcións análogas existentes noutras linguas que coñeza.
CCL  CAA



Estándares de aprendizaxe Competencias clave

▪ LA2B3.3.1. 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.

CCL  CAA

▪ LA2B3.4.1.  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.

CAA  CCL

▪ LA2B3.5.1. Identifica formas non persoais do verbo en frases e textos, tradúceas correctamente e explica as súas funcións.
CCL  CAA

                                                                             Bloque 4. Literatura latina

▪ LA2B4.1.1. Nomea os aspectos máis salientables referentes á transmisión dos textos clásicos ao longo do tempo.
CCEC CMCCT

▪ LA2B4.2.1. Describe as características esenciais dos xéneros literarios latinos, e identifica e sinala a súa presenza en textos propostos.
CAA   CCL  CCEC

▪ LA2B4.3.1. Realiza eixes cronolóxicos e sitúa neles autores, obras e outros aspectos relacionados coa literatura latina.
CMCCT  CCEC

▪ LA2B4.3.2. Nomea autores representativos da literatura latina, encádraos no seu contexto cultural, e cita e explica as súas obras máis coñecidas.
CD  CCL

▪ LA2B4.4.1. 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. 

CCL  CSC  CCEC

▪ LA2B4.5.1. 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.
CSC CD  CCL

▪ LA2B4.5.2. 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.

CSC  CD   CCL

                                                                           Bloque 5. Textos

▪ LA2B5.1.1. Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e sintáctica de textos latinos para efectuar correctamente a súa tradución.
CCL  CAA

▪ LA2B5.2.1. 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.

CD  CAA  CCL



Estándares de aprendizaxe Competencias clave

▪ LA2B5.3.1. Aplica os coñecementos adquiridos para realizar comentarios lingüísticos, históricos e literarios de textos.
 CAA CSC
CCEC  CCL

▪ LA2B5.4.1.  Identifica  o  contexto  social,  cultural  e  histórico  dos  textos  propostos  partindo  de  referencias  tomadas  dos  propios  textos  e  asociándoas  con coñecementos  adquiridos
previamente.

CSC  CCEC  CCL

▪ LA2B5.5.1. Recoñece e explica a partir de elementos formais o xénero e o propósito do texto.
CCL  CCEC

                                                                         Bloque 6. Léxico

▪ LA2B6.1.1. Identifica e explica termos do léxico literario, científico e filosófico, e tradúceos correctamente ao galego e ao castelán. 
CCL CMCCT  CD

▪ LA2B6.2.1. 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.
CAA  CCL  CD

▪ LA2B6.2.2. Identifica a etimoloxía e coñece o significado de palabras de léxico común e especializado do galego e do castelán.
CD  CCL

▪ LA2B6.3.1. 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.

CMCCT CSC
CD  CCEC  CCL

▪ LA2B6.4.1. 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.

CCL  CCEC

3. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS



3.1. OBXECTIVOS XERAIS DO BACHARELATO

O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 
a) 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. 

b) 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. 

c) 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. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio 
de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 
f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 
h) 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. 
i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 
l) 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. 

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

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e enriquecemento cultural. 
ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 
o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 
p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo 

globalizado.
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3.2. OBXECTIVOS XERAIS DA ESO
 

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

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e de equipo como condición necesaria para a aplicación efectiva 
das tarefas de aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.

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

d) Reforzar as súas habilidades emocionais en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións cos outros, e rexeitar a violencia, os 
prexuízos de calquera tipo, comportamento sexista e resolver conflitos pacificamente.

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, de forma crítica, adquirir novos coñecementos. Adquirir unha 
preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente de información e comunicación.

f) Considerar o coñecemento científico como un coñecemento integrado, estructurado en diferentes disciplinas, e coñecer e aplicar métodos 
para identificar problemas nas diversas áreas do coñecemento e experiencia.

g) Para desenvolver o espírito emprendedor e auto-confianza, participación, sentido crítico, a iniciativa persoal ea capacidade de aprender a 
aprender, planificar, tomar decisións e asumir a responsabilidade.

h) Comprender e correctamente expresar, oralmente e por escrito no idioma inglés e, se houber, na lingua oficial da Comunidade Autónoma, 
textos e mensaxes complexas, e comezar a aprender, ler e estudar literatura.

 j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propia e outros, así como o patrimonio artístico e cultural.
k) Coñecer e aceptar o funcionamento do corpo e dos outros, respectando as diferenzas, consolidar hábitos e coidados de saúde corpo e 

incorporar a educación física ea práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da 
sexualidade en toda a súa diversidade. Avaliar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos eo 
medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e mellora.

l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe de diferentes formas de arte e prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática.

3.3. OBXECTIVOS DE GREGO I

A materia de Grego concíbese como unha introdución xeral á lingua grega antiga a fin de permitir ao alumno acceder directamente a algúns 
dos textos orixinais máis importantes da tradición literaria helénica, a través dos cales chegou ata nós unha boa parte do denominado legado clásico.
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A lingua será o vehículo privilexiado de acceso aos contidos culturais, literarios, relixiosos, históricos, etc., polo que na súa aprendizaxe se considerará
prioritario non só a morfoloxía, senón tamén a formación e derivación de palabras, a sintaxe e o léxico.

O estudo da lingua grega e os seus textos permitirá, ademais, iniciarse nun coñecemento directo do pensamento e a cultura grega antiga, que
constitúen a base da civilización occidental. Non se trata, pois soamente de que o alumnado aprenda grego, senón de que sexa así máis consciente
das raíces históricas da súa propia lingua e cultura.

3.4.  OBXECTIVOS DE GREGO II

O Grego contribuirá como resultado dos procesos da aprendizaxe á consecución das capacidades enunciadas nos seguintes obxectivos 
xerais: 

Coñecer e utilizar os elementos morfolóxicos, sintácticos e léxicos básicos da lengua grega, para iniciarse na comprensión, interpretación e na 
tradución de textos de dificultade progresiva. Reflexionar sobre o léxico de orixe grega presente na linguaxe cotiá e na terminología científica, 
indentificando étimos, prefixos e sufixos gregos que axuden a unha mellor comprensión das línguas modernas. 

Ler textos gregos, tanto orixinais como adaptados ou traducidos, realizando unha lectura comprensiva e crítica, distinguindo as características
principias e o xénero literario a que pertencen. 

Coñecer, na medida do posible, as máis importantes manifestacións culturais da Grecia antiga e recoñecer e valorar a súa contribución e
continuidade ao longo da historia no mundo actual. 

Utilizar  de  maneira  crítica  as  fontes  de  información  variadas,  obtendo  delas  datos  relevantes  para  o  coñecemento  da  lingua  e  cultura
estudadas.

3.5. OBXECTIVOS DE CULTURA CLÁSICA

A materia de Cultura Clásica ten como finalidade facilitar ao alumnado un primeiro achegamento xeral ao estudo das civilizacións grega e
latina nos ámbitos literario, artístico, filosófico, científico e lingüístico, co obxecto de que, a partir do seu estudo, poida tomar conciencia da pervivencia,
influencia e presenza de moitos destes aspectos na cultura occidental, mellorando deste modo a súa comprensión do que constitúe a súa identidade
cultural e das diversas manifestacións que a definen utilizando diversos medios de expresión e representación.

3.6 OBXECTIVOS DE LATÍN 4ºESO

A materia de Latín na etapa da ESO ten como principal finalidade introducir o alumnado no coñecemento dos aspectos esenciais da lingua e
da cultura latinas, facendo fincapé ao mesmo tempo no papel que estas desempeñan en tanto que orixe e fundamento das linguas romances e da 
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cultura occidental, o que coñecemos como herdanza clásica. 

3.7. OBXECTIVOS DE LATÍN I

Partindo da mesma idea da ESO, no currículo básico para bacharelato, perséguese un estudo máis en profundidade da lingua, xa que, ben
pola súa estrutura interna de funcionamento, ben polo seu caudal léxico, está moi presente nas linguas utilizadas e estudadas polos alumnos e as
alumnas. 

O estudo do latín como lingua flexiva proporciona mediante a comparación unha sólida base científica para o estudo e o perfeccionamento
progresivo no manexo doutras linguas.

O idioma latino, logo de adquiridos uns mínimos coñecementos sobre os seus mecanismos morfosintácticos e o seu léxico, permite entender
as linguas romances como resultado dunha evolución e atopar paralelismos entre elas que axuden no seu estudo.

O estudo da orixe e a evolución do latín ás linguas romances proporciónalle ao alumnado os instrumentos necesarios para comprender e
analizar os procesos de cambios fonéticos, morfosintácticos e semánticos que deron lugar aos procedementos que rexen hoxe as súas linguas, e
axuda a incrementar de xeito notable o seu léxico. A reflexión sobre o léxico coñecido, a adquisición de novas palabras e a comprensión das estruturas
da lingua latina interveñen de xeito notable no uso máis eficaz da lingua propia como instrumento de aprendizaxe, comunicación e interpretación da
realidade. 

O estudo da herdanza clásica, obxecto desta materia, non só está presente na lingua latina, pois abordará tamén os diferentes aspectos que
se inclúen no que coñecemos como civilización latina, berce da Europa actual. Ademais da descrición do seu marco xeográfico e do estudo dos
principais fitos históricos, haberá lugar tamén para unha análise das súas estruturas socio-políticas, da súa vida cotiá, e manifestacións culturais como
os espectáculos públicos ou as súas creacións literarias e artísticas, a enxeñaría e o urbanismo, a mitoloxía e a relixión.

Partindo desta perspectiva, o estudo da materia organízase en bloques que, con lixeiros matices, se repiten en todos os cursos. 
Os devanditos bloques refírense tanto a cuestións lingüísticas como a temas culturais, tendo en conta que ambos os dous aspectos constitúen

dúas facetas inseparables e complementarias para o estudo da civilización romana, sen as que non é posible apreciar a importancia do legado latino
na súa verdadeira dimensión. 

3.8. OBXECTIVOS DE LATÍN II

Partindo da mesma idea da ESO, no currículo básico para bacharelato, perséguese un estudo máis en profundidade da lingua, xa que, ben
pola súa estrutura interna de funcionamento, ben polo seu caudal léxico, está moi presente nas linguas utilizadas e estudadas polos alumnos e as
alumnas. 
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O estudo do latín como lingua flexiva proporciona mediante a comparación unha sólida base científica para o estudo e o perfeccionamento
progresivo no manexo doutras linguas.

O idioma latino, logo de adquiridos uns mínimos coñecementos sobre os seus mecanismos morfosintácticos e o seu léxico, permite entender
as linguas romances como resultado dunha evolución e atopar paralelismos entre elas que axuden no seu estudo.

O estudo da orixe e a evolución do latín ás linguas romances proporciónalle ao alumnado os instrumentos necesarios para comprender e
analizar os procesos de cambios fonéticos, morfosintácticos e semánticos que deron lugar aos procedementos que rexen hoxe as súas linguas, e
axuda a incrementar de xeito notable o seu léxico. A reflexión sobre o léxico coñecido, a adquisición de novas palabras e a comprensión das estruturas
da lingua latina interveñen de xeito notable no uso máis eficaz da lingua propia como instrumento de aprendizaxe, comunicación e interpretación da
realidade. 

O estudo da herdanza clásica, obxecto desta materia, non só está presente na lingua latina, pois abordará tamén os diferentes aspectos que
se inclúen no que coñecemos como civilización latina, berce da Europa actual. Ademais da descrición do seu marco xeográfico e do estudo dos
principais fitos históricos, haberá lugar tamén para unha análise das súas estruturas socio-políticas, da súa vida cotiá, e manifestacións culturais como
os espectáculos públicos ou as súas creacións literarias e artísticas, a enxeñaría e o urbanismo, a mitoloxía e a relixión.
Partindo desta perspectiva, o estudo da materia organízase en bloques que, con lixeiros matices, se repiten en todos os cursos. 
Os devanditos bloques refírense tanto a cuestións lingüísticas como a temas culturais, tendo en conta que ambos os dous aspectos constitúen dúas
facetas inseparables e complementarias para o estudo da civilización romana, sen as que non é posible apreciar a importancia do legado latino na súa
verdadeira dimensión. 
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4. TEMPORALIZACIÓN. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.

GREGO I

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAXE

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN TEMPORALIZAC.

1ª 
A
V.

2º 
A
V.

3ª 
A
V.

PROCED.E INSTR DE AVALIACIÓN

GR1B1.1.1. Localiza facilmente nun mapa o marco xeográfico en que ten lugar o nacemento da lingua grega
e a súa expansión.

x Pr. Observación do traballo na aula. Elaboración de mapa.
In. Rexistro no caderno de clase. Traballo 
realizado.

GR1B1.2.1. Explica a orixe da lingua grega e a relación coas outras linguas da familia indoeuropea. x Pr. Interrogación ao alumnado. Proba 
escrita.
In. Proba realizada.

GR1B1.2.2. Enumera  e  localiza  nun  mapa  con  precisión  as  principais  ramas  da  familia  das  linguas
indoeuropeas.

x Pr. Observacion do traballo na aula. 
Elaboración de mapa.
In. Rexistro no caderno de clase. Traballo 
realizado

GR1B1.3.1. Explica claramente o concepto de familia lingüística. x Pr. Observación do traballo na aula. Proba
oral.
 In.. Rexistro no caderno de clase

GR1B1.3.2.. Define suficientemente o concepto de indoeuropeo e explica o proceso de creación do termo. x Pr. Interrogación ao alumnado. Proba 
escrita.
In. Proba realizada

GR1B1.4.1.  Establece a filiación da maioría das linguas de Europa delimitando nun mapa a zona de orixe e
zonas de expansión.

x Pr. Observacion do traballo na aula. 
Elaboración de mapa.
In. Rexistro no caderno de clase.

GR1B1.5.1. Coñece suficientemente as etapas da evolución da lingua grega, desde o micénico ata o grego
moderno.

x Pr. Proba escrita. 
In. Proba realizada.

GR1B1.6.1.  Identifica claramente  a escritura Lineal B como un silabario, e a evolución dos caracteres do
alfabeto.

x Pr. Observación do traballo na aula. Proba
oral. 
In.. Rexistro no caderno de clase

GR1B1.7.1. Coñece suficientemente a pronuncia da lingua grega moderna e utiliza algunhas palabras e
expresións básicas.

x x x Pr. Observación do traballo na aula. Proba
oral. Interrogación ao alumnado. In. 
Rexistro no caderno de clase

GR1B1.8.1. Sitúa nun mapa as diversas variedades dialectais da lingua grega con bastante precisión x Pr. Observacion do traballo na aula. 
Elaboración de mapa.
In. Rexistro no caderno de clase.

GR1B2.1.1. Recoñece ben  os diferentes tipos de escritura segundo a súa orixe e tipoloxía e describindo os
trazos que distinguen a uns doutros.

x Pr. Observación do traballo do alumno. 
Imaxes 
In. Rexistro no caderno de clase.



GR1B2.3.1. Identifica e nomea correctamente os caracteres que forman o alfabeto grego,  na súa forma
minúscula e maiúscula, e escríbeos e leos correctamente.

x Pr. Interrogación ao alumnado. Proba 
escrita.
In. Rexistro no caderno de clase. Proba 
realizada.

GR1B2.4.1. Sitúa bastante ben  todos os fonemas da lingua grega no cadro clasificatorio dos fonemas e
sabe describilos desde o punto e o modo de articulación.

x Pr. Observacion do traballo do alumnado. 
Interpretación do cadro.
 In. Rexistro no caderno de clase.

GR1B2.5.1. Coñece suficientemente as normas de transcrición e aplícaas con corrección na transcrición de
termos gregos ao galego e ao castelán.

x Pr. Proba escrita. 
In. Proba realizada.

GR1B2.6.1. Coñece suficientemente o valor e colocación dos acentos, espíritos e demais signos diacríticos
e de puntuación.

x Pr. Observacion do traballo na aula. 
In. Rexistro no caderno de clase.

GR1B3.1.1.  Distingue perfectamnete unha lingua flexiva doutra non flexiva. x Pr. Observación do traballo na aula. Proba
oral. 
In.. Rexistro no caderno de clase

GR1B3.2.1. Distingue  perfectamente  palabras  variables  e  invariables,  explica  as  características  que
permiten identificalas e define criterios para clasificalas.

x Pr. Observación do traballo na aula. Proba
oral. 
In. Rexistro no caderno de clase

GR1B3.3.1.  Identifica e distingue suficientemente en palabras propostas os seus formantes, sinalando e
diferenciando  lexemas  e  afixos,  e  buscando  exemplos  doutros  termos  nos  que  estean
presentes.

x Pr. Observación do traballo na aula. Proba
oral. 
In. Rexistro no caderno de clase

GR1B3.4.1.  Enuncia a miúdo correctamente diversos tipos de palabras en grego, distinguíndoos a partir do
seu enunciado e clasificándoos segundo a súa categoría e declinación.

x Pr. Observación do traballo na aula. Proba
oral. 
In.. Rexistro no caderno de clase

GR1B3.5.1.  Declina case sen fallos palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para
cada palabra o paradigma de flexión correspondente.

x x x Pr. Traballo individual na clase e na casa. 
Proba escrita In. Rexistro no caderno de 
clase. Proba realizada.

