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CULTURA CLÁSICA 3º ESO

1.- Introdución e contextualización

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, con obxecto de que, a partir do seu estudo, poida tomar

conciencia  da  pervivencia,  influencia  e  presenza  de  moitos  destos  aspectos  na  cultura

occidental,  mellorando deste  xeito a súa comprensión do que constitúe  a  súa identidade

cultural e das diversas manifestacións que a definen. A través da Cultura Clásica preténdese

iniciar  ao  alumnado  nun  exercicio  de  reflexión  e  análise  sobre  as  bases  sobre  as  que

descansan algunhas das realidades máis características de nosa cultura, confrontando estas

con diversos aspectos do que coñecemos como legado clásico e estableciendo relacións de

correspondencia entre unhas e outras. De acordo con este plantexamento, o currículo básico

da  asignatura  articúlase  nunha  serie  de  bloques  temáticos  pertencentes  a  dous  ámbitos

diferentes, aínda que claramente interrelacionados: o ámbito lingüístico e o non lingüístico. O

ámbito lingüístico oriéntase fundamentalmente a analizar a relación de parentesco que existe

entre as  linguas clásicas e un bo número das que se falan na actualidade. No ámbito non

lingüístico  englóbanse  o  resto  dos  bloques  propostos  (xeografía,  historia,  relixión,  arte,

sociedade e vida cotiá, literatura e pervivencia na actualidade), enfocados todos eles a iniciar

ao alumnado no coñecemento dos aspectos máis característicos da cultura grecorromana e,

a través do seu estudo, no análise e na comprensión de moitos dos canons artísticos e os

patróns culturais propios da nosa civilización. 

2.- Contribución ao desenvolvemento das competencias clave. Concreción que recolla a 
relación dos estándares de aprendizaxe avaliables da materia que forman parte dos perfís 
competenciais

A materia de  Cultura Clásica aumenta a competencia en comunicación lingüística (CCL)

porque axuda, tamén, a afondar no coñecemento da lingua propia (sexa galego ou español) e

son un instrumento inmellorable para a adquisición de vocabulario. 

 ➢Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). O

coñecemento de como os gregos e os romanos se serviron do contorno, de como aproveitaron

os  recursos  naturais,  de  como  os  transformaron,  posibilitará  unha  análise  crítica  da  súa

relación co mundo físico. 

 ➢ A  competencia  na  conciencia  e  expresión  cultural  (CCEC)  foméntase  mediante  o

coñecemento dos fundamentos da literatura clásica, da arquitectura, da escultura, da arte en

xeral, que debe dar un leve  sustento teórico ao que é o comezo do aprecio e do goce da arte

como produto da creación humana e como testemuño da historia. O coñecemento dos restos
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arqueolóxicos do contorno debe axudar a aprender a valorar as obras do pasado e a apreciar

os esforzos pola súa conservación. 

 ➢ Contribúe  a  adquisición  da  competencia  social  e  cívica  (CSC) o  coñecemento  das

institucións e o modo de vida dos gregos e romanos como referente histórico de organización

social  e  participación  dos  cidadáns  na  vida  pública.  Paralelamente,  o  coñecemento  das

desigualdades existentes nesa sociedade favorece unha reacción crítica ante a discriminación

pola pertenza a un grupo social ou étnico determinado, ou pola diferenza de sexos. 

 O uso crítico da rede como fonte de información, o emprego de aplicacións informáticas para➢

a elaboración de documentos de aula e a utilización cotiá da aula virtual servirán para mellorar

a competencia dixital (CD) do alumnado. 

 O estudo dos elementos básicos das linguas grega e latina, polo seu rigor lóxico, inciden no➢

logro da competencia de aprender a aprender (CAA). 

 O traballo cooperativo e a posta en común dos resultados implica valorar as achegas doutros➢

compañeiros, aceptar posibles erros, comprender a forma de corrixilos e non se render ante un

resultado  inadecuado.  En  definitiva,  a  realización  de  proxectos  de  investigación  e  a  súa

exposición  oral  nas  clases  fomenta  o  afán  de  superación  contribuíndo  a  mellorar  a

competencia en iniciativa e espírito emprendedor (CIEE). 

3.- Concreción, de ser o caso, dos obxectivos para o curso.
Un dos obxectivos principais da materia de Cultura Clásica é a constatación do mantemento

das súas pegadas na actualidade. Esta materia pode significar para o alumnado de educación

secundaria unha excelente vía de achegamento á posta en valor do noso patrimonio cultural,

que se aloxa nos restos arqueolóxicos, nos museos e mesmo no contorno cotián, así como nas

manifestacións máis inmateriais da cultura grecorromana, como o pensamento, as crenzas, a

mitoloxía,  a estética e a ética.  Pero isto non significa que non contribúa a consecución da

totalidade dos obxectivos de etapa: 

• Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto

ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e

os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de

oportunidades  entre  mulleres  e  homes,  como  valores  comúns  dunha  sociedade  plural,  e

prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

• Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como

condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de

desenvolvemento persoal. 

• Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles.

Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou

circunstancia  persoal  ou social.  Rexeitar  os estereotipos  que supoñan discriminación entre

homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 
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• Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas

relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e

os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

• Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos

coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías,

especialmente as da información e a comunicación. 

• Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en disciplinas,

así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do

coñecemento e da experiencia. 

• Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido

crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións

e asumir responsabilidades. 

• Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua

castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da

literatura. 

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

• Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras

persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran

achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

• Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as

diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e

a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

• Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar

criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos

e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

• Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando

diversos medios de expresión e representación. 

• Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico

de  Galicia,  participar  na  súa  conservación  e  na  súa  mellora,  e  respectar  a  diversidade

lingüística  e  cultural  como  dereito  dos  pobos  e  das  persoas,  desenvolvendo  actitudes  de

interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.

• Coñecer e valorar a importancia do uso do noso idioma como elemento fundamental para o

mantemento da nosa identidade, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza

cultural  nun  contexto  plurilingüe,  que  nos  comunica  con  outras  linguas,  en  especial  coas

pertencentes á comunidade lusófona.

4.- Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable de: Temporalización, grao mínimo de 
consecución para a superación da materia, procedementos e instrumentos de avaliación.
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BLOQUE 1 Xeografía

C. 
CLAVE1

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 
AVALIABLES

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

GRA
O
MINI
MO
CON
SE-
CUCI
ÓN

 PES
O
CUA
LIFi-
CATI
VO

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS
TEMPORALIZ
ACIÓN POR
AVALIACIÓN

PR
OB
A
ESC
RIT
A

TRABA
LLO

INDIVI
DUAL

TRABALLO
EN GRUPO

CADERNO
CLASE

OBSEVACIÓN
NA CLASE

1º 2º 3º

CMCCT
CD
CAA

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.

   
90
%

80
%

  
X X X X X X X

CSC
CD
CAA

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.

    
50
%

 
20
%  

X X X X X X

BLOQUE 2  HISTORIA

C. 
CLAVE1

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 
AVALIABLES

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

GRA
O
MINI
MO
CONS
E-
CUCI
ÓN

 PES
O
CUA
LIFI-
CATI
VO

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS
TEMPORALIZACI

ÓN POR
AVALIACIÓN

PROB
A  ES-
CRITA

TRABA
-LLO
INDIVI-
DUAL

TRA-BALLO
EN GRUPO

CADERNO
CLASE

OBSEVACIÓN
NA CLASE

1º 2º 3º

CAA
CMCCT
CD
CSC

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

   
80
%

40
%

  X X X X X X

CSIEE
CMCCT
CD
CSC

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.

    
70
%

5% X X X X X X

CD
CMCCT

CSC

CCB2.2.2. Elabora eixes 
cronolóxicos en que se 
representen fitos históricos 

70
%

5% x x x x x x
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salientables, consultando 
ou non fontes de 
información

CCEC
CAA
CSC

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

80
%

25
% x x x x

CSC
CAA
CCEC

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 
influencia na historia 
posterior do noso país.

70
%

25
% x x x x

BLOQUE 3  MITOLOXÍA

C. 
CLAVE

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 
AVALIABLES

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

GRA
O
MINI
MO
CON
SE-
CUCI
ÓN

 PES
O
CUAL
IFI-
CATI
VO

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS
TEMPORALIZACI

ÓN POR
AVALIACIÓN

PROB
A
ESCRI
-TA

TRABA
LLO
INDIVI
DUAL

TRABALL
O  EN
GRUPO

CADERNO
CLASE

OBSEVACIÓN
NA CLASE

1º 2º 3º

CD
CCEC
CCL

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.

90
%

70
%

x x x x x

CCEC
CD
CCL

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

50
%

10
%

x x x x x x

CCEC
CD

CCB3.2.2. 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.

70
%

15
%

x x x x x x

CSC
CMCCT

CCEC

CCB3.3.1. Distingue a 
relixión oficial de Roma dos 
cultos privados, e explica os 
trazos que lles son propios

60
%

5% x x x

BLOQUE 4  ARTE

C. 
CLAVE

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 
AVALIABLES

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

GRAO
MINI
MO
CONS
E-
CUCI
ÓN

 PES
O
CUAL
IFI-
CATIV
O

INSTRUMENTOS
TEMPORALIZA

CIÓN POR
AVALIACIÓN

PROB
A
ESCRI
TA

TRAB
ALLO
INDIV
IDUAL

TRABALLO
EN GRUPO

CADERNO
CLASE

OBSEVACIÓN
NA CLASE

1º 2º 3º
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CD
CCEC

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

   
50
%

30
%

  x x x x x x

CMCCT
CD
CCEC

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

  
50
%

5% x x x x x x

CCEC
CMCCT
CD

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.

70
%

10
% x x x x x x

CCEC
CMCC

T

CD

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

80
%

20
% x x x x x x

CSC
CMCCT
CD
CCEC

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.