GR1B3.5.2. Analiza  bastante  ben  desde  o  punto  de  vista  morfolóxico  substantivos,  adxectivos,
determinantes  e sintagmas  de concordancia,  e tradúceos  correctamente  ao galego  e/ou ao
castelán.

x x x Pr. Traballo individual na clase e na casa. 
Proba escrita In. Rexistro no caderno de 
clase. Proba realizada.

GR1B3.6.1.  Declina e/ou conxuga bastante correctamente palabras propostas segundo a súa categoría. x x x Pr. Traballo individual na clase e na casa. 
Proba escrita In. Rexistro no caderno de 
clase. Proba realizada.

GR1B3.6.2. Clasifica verbos segundo o seu tema, e describe os trazos polos que se recoñecen os modelos 
de flexión verbal.

x Pr. Observación do traballo na aula. Proba
oral. 
In.. Rexistro no caderno de clase

GR1B3.6.3 Explica o uso dos temas verbais gregos e identifica correctamente as formas derivadas de cada
un deles, suficientemente

x Pr. Observación do traballo na aula. Proba
oral. 
In.. Rexistro no caderno de clase

GR1B3.6.4 Conxuga  bastante  ben  os  tempos  verbais  en  voz  activa  e  medio  pasiva,  aplicando
correctamente os paradigmas correspondentes.

x x x Pr. Traballo individual na clase e na casa. 
Proba escrita In. Rexistro no caderno de 
clase. Proba realizada.

GR1B3.6.5. Analiza bastante ben morfoloxicamente e traduce ao galego e/ou ao castelán diferentes formas x x x Pr. Traballo individual na clase e na casa. 



verbais gregas, e compara o seu uso en ambas as linguas. Proba escrita 
In. Proba realizada.

GR1B3.6.6. Cambia  de voz  as  formas  verbais  identificando  e  manexando  con  suficiente  seguridade  os
formantes que expresan xeste accidente verbal.

x Pr. Observación do traballo na aula. Proba
oral. 
In. Rexistro no caderno de clase.

GR1B3.7.1. Distingue moi ben formas persoais e non persoais dos verbos, explica os trazos que permiten
identificalas e define criterios para as clasificar.

x x Pr. Observación traballo na aula. Proba 
escrita.
 In. Rexistro no caderno de clase. Proba 
realizada

GR1B4.1.1. 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.

x x x Pr. Traballo individual na clase e na casa. 
Proba escrita. In. Rexistro no caderno de 
clase. Proba realizada.

GR1B4.2.1. Enumera a miúdo 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.

x Pr. Proba oral. In. Rexistro no caderno de 
clase

GR1B4.3.1. Coñece e aplica con soltura a concordancia entre nomes e determinantes nominais, así como
entre verbos e suxeitos.

x Pr. Proba escrita 
In. Rexistro no caderno de clase. Proba 
realizada.

GR1B4.4.1. Analiza con frecuencia correctamente casos e funcións para poder recoñecer cada elemento da
oración.

x Pr. Observación do traballo na aula. Proba
escrita 
In. Rexistro no caderno de clase. Proba 
realizada.

GR1B4.5.1. Compara e clasifica diferentes tipos de oracións simples, e identifica e explica en cada caso as
súas características 

x Pr. Observación do traballo na aula.
 In. Rexistro no caderno de clase

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.

x Pr. Observación do traballo na aula. Proba
oral. 
In. Rexistro no caderno de clase.

GR1B4.7.1. Identifica as funcións das formas de infinitivo dentro da oración, comparando exemplos do seu
uso.

x x Pr. Proba escrita. 
In. Proba realizada.

GR1B4.8.1. Recoñece,  analiza  e  traduce  correctamente  a  nivel  básico  as  construcións  de  infinitivo
concertado e non concertado, relacionándoas con construcións análogas noutras linguas que
coñece.

x Pr. Proba escrita. 
In. Proba realizada.

GR1B4.9.1.  Identifica as funcións das formas de participio dentro da oración, comparando exemplos do seu
uso.

x Pr. Observación do traballo na aula. Proba
oral. 
In. Rexistro no caderno de clase.

GR1B4.10.1. Recoñece,  analiza  e  traduce  correctamente  as  construcións  de participio  concertado  e  non
concertado, relacionándoas con construcións análogas noutras linguas que coñece.

x Pr. Observación do traballo na aula. Proba
oral. 
In. Rexistro no caderno de clase.

GR1B4.11.1. Identifica  e  relaciona  elementos  morfolóxicos  da  lingua  grega  para  realizar  a  análise  e  a
tradución de textos sinxelos.

x x x Pr. Proba escrita.
 In. Proba realizada

GR1B4.12.1. Identifica na análise de frases e textos de dificultade graduada elementos sintácticos propios da x x x Pr. Proba escrita. 
In. Proba realizada



lingua grega, relacionándoos para traducilos cos seus equivalentes en galego e/ou en castelán.

GR1B5.1.2. Pode  elaborar  eixes  cronolóxicos  nos  que  se  representan  fitos  históricos  relevantes,
consultando ou non fontes de información.

x Pr. Elaboración e explicación de esquema.
In. Rexistro no caderno de clase

GR1B5.1.3.  Distingue  as  etapas  da  historia  de  Grecia,  explicando  os  seus  trazos  esenciais  e  as
circunstancias que interveñen no paso de unhas a outras de xeito claro

x Pr. Proba escrita. 
In. Proba realizada

GR1B5.2.1. Describe os principais sistemas políticos da antiga Grecia e compáraos entre eles, establecendo
semellanzas e diferenzas, e cos actuais.

x Pr. Elaboración e explicación de esquema.
In. Rexistro no caderno de clase

GR1B5.2.2. 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 actuais.

x Pr. Elaboración e explicación de esquema.
In. Rexistro no caderno de clase

GR1B5.3.1. dentifica 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.

x Pr. Elaboración e explicación de esquema.
In. Rexistro no caderno de clase

GR1B5.4.1. Identifica e describe formas de traballo e relaciónaas cos coñecementos científicos e técnicos da
época, explicando a súa influencia no progreso da cultura occidental.

x Pr. Elaboración e explicación de esquema.
In. Rexistro no caderno de clase

GR1B5.4.2. 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.

x Pr. Elaboración e explicación de esquema.
In. Rexistro no caderno de clase

GR1B5.5.1. 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.

x x x Pr. Proba escrita.
In. Proba realizada

GR1B5.6.1. Identifica  dentro  do  imaxinario  mítico  deuses,  semideuses  e heroes,  e explica  os principais
aspectos que os diferencian.

x x x Pr. Proba escrita.
In. Proba realizada

GR1B5.6.2.  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.

x x x Pr. Elaboración de presentacións. Traballo
en grupo.
In. Rexistro no caderno de clase.

GR1B5.6.3. 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.

x x x Pr. Elaboración de presentacións. Traballo
en grupo.
In. Rexistro no caderno de clase.

GR1B5.7.1. Enumera  e  explica  as  principais  características  da relixión  grega,  póndoas  en  relación  con
outros aspectos básicos da cultura helénica e establecendo comparacións con manifestacións
relixiosas propias doutras culturas.

x Pr. Proba escrita.
In. Proba realizada

GR1B5.8.1. Describe e analiza os aspectos relixiosos e culturais que sustentan os certames deportivos da
antiga Grecia e a presenza ou ausencia destes nos seus correlatos actuais.

x Pr. Proba escrita.
In. Proba realizada

GR1B6.1.1. Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e sintáctica de textos de dificultade graduada para
efectuar correctamente a súa tradución.

x x Pr. Proba escrita.
In. Proba realizada

GR1B6.2.1. Utiliza  correctamente  o  dicionario  para  localizar  o  significado  de  palabras  que  entrañen
dificultade,  identificando entre varias acepcións o sentido máis axeitado para a tradución do
texto.

x x Pr. Observación diaria na aula. In. 
Rexistro no caderno de clase



GR1B6.2.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma global. x x x Pr. Observación diaria na aula . In. 
Rexistro no caderno de clase

GR1B6.3.1. Traduce do grego ao galego e/ou ao castelán frases e textos sinxelos. x x x Pr. Proba escrita.
In. Proba realizada

GR1B6.4.1. Utiliza os coñecementos adquiridos para facer comentarios dos textos. x Pr. Observación na aula 
In. Rexistro no caderno de clase

GR1B6.5.1. Compara estruturas gregas coas da lingua propia, e establece semellanzas e diferenzas. x x x Pr. Observación na aula 
In. Rexistro no caderno de clase

GR1B6.6.1. Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos propostos, localizando o tema principal e
distinguindo as súas partes.

x Pr. Proba oral
In. Rexistro no caderno de clase

GR1B6.7.1. Mantén un sinxelo diálogo en grego sobre a base dun tema previamente acordado. x Pr. Proba oral 
In. Rexistro no caderno de clase

GR1B6.8.1. Redacta frases sinxelas ou pequenos textos en grego sobre un tema proposto. x x x Pr. Observación na aula 
In. Rexistro no caderno de clase

GR1B7.1.1. Deduce o significado de palabras gregas non estudadas a partir  de palabras da súa propia
lingua ou do contexto.

x x x Pr. Observación na aula 
In. Rexistro no caderno de clase

GR1B7.1.2. Identifica  e  explica  as  palabras  de  maior  frecuencia  e  os  principais  prefixos  e  sufixos,  e
tradúceos á propia lingua.

x x Pr. Proba escrita.
In. Proba realizada

GR1B7.1.3. Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, sinala e diferencia lexemas e
afixos, e procura exemplos doutros termos nos que estean presentes. 

x x Pr. Proba escrita.
In. Proba realizada

GR1B7.2.1. Descompón os formantes das palabras e recoñece o significado dos elementos de orixe grega. x x x Pr. Observación do traballo na aula. Proba
oral. 
In. Rexistro no caderno de clase.

GR1B7.3.1.  Identifica os helenismos máis frecuentes do vocabulario común e explica o seu significado
remitíndose aos étimos gregos orixinais.

x x x Pr. Proba escrita.
In. Proba realizada

GR1B7.3.2. Identifica a etimoloxía e coñece o significado das palabras de léxico común da lingua propia. x x x Pr. Proba escrita.
In. Proba realizada

GR1B7.5.1. Relaciona distintas palabras da mesma familia etimolóxica ou semántica. x x x Pr. Observación do traballo na aula. Proba
oral. 
In. Rexistro no caderno de clase.



GREGO II

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

TEMPORA
LIZACIÓN

PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN

1ª 
AV

2º AV 3ª 
AV

Bloque 1. Lingua grega

GR2B1.1.1. Delimita ámbitos de influencia dos distintos dialectos,
situando con precisión puntos xeográficos, cidades ou restos
arqueolóxicos coñecidos pola súa relevancia histórica.

Delimita ámbitos de 
influencia dos 
distintos dialectos, 
situando con 
precisión algúns 
puntos xeográficos, 
cidades ou restos 
arqueolóxicos 
relevantes.

x Pr. Observación na aula. Mapas. 
In.  Rexistro no caderno de clase

GR2B1.2.1.  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.

Compara ás veces 
termos do grego 
clásico e os seus 
equivalentes en 
grego moderno.

x Pr. Observación diaria na aula.
In. Rexistro no caderno de clase

GR2B1.3.1.  Coñece  a  pronuncia  da  lingua  grega  moderna  e
utiliza algunhas palabras e expresións básicas.

Coñece de xeito 
básico a pronuncia 
da lingua grega 
moderna e utiliza 
algunhas palabras e
expresións.

x x x Pr. Observación na aula. Exame escrito.
In. Proba realizada.



Bloque 2. Morfoloxía Bloque 2. Morfoloxía

GR2B2.1.1.  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.

Recoñece con 
bastante seguridade
e axudándose co 
dicionario calquera 
tipo de formas 
nominais e 
pronominais.

x x x Pr. Observación na aula. Exame escrito.
In. Proba realizada.

GR2B2.2.1.  Recoñece  con  seguridade  e  axudándose  do
dicionario calquera tipo de formas verbais, conxúgaas e sinala
o seu equivalente en galego e/ou en castelán.

Recoñece case 
sempre e 
axudándose do 
dicionario calquera 
tipo de formas 
verbais.

x x x Pr. Observación na aula. Exame escrito.
In. Proba realizada.

GR2B2.2.1.  Nomea  e  describe  as  categorías  gramaticais,
sinalando as características que as distinguen.

Nomea sempre e 
describe as 
categorías 
gramaticais.

x x x Pr. Observación na aula. Exame Oral.
In. Rexistro no caderno de clase

GR2B2.4.1. Identifica e distingue en palabras propostas os seus
formantes,  sinalando  e  diferenciando  lexemas  e  afixos,  e
procura exemplos doutros termos nos que estean presentes.

 Identifica e distingue 
con soltura en 
palabras propostas 
os seus formantes, 
sinalando e 
diferenciando 
lexemas e afixos

x x Pr. Observación na aula. Exame Oral.
In. Rexistro no caderno de clase

GR2B2.5.1.  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.

Sabe determinar case 
sempre a forma, a 
clase e a categoría 
gramatical das 
palabras dun texto.

 x x x Pr. Observación na aula. Exame Oral.
In. Rexistro no caderno de clase.

Bloque 3. Sintaxe Bloque 3. Sintaxe

GR2B3.1.1.  Recoñece os valores dos casos gregos e os usos
dos pronomes en frases e textos propostos.

Recoñece case 
sempre os valores 
dos casos gregos e 
os usos dos 
pronomes en frases 
e textos propostos.

x x x Pr. Observación na aula. Exame oral he escrito.
In. Proba realizada.

GR2B3.2.1. Recoñece os valores das preposicións e identifica os
complementos circunstanciais.

Recoñece case 
sempre os valores 
das preposicións e 
identifica os 
complementos 

x x x Pr. Observación na aula. Exame oral e escrito.
In. Rexistro no caderno de clase. Proba realizada.



circunstanciais.

GR2B3.3.1. Coñece, identifica e traduce correctamente os usos
modais propios da lingua grega.

Coñece, identifica e 
traduce a maioría 
das veces 
correctamente os 
usos modais propios
da lingua grega.

x x x Pr. Observación na aula. Exame oral
In. Rexistro no caderno de clase.

GR2B3.4.1.  Recoñece  e  clasifica  oracións  e  construcións
sintácticas.

Recoñece e clasifica 
oracións e 
construcións 
sintácticas, sen 
problema.

x x x Pr. Observación na aula. Exame escrito.
In. Rexistro no caderno de clase. Proba realizada.

GR2B3.5.1. Recoñece, clasifica, analiza e traduce correctamente
os nexos subordinantes.

Recoñece, clasifica, 
analiza e traduce 
case sempre 
correctamente os 
nexos 
subordinantes.

x x x Pr. Observación na aula. Exame escrito.
In. Rexistro no caderno de clase. Proba realizada.

GR2B3.6.1. Identifica formas non persoais do verbo en frases e
textos, tradúceas correctamente e explica as súas funcións.

Identifica formas non 
persoais do verbo 
en frases e textos, 
tradúceas 
correctamente e 
explica as súas 
funcións, case 
sempre.

x x x Pr. Observación na aula. Exame escrito.
In. Rexistro no caderno de clase. Proba realizada.

GR2B3.6.2.  Coñece,  analiza  e  traduce  correctamente  as
construcións  de  participio,  relacionándoas  con  construcións
análogas noutras linguas que coñeza.

 Coñece, analiza e 
traduce 
correctamente case 
sempre as 
construcións de 
participio.

x x x Pr. Observación na aula. Exame escrito. 
In. Rexistro no caderno de clase. Proba realizada.

GR2B3.7.1. Recoñece, distingue e clasifica os tipos de oracións e
as  construcións  sintácticas  gregas,  relacionándoas  con
construcións análogas noutras linguas que coñeza.

Recoñece, distingue e 
clasifica case 
sempre os tipos de 
oracións e as 
construcións 
sintácticas gregas.

x x x Pr. Observación na aula. Exame escrito. 
In. Rexistro no caderno de clase. Proba realizada.

GR2B3.7.2. 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.

Identifica con 
facilidade na análise
de frases e textos 
de dificultade 

x x x Pr. Observación na aula. Exame escrito.
In. Rexistro no caderno de clase. Proba realizada.



graduada elementos
sintácticos propios 
da lingua grega, 
relacionándoos para
traducilos cos seus 
equivalentes en 
galego e castelán.

Bloque 4. Literatura Bloque 4. Literatura

GR2B4.1.1.  Describe  as  características  esenciais  dos  xéneros
literarios gregos, e identifica e sinala a súa presenza nos textos
propostos.

Describe sempre as 
características 
esenciais dos 
xéneros literarios 
gregos, e identifica e
sinala a súa 
presenza nos textos 
propostos.

x Pr. Exame escrito.
 In. Proba realizada.

GR2B4.2.1.  Realiza  eixes  cronolóxicos  e  sitúa  neles  autores,
obras e outros aspectos relacionados coa literatura grega.

 Realiza eixes 
cronolóxicos e sitúa 
sempre neles 
autores, obras e 
outros aspectos 
relacionados coa 
literatura grega.

x Pr. Realización de esquemas
In. Rexistro no caderno de clase

GR2B4.2.2. Distingue o xénero literario ao que pertence un texto,
as súas características e a súa estrutura.

Distingue sempre o 
xénero literario ao 
que pertence un 
texto, as súas 
características e a 
súa estrutura.

x x x Pr. Observación diaria na aula.
In. Rexistro no caderno de clase

GR2B4.3.1.  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.

Explora bastante ben a
conservación dos 
xéneros e os temas 
literarios da tradición
grega mediante 
exemplos da 
literatura 
contemporánea, e 
analiza o uso que se
fixo deles.

x Pr. Traballo de investigación.
In. Rexistro no caderno de clase

GR2B4.4.1.  Pode  establecer  relacións  e  paralelismos  entre  a
literatura grega e a posterior.

Pode establecer ben 
relacións e 
paralelismos entre a
literatura grega e a 

x Pr. Traballo de investigación.
In. Rexistro no caderno de clase



posterior.

GR2B4.5.1.  Nomea autores representativos da literatura grega,
encádraos no seu contexto cultural  e cita e explica as súas
obras máis coñecidas.

 Nomea sempre 
autores 
representativos da 
literatura grega, 
encádraos no seu 
contexto cultural e 
cita e explica as 
súas obras máis 
coñecidas.

x Pr. Exame escrito.
In. Proba realizada.

Bloque 5. Textos Bloque 5. Textos

GR2B5.1.1.  Utiliza  adecuadamente  a  análise  morfolóxica  e
sintáctica de textos gregos para efectuar correctamente a súa
tradución.

GR2B5.1.1. Utiliza 
case sempre 
adecuadamente a 
análise morfolóxica 
e sintáctica de 
textos gregos para 
efectuar 
correctamente a súa
tradución.

x x x Pr. Observación na aula. Exame escrito.
In. Rexistro no caderno de clase. Proba realizada.

GR2B5.2.1. 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.

 Utiliza case sempre 
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.

x x Pr. Observación na aula. Exame escrito.
In. Rexistro no caderno de clase. Proba realizada.

GR2B5.3.1.  Aplica  os  coñecementos  adquiridos  para  realizar
comentario lingüístico, literario e histórico de textos.

Aplica ás veces os 
coñecementos 
adquiridos para 
realizar comentario 
lingüístico, literario e
histórico de textos.

x Pr. Observación diaria na aula.
In. Rexistro no caderno de clase.

GR2B5.4.1.  Identifica o contexto social,  cultural  e histórico dos
textos propostos, partindo de referencias tomadas dos propios
textos  e  asociándoas  con  coñecementos  adquiridos
previamente.

Identifica ás veces o 
contexto social, 
cultural e histórico 
dos textos 
propostos, partindo 

x x Pr. Observación diaria na aula.
In. Rexistro no caderno de clase



de referencias 
tomadas dos 
propios textos e 
asociándoas con 
coñecementos 
adquiridos 
previamente.

GR2B5.5.1. Recoñece e explica a partir de elementos formais o
xénero e o propósito do texto.

Recoñece ás veces e 
explica a partir de 
elementos formais o
xénero e o propósito
do texto.

x x Pr. Observación diaria na aula.
In. Rexistro no caderno de clase

Bloque 6. Léxico Bloque 6. Léxico

GR2B6.1.1.  Identifica  os  helenismos  máis  frecuentes  do
vocabulario común e do léxico especializado, e explica o seu
significado a partir dos étimos gregos orixinais.

Identifica a miúdo 
helenismos máis 
frecuentes do 
vocabulario común e
do léxico 
especializado, e 
explica o seu 
significado a partir 
dos étimos gregos 
orixinais.

x x x Pr. Exame escrito.
In. Rexistro no caderno de clase. Proba realizada.

GR2B6.2.1. Deduce e explica o significado de palabras da propia
lingua ou de outras,  obxecto  de estudo,  a partir  dos  étimos
gregos dos que proceden.

Deduce e explica con 
frecuencia o 
significado de 
palabras da propia 
lingua ou de outras, 
obxecto de estudo, 
a partir dos étimos 
gregos dos que 
proceden.

x x x Pr. Observación diaria na aula.
In. Rexistro no caderno de clase

GR2B6.3.1.  Explica  o  significado  de  termos  gregos  mediante
termos equivalentes en galego e en castelán.

Explica de xeito claro 
significado de 
termos gregos 
mediante termos 
equivalentes en 
galego e en 
castelán.

x x x Pr. Observación na aula. Exame oral.
In. Rexistro no caderno de clase

GR2B6.3.2.  Deduce  o  significado  de  palabras  gregas  non
estudadas a partir do contexto ou de palabras da súa lingua ou
doutras que coñeza.

Deduce a miúdo o 
significado de 
palabras gregas non

x x x Pr. Observación na aula.Exame oral.
In.. Rexistro no caderno de clase



estudadas a partir 
do contexto ou de 
palabras da súa 
lingua ou doutras 
que coñeza.

GR2B6.4.1.  Comprende  e  explica  a  relación  entre  termos
pertencentes á mesma familia etimolóxica ou semántica.

Comprende e explica 
bastante ben a 
relación entre 
termos pertencentes
á mesma familia 
etimolóxica ou 
semántica.

x x x Pr. Observación na aula. Exame oral.
In. Rexistro no caderno de clase

GR2B6.5.1. 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.

Recoñece e distingue 
mínimamente 
cultismos, termos 
patrimoniais e 
neoloxismos a partir 
do étimo grego, e 
explica as 
evolucións que se 
producen nun caso 
e en outro.

x x Pr. Observación diaria na aula.
In. Rexistro no caderno de clase

GR2B6.6.1. Descompón palabras tomadas tanto do grego antigo
como da lingua propia  nos  seus formantes,  e explica o seu
significado.

Descompón con 
frecuencia palabras 
tomadas tanto do 
grego antigo como 
da lingua propia nos
seus formantes, e 
explica o seu 
significado.

x x x Pr. Observación na aula. Exame escrito.
In. Rexistro no caderno de clase. Proba realizada.

GR2B6.6.2. 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.

 Sabe descompor de 
xeito aceptable unha
palabra nos seus 
formantes e coñecer
o seu significado en 
grego, para 
aumentar o caudal 
léxico e o 
coñecemento da 
lingua propia.

x Pr. Observación diaria na aula.
In. Rexistro no caderno de clase



3º ESO – CUCLA

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

TEMPORAL. PROCEDEM. INSTRUM.
AVALIACIÓN

1ª 
A
V

2º 
A
V

3ª 
A
V

CCB1.1.1. Sinala acertadamente sobre un mapa o marco das civilizacións grega e romana. X Pr. Observación diaria na aula. Exame escrito 

In.  Rexistro  no  caderno  de  clase.  Proba
realizada

CCB1.2.1. Enumera algúns aspectos do marco xeográfico que poden ser considerados determinantes no 
desenvolvemento das civilizacións grega e latina

x Pr. Observación diaria na aula. Exame escrito 

In.  Rexistro  no  caderno  de  clase.  Proba
realizada

CCB2.2.1. Distingue acertadamente  con precisión as etapas da historia de Grecia e Roma x Pr. Observación diaria na aula. Exame escrito
In.  Rexistro  no  caderno  de  clase.  Proba
realizada

CCB2.2.3. Elabora bastante ben eixes cronolóxicos en que se representen fitos históricos 
salientables, consultando fontes de información.

    x Pr. Elaboración de esquemas

In. Rexistro no caderno de clase

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

   x Pr. Observación diaria na aula. Exame escrito
In.  Rexistro  no  caderno  de  clase.  Proba
realizada

CCB2.3.2. Enumera, explica e ilustra de xeito claro con exemplos os aspectos fundamentais que
caracterizan o proceso da romanización de Hispania e Gallaecia.

   x Pr. Observación diaria na aula. Exame escrito 

In.  Rexistro  no  caderno  de  clase.  Proba
realizada

CCB3.1.1. Pode nomear sempre 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, ás veces explicando a súa xenealoxía e 
establecendo as relacións entre os diferentes deuses.

   x     x    x Pr. Observación diaria na aula. Exame escrito 

In.  Rexistro  no  caderno  de  clase.  Proba
realizada

CCB3.2.1 Identifica a miúdo dentro do imaxinario mítico deuses, semideuses e heroes, e explica    x     x    x Pr. Observación diaria na aula. Exame escrito 



os principais aspectos que os diferencian. In.  Rexistro  no  caderno  de  clase.  Proba
realizada

CCB3.2.2. Sinala ás veces 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.

  x    x    x Pr. Observación na aula. 

In. Rexistro no caderno de clase. 

CCB3.2.3. Recoñece a miúdo e ilustra con exemplos o mantemento do mítico e da figura do
heroe na nosa cultura, analizando a influencia da tradición clásica.

   x      x    x Pr. Observación diaria na aula. P

Oral.

In. Rexistro no caderno de clase. 

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

   x    x    x Pr. Elaboración de materiais 

In. Rexistro no caderno de clase

CCB3.3.1. Enumera sempre e explica as principais características da relixión grega, póndoas en
relación  con  outros  aspectos  básicos  da  cultura  helénica  e  establecendo
comparacións con manifestacións relixiosas propias doutras culturas.

   x Pr. Observación diaria na aula. Exame escrito 

In.  Rexistro  no  caderno  de  clase.  Proba
realizada

CCB3.4.1. Distingue perfectamente a relixión oficial de Roma dos cultos privados, e explica os
trazos que lles son propios.

   x Pr. Observación diaria na aula. Exame escrito 

In.  Rexistro  no  caderno  de  clase.  Proba
realizada

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

   x Pr. Observación na aula. 

In. Rexistro no caderno de clase. 

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

   x Pr. Elaboración de materiais 

In. Rexistro no caderno de clase

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

   x Pr. Observación na aula. 

In. Rexistro no caderno de clase.

CCB4.3.1. Recoñece a miúdo esculturas gregas e romanas en imaxes, encádraas nun período
histórico e identifica nelas motivos mitolóxicos, históricos ou culturais.

   x Pr. Observación diaria na aula. Exame escrito 

In.  Rexistro  no  caderno  de  clase.  Proba
realizada

CCB4.4.1. Describe as características, os principais elementos e a función das grandes obras
públicas romanas, explicando e ilustrando con exemplos a súa importancia para o
desenvolvemento do Imperio e a súa influencia en modelos urbanísticos posteriores.

   x    x Pr. Observación diaria na aula. Exame escrito 

In.  Rexistro  no  caderno  de  clase.  Proba
realizada

CCB4.5.1 Localiza  nun  mapa  os  principais  monumentos  clásicos  do  patrimonio  español  e     x    x    x Pr. Observación na aula. 



europeo, identificando a partir de elementos concretos o seu estilo e súa cronoloxía
aproximada.

In. Rexistro no caderno de clase.

CCB5.1.1. Nomea os principais sistemas políticos da antigüidade clásica e describe, dentro de
cada un, a forma de distribución e o exercicio do poder, as institucións, o papel que
estas desempeñan e os mecanismos de participación política.

    x Pr. Observación diaria na aula. Exame escrito 

In.  Rexistro  no  caderno  de  clase.  Proba
realizada

CCB5.2.1. Describe  a  organización  das  sociedades  grega  e  romana,  explicando  as
características das clases sociais e os papeis asignados a cada unha, relacionando
estes aspectos cos valores cívicos da época e comparándoos cos actuais.

    x Pr. Observación diaria na aula. Exame escrito 

In.  Rexistro  no  caderno  de  clase.  Proba
realizada

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

    x Pr. Observación diaria na aula. Exame escrito 

In.  Rexistro  no  caderno  de  clase.  Proba
realizada

CCB5.3.1. Identifica e explica os papeis que desempeña dentro da familia cada un dos seus
membros,  identificando  e  explicando  a  través  deles  estereotipos  culturais  e
comparándoos cos actuais.

   x     x Pr. Observación diaria na aula. Exame escrito 

In.  Rexistro  no  caderno  de  clase.  Proba
realizada

CCB5.4.1. Identifica  e describe  os tipos  de vivenda,  o modo de alimentación,  os hábitos  de
hixiene e a vestimenta en Grecia e Roma.

   x    x    x Pr. Observación diaria na aula. Exame escrito 

In.  Rexistro  no  caderno  de  clase.  Proba
realizada

CCB5.5.1. Describe as principais formas de lecer das sociedades grega e romana, analizando a
súa finalidade, os grupos aos que van dirixidas e a súa función no desenvolvemento
da identidade social.

x Pr. Observación na aula. 

In. Rexistro no caderno de clase.

CCB6.1.1. Recoñece tipos de escritura, clasifícaos consonte súa natureza e a súa función, e
describe os trazos que os distinguen.

x Pr. Observación na aula. 

In. Rexistro no caderno de clase.

CCB6.2.1. Nomea  e  describe  os  trazos  principais  dos  alfabetos  máis  utilizados  no  mundo
occidental, diferenciándoos doutros tipos de escrituras, e explica a súa orixe.

x Pr. Observación na aula. 

In. Rexistro no caderno de clase.

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.

x Pr. Observación na aula. 

In. Rexistro no caderno de clase.

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

x Pr. Observación na aula. 

In. Rexistro no caderno de clase.

CCB6.6.1. Recoñece  e  explica  o  significado  dalgúns  dos  helenismos  e  latinismos  máis x Pr. Observación diaria na aula. Exame escrito 



frecuentes  utilizados  no  léxico  das  linguas  faladas  en  España  e  doutras  linguas
modernas, e explica o seu significado a partir do termo de orixe.

In.  Rexistro  no  caderno  de  clase.  Proba
realizada

CCB6.6.2. Explica  o  significado  de  palabras  a  partir  da  súa  descomposición  e  da  análise
etimolóxica das súas partes.

x Pr. Observación diaria na aula. Exame oral

In.  Rexistro  no  caderno  de  clase.  Proba
realizada

CCB6.7.1 Identifica e diferencia con seguridade cultismos, semicultismos e termos patrimoniais,
en relación  co termo de orixe sen necesidade de consultar  dicionarios  nin outras
fontes de información.

x Pr.Observación na aula. 

In. Rexistro no caderno de clase.

CCB6.7.2. Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual. x Pr.Observación diaria na aula. Exame escrito 

In.  Rexistro  no  caderno  de  clase.  Proba
realizada

CCB6.8.1. Explica os procesos de evolución dalgúns termos desde o étimo latino ata os seus
respectivos  derivados  nas  linguas  romances,  describindo  algúns  dos  fenómenos
fonéticos producidos e ilustrándoos con outros exemplos.

x Pr.Observación na aula. 

In. Rexistro no caderno de clase

CCB6.9.1. Explica a partir  da súa etimoloxía termos de orixe grecolatina propios da linguaxe
científico-técnica e sabe usalos con propiedade.

x Pr.Observación na aula. 

In. Rexistro no caderno de clase

CCB7.1.1. Sinala e describe algúns aspectos básicos da cultura e a civilización grecolatina que
perviviron  ata  a  actualidade,  demostrando  a  súa  vixencia  nunha  e  noutra  época
mediante exemplos. 

x x x Pr.Observación na aula. 

In. Rexistro no caderno de clase

CCB7.2.1 Demostra a pervivencia da mitoloxía e os temas lexendarios mediante exemplos de
manifestacións artísticas contemporáneas nas que están presentes estes motivos. 

x x x Pr. Elaboración de materiais.

In. Rexistro no caderno de clase

CCB7.4.1. Utiliza as tecnoloxías da información e a comunicación para recabar información e
realizar  traballos  de  investigación  acerca da pervivencia da  civilización  clásica  na
nosa cultura.

x x x Pr.  Observación  na  aula.  Elaboración  de
materiais 

In. Rexistro no caderno de clase



LATÍN 4º ESO

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN TEMPORA
LIZACIÓN

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

1ª 
A
V

2º 
A
V

3ª 
A
V

LAB1.1.1. Sinala axeitadamente sobre un mapa o marco xeográfico no que se sitúa en distintos
períodos a civilización romana, delimitando o seu ámbito de influencia e situando con
precisión  puntos  xeográficos,  cidades  ou restos  arqueolóxicos  coñecidos  pola  súa
relevancia histórica.

x Pr. Observación do traballo na aula. 
Elaboración de mapa.
In.  Rexistro no caderno de clase. Traballo 
realizado. 

LAB.1.2.1. Define  o  indoeuropeo  e  recoñece  as  linguas  indoeuropeas  e  as  súas  familias,
delimitando nun mapa a zona de orixe e as zonas de expansión.

x Pr. Observación do traballo na aula. 
Elaboración de mapa.
In.  Rexistro no caderno de clase. Traballo 
realizado. 

LAB.1.3.1.  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.

x Pr. Observación do traballo na aula. 
Elaboración de mapa.
In. Rexistro no caderno de clase. Traballo 
realizado. 