80
%

20
% x x x x x x

CAA
CD
CCEC
CMCCT

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.

80
%

15
% x x x x x x

BLOQUE 7  PERVIVENCIA NA ACTUALIDADE

C. 
CLAVE

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 
AVALIABLES

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

GRAO
MINI
MO
CONS
E-
CUCIÓ
N

 PESO
CUALI
FI-
CATIV
O

INSTRUMENTOS TEMPORALIZACIÓN POR AVALIACIÓN

PROB
A
ESCRIT
A

TRAB
ALLO
INDIV
IDUA
L

TRABALLO
EN GRUPO

CADERNO
CLASE

OBSEVACIÓN
NA CLASE

1º 2º

CCL

CAA

CCB7.1.1. Sinala e 
describe algúns 
aspectos básicos da 

90
%

30
%

  x x x x x x
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cultura e a civilización 
grecolatina que 
perviviron ata a 
actualidade, 
demostrando a súa 
vixencia nunha e 
noutra época 
mediante exemplos.

CAA
CCEC

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

  
80
% 

20
%

x x x x x

CCL
CSC

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.

80% 30
% x x x x x

CD
CAA

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.

80% 20
% x x x x x x x

5.- Concrecións metodolóxicas que require cada materia e/ou ámbito.

Propoñemos dúas vías distintas para o estudo da cultura clásica: do pasado ao presente para

rastrexar as pegadas da cultura clásica no mundo actual, e do presente ao pasado para buscar

a orixe  de situacións que nos rodean.  Sexa cal  sexa a  vía  escollida  para cada unha das

unidades, en primeiro lugar, sondaremos que coñecementos teñen os alumnos sobre o asunto

a tratar: axudalos a recordar información que crían esquecida é unha forma de estimular as

ansias de aprender. A continuación, faremos unha breve exposición do tema obxecto de estudo

e,unha vez exposto, a profesora proporá aos alumnos actividades relacionadas con dito tema,

para resolver de forma individual, ou suscitará debates, que permitirán o tratamento dos temas

transversais (a man de obra escrava, a situación da muller...). Noutros casos, para implicar ao
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alumno no proceso de aprendizaxe, será el o que teña que buscar a información requerida.

Pretendemos potenciar a participación do alumnado nas clases para implicalo dun xeito activo

no proceso de aprendizaxe. Procuraremos realizar a maior parte das actividades nas horas de

clases, aínda que puntualmente se solicitará que o alumnado faga algunha actividade na casa

e a entregue na aula virtual. Estas actividades así solicitadas non entrarán despois no exame

de avaliación. 

Comezarase o curso como sempre, xa que non hai que rescatar coñecementos non impartidos.

Centrarémonos fundamentalmente nos seguintes aspectos: 

• Atención aos diferentes ritmos de aprendizaxe. 

• Desenvolvemento da capacidade de aprender por si mesmos. 

• Fomento do traballo en equipo. Atención especial á adquisición e o desenvolvemento

das competencias básicas. 

• Fomento da correcta expresión oral e escrita. 

• Fomento do hábito de lectura. 

• Utilización das TIC para informarse, aprender e comunicarse e para utilizar con sentido

crítico, como recurso formativo, materiais de procedencia diversa 

6.- Materiais e recursos didácticos que se van a empregar.

   -A Biblioteca e os seus recursos. 

   -Fotocopias. 

   -Mapas históricos. 

   -Dicionarios mitolóxicos e etimolóxicos. 

   -Material audiovisual (películas e documentais de tema clásico) 

   -Enciclopedias virtuais. 

   -Aula virtual do centro. 

   -Libros/ Textos de lectura. 

7.- Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado.

a) Instrumentos de avaliación.

Exames escritos. 

Controis escritos da lectura proposta. 

Actividades feitas na clase e recollidas. 

Exercicios solicitados a través da aula virtual. 

Observación do traballo na aula .

Caderno de clase.

Páxina11 de 50



Programación didáctica do Departamento de Grego

b) Criterios de cualificación.

     Farase unha proba escrita por trimestre consensuando a data có alumnado.

Establécese o seguinte baremo para a nota da avaliación: 

1. O  traballo da clase e participación 10% (1 punto),   

2. Fichas –caderno 10% (1 punto) 

3. Traballo individual e de grupo  10% (1 puntos)   

4. Probas escritas (unha por trimestre) con carácter  teórico-práctico :  ata 7 puntos,

70%

     Para superar con éxito o curso, o alumnado ten que superar positivamente todas as

avaliacións. 

A cualificación final será a media das cualificacións trimestrais. 

Segundo dita a Orde do 25 de xaneiro de 2022, ao longo do curso realizaranse tres sesións de

avaliación parciais.   Así mesmo, farase o seguimento da recuperación das materias ou dos

ámbitos pendentes, se for o caso. A derradeira destas tres avaliacións realizarase nas datas

que se determinen na norma que estableza o calendario escolar para cada curso. 