LAB1.4.1. Identifica  as  linguas  que  se  falan  en  España,  diferenciando  pola  súa  orixe  as
romances e as non romances, e delimita nun mapa as zonas onde se utilizan.

x Pr. Interrogación ao alumnado. Proba 
escrita
In. Proba realizada.

LAB.1.5.1.  Identifica e diferencia palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos, en relación co
termo de orixe.

x x x Pr. Interrogación ao alumnado. Proba 
escrita
In. Proba realizada.

LAB.1.6.1.. Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán aplicando as regras
fonéticas de evolución.

x x x Pr. Interrogación ao alumnado. Proba 
escrita
In. Proba realizada.

LAB2.1.1. Recoñece diferentes tipos de escritura e clasifícaos consonte a súa natureza e a súa
función.

x Pr. Observación do traballo na aula. 
In. Rexistro no caderno de clase

LAB2.2.1. Explica a orixe do alfabeto de diferentes linguas partindo do abecedario latino, sinala
as principais 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.

x Pr. Observación do traballo na aula.
In. Rexistro no caderno de clase.

LAB2.3.1 Le en voz alta textos latinos de certa extensión coa pronuncia correcta. x x x Pr. Observación na aula. Proba oral.
In. Rexistro no caderno de clase

LAB3.1.1. 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.

x Pr. Observación na aula. Proba oral.
In. Rexistro no caderno de clase

LAB3.2.1 Distingue palabras variables e invariables, explica os trazos que permiten identificalas x Pr. Observación na aula. Proba oral.



e define criterios para clasificalas. In. Rexistro no caderno de clase
LAB3.3.1. Define o concepto de declinación e conxugación. x Pr. Observación na aula. Proba oral.

In. Rexistro no caderno de clase
LAB3.4.1. Enuncia correctamente substantivos, adxectivos e pronomes en latín,  distíngueos a

partir do seu enunciado e clasifícaos segundo a súa categoría e a súa declinación.
x x x Pr. Observación na aula. Proba oral.

In. Rexistro no caderno de clase
LAB3.4.2 Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada

palabra o paradigma de flexión correspondente.
x x x Pr. Traballo individual na clase e na casa. 

Proba escrita
In. Rexistro no caderno de clase. Proba 
realizada.

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

x Pr. Observación na aula. Proba oral.
In. Rexistro no caderno de clase

LAB3.5.2. Coñece e identifica as formas que compoñen o enunciado dos verbos de paradigmas
regulares e recoñece a partir destas os modelos de conxugación.

x Pr. Observación na aula. Proba oral.
In. Rexistro no caderno de clase

LAB3.6.1. 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.

x x x Pr. Traballo individual na clase e na casa. 
Proba escrita
In. Rexistro no caderno de clase. Proba 
realizada.

LAB3.6.2. Cambia de voz as formas dos tempos verbais do presente, pretérito imperfecto, futuro
imperfecto e pretérito perfecto de indicativo.

x x Pr. Traballo individual na clase e na casa. 
Proba escrita
In. Rexistro no caderno de clase. Proba 
realizada.

LAB3.6.3. Identifica  formas  non  persoais  do  verbo,  como o  infinitivo  de presente  activo  e  o
participio de perfecto.

x Pr. Proba escrita.
In. Proba realizada.

LAB3.6.4. Traduce correctamente ao galego e ao castelán diferentes formas verbais latinas. x x x Pr. Proba escrita.
In. Proba realizada.

LAB4.1.1. Analiza  morfolóxica  e  sintacticamente  frases  e  textos  adaptados,  identificando
correctamente  as  categorías  gramaticais  presentes  nas  palabras  con  flexión  e
explicando as funcións na oración.

x x x Pr. Observación do traballo na aula. Proba 
escrita
In. Rexistro no caderno de clase. Proba 
realizada.

LAB4.2.1. Enumera  correctamente  os  nomes  dos  casos  que  existen  na  flexión  nominal  e
pronominal latina, e explica as principais funcións que realizan dentro da oración.

x Pr. Proba escrita.
In. Proba realizada.

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

x x x Pr. Traballo individual na clase e na casa. 
Proba escrita
In. Rexistro no caderno de clase. Proba 
realizada.

LAB4.3.1. Recoñece nos textos as regras e a concordancia latina,  e redacta en lingua latina
pequenas frases, onde practica o seu uso.

x x x Pr.Traballo individual na clase e na casa. 
Proba escrita
In. Rexistro no caderno de clase. Proba 
realizada.

LAB4.4.1. Compara e clasifica tipos de oracións simples, e identifica as súas características. x Pr. Observación do traballo na aula. Proba 
oral. Interrogación ao
alumnado.
In. Rexistro no caderno de clase.

LAB4.5.1. Compara e clasifica tipos de oracións compostas, e diferénciaas das oracións simples. x Pr. Observación do traballo na aula. Proba 
oral. Interrogación ao



alumnado.
In. Rexistro no caderno de clase.

LAB4.6.1. Recoñece, dentro de frases e textos sinxelos, as construcións de infinitivo e participio
máis transparentes, e analízaas e tradúceas correctamente.

x Pr. Observacion do traballo do alumnado. 
Proba escrita.
In. In. Rexistro no caderno de clase.Proba 
realizada

LAB5.1.1. Distingue as etapas da historia de Roma e explica os seus trazos esenciais  e as
circunstancias que interveñen no paso de unhas a outras.

x Pr. Elaboración e explicación de esquema.
Proba escrita.
In. Rexistro no caderno de clase Proba 
realizada.

LAB5.1.2. Sabe enmarcar determinados feitos históricos no período histórico correspondente. x x x Pr. Elaboración e explicación de esquema.
Proba escrita.
In. Rexistro no caderno de clase Proba 
realizada.

LAB5.1.3. Pode elaborar eixes cronolóxicos nos que se representan fitos históricos salientables,
consultando diferentes fontes de información.

x x x Pr. Elaboración e explicación de 
esquema .Proba escrita.
In. Rexistro no caderno de clase Proba 
realizada.

LAB5.1.4. 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.

x x x Pr. Elaboración e explicación de 
esquema .Proba escrita.
In. Rexistro no caderno de clase Proba 
realizada.

LAB5.2.1. Describe os trazos esenciais que caracterizan as sucesivas formas de organización do
sistema político romano.

x x Pr. Proba escrita.
In. Proba realizada

LAB5.2.2. 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.

x Pr. Proba escrita.
In. Proba realizada

LAB5.3.1 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.

x Pr. Observación do traballo na aula. Proba 
oral. Interrogación ao
alumnado.
In. Rexistro no caderno de clase.

LAB5.4.1  Identifica os principais deuses, semideuses e heroes da mitoloxía grecolatina, sinala
os trazos que os caracterizan e establece relacións entre os deuses máis importantes.

x x x x Pr. Elaboración e explicación de 
esquema. Proba escrita.
In. Rexistro no caderno de clase Proba 
realizada.

LAB5.5.1. 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.

x x x Pr.Elaboración de presentacións. Traballo 
en grupo.
In. Rexistro no caderno de clase

LAB5.6.1. 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.

x Pr.Observación traballo na aula. Proba 
escrita.
In. Rexistro no caderno de clase. Proba 
realizada

LAB5.7.1. 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.

x Pr.Observación traballo na aula. Proba 
escrita.
In. Rexistro no caderno de clase. Proba 
realizada



LAB6.1.1. Utiliza  adecuadamente  a  análise  morfolóxica  e  sintáctica  de  frases  de  dificultade
graduada  e  textos  adaptados,  para  efectuar  correctamente  a  súa  tradución  ou
retroversión.

x x x Pr.Traballo individual na clase e na casa. 
Proba escrita.
In. Rexistro no caderno de clase. Proba 
realizada.

LAB6.2.1. Utiliza  mecanismos  de  inferencia  para  comprender  textos  de  forma  global,
relacionando estruturas latinas con outras equivalentes nas linguas que coñece.

x x Pr.Proba oral.
In. Rexistro no caderno de clase

LAB6.3.1. Utiliza  correctamente  os  manuais  e  o  dicionario,  analizando  a  información  que
proporcionan, para traducir pequenos textos.

x x Pr.Proba oral.
In. Rexistro no caderno de clase

LAB6.4.1. Realiza  comentarios  sobre  determinados  aspectos  culturais  presentes  nos  textos
seleccionados, aplicando para iso os coñecementos adquiridos previamente nesta ou
noutras materias.

x Pr. Observación do traballo na aula.. 
Interrogación ao alumnado.
In. Rexistro no caderno de clase.

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

x

LAB6.5.1. Redacta frases sinxelas ou pequenos textos en latín sobre un tema proposto. x x
LAB6.6.1. Mantén un sinxelo diálogo en latín sobre a base dun tema previamente acordado. x x Pr. Observación do traballo na aula. Proba 

oral. Interrogación ao alumnado.
In. Rexistro no caderno de clase.

LAB7.1.1. Deduce o significado de termos latinos non estudados, partindo do contexto ou de
palabras da lingua propia. 

x x x Pr. Observación do traballo na aula. Proba 
oral. Interrogación ao
alumnado.
In. Rexistro no caderno de clase.

LAB7.1.2. Identifica e explica as palabras transparentes e de maior frecuencia. x x x Pr. Observación do traballo na aula. Proba 
oral. Interrogación ao
alumnado.
In. Rexistro no caderno de clase.

LAB7.2.1.  Identifica e explica os principais prefixos e sufixos, analizando o seu mantemento na
propia lingua.

x x x Pr. Proba escrita
In. Rexistro no caderno de clase. Proba 
realizada

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

x x x Pr. Observación do traballo na aula. Proba 
oral. Interrogación ao
alumnado.
In. Rexistro no caderno de clase.

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

x x x Pr. Proba escrita
In. Rexistro no caderno de clase. Proba 
realizada



LATÍN I

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN TEMPORALIZ
ACIÓN
1ª 
A
V

2º 
A
V

3ª 
A
V

LA1B1.1.1. 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 relevantes.

x Pr.  Observación  do  traballo  na  aula.
Elaboración de mapa.

In.Rexistro no caderno de clase. Traballo
realizado.

LA1B1.2.1. Define o indoeuropeo e recoñece as linguas indoeuropeas e as súas familias. x Pr. Interrogación ao alumnado. Proba 
escrita
In. Proba realizada.

LA1B1.3.1. Identifica as linguas que se falan actualmente en Europa, diferenciando pola súa
orixe  indoeuropeas  e  non  indoeuropeas,  clasifica  as  primeiras  en  familias
lingüísticas e delimita nun mapa as súas zonas.

x Pr.Observacion do traballo na aula. 
Elaboración de mapa.
In. Rexistro no caderno de clase.

LA1B1.4.1. 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.

x Pr.Observacion do traballo na aula. 
Elaboración de mapa.
In. Rexistro no caderno de clase.

LA1B1.5.1. 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.

x x x Pr. Observacion do traballo do alumnado. 
Proba escrita.
In. In. Rexistro no caderno de clase.Proba 
realizada.

LA1B1.5.2. 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.

x x x Pr. Observación do traballo na aula. Proba 
oral. Interrogación ao alumnado.
In. Rexistro no caderno de clase.

LA1B1.5.3. 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.

x x x Pr.Observación do traballo do alumno. 
Imaxes
In. Rexistro no caderno de clase

LA1B1.6.1. 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.

x x x Pr. Observacion do traballo do alumnado. 
Proba escrita.
In. In. Rexistro no caderno de clase.Proba 
realizada.

LAT1B2.1.1. Recoñece tipos de escritura e clasifícaos consonte a súa natureza e a súa función, e
describe os trazos que distinguen uns dos outros.

x Pr. Observación do traballo na aula. Proba 
oral. Interrogación ao alumnado.
In. Rexistro no caderno de clase.

LAT1B2.2.1. Explica  a  orixe  do alfabeto  latino,  e  a  evolución  e  a  adaptación  dos  signos  do x Pr. Observación do traballo na aula. Proba 



alfabeto grego. oral. Interrogación ao alumnado.
In. Rexistro no caderno de clase.

LAT1B2.3.1.. 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  relación  coas
linguas que os empregan.

x Pr. Observación do traballo na aula. Proba 
oral. Interrogación ao alumnado.
In. Rexistro no caderno de clase.

LAT1B2.4.1. Le  con  pronuncia  e  acentuación  correctas  textos  latinos,  identificando  e
reproducindo exemplos de diferentes tipos de pronuncia.

x Pr.. Proba oral. 
In. Rexistro no caderno de clase.

LA1B3.1.1. 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.

x x x Pr.Observación do traballo do alumno. 
In. Rexistro no caderno de clase

LA1B3.2.1 Distingue  palabras  variables  e  invariables,  explica  os  trazos  que  permiten
identificalas e define criterios para clasificalas.

x x Pr.Observación do traballo do alumno. 
Imaxes
In. Rexistro no caderno de clase

LA1B3.3.1. 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

x x x Pr. Observacion do traballo do alumnado. 
Proba escrita.
In. In. Rexistro no caderno de clase.Proba 
realizada.

LA1B3.4.1. 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.

x x x Pr. Observacion do traballo do alumnado. 
Proba escrita.
In. In. Rexistro no caderno de clase.Proba 
realizada.

LA1B3.4.2. Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada
palabra o paradigma de flexión correspondente.

x x x Pr. Observacion do traballo do alumnado. 
Proba escrita.
In. In. Rexistro no caderno de clase.Proba 
realizada.

LA1B3.5.1.  Clasifica verbos segundo a súa conxugación partindo do seu enunciado e describe
os trazos polos que se recoñecen os modelos de flexión verbal.

x Pr.Observación do traballo do alumno. 
In. Rexistro no caderno de clase

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

x Pr. Observación do traballo na aula. Proba 
oral. Interrogación ao alumnado.
In. Rexistro no caderno de clase

LA1B3.5.3. Conxuga  os  tempos  verbais  máis  frecuentes  en  voz  activa  e  pasiva,  aplicando
correctamente os paradigmas correspondentes.

x x x Pr. Observacion do traballo do alumnado. 
Proba escrita.
In. In. Rexistro no caderno de clase.Proba 
realizada.

LA1B3.6.1. Explica  o  uso  dos  temas  verbais  latinos,  identificando  correctamente  as  formas
derivadas de cada un.

x Pr. Proba oral. Interrogación ao alumnado.
In. Rexistro no caderno de clase

LA1B3.6.2. Cambia de voz as formas verbais  identificando e manexando con seguridade os
formantes que expresan este accidente verbal.

x x Pr. Observación do traballo na aula. Proba 
oral. Interrogación ao alumnado.
In. Rexistro no caderno de clase

LA1B3.7.1. Distingue  formas  persoais  e  non  persoais  dos  verbos,  explica  os  trazos  que
permiten identificalas e define criterios para clasificalas.

x x x Pr. Proba escrita.
In. In. Rexistro no caderno de clase.Proba 



realizada.

LA1B3.8.1. 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.

x x x Pr. Proba escrita.
In. In. Rexistro no caderno de clase.Proba 
realizada.

LA1B4.1.1.  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.

x x x Proba escrita.
In. In. Rexistro no caderno de clase.Proba 
realizada.

LA1B4.2.1. 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.

x Pr. Proba escrita.
In. In. Rexistro no caderno de clase.Proba 
realizada.

LA1B4.3.1.  Recoñece nos textos as regras e a concordancia latina, e redacta en lingua latina
pequenas frases, onde practica o seu uso.

x x x Pr. Observación do traballo na aula. Proba 
oral ou escrita. Interrogación ao alumnado.
In. Rexistro no caderno de clase

LA1B4.4.1. Compara e clasifica tipos de oracións simples, e identifica e explica en cada caso as
súas características.

x Pr. Proba oral. Interrogación ao alumnado.
In. Rexistro no caderno de clase

LA1B4.5.1. 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.

x x Pr. Proba oral. Interrogación ao alumnado.
In. Rexistro no caderno de clase

LA1B4.6.1. Identifica as funcións que realizan as formas non persoais  (infinitivo e participio)
dentro da oración e compara exemplos do seu uso.

x Pr. Proba escrita.
In. In. Rexistro no caderno de clase.Proba 
realizada.

LA1B4.7.1 Recoñece, analiza e traduce correctamente as construcións de infinitivo e participio
máis frecuentes, en relación con construcións análogas noutras linguas que coñece.

x Pr. Proba escrita.
In. In. Rexistro no caderno de clase.Proba 
realizada.

LA1B5.1.1. 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

x Pr. Elaboración de materiais
In. Rexistro no caderno de clase

LA1B5.1.2. Distingue as etapas da historia de Roma, explicando os seus trazos esenciais e as
circunstancias que interveñen no paso de unhas a outras.

x Pr. Elaboración de materiais
In. Rexistro no caderno de clase

LA1B5.1.3. Sabe enmarcar determinados feitos históricos na civilización e no período histórico
correspondente,  ponos  en  contexto  e  relaciónaos  con  outras  circunstancias
contemporáneas.

x Pr. Proba escrita.
In. In. Rexistro no caderno de clase.Proba 
realizada.