O período  abranguido  entre  a  terceira  avaliación  parcial  e  a  avaliación  final  dedicarase  a

actividades de apoio, reforzo, recuperación, e ampliación. Nese sentido, para o alumnado que

teña materias ou ámbitos con partes sen superar logo de realizada a terceira avaliación parcial,

realizaráse un breve informe de avaliación individualizado que debe servir  de base para o

deseño  das  correspondentes  actividades  de  recuperación.   Por  todo  isto,  modifícanse  os

criterios de cualificación quedando do seguinte modo: 

a)  En caso de ter  superada a  materia  ao longo das tres avaliacións parciais,  o  alumnado

recibirá  actividades  de  ampliación  que  serán  valoradas  con  un  máximo  de  1  punto na

cualificación definitiva da avaliación ordinaria.

b) En caso de non ter acadados os contidos mínimos da materia ao longo das tres avaliacións

parciais, o alumnado realizará actividades de recuperación que servirán para preparar unha

proba escrita que deberán facer ao final deste período previo á avaliación final.  Dita proba

consistirá nunha serie de preguntas curtas ou tipo test sobre os contidos mínimos da materia. A

cualificación definitiva da avaliación ordinaria será a cualificación obtida na proba final. 

8.- Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente.

INDICADORES DE LOGRO DO PROCESO DE ENSINO

DIMENSIÓN INDICADORES GRAO DE CONSECUCIÓN1
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1 2 3 4 5
Pr

oc
es

o 
de

 e
ns

in
o

Adecuación do nivel de dificultade ás características do alumnado.

Adecuación das actividades ás características do grupo – clase.

Combinación equilibrada entre a explicación teórica e a práctica.

Desenvolvemento de actividades motivadoras para o alumnado.

Combinación equilibrada entre actividades TIC e tradicionais.

Logro da participación activa do alumnado no desenvolvemento das
clases.

Atención axeitada á diversidade do alumnado do grupo - clase

Uso de variados instrumentos de avaliación do alumnado.

Promoción do traballo colaborativo na aula.

Pr
og

ra
m

ac
ió

n 
di

dá
ct

ic
a

Adecuación das unidades didácticas ao currículo da materia.

Adecuación  da  secuenciación  e  temporalización  das  unidades
didácticas.

Adecuación  da  secuenciación  dos  estándares  para  cada  unidade
didáctica.

Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada estándar.

Vinculación  de  cada  estándar  a  un  ou  varios  instrumentos  de
avaliación.

Desenvolvemento  dunha  estratexia  metodolóxica  común  no
departamento.

Adecuación  dos  materiais  didácticos  empregados  ao  grupo  de
alumnado.

Adecuación dos instrumentos de avaliación ao grupo de alumnado.

Adecuación  aos  plans,  programas  e  proxectos  desenvolvidos  polo
centro.

Adecuación  dos  mecanismos  de  información  sobre  avaliación  e
promoción do alumnado ás familias

Adecuación do seguimento e revisión da programación ao longo do
curso.

INDICADORES DE LOGRO DA PRÁCTICA DOCENTE

1  1= Escaso; 2= Básico; 3= Satisfactorio; 4= Moi avanzado; 5= Excelente.
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DIMENSIÓN INDICADORES
GRAO DE CONSECUCIÓN2

1 2 3 4 5
Pl

an
ifi

ca
ci

ón

O/A docente ten en conta os estándares de aprendizaxe.

O/A  docente  formula  os  obxectivos  de  maneira  que  informa das
competencias a acadar polo alumnado.

O/A  docente  programa  actividades  e  estratexias  en  función  das
necesidades do alumnado

O/A  docente  planifica  as  clases  de  maneira  flexible,  preparando
actividades  e  recursos  axustados  ás  necesidades  e  intereses  do
alumnado.

O/A  docente  establece  de  xeito  claro  e  explícito  os  criterios,
procedementos e instrumentos de avaliación.

O/A docente programa a materia tendo en conta os estándares de
aprendizaxe previstos na normativa vixente.

O/A docente coordínase co resto de membros do departamento e
do profesorado que imparte contidos afíns.

Ac
ci

ón O/A docente organiza os contidos proporcionando unha visión xeral
do tema.

O/A docente relaciona os conceptos novos cos xa coñecidos.

O/A docente amosa predisposición para aclarar dúbidas.

O/A docente emprega as TICS para apoiar os contidos da aula.

O/A  docente  promove  o  traballo  cooperativo  e  mantén  unha
comunicación fluída co alumnado.

O/A  docente  desenvolve  os  contidos  dunha  forma  ordenada  e
comprensible para o alumnado.

O/A  docente  facilita  estratexias  de  aprendizaxe  (busca  de
información, resolución de problemas…)

O/A docente proporciona a información necesaria para a resolución
das tarefas e a súa mellora.

O/A  docente  corrixe  e  explica  os  traballos  e  actividades  do
alumnado e dá pautas para a súa mellora.