LA1B5.1.4. Pode  elaborar  eixes  cronolóxicos  nos  que  se  representan  fitos  históricos
salientables, consultando diferentes fontes de información

x Pr. Elaboración de materiais
In. Rexistro no caderno de clase

LA1B5.1.5.  Describe  os  principais  fitos  históricos  e  os  aspectos  máis  significativos  da
civilización latina, e analiza a súa influencia no devir histórico posterior.

x Pr. Proba escrita.
In. In. Rexistro no caderno de clase.Proba 
realizada.

LA1B5.2.1. Explica  a  romanización  de Hispania  e da Gallaecia,  describe  as súas  causas  e
delimita as súas fases.

x Pr. Proba escrita.
In. In. Rexistro no caderno de clase.Proba 
realizada.

LA1B5.2.2. Enumera, explica e ilustra con exemplos os aspectos fundamentais que caracterizan x Pr. Elaboración de materiais



o proceso da romanización de Hispania e da Gallaecia, e sinala a súa influencia na
historia posterior.

In. Rexistro no caderno de clase

LA1B5.3.1. 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.

x Pr. Elaboración de mapa.
In. Rexistro no caderno de clase. Traballo 
realizado.

LA1B5.4.1. Describe os elementos que caracterizan as sucesivas formas de organización do
sistema político romano.

x Pr. Proba escrita.
In. Rexistro no caderno de clase.Proba 
realizada.

LA1B5.4.2. 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.

x Pr. Proba escrita.
In. In. Rexistro no caderno de clase.Proba 
realizada.

LA1B5.5.1. 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.

x x x Pr. Proba escrita.
In. In. Rexistro no caderno de clase.Proba 
realizada.

LA1B5.5.2. Identifica deuses,  semideuses e heroes dentro do imaxinario mítico, e explica os
principais aspectos que diferencian uns dos outros.

x x x Pr..Elaboración de materiais. Proba escrita
In. Rexistro no caderno de clase. Proba 
realizada.

LA1B5.6.1. 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.

x x x Pr. Elaboración de materiais 
In.  Rexistro no caderno de clase

LA1B5.6.2 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.

x x x Pr. Proba escrita.
In. Rexistro no caderno de clase.Proba 
realizada.

LA1B5.7.1. 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.

x Pr. Proba escrita.
In. In. Rexistro no caderno de clase.Proba 
realizada.

LA1B5.8.1. Describe  as  principais  manifestacións  escultóricas  e  pictóricas  da  arte  romana,
identificando  a  partir  de  elementos  concretos  o  seu  estilo  e  a  súa  cronoloxía
aproximada.

x Pr. Proba escrita.
In. Rexistro no caderno de clase.Proba 
realizada.

LA1B5.9.1. Describe as características, os principais elementos e a función das grandes obras
públicas romanas, explicando e ilustrando con exemplos a súa importancia para o
desenvolvemento do Imperio e a súa influencia en modelos urbanísticos posteriores.

x Pr. Proba escrita.
In. In. Rexistro no caderno de clase.Proba 
realizada.

LA1B5.9.2. 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.

x Pr. Proba oral. Interrogación ao alumnado.
In. Rexistro no caderno de clase

LA1B5.10.1 Enumera os elementos que compoñen a estrutura do exército romano e explica o x Pr. Proba escrita.



seu funcionamento, atendendo á súa evolución ao longo dos períodos históricos In. Rexistro no caderno de clase.Proba 
realizada.

LA1B6.1.1. Utiliza adecuadamente a análise fonética, morfolóxica, sintáctica e semántica de 
textos de dificultade graduada, para efectuar correctamente a súa tradución ou 
retroversión. 

x x x Pr. Proba escrita.
In.  Rexistro no caderno de clase.Proba 
realizada.

LA1B6.2.1. Utiliza  mecanismos  de  inferencia  para  comprender  textos  de  xeito  global,
relacionando estruturas latinas con outras equivalentes nas linguas que coñece.

x Pr. Observación na aula.
In. Rexistro no caderno de clase

LA1B6.3.1. 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.

x x Pr. Proba escrita.
In. Proba realizada.

LA1B6.4.1. 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.

x Pr. Observación na aula.
In. Rexistro no caderno de clase

LA1B6.4.2. Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos propostos, localizando o tema
principal e distinguindo as súas partes.

x Pr. Elaboración de materiais 
In.  Rexistro no caderno de clase

LA1B6.5.1. Redacta frases sinxelas ou pequenos textos en latín sobre un tema proposto. x x x Pr. Observación do traballo na aula. 
Interrogación ao alumnado.
In. Rexistro no caderno de clase

LA1B6.6.1. Mantén un sinxelo diálogo en latín sobre a base dun tema previamente acordado. x x x Pr. Observación na aula. Oral.
In. Rexistro no caderno de clase

LA1B7.1.1. Deduce o significado de termos latinos non estudados partindo do contexto ou de 
palabras da lingua propia ou doutras que coñece.

x x x Pr. Observación na aula. Oral.
In. Rexistro no caderno de clase

LA1B7.1.2. Identifica e explica as palabras transparentes e de maior frecuencia. x x x Pr. Observación na aula. Oral.
In. Rexistro no caderno de clase

LA1B7.2.1. Identifica e explica os principais prefixos e sufixos, analizando o seu mantemento na
propia lingua.

x x x Pr. Proba escrita.
In. Proba realizada.

LAT1B7.3.1. Deduce  o  significado  das  palabras  das  linguas  de  España  a  partir  dos  étimos
latinos.

x x x Pr. Observación na aula. Oral.
In. Rexistro no caderno de clase

LA1B7.4.1. Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común da lingua propia e explica a
partir desta o seu significado.

x x x Pr. Observación na aula. Oral.
In. Rexistro no caderno de clase

LA1B7.4.2. Relaciona palabras da mesma familia etimolóxica ou semántica. x x x Pr. Observación na aula. Oral.
In. Rexistro no caderno de clase

LA1B7.5.1. Coñece  o  significado  das  principais  locucións  latinas  de  uso  actual  e  sabe
empregalas no seu contexto adecuado cando se expresa na súa propia lingua.

x x x Pr. Proba escrita.
In. Proba realizada.



LATÍN  II

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN TEMPORA
LIZACIÓN

PROCEDEMENTOS 
INSTRUMENTOS

1ª 
A
V

2º 
A
V

3ª 
A
V

Pr. Observación na aula. Oral.
In. Rexistro no caderno de clase

LA2B1.1.1 Recoñece e distingue a partir do étimo latino termos patrimoniais, semicultismos e
cultismos, e explica as evolucións que se producen nun e noutro caso.

x x x Pr. Observación na aula. Oral.
In. Rexistro no caderno de clase

LA2B1.2.1. 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.

x x x Pr. Observación na aula. Oral.
In. Rexistro no caderno de clase

LA2B1.2.2. 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.

x x x Pr. Observación na aula. Oral.
In. Rexistro no caderno de clase

LA2B2.1.1.  Nomea e describe as categorías, e sinala os trazos que as distinguen. x x x Pr. Observación do traballo na aula. 
Interrogación ao alumnado.
In. Rexistro no caderno de clase

LA2B2.2.1. Identifica  e  distingue  en  palabras  propostas  os  seus  formantes,  diferenciando
lexemas  e  morfemas,  e  procurando  exemplos  noutros  termos  nos  que  estean
presentes.

x x x Pr. Observación do traballo na aula. 
Interrogación ao alumnado.
In. Rexistro no caderno de clase

LA2B2.3.1. Analiza  morfoloxicamente  palabras  presentes  nun  texto  latino,  identifica
correctamente os seus formantes e sinala o seu enunciado. 

x x x Pr. Proba escrita.
In. Rexistro no caderno de clase.Proba 
realizada.

LA2B2.4.1. 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.

x x x Pr. Proba escrita.
In. Rexistro no caderno de clase.Proba 
realizada

LA2B2.4.2. Aplica  os  seus  coñecementos  da  morfoloxía  nominal  e  pronominal  latina  para
realizar traducións e retroversións, axudándose do dicionario.

x x x Pr. Proba escrita.
In. Rexistro no caderno de clase.Proba 
realizada

LA2B2.5.1 Identifica  con  seguridade  e  axudándose  co  dicionario  calquera  tipo  de  formas
verbais, conxúgaas e sinala o seu equivalente en galego e en castelán

x x x Pr. Proba escrita.
In. Rexistro no caderno de clase.Proba 
realizada

LA2B2.5.2 Aplica os seus coñecementos da morfoloxía verbal latina para realizar traducións e
retroversións, axudándose do dicionario.

x x x Pr. Proba escrita.
In. Rexistro no caderno de clase.Proba 
realizada

LA2B3.1.1. Utiliza  axeitadamente  a análise  da sintaxe nominal  e pronominal  dun texto para
efectuar correctamente a súa tradución. 

x x x Pr. Proba escrita.
In. Rexistro no caderno de clase.Proba 
realizada



LA2B3.2.1. Recoñece, distingue e clasifica os tipos de oracións e as construcións sintácticas
latinas,  e  relaciónaas  con  construcións  análogas  existentes  noutras  linguas  que
coñeza.

x x x Pr. Proba escrita.
In. Rexistro no caderno de clase.Proba 
realizada

LA2B3.3.1. 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.

x x x Pr. Proba escrita.
In. Rexistro no caderno de clase.Proba 
realizada

LA2B3.4.1. 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.

x x x Pr. Proba escrita.
In. Rexistro no caderno de clase.Proba 
realizada

LA2B3.5.1. Identifica formas non persoais do verbo en frases e textos, tradúceas correctamente
e explica as súas funcións.

x x x Pr. Proba escrita.
In. Rexistro no caderno de clase.Proba 
realizada

LA2B4.1.1. Nomea os aspectos máis salientables referentes á transmisión dos textos clásicos
ao longo do tempo.

x Pr. Elaboración de materiais 
In.  Rexistro no caderno de clase

LA2B4.2.1. Describe as características esenciais  dos xéneros literarios  latinos,  e identifica e
sinala a súa presenza en textos propostos.

x x x Pr. Proba escrita.
In. Rexistro no caderno de clase.Proba 
realizada

LA2B4.3.1. Realiza  eixes  cronolóxicos  e  sitúa  neles  autores,  obras  e  outros  aspectos
relacionados coa literatura latina.

x Pr. Elaboración de materiais 
In.  Rexistro no caderno de clase

LA2B4.3.2. Nomea  autores  representativos  da  literatura  latina,  encádraos  no  seu  contexto
cultural, e cita e explica as súas obras máis coñecidas.

x x x Pr. Proba escrita.
In. Rexistro no caderno de clase.Proba 
realizada

LA2B4.4.1. 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. 

x Pr. Observación do traballo na aula. 
Interrogación ao alumnado.
In. Rexistro no caderno de clase

LA2B4.5.1. 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.

x x x Pr. Elaboración de materiais 
In.  Rexistro no caderno de clase

LA2B4.5.2. 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.

x x x Pr. Observación do traballo na aula. 
Interrogación ao alumnado.
In. Rexistro no caderno de clase

LA2B5.1.1. Utiliza  adecuadamente  a  análise  morfolóxica  e  sintáctica  de  textos  latinos  para
efectuar correctamente a súa tradución.

x x x Pr. Proba escrita.
In. Rexistro no caderno de clase.Proba 
realizada

LA2B5.2.1. 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.

x x x Pr. Proba escrita.
In. Rexistro no caderno de clase.Proba 
realizada



LA2B5.3.1. Aplica os coñecementos adquiridos para realizar comentarios lingüísticos, históricos
e literarios de textos.

x x x Pr. Observación do traballo na aula. 
Interrogación ao alumnado.
In. Rexistro no caderno de clase

LA2B5.4.1. Identifica  o  contexto  social,  cultural  e histórico  dos  textos  propostos  partindo  de
referencias  tomadas  dos  propios  textos  e  asociándoas  con  coñecementos
adquiridos previamente.

x x x Pr. Observación do traballo na aula. 
Interrogación ao alumnado.
In. Rexistro no caderno de clase

LA2B5.5.1. Recoñece e explica a partir de elementos formais o xénero e o propósito do texto. x Pr. Observación do traballo na aula. 
Interrogación ao alumnado.
In. Rexistro no caderno de clase

LA2B6.1.1. Identifica  e  explica  termos  do  léxico  literario,  científico  e  filosófico,  e  tradúceos
correctamente ao galego e ao castelán. 

x Pr. Proba escrita.
In. Rexistro no caderno de clase.Proba 
realizada

LA2B6.2.1. 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.

x x Pr. Observación do traballo na aula. 
Interrogación ao alumnado.
In. Rexistro no caderno de clase

LA2B6.2.2.  Identifica  a  etimoloxía  e  coñece  o  significado  de  palabras  de  léxico  común  e
especializado do galego e do castelán.

x x x Pr. Observación do traballo na aula. 
Interrogación ao alumnado.
In. Rexistro no caderno de clase

LA2B6.3.1. 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.

x x x Pr. Proba escrita.
In. Rexistro no caderno de clase.Proba 
realizada

LA2B6.4.1. 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.

x x x Pr. Proba escrita.
In. Rexistro no caderno de clase.Proba 
realizada

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN

Os procedementos para obter información no proceso de avaliación serán,  como se indica,variados e incluirán entre outros:
 Observación: Atención ao proceso de aprendizaxe do alumnado, dirixida a seleccionar información de acordo con indicadores previamente

fixados (asiste a clase con regularidade ou non, asiste a clase con puntualidade ou non, asiste a clase provisto do material necesario para levar
un correcto seguimento das actividades que se  realice  ou non,  realiza os exercicios encomendados  ou non,  a calidade da execución dos
exercicios é satisfactoria ou non, amosa unha actitude participativa nas clases ou non, ten un comportamento axeitado na clase, …)

 Interrogación: Preguntar directamente ao alumnado mediante entrevista ou cuestionario para obter información sobre o proceso de aprendizaxe.
 Análise das producións dos alumnos/as: traballos individuais ou en grupo realizados na clase ou na casa, caderno de clase dos alumnos.
 Probas nas súas diversas modalidades (orais, escritas, individuais, colectivas).



INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

 Información  rexistrada  no caderno de clase  da profesora,  obtida mediante  a  observación da  actitude e  traballo  do  alumnado  na  clase,  a
valoración realizada pola profesora das intervencións do alumnado, dos exercicios e traballos presentados, do caderno de clase do alumno/a, dos
exames e probas …

 Traballos realizados polo alumnado.
 Probas realizadas polo alumnado.
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5) CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA. 

Intentarase achegar o Grego ao alumnado empregando un enfoque metodolóxico que favoreza a capacidade do alumno para aprender por si
mesmo, traballar en equipo e aplicar os métodos apropiados de investigación para seguir aprendendo ao longo da súa vida.

Os textos converteranse no punto de partida para traballar simultáneamente os aspectos morfosintácticos da lengua grega, o seu léxico e a
súa relación co galego e co castelán, así como os aspectos culturais relacionados cos textos traballados.

Proporase unha secuencia de traballo axeitada e graduada por medio dunha metodología activa, preferentemente de tipo indutivo-contextual,
en que as normas se convertan en posesión permanente e en automatismo lingüístico.

O enfoque irá dirixido a que o alumno desenvolva e afiance as súas propias técnicas de traballo, mediante unha estrategia de descubrimento.
Procurarase xerar un clima na aula en que os alumnos sintan a necesidade de participar activamente no proceso de ensino aprendizaxe,

asegurándonos de que esas interaccións, mesmo se son erróneas, sirvan de estímulo para intentalo de novo.
Neste senso crearanse contextos de aprendizaxe e avaliación que comprometan ao alumnado e que o leven a planificar e avaliar as súas

realizacións, identificando os avances e dificultades, de cara a autorregular o seu propio e singular proceso de aprender a aprender.
Promoverase  a participación  do alumnado en  pequenos traballos  de investigación.  Deberán  ser  orientados para  que  poidan  acadar  a

capacidade de realizar un proxecto de investigación escolar de forma autónoma.
Haberá que distinguir niveis de dificultade no contido e nas actividades para cubrir as diversas necesidades educativas do alumnado.
Promoverase a utilización das TIC para informarse, aprender e comunicarse, e para utilizar con sentido crítico, como recurso formativo,

materiais de procedencia diversa.
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GREGO I

AVALIACIÓN Contidos TEMPORALIZACIÓN

1ª aval. Bloque 1. Lingua grega 1ª/2ª semana outubro

B1.1. Marco xeográfico da lingua grega.

B1.2. Familias lingüísticas. O indoeuropeo.

B1.3. Historia da lingua grega: desde o micénico ata o grego moderno.

B1.4. Variedades dialectais.