O/A docente emprega sistemáticamente variados instrumentos de
recollida de información.

O/A  docente  favorece  os  procedementos  de  autoavaliación  e

2  1= Escaso; 2= Básico; 3= Satisfactorio; 4= Moi avanzado; 5= Excelente.
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coavaliación.

O/A  docente  propón  novas  actividades  para  a  consecución  de
obxectivos non acadados así como outras de maior nivel cando estes
si foron logrados suficientemente. 

O/A  docente  proporciona  un  plan  de  traballo  ao  inicio  de  cada
tarefa.

O/A docente relaciona as aprendizaxes con aplicación reais na vida
cotiá ou coa súa funcionalidade.

O/A docente informa dos resultados ao alumnado e ás súas familias.

9.- Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias 
pendentes.

  O seguimento do alumnado farase mediante: 

1. Unha  clase  de  recuperación  quincenal  no  recreo –  a  petición  do   alumno-   baseada

preferentemente na consulta de dúbidas.

2. Realización e entrega ao profesor de breves traballos de investigación -periodicidade trimestral-

mediante consultas en Internet, material da biblioteca ...  e  elaboración propia na redación ,

relativo a algún tema ou aspecto da materia  do trimestre. A entrega poderase facer en formato

dixital. 

3. Reparto de “cadernos  de actividades” que deberan ser entregados polo alumnado nos prazos

sinalados.

Todos estes traballos suporán o 75% da nota da materia correspondendo o 25 % restante a unha proba

escrita de acreditación memorística de contidos na que se combinarán preguntas test  e outras que

supoñan unha pequena redación  na súa elaboración.

10.- Organización dos procedementos que lle permitan ao alumnado acreditar os coñecementos
necesarios en determinadas materias, no caso do Bacharelato.

11.- Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar como
consecuencia dos seus resultados.

Nos  primeiros  días  do  curso farase  una  proba  sen  relevancia  na puntuación

académica, de coñecementos de cultura xeral  relacionados co mundo clásico.      

Dita  proba,  de  estrutura  moi  sinxela,  conta  con  apartados  relativos  a  lingua
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(etimoloxías,   nomes  de  materias,  planetas,  latinismos  de  uso  frecuente...);  mitoloxía

(expresión  que  utilizamos  nos  nosos  días,  nomes  e  funcións  dos  deuses...)  ;  arte

(recoñecementos de obras que forman parte da cultura popular, cadros...);  literatura ( obras

clásicas : Odisea, Ilíada, Eneida...)

Revelará intereses, dominio ou  dificultades na linguaxe tanto na comprensión como

na expresión escrita,  erros ortográficos, habilidades de expresión – carencias...  do grupo

no seu conxunto e de cada alumno en particular.

Será altamente reveladora para desvelar  que ámbitos formativos hai que priorizar e

permitirá coñecer e valorar o punto de partida de cada  alumno.

En  función  dos  resultados  aplicaranse  as  medidas  de  atención  á  diversidade  e

informarase á familia, a través do titor, no caso de detección precoz de carencias graves 

12.- Medidas de atención á diversidade.

Si  se  dera  o  caso  de  algún  alumno  con  necesidades  educativas  especiais,

pedirase  a colaboración do Departamento de Orientación.

Unha das maiores preocupacións  de este  Departamento é a atención  a diversidade.

Ás habituais diferenzas de capacidade, interese e comprensión dos alumnos, únese, no noso

caso, a existencia de  alumnos pertencentes ó Plan de Mellora  con certas  dificultades de

comprensión e escasa capacidade de traballo que esixirán mais atención e maiores medios.

  Na   programación do  curso  establécense os contidos  mínimos  e os obxectivos

que deben acadar todos os alumnos. A partires  deles  imos  establecer actividades de reforzo

ou  de  ampliación  de  acordo  coa  tipoloxía  do  alumnado.  Ao  marxe  disto  ,  realizaranse

adaptacións  curriculares cando se consideren oportunas.

 No  caso dos alumnos con dificultades específicas de aprendizaxe (DEA) ou con

trastorno  por  déficit  de  atención  e  hiperactividade (TDAH)  se  aplicarán  os  criterios

establecidos  nas  Instrucións  conxuntas  da  Dirección  Xeneral  de  Educación  Secundaria,  e

Ensinanzas de Réxime Especial sobre a aplicación de medidas para a avaliación dos alumnos

con  dificultades  específicas  de  aprendizaxe  ou  trastorno  por  déficit  de  Atención  e

Hiperactividade de decembro de 2014.

 Adaptación de tempos:  o  tempo de cada exame se poderá incrementar  hasta  un

máximo de un 35% sobre o tempo previsto.

  Adaptación do modelo de exame .

13.- Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso que corresponda.
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EDUCACIÓN MORAL E CÍVICA: 

– O estudo da diversidade de linguas e alfabetos desenvolverá nos alumnos e alumnas

unha actitude de tolerancia e respecto por outras culturas e pobos.

– - A análise crítica de mitos ( Prometeo e Pandora...), así como das súas accións e as

consecuencias destas, fará reflexionar sobre os valores morais. 

– O coñecemento da orixe das formas de goberno na Grecia antiga axudará aos alumnos

e alumnas a valorar a importancia de conceptos como « democracia » e « liberdade ».

– Os contidos da unidade sobre a orixe mítica de Roma, a súa organización socio–política

ou as accións dos principais personaxes históricos inclinarán os alumnos e alumnas

cara a unha actitude de tolerancia e respecto ante a diversidade de pobos e culturas. A

análise do contorno dos alumnos e alumnas en busca de vestixios romanos contribuirá

a crear neles unha maior concienciación cívica. 

– O tema da guerra, propiciará entre os alumnos e alumnas o compromiso e a implicación

persoal nos problemas da sociedade actual. 

– A análise das sociedades grega e latina e a súa comparación coa sociedade actual

permitirá aos alumnos valorar criticamente os aspectos negativos da realidade cotiá. 

– O estudo dos costumes de gregos e romanos e a comparación coa nosa vida cotiá

desenvolverá  no alumno unha actitude de  tolerancia  e  respecto  ante  a  diversidade

doutras culturas.

–  Os alumnos e as alumnas apreciarán os valores positivos derivados das competicións

deportivas, e rexeitarán aqueles valores negativos, como a violencia, o salvaxismo, a

crueldade, etc. 

– A análise das relixións grega e latina fomentará entre os alumnos unha actitude de

respecto  polo  diferente,  de  tolerancia  e  de  compromiso  como  membros  dunha

sociedade. 

– A  análise  crítica  dos  personaxes  mitolóxicos,  así  como  das  súas  accións  e  as

consecuencias destas, fará reflexionar os alumnos sobre os valores morais. 

EDUCACIÓN PARA A PAZ E OS DEREITOS HUMANOS: 

– Mediante o estudo das linguas faladas en Europa e, en particular, en España, a súa

orixe e evolución, o alumnado apreciará e valorará a diversidade lingüística e cultural de

Europa como mostra de convivencia entre pobos.

– O estudo da existencia da escravitude na antiga Grecia fará que o alumnado valore os

avances producidos en relación coa sociedade grega. 

– O estudo das causas e consecuencias dos enfrontamentos bélicos da historia de Roma

axudará aos alumnos a desenvolver unha actitude crítica fronte ás guerras. 
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– O tema das clases sociais en Roma servirá para que os alumnos investiguen sobre a

Declaración Universal de Dereitos Humanos. A análise crítica dos contidos da unidade

propiciará  entre os alumnos e alumnas o rexeitamento da violencia e a defensa da

liberdade, a xustiza e a igualdade. 

EDUCACIÓN PARA A IGUALDADE ENTRE HOMES E MULLERES: 

– A actividade sobre o dereito ao voto da muller no bloque « As clases sociais en Grecia »

fará  que  os  alumnos  reflexionen  sobre  os  avances  que  se  foron  producindo  na

sociedade, na defensa de que deben existir os mesmos dereitos e oportunidades para

homes e mulleres

– A lectura e comentario dos textos sobre o rapto das sabinas propiciará o debate sobre a

situación da muller na Roma antiga e como evolucionou ata a actualidade. 

– O debate sobre o servizo militar na actualidade fará reflexionar os alumnos sobre o

papel da muller no exército da sociedade actual. 

– Os alumnos e as alumnas terán que analizar criticamente o feito de que os gregos

tivesen dous cuartos claramente diferenciados: o andrón e o xineceo. 

– Os alumnos defenderán unha sociedade na que homes e mulleres conten cos mesmos

dereitos e oportunidades partindo do estudo do papel da muller nas sociedades grega e

latina. 

– O feito de que a muller non participase nos simposios nin nos convivios celebrados en

Grecia  e  Roma abrirá  o  debate  entre  os  alumnos por  unha sociedade na que non

existan diferenzas entre mulleres e homes. 

– Os alumnos e as alumnas poderán formularse as razóns polas que,  entre todos os

autores estudados, só figura unha muller, Safo. 

– EDUCACIÓN AMBIENTAL (DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE: 

– Co debate sobre o libro dixital e o libro tradicional formulado na unidade poden tratarse

certos  problemas  ambientais  relacionados  co  papel.  Os  alumnos  e  as  alumnas

valorarán a función de organismos como a ONU e o seu traballo polo desenvolvemento

económico e social de países afectados polas guerras. -

– A análise das cidades da Antigüidade e a súa comparación coas actuais facilitará que

os alumnos sexan conscientes dos problemas ambientais,  sociais  e económicos da

sociedade. 

EDUCACIÓN PARA O CONSUMO: 

– En Atenas e en Roma existían  zonas dedicadas ao comercio.  Eran,  polo  tanto,

sociedades de consumo e o seu estudo e comparación servirán para que alumnos e

alumnas desenvolvan actitudes non consumistas.
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– Mediante a valoración crítica de actitudes consumistas en diferentes sociedades. 