1ª aval Bloque 2. Sistema de lingua grega: elementos básicos

. B2.1. Orixes da escritura. Sistemas de escritura. 3ª semana setembro

B2.2. Orixes e evolución do alfabeto grego 3ª semana setembro

B2.3. Caracteres do alfabeto grego. 3ª semana setembro

B2.4. Clasificación dos fonemas: pronuncia. 3ª semana setembro

B2.5. Transcrición de termos dos caracteres gregos. 3ª semana setembro

B2.6. Signos diacríticos e de puntuación. 3ª semana setembro

Bloque 3. Morfoloxía

1ª aval. B3.1. O grego, lingua flexiva. Tipos de palabras: variables e invariables. 2ª semana de outubro

2ª aval. B3.2. Formantes das palabras. 2ª semana xaneiro

1ª-2ª-3ªaval. B3.3. Concepto de declinación: declinacións gregas. Enunciado e paradigmas. Ao longo do curso

1ª-2ª B3.4. Flexión nominal e pronominal. Ao longo do 1º/2º trimestre

1ª-2ª-3ªaval B3.5. Sistema verbal grego. Verbos temáticos e atemáticos. Ao longo do curso

1ª-2ª-3ªaval B3.6. Formas verbais persoais e non persoais. Ao longo do curso

Bloque 4. Sintaxe

1ª aval. B4.1. Casos gregos. 4ª semana setembro

1ª aval. B4.2. Concordancia. 4ª semana de setembro
1ª aval. B4.3. Elementos da oración. 4ª semana de setembro
1ªaval. B4.4. Oración simple: oracións atributivas e predicativas. 4ª semana de setembro
2ª aval. B4.5. Oracións compostas. 1ª semana de febreiro
2ªaval. B4.6. Construcións de infinitivo. 2ª semana de abril

3ªaval. B4.7. Construcións de participio. 1ª/2 ª semana de xuño

1ª-2ª-3ªaval B4.8. Análise e tradución de frases e textos. Ao longo do curso



Bloque 5. Grecia: historia, cultura, arte e civilización

3ª aval. B5.1. Períodos da historia de Grecia. 1ª semana de maio

3ª aval. B5.2. Organización política e social de Grecia. 1ª/2ª semana de maio

3ª aval. B5.3. A familia. 3ª semana de maio

3ª aval. B5.4. Traballo e lecer: oficios, ciencia e técnica. Festas e espectáculos. 4ª semana de maio

1ª-2ª-3ªaval B5.5. Mitoloxía e relixión. Ao longo do o curso

Bloque 6. Textos

1ª - 2ª – 3ª aval. B6.1. Iniciación ás técnicas de tradución. Ao longo do curso

1ª - 2ª – 3ª aval B6.2. Iniciación ás técnicas de retroversión e comentario de textos. Ao longo do curso

1ª - 2ª – 3ª aval. B6.3. Análise morfolóxica e sintáctica. Comparación de estruturas gregas coas da lingua propia. Ao longo do curso

1ª - 2ª – 3ª aval. B6.4. Lectura comprensiva de textos traducidos. Ao longo do curso

1ª - 2ª – 3ª aval. B6.5. Lectura comparada e comentario de textos en  lingua grega e na lingua propia. Ao longo do curso

1ª - 2ª – 3ª aval.  B6.6. Produción de textos propios breves en lingua grega. Ao longo do curso

Bloque 7. Léxico Ao longo do curso

1ª - 2ª – 3ª aval. B7.1. Vocabulario básico grego: léxico de uso frecuente e principais prefixos e sufixos. Ao longo do curso

1ª - 2ª – 3ª aval. B7.2. Descomposición de palabras nos seus formantes. Ao longo do curso

1ª - 2ª – 3ª aval. B7.3. Helenismos máis frecuentes do vocabulario común e do léxico especializado, e o seu 
mantemento: termos patrimoniais, cultismos e neoloxismos.

Ao longo do curso

1ª - 2ª – 3ª aval. B7.4. Identificación de lexemas, sufixos e prefixos helénicos usados na lingua propia. Ao longo do curso

1ª - 2ª – 3ª aval. B7.5. Familias etimolóxicas e semánticas. Ao longo do curso

GREGO II

AVALIACIÓN CONTIDOS TEMPORALIZACIÓN



Bloque 1.A lingua grega

1ªaval.  B1.1. Dialectos antigos, dialectos literarios e koiné. 3ªsemana de setembro

1ª - 2ª – 3ª aval.  B1.2. Do grego clásico ao grego moderno. Ao longo do curso

Bloque 2. Morfoloxía

1ªaval.  B2.1. Revisión da flexión nominal e pronominal: formas menos usuais e irregulares. 4ª semana de setembro / 1ª 
outubro

1ªaval.  B2.2. Revisión da flexión verbal: conxugación atemática. Modos verbais. 2ª / 3ª semana outubro

1ª - 2ª – 3ª aval.  B2.3. Análise morfolóxica. Ao longo do curso

Bloque 3. Sintaxe

1ª - 2ª – 3ª aval.  B3.1. Estudo pormenorizado da sintaxe nominal e pronominal. Ao longo do curso

1ª - 2ª – 3ª aval.  B3.2. Usos modais. Ao longo do curso

1ª - 2ª – 3ª aval.  B3.3. Tipos de oracións e construcións sintácticas. Ao longo do curso

1ª - 2ª – 3ª aval.  B3.4. Oración composta. Formas de subordinación. Ao longo do curso

1ª - 2ª – 3ª aval.  B3.5. Análise, tradución e interpretación de textos. Ao longo do curso

Bloque 4. Literatura

1ª - 2ª – 3ª aval.  B4.1. Xéneros literarios: épica, historiografía, drama (traxedia e comedia), lírica, oratoria e fábula. Épica e lírica 1ª avaliación
Traxedia e hist. e oratoria  2 ª 
Comedia e fábula 3ª

Bloque 5. Textos

1ª - 2ª – 3ª aval.  B5.1. Tradución e interpretación de textos gregos. Ao longo do curso

1ª - 2ª – 3ª aval.  B5.2. Uso do dicionario. Ao longo do curso

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

1ª - 2ª aval.  B5.4. Coñecemento do contexto social, cultural e histórico dos textos traducidos. Ao longo do primeiro e 2º 
trimestre

1ª - 2ª – 3ª aval.  B5.5. Identificación das características formais dos textos. Ao longo do curso

Bloque 6. Léxico Ao longo do curso



1ª - 2ª – 3ª aval.  B6.1. Helenismos máis frecuentes do léxico especializado e común.

1ª - 2ª – 3ª aval.  B6.2. Ampliación de vocabulario básico grego: linguaxe literaria e filosófica.

1ª - 2ª – 3ª aval.  B6.3. Etimoloxía e orixe das palabras da propia lingua.

1ª - 2ª – 3ª aval.  B6.4. Descomposición de palabras nos seus formantes.

3º ESO – CULTURA CLÁSICA

Nesta materia seguirase o libro de texto que se especifica máis abaixo. A distribución de temas por avaliación é a seguinte:

1ª avaliación: temas 1, 2 e 3

2ª avaliación: temas 4, 5, 6 e 7

3ª avaliación: temas 8, 9, e 10

Neste apartado decídese facer esta división ao tempo que se aclara que a materia dividida en seis bloques está distribuída de tal xeito 
que se van alternando uns e outros ao longo do libro. 

As actividades a realizar iranse seleccionando entre as aportadas polo manual de uso obrigado na aula a medida que se vai avanzando 
na materia.

LATÍN 4º ESO



AVALIACIÓN CONTIDOS TEMPORALIZACIÓN

 Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances

1ª aval. B1.1. Marco xeográfico da lingua. 4ª semana de setembro

1ª aval. B1.2. O indoeuropeo. Linguas indoeuropeas e familias lingüísticas. 4ª semana de setembro

1ª aval. B1.3. Linguas de España: linguas romances e non romances. 4ª semana de setembro

1ª aval. B1.4. Palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos. 4ª semana de setembro

1ª - 2ª – 3ª aval. B1.5. Nocións básicas de evolución fonética, morfolóxica e semántica do latín ao galego e ao
castelán.

Ao longo do curso

Bloque 2. Sistema de lingua latina: elementos básicos

1ª aval. B2.1. Orixes da escritura. Sistemas de escritura.  3ª semana de setembro    

1ª aval.               B2.2. Orixes do alfabeto latino. 3ª semana de setembro   

1ª aval. B2.3. Pronuncia do latín. 3ª semana de setembro    

Bloque 3. Morfoloxía   

1ª aval. B3.1. Formantes das palabras. 1ª semana outubro

1ª aval. B3.2. Tipos de palabras: variables e invariables. 1ª semana outubro

1ª aval. B3.3. Concepto de declinación e conxugación. 1ª semana outubro

1ª - 2ª – 3ª aval. B3.4. Flexión nominal e pronominal: substantivos, adxectivos e pronomes. Ao longo do curso

1ª - 2ª – 3ª aval. B3.5. Flexión verbal Ao longo do curso

 Bloque 4. Sintaxe

1ª aval. B4.1. Elementos da oración. 2ª semana de outubro

1ª aval. B4.2. Casos latinos. 1ª semana de outubro



AVALIACIÓN CONTIDOS TEMPORALIZACIÓN

1ª aval. B4.3. Concordancia. 2ª semana de outubro

1ª aval. B4.4. Oración simple: oracións atributivas e predicativas. 3ª semana de outubro

1ª - 2 ªaval. B4.5. Oración composta: oracións coordinadas. 3ª semana de outubro

3ª aval. B4.6. Construcións de infinitivo e de participio máis transparentes. 2ª semana de xuño

Bloque 5. Roma: historia, cultura e civilización

1ª aval. B5.1. Períodos da historia de Roma. 4ª semana de outubro

1ª - 2ª aval. B5.2. Organización política e social de Roma. 4ª semana de outubro – 1ª novembro/ 4ª semana de xaneiro

2 aval. B5.3. A familia romana. 4º semana de febreiro

1ª - 2ª – 3ª aval. B5.4. Mitoloxía e relixión. Ao longo do curso

3ª aval. B5.5. Vida cotiá: vivenda, alimentación e indumentaria. 2ª/ 3ª semana de marzo

3ª aval. B5.6. Espectáculos públicos: teatro, circo e anfiteatro. 4ª semana de abril / 1ª semana de maio

Bloque 6. Textos

1ª - 2ª – 3ª aval. B6.1. Análise morfolóxica e sintáctica. Ao longo do curso

1ª - 2ª – 3ª aval. B6.2. Comparación das estruturas latinas coas das linguas propias. Ao longo do curso

1ª - 2ª – 3ª aval. B6.3. Iniciación ás técnicas de tradución Ao longo do curso

1ª - 2ª – 3ª aval. B6.4. Lectura comprensiva de textos latinos orixinais, adaptados ou traducidos. Ao longo do curso

1ª - 2ª – 3ª aval. B6.5. Produción de pequenos textos propios en lingua latina. Ao longo do curso

Bloque 7. Léxico

1ª - 2ª – 3ª aval. B7.1. Vocabulario básico latino: léxico transparente; palabras de maior frecuencia. Ao longo do curso

1ª - 2ª – 3ª aval. B7.2. Composición e derivación culta: lexemas, prefixos e sufixos. Ao longo do curso



LATÍN I 

AVALIACIÓN CONTIDOS TEMPORALIZACIÓN

Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances

1ª aval. B1.1. Marco xeográfico da lingua. 3ª semana de setembro 

1ª aval. B1.2. O indoeuropeo. Linguas indoeuropeas e familias lingüísticas. 1ª semana outubro

1ª aval. B1.3. Linguas de España: linguas romances e non romances. 1ª semana de outubro

1ª aval. B1.4. Palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos. Ao longo do curso

1ª - 2ª – 3ª aval. B1.5. Nocións básicas de evolución fonética, morfolóxica e semántica do latín ao galego e ao castelán. Ao longo do curso

Bloque 2. Sistema de lingua latina: elementos básicos

1ª aval. B2.1. Orixes da escritura. Sistemas de escritura. 3ª semana de setembro

1ª aval.          B2.2. Orixes do alfabeto latino. 3ª semana de setembro

1ª aval. B2.3. Pronuncia do latín.  3ª semana de setembro

Bloque 3. Morfoloxía   

1ª aval. B3.1. Formantes das palabras. 4ª semana de setembro

1ª aval. B3.2. Tipos de palabras: variables e invariables. 4ª semana de setembro

1ª aval. B3.3. Concepto de declinación e conxugación. 4ª semana de setembro

1ª - 2ª – 3ª aval. B3.4. Flexión nominal e pronominal: substantivos, adxectivos e pronomes. Ao longo do curso

1ª - 2ª – 3ª aval. B3.5. Flexión verbal Ao longo do curso



AVALIACIÓN CONTIDOS TEMPORALIZACIÓN

 Bloque 4. Sintaxe

1ª - 2ª – 3ª aval. B4.1. Elementos da oración. Ao longo do curso

1ª aval. B4.2. Casos latinos. 4ª semana de setembro

1ª aval. B4.3. Concordancia. 4ª semana de setembro

1ª aval. B4.4. Oración simple: oracións atributivas e predicativas. 2ª semana de outubro

1ª - 2ª aval. B4.5. Oración composta: oracións coordinadas. 1º/2ºtrimestre

3ª aval. B4.6. Construcións de infinitivo e de participio . 2ª semana de xuño

Bloque 5. Roma: historia, cultura e civilización

1ª aval. B5.1. Períodos da historia de Roma. 2ª quincena de outubro /2º quincena novembro

2ª aval. B5.2.Romanización de Hispania e Gallaecia 2ª quincena xaneiro

2ª aval. B5.3. Organización política e social de Roma. 2ª semana de maio/ 3ª semana de novembro

1ª - 2ª – 3ª aval. B5.4. Mitoloxía e relixión. Ritos funerarios Ao longo do curso. / última semana de novembro

3ª aval. B5.5. Arte romana.  2ª semana abril

 3ª aval. B5.6. Obras públicas e urbanismo. 1ª semana de maio

3ª aval. B5.7.O exército. 1ª semana de xuño

Bloque 6. Textos

1ª - 2ª – 3ª aval. B6.1. Análise morfolóxica e sintáctica. Ao longo do curso

1ª - 2ª – 3ª aval. B6.2. Comparación das estruturas latinas coas das linguas propias. Ao longo do curso

1ª - 2ª – 3ª aval. B6.3. Iniciación ás técnicas de tradución. Ao longo do curso



AVALIACIÓN CONTIDOS TEMPORALIZACIÓN

1ª - 2ª – 3ª aval. B6.4. Lectura comprensiva de textos latinos orixinais, adaptados ou traducidos. Ao longo do curso

1ª -  2ª - 3ª aval. B6.5. Lectura comparada e comentario de textos e lingua latina e lingua propia. Ao longo do curso

1ª - 2ª – 3ª aval. B6.6. Produción de pequenos textos propios en lingua latina. Ao longo do curso

Bloque 7. Léxico

1ª - 2ª – 3ª aval. B7.1. Vocabulario básico latino: léxico transparente; palabras de maior frecuencia. Ao longo do curso

1ª - 2ª – 3ª aval. B7.2. Composición e derivación culta: lexemas, prefixos e sufixos. Ao longo do curso

1ª - 2ª – 3ª aval. B7.3. Mantemento de elementos lingüísticos latinos Ao longo do curso

1ª - 2ª – 3ª aval. B7.4. Locucións latinas de uso actual. Ao longo do curso

LATÍN II

AVALIACIÓN CONTIDOS   TEMPORALIZACIÓN



Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances

1ª - 2ª – 3ª aval. B1.1. Distinguir e identificar palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos. Ao longo do curso

1ª - 2ª – 3ª aval. B1.2. Coñecer e aplicar as regras da evolución fonética e recoñecer os procesos de evolución semántica do
latín ao galego e ao castelán, partindo dos étimos latinos.

Ao longo do curso

Bloque 2. Sistema de lingua latina: elementos básicos

1ª - 2ª – 3ª aval. B2.1. Coñecer as categorías gramaticais. Ao longo do curso

1ª - 2ª – 3ª aval. B2.2. Coñecer, identificar e distinguir os formantes das palabras. Ao longo do curso

1ª - 2ª – 3ª aval. B2.3. Realizar a análise morfolóxica das palabras dun texto latino e enuncialas. Ao longo do curso

1ª - 2ª – 3ª aval. B2.4. Identificar, declinar e traducir todas as formas nominais e pronominais. Ao longo do curso

1ª - 2ª – 3ª aval. B2.5. Identificar, conxugar, traducir e efectuar a retroversión de todas as formas verbais. Ao longo do curso

Bloque 3. Sintaxe

1ª - 2ª – 3ª aval. B3.1. Coñecer e aplicar  os coñecementos da sintaxe nominal  e pronominal  para a tradución de textos
latinos.

Ao longo do curso

1ª - 2ª – 3ª aval. B3.2. Recoñecer e clasificar as oracións e as construcións sintácticas latinas. Ao longo do curso

1ª - 2ª – 3ª aval. B3.3. Relacionar e aplicar coñecementos sobre elementos e construcións sintácticas en interpretación e
tradución de textos latinos.

Ao longo do curso

1ª -  2ª – 3ª aval. B3.4.  Definir,  comprender  e  recoñecer  os  diferentes  tipos  de  oracións  compostas  coordinadas  e
subordinadas.

Ao longo do curso

1ª - 2ª – 3ª aval. B3.5. Coñecer as funcións das formas non persoais do verbo: infinitivo, participio, xerundio, xerundivo e
supino.