EDUCACIÓN VIARIA: 

-  A localización dos campamentos romanos e  as características  da súa construción

servirán para que os alumnos analicen o seu propio ámbito e reflexionen sobre como están

construídas as ciudades. 

14.- Actividades complementarias e extraescolares programadas.

Este departamento non ten previsto facer ningunha neste curso. 

15.- Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións didácticas en relación
cos resultados académicos e procesos de mellora.

O punto central desta  programación será comprobar se se están a acadar os

obxectivos propostos, se os contidos e a temporalización discorren segundo o programado

e se os alumnos son quen de seguir o ritmo da clase en xeral.

Todo isto estudarase na reunión de departamento mensual, tras as xuntas de

avaliación cos resultados na man e ao final do curso cos resultados definitivos. Se, ao

longo de todo este proceso de análise se detectaran disfuncións graves entre a marcha

das clases e o escrito na programación didáctica do curso, tentaríanse poñer os medios

para solucionalas.

Por outra parte, no resto das reunións mensuais comprobarase o seguimento da

programación da materia para ver se é necesario realizar alguna modificación.

GREGO 1º BACHARELATO

1.- Introdución e contextualización

A materia de Grego I impártese por primeira vez para o alumnado de 1º de bacharelato, polo

que non procede facer unha valoración das aprendizaxes impartidas e non impartidas o curso

2020-2021.

 É innegable o peso da cultura grega na nosa sociedade, xa que Grecia sempre foi, e segue a

ser, considerada berce da civilización occidental, polo tanto, o estudio da cultura helénica é

imprescindible para unha mellor comprensión do mundo no que vivimos. Considerando que o

estudio das linguas e culturas clásicas é fundam ental  para  unha  formación  humanística

completa da persoa, o estudio do grego no bacharelato está plenamente xustificado, xa que

proporcionará ao alumnado unha sólida base para coñecer mellor a súa propia cultura e a súa

lingua.  Con esta programación do grego para bacharelato pretendemos descubrir a herdanza

grega no mundo que nos rodea, a través do estudio desta lingua e civilización, partindo sempre

dunha realidade viva e presente; en definitiva, chegar a descubrir en que medida nós tamén

somos “gregos”.
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2.- Contribución ao desenvolvemento das competencias clave. Concreción que recolla a relación 
dos estándares de aprendizaxe avaliables da materia que forman parte dos perfís 
competenciais

A comunicación lingüística é a competencia clave que máis presenza terá na materia de

Grego, 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, 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 pólos ao dispor da comunidade educativa.

As competencias sociais  e cívicas  poden traballarse nomeadamente nos  bloques

referidos á civilización. A vida no mundo grego, 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

grega, 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.
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3.- Concreción, de ser o caso, dos obxectivos para o curso.

A  materia  GREGO  I  contribúe  a  acadar  os  seguintes  obxectivos  do bacharelato:

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.

k) 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.

 l) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa,

traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.
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m) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio   estético, como

fontes de formación e enriquecemento cultural.

n) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento

persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables.   

4.- Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable de: Temporalización, grao mínimo de 
consecución para a superación da materia, procedementos e instrumentos de avaliación.

Bloque 1. Lingua grega 

Contidos   Criterios de
avaliación 

 Estándares de
aprendizaxe 

 Grao mínimo de
consecución

 Competencias
clave 

Temporalización

B1.1. Marco
xeogáfico da
lingua grega. 

Coñecer e
localizar en

mapas o marco
xeogáfico da
lingua grega. 

Localiza nun
mapa o marco

xeográfico no que
ten lugar o

nacemento da
lingua grega e a
súa expansión. 

Localiza nun
mapa o marco

xeográfico no que
ten lugar o

nacemento da
lingua grega e a
súa expansión. 

 CD CSC  Primeira sesión
do curso. 

B1.2. As familias
lingüísticas. O

indoeuropeo.  . 

 Entende o
concepto de

familia lingüística
e de ide e coñece

os principais
grupos

lingüísticos ides.

 Explica o
concepto de

familia lingüística,
de ide e localiza

nun mapa os
principais grupos
de linguas ides.  

 Explica o
concepto de

familia lingüística,
de ide e localiza

nun mapa os
principais grupos
de linguas ides.  

 CAA CCEC CD
CCL  

 Primeira semana
do curso. 

B1.3. Historia da
lingua grega.

Dende o micénico
ata o grego
moderno.   

 Coñecer as
diferentes etapas

da historia da
lingua grega. 

 

. Coñece as
etapas da

evolución da
lingua grega

dende o micénico
ata o grego
moderno.  

 Coñece as
etapas da

evolución da
lingua grega

dende o micénico
ata o grego
moderno.  

 CCL  Primeira semana
do curso 

Coñece a
pronuncia da
lingua grega

moderna e utiliza
alguhas palabras

e expresións
básicas.  