Ao longo do curso

Bloque 4. Literatura

1ª  aval. B4.1. Enumerar os principais factores da transmisión da literatura latina ao longo dos períodos históricos, e
describir os soportes da escritura na Antigüidade e a súa evolución.

3ª semana de outubro

1ª - 2ª – 3ª aval. B4.2.  Coñecer  as  características  dos  xéneros  literarios  latinos,  os  seus  autores,  as  obras  máis
representativas e as súas influencias na literatura posterior.

Ao longo do curso

1ª - 2ª – 3ª aval. B4.3. Coñecer os fitos esenciais da literatura latina como base literaria da literatura e da cultura europea e
occidental.

Ao longo do curso

3ª aval. B4.4. Analizar,  interpretar e situar  no tempo textos mediante lectura comprensiva,  distinguindo xénero,
época, características e estrutura, se a extensión da pasaxe o permite.

1ª semana abril



3ª aval. B4.5. Establecer relacións e paralelismos entre a literatura clásica e a posterior. 2ª semana de abril

Bloque 5. Textos

1ª - 2ª – 3ª aval. B5.1. Realizar a tradución e interpretación de textos latinos orixinais. Ao longo do curso

1ª - 2ª – 3ª aval. B5.2.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.

Ao longo do curso

1ª - 2ª – 3ª aval. B5.3. Realizar comentarios lingüísticos, históricos e literarios de textos de autores latinos. Ao longo do curso

1ª B5.4. Coñecer o contexto social, cultural e histórico dos textos traducidos. 3ª semana de outubro

1ª - 2ª – 3ª aval. B5.5. Identificar as características formais dos textos. Ao longo do curso

Bloque 6. Léxico

1ª - 2ª – 3ª aval. B6.1.  Coñecer,  identificar  e  traducir  termos  latinos  pertencentes  ao  vocabulario  especializado:  léxico
literario, científico e filosófico.

Ao longo do curso

1ª - 2ª – 3ª aval. B6.2. Recoñecer os elementos léxicos latinos que permanecen nas linguas dos/das estudantes. Ao longo do curso

1ª - 2ª – 3ª aval. B6.3. Coñecer o significado das principais locucións latinas de uso actual e saber empregalas nun contexto
axeitado.

Ao longo do curso

1ª - 2ª – 3ª aval. B6.4. Recoñecer a presenza de latinismos e helenismos na linguaxe científica e na fala culta, e deducir o
seu significado a partir dos correspondentes termos latinos e gregos.

Ao longo do curso



6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN UTILIZAR. 

En xeral farase uso dos seguintes materiais:

Caderno de clase, onde o alumno/a recollerá as explicacións da profesora  e realizará os exercicios encomendados. Material fotocopiado.
Outros materiais didácticos a empregar son:

Dicionarios
Xornais, revistas, …
Xogos didácticos, relacionados coa cultura clásica.
Ordenador de aula que dispón dun proxector e facilita a tarefa da profesora

Como actividades complementarias que contribuirán á formación do alumnado nesta materia proporase a proxección de fragmentos de
películas ou documentais referidos á cultura clásica.

Recorrerase á Biblioteca do Centro cando sexa necesario traballar con enciclopedias ou outros manuais. 
Nos grupos de pouco alumnado é posible que sempre que se desexe que estes alumnos accedan por eles mesmos ao material da rede, 

poidan facelo empregando os ordenadores da Biblioteca disponibles para o alumnado, pois hai ordenadores suficientes para que cada deles poida 
usar un, facendo unha reserva previa.

Polo que respecta aos libros de textos:
En Cultura Clásica de 3º de ESO empregarse libro de texto, pois pensamos que pode ser de gran axuda o feito de ter un manual que poida 

servir de guía e de referencia para moitas explicacións que se deban facer dos distintos temas da materia. Este é Cultura Clásica 3º ESO Editorial 
Santillana.

En Latín 4º de ESO non se empregará libro de texto. En Latín I e II tampoco se empregará libro de texto e en Latín II será obrigatorio ter 
dicionario en 2º de Bacharelato para traducir os textos.

En Grego I e II a materia impartirase sen libro de texto. E é imprescindible que teñan diccionario en 2º Bach. para poder facer as traducións.
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7). CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, A CUALIFICACIÓN E A PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 

A.  Avaliación inicial. 

Nos cursos da  ESO polo que respecta á  avaliación,  ao inicio do curso é ao comezo de cada tema comprobaranse os coñecementos previos do
alumnado do grupo mediante unha avaliación inicial que se baseará, segundo o criterio do profesor, nunha proba escrita ou nas intervencións orais do
alumnado na clase. Os seus resultados só se terán en conta a efectos de adecuar o nivel de partida do proceso de ensino-aprendizaxe á realidade do
grupo e, polo tanto, non afectarán ás cualificacións dos alumnos.

Os alumnos e alumnas serán informados continuamente dos seus progresos no proceso de aprendizaxe a través das indicacións que se lles vaian
dando: correccións das distintas probas escritas previstas, interacción na aula, revisión do caderno de clase e corrección dos exercicios e traballos
propostos. Unha vez ao trimestre informarase de xeito formalizado, de acordo co establecido na normativa vixente, aos pais/nais e ao alumnado da
evolución deste por medio da cualificación da avaliación.
Ao remate do curso, e dentro dos prazos establecidos legalmente, valorarase o rendemento académico do alumnado e a súa dedicación e esforzo a
través da cualificación final, que se determinará tendo en conta as especificacións e criterios de cualificación que se van detallar neste apartado.

No Primeiro curso de Bacharelato o enfoque da materia deberá permitir ao alumnado incorporarse sen dificultades ao estudo da nova lingua, tanto
do latín coma do grego.
En todo caso necesitarase a principios de curso e antes de adentrarse no estudo de cada tema, contar con información sobre coñecementos previos
do alumnado en relación  a  conceptos gramaticais  básicos das linguas propias que  permitirán entender as  explicacións axeitadamente.  Así,  a
profesora, en función desta información, adaptará as súas explicacións no obxectivo de que sexa asequible a todo o alumnado.
O medio de recadar esta información poderá consistir en probas escritas, mediante a observación das dificultades que cada alumno presenta á hora
de realizar actividades encomendadas ou mediante a interrogación directa ao alumnado na clase.
En función dos resultados, a profesora deberá adaptar a metodoloxía, o ritmo e o punto de partida das explicacións. Tamén adaptará individualmente
ou colectivamente os exercicios e actividades á variedade de alumnado da clase.
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B. Avaliación Ordinaria. 

GREGO I

Polo que respecta á cualificación das avaliacións parciais (1ª, 2ª e 3ª) esta será o resultado da suma das seguintes puntuacións obtidas
polo alumno nos seguintes apartados, de acordo coa ponderación proposta para cada un deles:

Proba escrita:
Contidos lingüísticos, textos gregos e a súa interpretación: a cualificación máxima será de 7 puntos e avaliarase ao alumnado de

declinación, de concordancia, de conxugación, de tradución de formas verbais do grego ao galego ou castelán e viceversa e de tradución de frases.
Os contidos  obxecto  de exame serán  sempre  todos  os  estudados dende comezo do  curso.  Está  previsto  realizar  alomenos un  exame cada
avaliación, e o criterio que se aplicará para decidir realizar dous ou máis terá que ver coa facilidade ou da a dificultade da asimilación da materia por
parte do alumnado.En caso de realizar máis de un, a cualificación obterase de acordo coas seguintes condicións: se un alumno/a suspendese varios
exames ao longo da avaliación, no caso de realizárense, e aprobase o último, sería a cualificación deste último a que contaría para a cualificación da
avaliación; se un alumno/a aprobase varios exames ao longo da avaliación e non aprobase  o último, a cualificación final da avaliación sería a media
das cualificacións obtidas nas probas sobre lingua grega realizadas ao longo do trimestre. Esixirase un minimo de 2,5 ou máis sobre 7 para facer a
media.

Contidos culturais e léxicos: máximo 3 puntos. Estes contidos terán carácter eliminatorio e non volverán a ser obxecto de exame se se
superou esta materia. Se non se superase, podería realizar unha recuperación se se considerase necesario, sobre todo se a nota acadada nesta
parte fose inferior a 1,25 puntos sobre 3. A cualificación deste apartado será a media das obtidas nos exames que se realizasen.
Nas probas escritas penalizaranse as faltas de ortografía ata un máximo de 1 punto. As faltas leves baixan 0,10 e as máis graves poden chegar a
-0,25.

A nota final da avaliación pódese mellorar, se unha vez acadado un catro nos anteriores apartados ten valoración positiva en:
Traballo diario: máximo 1 punto, segundo as anotacións do diario de aula da profesora. Valorarase asistencia, regular e puntual a clase,

acudir co material necesario para levar un correcto seguimento do traballo, realizar as tarefas encomendadas, realizalas de xeito satisfactorio, amosar
unha actitude participativa na clase, prestar atención, ter un comportamento correcto. Irase descontando 0´10 puntos por cada falta de puntualidade
ou de asistencia sen xustificar, se acude sen material, se non realiza os exercicios encomendados e se non presta atención ou non mantén un
comportamento correcto.

Presentación de traballos de tradución ou sobre a lectura dalgún libro ou sobre algún tema relativo ao cultura e legado mundo grego
previamente acordados coa profesora: máximo1 punto.

De conformidade co establecido na normativa vixente, as cualificacións de cada avaliación, consignadas na acta e no boletín, expresaranse
coas indicacións de insuficiente/suficiente/ben/notable/sobresaliente acompañadas dunha cualificación numérica na escala do 0 ao 10, sen cifras 
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decimais. A cualificación obtida redondearase, de ser o caso, de xeito que o decimal se asimilará ao enteiro superior se o seu valor é 0,5 ou superior
e ao anterior nos restantes casos. Considerarase superada a materia cando, despois de efectuado, no seu caso, o redondeo, se obteña unha
puntuación igual ou superior a 5 puntos.

A cualificación da avaliación final ordinaria de xuño será o resultado da media das cualificacións das avaliacións parciais. En caso de que
o alumno obtivera na terceira avaliación mellor cualificación que nas anteriores na parte das probas correspondentes ao contidos lingüísticos, neste
apartado non se realizará a media, senón que se sumara a última cualificación obtida nesta parte á media das cualificacións obtidas nos restantes
apartados. O redondeo farase igual que nas avaliacións parciais. Considerarase superada a materia cando, despois de efectuado, no seu caso, o
redondeo, se obteña unha puntuación igual ou superior a 5 puntos.

GREGO II

Cualificación das avaliacións parciais (1ª, 2ª e 3ª):

 Os criterios de cualificación pensamos que deben están adaptados á dificultade que se atopan os alumnos polo feito de pasar dun primeiro
ano, que é de toma de contacto cunha materia nova, o grego, a un segundo ano no que se teñen que se enfrontar a textos bastante máis complexos
que os que se traballaron en primeiro. Por isto, o valor que se lles dará as traducións cambiará a medida que avanza o curso e os alumnos se vaian
sentindo máis seguros enfróntandose a elas.

1ª aval.: 
Máximo  seis puntos  en  análise  e  tradución  dos  textos  propostos  (sumarán  neste  apartado  as  notas  acadadas  en  exames  de  repaso
(declinación / conxugación)
Máximo  dous  puntos en preguntas sobre as obras literarias que o alumno ten de lectura obrigatoria e o autor que se traduce, época,
temática, etc.
Máximo dous puntos de léxico e os seus derivados actuais.

2ª aval.: 
Máximo seis puntos en análise e tradución dos textos propostos 
Máximo  dous  puntos en preguntas sobre as obras literarias que o alumno ten de lectura obrigatoria e o autor que se traduce, época,
temática, etc.
Máximo dous puntos de léxico e os seus derivados actuais.

3ª aval.: 
Máximo seis puntos en análise e tradución dos textos propostos 
Máximo  dous  puntos en preguntas sobre as obras literarias que o alumno ten de lectura obrigatoria e o autor que se traduce, época,
temática, etc.
Máximo dous puntos de léxico e os seus derivados actuais.
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CULTURA CLÁSICA

Cualificación das avaliacións parciais (1ª, 2ª y 3ª): será o resultado da suma das seguintes puntuacións obtidas polo alumno nos seguintes
apartados, de acordo coa ponderación proposta para cada un deles:

Proba escrita 80 % da nota. Está previsto relizar un exame por cada tema impartido, pero poderase optar por realizar  máis dunha
proba escrita por avaliación, se se considerase necesario dividir a materia para que os alumnos teñan máis facilidades para superala. A media delas
dará a nota acadada.

Nas probas escritas penalizaranse as faltas de ortografía ata un máximo de 1 punto. As faltas leves baixan 0,10 e as máis graves poden 
chegar a -0,25. 

Traballo diario: máximo 20%, segundo as anotacións do diario de aula da profesora. Valorarase asistencia regular e puntual a clase, acudir 
co material necesario para levar un correcto seguimento de trabajo, realizar as tarefas encomendadas, realizalas de manera satisfactoria, mostrar 
una actitud participativa na clase, prestar atención, ter un comportamento correcto. Iranse descontando 0´10 puntos se acude sen material, se non 
realiza os exercicios encomendados e se non presta atención ou non se mantén un comportamiento correcto.

De conformidade co establecido na normativa vixente, as calificacións de cada avaliación, consignadas na acta e no boletín, expresaranse
coas indicacións de insuficiente/suficiente/ben/notable/sobresaliente acompañadas dunha calificación numérica na escala do 0 ao 10, sen cifras
decimais. A calificación obtida redondearase, de ser o caso, de maneira que o decimal asimilarase ao enteiro superior se o seu valor é 0,5 ou
superior e ao anterior nos restantes casos. Considerarase superada a materia cando, despois de efectuado, no seu caso, o redondeo, se obtenga
unha puntuación igual ou superior a 5 puntos.

A cualificación da avaliación final común de xuño será o resultado do promedio das calificacións das avaliacións parciais. O redondeo farase
igual  que nas avaliacións parciais.  Considerarase superada a materia cando,  despois  de efectuado no seu caso o redondeo,  se obteña unha
puntuación igual ou superior a 5 puntos.

LATÍN 4º ESO

Cualificación das avaliacións parciais (1ª, 2ª y 3ª): será o resultado da suma das seguintes puntuacións obtidas polo alumno nos seguintes
apartados, de acordo coa ponderación proposta para cada un deles:

Morfoloxía, sintaxe e textos:70 %
Aspectos culturais: 20 %
Léxico: 10% 
Pódese realizar máis dunha proba escrita por avaliación. A media delas dará a nota acadada en cada avaliación.
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Nas probas escritas penalizaranse as faltas de ortografía ata un máximo de 1 punto. As faltas leves baixan 0,10 e as máis graves poden 
chegar a -0,25.

A nota final da avaliación pódese mellorar, se unha vez acadado un catro nos anteriores apartados ten coa valoración positiva en:
Traballo diario: máximo 1 punto, segundo as anotacións do diario de aula da profesora. Valorarase asistencia, regular e puntual a clase,

acudir  co material  necesario para levar un correcto seguimento do traballo, realizar  as tarefas encomendadas, realizalas de xeito satisfactorio,
amosar unha actitude participativa na clase, prestar atención, ter un comportamento correcto. Irase descontando 0´10 puntos por cada falta de
puntualidade ou de asistencia sen xustificar, se acude sen material, se non realiza os exercicios encomendados e se non presta atención ou non
mantén un comportamento correcto.

De conformidade co establecido na normativa vixente, as calificacións de cada avaliación, consignadas na acta e no boletín, expresaranse
coas indicacións de insuficiente/suficiente/ben/notable/sobresaliente acompañadas dunha calificación numérica na escala do 0 ao 10, sen cifras
decimais. A calificación obtida redondearase, de ser o caso, de maneira que o decimal asimilarase ao enteiro superior se o seu valor é 0,5 ou
superior e ao anterior nos restantes casos. Considerarase superada a materia cando, despois de efectuado, no seu caso, o redondeo, se obtenga
unha puntuación igual ou superior a 5 puntos.

A calificación da avaliación final de xuño será o resultado do promedio das calificacións das avaliacións parciais. O redondeo farase igual que
nas avaliacións parciais. Considerarase superada a materia cando, despois de efectuado no seu caso o redondeo, se obteña unha puntuación igual
ou superior a 5 puntos.

LATÍN I 

Polo que respecta á cualificación das avaliacións parciais (1ª, 2ª e 3ª) esta será o resultado da suma das seguintes puntuacións obtidas
polo alumno nos seguintes apartados, de acordo coa ponderación proposta para cada un deles:
Proba escrita:

Contidos lingüísticos, textos latinos e a súa interpretación: a cualificación máxima será de 7  puntos e avaliarase ao alumnado de
declinación, de concordancia, de conxugación, de tradución de formas verbais do latín ao galego ou castelán e viceversa e de tradución de frases. Os
contidos obxecto de exame serán sempre todos os estudados dende comezo do curso. Está previsto realizar alomenos un exame cada avaliación, e
o criterio que se aplicará para decidir realizar dous ou máis terá que ver coa facilidade ou da a dificultade da asimilación da materia por parte do
alumnado.En caso de realizar máis de un, a cualificación obterase de acordo coas seguintes condicións: se un alumno/a suspendese varios exames
ao longo da avaliación, no caso de realizárense, e aprobase o último, sería a cualificación deste último a que contaría para a cualificación da
avaliación; se un alumno/a aprobase varios exames ao longo da avaliación e non aprobase  o último, a cualificación final da avaliación sería a media
das cualificacións obtidas nas probas sobre lingua latina realizadas ao longo do trimestre. Esixirase un minimo de 2,5 ou máis sobre 7 para facer a
media.
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Contidos culturais e léxicos: máximo 3 puntos. Estes contidos terán carácter eliminatorio e non volverán a ser obxecto de exame se se
superou esta materia. Se non se superase, podería realizar unha recuperación se se considerase necesario, sobre todo se a nota acadada nesta
parte fose inferior a 1,25  puntos sobre 3. A cualificación deste apartado será a media das obtidas nos exames que se realizasen.

Nas probas escritas penalizaranse as faltas de ortografía ata un máximo de 1 punto. As faltas leves baixan 0,10 e as máis graves poden
chegar a -0,25.

A nota final da avaliación pódese mellorar, se unha vez acadado un catro nos anteriores apartados ten coa valoración positiva en:
Traballo diario: máximo 1punto, segundo as anotacións do diario de aula da profesora. Valorarase asistencia, regular e puntual a clase,

acudir co material necesario para levar un correcto seguimento do traballo, realizar as tarefas encomendadas, realizalas de xeito satisfactorio, amosar
unha actitude participativa na clase, prestar atención, ter un comportamento correcto. Irase descontando 0´10 puntos por cada falta de puntualidade
ou de asistencia sen xustificar, se acude sen material, se non realiza os exercicios encomendados e se non presta atención ou non mantén un
comportamento correcto.

De conformidade co establecido na normativa vixente, as cualificacións de cada avaliación, consignadas na acta e no boletín, expresaranse
coas indicacións de insuficiente/suficiente/ben/notable/sobresaliente acompañadas dunha cualificación numérica na escala do 0 ao 10, sen cifras
decimais. A cualificación obtida redondearase, de ser o caso, de xeito que o decimal se asimilará ao enteiro superior se o seu valor é 0,5 ou superior
e ao anterior nos restantes casos. Considerarase superada a materia cando, despois de efectuado, no seu caso, o redondeo, se obteña unha
puntuación igual ou superior a 5 puntos.

A cualificación da avaliación final ordinaria de xuño será o resultado da media das cualificacións das avaliacións parciais. En caso de que
o alumno obtivera na terceira avaliación mellor cualificación que nas anteriores na parte das probas correspondentes ao contidos lingüísticos, neste
apartado non se realizará a media, senón que se sumara a última cualificación obtida nesta parte á media das cualificacións obtidas nos restantes
apartados. O redondeo farase igual que nas avaliacións parciais. Considerarase superada a materia cando, despois de efectuado, no seu caso, o
redondeo, se obteña unha puntuación igual ou superior a 5 puntos.

LATÍN II

Polo que respecta á cualificación das avaliacións parciais (1ª, 2ª e 3ª) esta será o resultado da suma das seguintes puntuacións obtidas
polo alumno nos seguintes apartados, de acordo coa ponderación proposta  para cada un deles:

TEXTOS: A proba consistirá na análise morfosintáctica e tradución dun fragmento dun texto latino da obra de Eutropio. Nota máxima 6 puntos
(os exames de repaso de gramática realizados na 1ª aval. suporán un máximo de 3 puntos dos 6). Estudarase a posibilidade de realizar máis dun
exame. De facer dous ou máis a nota resultante será a media das notas obtidas neles.
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LITERATURA LATINA: Descrición das características principais dos xéneros literarios latinos e explicación dos autores e das obras máis
representativos de cada xénero, seguindo as instruccións da CIUGA para a ABAU. Puntuación máxima 2 puntos 

TOPÓNIMOS, LATINISMOS E COMPOSICIÓN/DERIVACIÓN: Explicación dos mesmos, segundo indicacións para a ABAU. Puntuación 
máxima 2 puntos.

C. Avaliación Extraordinaria.

GREGO I –LATÍN I

Os alumnos/as que non superen a materia na avaliación ordinaria do mes de xuño, deberán realizar unha  proba no mes de setembro,
segundo o calendario e horario fixado polo Centro. Nesta proba, que será cualificada de 0 a 10, os contidos lingüísticos computarán ata 7 puntos, os
relativos á cultura e ao léxico ata 3 puntos. A cualificación obtida redondearase, de ser o caso, de xeito que o decimal se asimilará ao enteiro
superior se o seu valor é 0,5 ou superior e ao anterior nos restantes casos. Considerarase superada a materia cando, despois de efectuado, no seu
caso, o redondeo, se obteña unha puntuación igual ou superior a 5 puntos.

CULTURA CLÁSICA

Os alumnos/as que non superen a materia na avaliación do mes de xuño, deberán realizar unha proba no mes de setembro, segundo o
calendario e horario fixado polo Centro. Nesta proba, que será cualificada de 0 a 10, a cualificación obtida redondearase, de ser o caso, de maneira
que o decimal se asimilarase ao enteiro superior se o seu valor é 0,5 ou superior e ao anterior nos restantes casos. Considerarase superada a
materia cando, despois de efectuado, no seu caso, o redondeo, se obteña unha puntuación igual ou superior a 5 puntos. En setembro os alumnos
presentarán un resumo dos temas impartidos durante o curso no que se valorará a calidade e que debe incluír os  dez temas do libro de texto. A súa
puntuación será de 5 puntos e cada tema que falte resta 0,5 puntos. Esixirase presentación adecuada e cuidada 3 puntos - portada, índice, título,
subtítulos, sen tachóns –cada apartado resta máximo 1 punto; corrección ortográfica, sen faltas de ortografía, incluíndo maiúsculas e minúsculas- e
sintáctica 2 puntos. Cada falta restará 0,2 puntos. Os 5 puntos restantes serían o resultado de respostar a preguntas sobre os mesmos temas
resumidos.

LATÍN II

Os alumnos/as que non superen a materia na avaliación ordinaria do mes de xuño, deberán realizar unha  proba no mes de setembro,
segundo o calendario e horario fixado polo Centro. Nesta proba, que será cualificada de 0 a 10, os contidos lingüísticos (textos, morfoloxía e sintaxe) 
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computarán ata 5 puntos, os relativos á literatura ata 3 puntos e no último apartado de orixe das linguas e léxico ata 2 puntos. A cualificación obtida
redondearase, de ser o caso, de xeito que o decimal se asimilará ao enteiro superior se o seu valor é 0,5 ou superior e ao anterior nos restantes
casos. Considerarase superada a materia cando, despois de efectuado, no seu caso, o redondeo, se obteña unha puntuación igual ou superior a 5
puntos.

D. Avaliación de pendentes. 

Neste curso académico 2019- 20  non hai ningún alumno matriculado no noso centro que teña pendente, despois de cursalas, ningunha das
seguintes materias impartidas polo departamento: Cultura clásica, Grego I, Grego II, Latín 4º ESO, Latín I, Latín II . 

Podería resultar que por algún traslado de expediente chegara algún alumno ao centro coa materia pendente acórdase que de selo caso,
asignaraselle a realización de tareas que lle axuden a preparar os exames da materia a recuperar. Co fin de distribuír a materia do curso dedídese
realizar dous exames ao longo do curso: un en xaneiro e outro en abril. A nota final será a media dos dous exames. Ademais os alumnos que o
necesiten terán unha proba extraordinaria no mes de maio.

Puntualizacións:

1. CULTURA CLÁSICA

Para recuperar esta materia deberase presentar  un resumo dos temas impartidos durante o curso no que se valorará a calidade e que debe incluír
os  dez temas do libro de texto. A súa puntuación será de 5 puntos. Cada tema que falte resta 0,5 puntos; presentación adecuada e cuidada,  3
puntos -  portada,  índice,  título,  subtítulos,  sen tachóns –cada apartado resta  máximo 1 punto;  corrección ortográfica,  sen faltas de ortografía,
incluíndo maiúsculas e minúsculas- e sintáctica 2 puntos. Cada falta restará 0,2 puntos. Os 5 puntos restantes serían o resultado de respostar a
preguntas sobre os mesmos temas resumidos. Para facilitar a recuperación proporáselle un plan que consiste en entregar en xaneiro a metade dos
temas e facer un exame desa parte e a outra metade na primeira semana de abril co seu exame correspondente. Tamén poderán facer un exame
extraordinario en maio.

2. LATÍN 4º ESO - LATÍN I – GREGO I 

Para a súa avaliación, realizaránse varias probas escritas trimestrais (que se sumarán e farán media entre elas). Estas abarcarán alomenos os 
contidos gramaticais das materias  Latín 4º /Latín I / Grego I. No momento en que o alumno aprobe estas probas escritas, ou ben, se o alumno aproba 
calquera avaliación ordinaria do curso seguinte, quedará automáticamente aprobado na materia pendente, coa nota obtida na proba escrita, ben sexa 
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esta a proba para pendentes ou a proba de avaliación ordinaria correspondente.

3. CAMBIO DE MODALIDADE: LATÍN II

Hai sete alumnos con cambio de modalidade e, polo tanto, co Latín I pendente por non telo cursado. Como por motivo da organización do
centro estes alumnos non  teñen a posibilidade de acudir a clase da materia de primeiro, esta materia tratarase de forma análoga ás pendentes e o
departamento vai impoñer un plan de traballo con expresión dos contidos mínimos esixibles  e das actividades recomendadas, e indicará as probas a
realizar para verificar a superación da materia

E. Criterios de promoción.

Para a promoción dos alumnos teranse en conta as condicións establecidas na LOMCE.

F.  Acreditación de coñecementos en determinadas materias de bacharelato (I > II)

Non corresponde
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8) MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

Un dos principios básicos que debe ter en conta a intervención educativa é o da individualización, consistente en que o sistema educativo
ofreza a cada alumno/a a axuda pedagóxica que precisa en función das súas motivacións,  intereses e capacidades de aprendizaxe.  De aí a
necesidade de atender á esta diversidade. 

No Bacharelato,  a  organización  do  ensino  permite  que  o  propio  alumnado  dea  resposta  a  esta  diversidade  mediante  a  elección  de
modalidades  e  optativas.  Non obstante,  é  conveniente  que  tamén dende as  mesmas materias  se  dea  resposta  á  diversidade  de  intereses,
motivacións, capacidades e estilos de aprendizaxe que manifesta o alumnado.

Os procedementos para dar atención a esta diversidade serán:
- Formulación por parte da profesora de preguntas previas ao tratamento de cada unidade co fin de facilitar unha idea precisa sobre de onde se

parte.
- Repaso das nocións xa vistas con anterioridade e consideradas necesarias para a comprensión da unidade, tomando nota das lagoas e

dificultades detectadas.
- Introdución de cada aspecto lingüístico, sempre que sexa posible, mediante as semellanzas coa propia lingua do alumno/a e a súa permanencia

nela.
- Nas actividades de consolidación, realizaranse os exercicios apropiados e todo o abundantes e variados que sexa preciso, co fin de afianzar os

contidos lingüísticos, culturais e léxicos traballados na unidade.
- Nas actividades de recuperación e ampliación, co fin de atender a aqueles alumnos/as que presenten problemas na asimilación dos diversos

contidos, prepararanse exercicios breves de dificultade graduada para os temas lingüísticos e léxicos. Para os temas culturais, pediránselles
lecturas breves coa confección de esquemas alusivos, sempre coa axuda da profesora.

- Mentres  se  levan  a  cabo  estas  actividades  de  recuperación,  aqueles  alumnos/as  que  teñan  alcanzado  satisfactoriamente   os   contidos
propostos  realizarán  tarefas  preparadas  de  antemán  para afondar neles, como traballos de investigación sobre temas culturais, lecturas
complementarias e ampliación de léxico da propia lingua relacionado co tema, mediante dicionarios ou textos apropiados.

- As distintas formas de agrupamento dos alumnos/as e a súa distribución na aula inflúen tamén no proceso. É de gran importancia ter en conta o
traballo en grupo e a colaboración entre alumnado con diferentes graos de dominio dos contidos. De tódolos xeitos ao ser tan pequeño o
número de alumnos será fácil de detectar calquera problema e resolvelo con rapidez.

Polo que respecta ao grupo de Cultura clásica de 3º de ESO observamos dificultades  que quedan reflexadas no seguinte:

Alumnado heteroxéneo (alumnos que ata este curso contaron con apoio educativo e tamén alumnos que non o necesitaron que lle pode
resultar máis fácil a priori seguir o ritmo na clase ). Dado as diferencias que poidera haber, tentarase motivar aos alumnos e procurar que todos sigan
un ritmo de traballo, procurando que ningún se quede descolgado do grupo, pero ao mesmo tempo facilitando ao alumnado que poida acadar maior
nivel, evolucionar academicamente o máximo posible.
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9. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO CURSO QUE CORRESPONDA. 

a) Educación en valores

O tema transversal da educación para a saúde trátase con motivo do estudo do deporte na Grecia antiga; a educación para a igualdade de 
oportunidades entre os xéneros trátase con motivo do estudo da situación da muller; a educación cívica e moral trátase ao estudar as distintas
formas de pensamento filosófico e político da antiga Grecia etc.

b) Accións de contribución ao plan TIC

Busca de información en internet.
Uso das TIC para a realización e exposición de actividades .
Actividades lúdico-formativas presentes na rede ou de material multimedia.

c) Accións de contribución ao Proxecto Lector

Lectura en clase de diversos textos clásicos traducidos que ilustren o estudo dos xéneros literarios, os mitos, a historia. Temporalización: ao 
longo de todo o curso tanto na Eso como en 1ª de Bacharelato. En segundo de bacharelato os textos escollidos estarán relacionados cos 
autores seleccionados para a parte de literatura tanto en GregoII coma en Latín II. En Grego II están fixadas as seguintes lecturas polo grupo 
de traballo: Épica , Ilíada de Homero; Líricos ( Arquíloco,Safo, Alceo); Traxedia, Edipo rei de Sófocles; Comedia, Asamblearias de Eurípides.
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10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

O departamento está aberto a participar en actividades que poidan xurdir ao longo do curso e sexan de interese para o noso alumnado.  Sería 
interesante poder asistir á alguna representación teatral das Xornadas de Teatro Clásico, que se celebran case sempre no terceiro trimestre. Estas 
actividades serían levadas ao Consello Escolar para a súa aprobación. 

11. INDICADORES DE LOGRO. PROCESO DO ENSINO E PRÁCTICA DOCENTE 

Indicadores de logro proceso de ensino

Escala
1 2 3 4

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.

2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe.

3. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física do alumnado.

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.

5. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado.

6. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado.

7. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao alumnado con NEAE.



8. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao 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.

Indicadores de logro da práctica docente

Escala

1 2 3 4

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado.

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con NEAE.



5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar.

6. Combínase o traballo individual e en equipo.

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.

8. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita.

9. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.

10. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar.

11. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / traballos, etc

12. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados da corrección 
das probas, traballos, etc.

12. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus acertos e erros.

13. Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e orientación

14. Adecuación, logo da súa aplicación, das ACS propostas e aprobadas.

15. As medidas de apoio, reforzo, etc. están claramente vinculadas aos estándares

16. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación…
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12. MECANISMOS DE REVISIÓN, DE AVALIACIÓN E DE MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS 
RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA.

Comprobarase  regularmente  que  foi  realizada  correctamente  a  planificación,  en  canto  a  distribución  dos  contidos  e  temporalización,
adecuación dos exercicios programados (cantidade, gradación na dificultade), grao de participación nas distintas tarefas por parte do alumnado,
grao de adquisición dos coñecementos por parte do alumnado, instrumentos de avaliación empregados, información ao alumnado.

A partir da aplicación na aula da programación didáctica, a profesora analizará a adecuación da programación didáctica ao contexto da clase
e a consecuencia desta análise estableceranse as medidas de mellora que se consideren oportunas.

Tras a aplicación total  da programación,  cando se teña unha mellor perspectiva completarase cos resultados das avaliacións interna e
externa do alumnado.

A información obtida permitirá, se fose necesario, reconducir e mellorar a programación, os seus procesos de aplicación e os resultados da
súa posta en marcha.

O resultado desta avaliación plasmarase nas actas periódicas das reunións de departamento e na memoria final de curso. Será 
necesario comprobar polo menos os seguintes aspectos:

- Adecuación da materia de cada unidade didáctica ao tempo programado.
- Adecuación dos exercicios programados, tanto en canto á cantidade, como en canto á gradación na dificultade dos mesmos.
- Valorar o grao de participación nas distintas tarefas por parte do alumnado.
- Valorar o grao de adquisición dos coñecementos por parte do alumnado e, en caso de parecer insuficiente, estudar os motivos e propoñer
medidas para remedialo (exercicios de reforzo, ampliación, recuperación, maior afondamento nas explicacións, ampliación do tempo dedicado
…)
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