Coñece a
pronuncia da
lingua grega

moderna e utiliza
alguhas palabras

e expresións
básicas. 

 CCL  Primeira semana
do curso 

B1.4. As
variedades
dialectais. 

 Recoñecer a
división dialectal
da lingua grega e
identificar a súa

expansión
xeográfica.  

 Situa nun mapa
as diversas
variedades

dialectais da
lingua grega

antiga. 

 Situa nun mapa
as diversas
variedades

dialectais da
lingua grega

antiga. 

 CCL CSC   Primeira
semana do curso 

Bloque 2. Sistema de lingua grega: elementos básicos 

Contidos   Criterios de
avaliación 

 Estándares de
aprendizaxe 

 Grao mínimo de
consecución

 Competencias
clave 

Temporalización

B2.1.Orixes e
evolución do

alfabeto grego.  

 Coñecer as
orixes do alfabeto

grego e a súa
relación con

outros sistemas
de escritura
usados na

actualidade .

 Explica a orixe
do alfabeto

grego, a súa
evolución e as

adaptacións que
se producen en

sistemas de
escritura actuais. 

CCL  Segunda e
terceira semana

do curso. 
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B2.2. Caracteres
do alfabeto

grego. 

 Coñecer os
caracteres do

alfabeto grego,
na súa forma
maiúscula e
minúscula,

escribilos e lelos
coa pronuncia

corrrecta. 

Identifica e
nomea os

caracteres que
forman o alfabeto

grego, na súa
forma maiúscula

e minúscula,
escribíndoos e

léndoos
correctamente. 

Identifica e
nomea os

caracteres que
forman o alfabeto

grego, na súa
forma maiúscula

e minúscula,
escribíndoos e

léndoos
correctamente. 

CCL Segunda e
terceira semana

do curso. 

B2.3.
Clasificación dos

fonemas. A
pronuncia. 

Coñecer a
clasificación dos

fonemas da
língua grega e a
súa pronuncia. 

Sabe describir as
características
fonolóxicas dos

fonemas da
lingua grega 

Sabe describir as
características
fonolóxicas dos

fonemas da
lingua grega 

CCL  Segunda e
terceira semana

do curso. 

B2.4. Transcrición
de termos
gregos. 

Coñecer e aplicar
as regras de

transcrición de
termos gregos ó

galego e ó
castelán. 

Coñece a aplica
con corrección as

normas de
transcrición do

grego ás linguas
propias. 

Coñece a aplica
con corrección as

normas de
transcrición do

grego ás linguas
propias. 

CCL Traballo
progresivo

durante o curso. 

B2.5. Os signos
diacríticos e de

puntuación. 

Coñecer o valor e
a colocación dos

acentos,
espríritos e

demáis signos
diacríticos e de

puntuación. 

Coñece o valor e
a colocación dos

acentos,
espríritos e

demáis signos
diacríticos e de

puntuación. 

Coñece o valor e
a colocación dos

acentos,
espríritos e

demáis signos
diacríticos e de

puntuación. 

CCL Traballo
progresivo

durante o curso. 

Bloque 3. Morfoloxía

Contidos   Criterios de
avaliación 

 Estándares de
aprendizaxe 

 Grao mínimo de
consecución

 Competencias
clave 

Temporalización

B3.1. O grego,
lingua flexiva.

Palabras
variables e
invariables. 

Coñecer o
concepto de

flexión lingüística.

Distingue unha
lingua flexiva
doutra non

flexiva. 

Distingue unha
lingua flexiva
doutra non

flexiva. 

CCL Terceira semana
do curso. 

B3.1. O grego,
lingua flexiva.

Palabras
variables e
invariables. 

 Distinguir e
clasificar as

distintas clases
de palabras a
partir do seu
enunciado. 

 Distingue
palabras

variables e
invariables

explicando as
características
que permiten
identificalas e

definindo criterios
para clasificalas. 

Distingue
palabras

variables e
invariables

explicando as
características
que permiten
identificalas e

definindo criterios
para clasificalas. 

  CCL   Terceira semana
do curso. 

B3.2. Formantes
das palabras.  

 Coñecer,
identificar e
distinguir os

distintos
formantes das

palabras. 

Identifica e
distingue en

palabras
propostas os

seus formantes,
sinalando e

diferenciando
lexemas e afixos

e facendo
conmutacións. 

Identifica e
distingue en

palabras
propostas os

seus formantes,
sinalando e

diferenciando
lexemas e afixos

e facendo
conmutacións. 

CCL Traballo
progresivo

durante todo o
curso. 

B3.3. Concepto
de declinación.
As declinacións

gregas.
Enunciado e
paradigmas. 

Comprende o
concepto de
declinación. 

Enuncia
correctamente

distintos tipos de
palabras en

grego,
distinguíndoos a

partir do seu

Enuncia
correctamente

distintos tipos de
palabras en

grego,
distinguíndoos a

partir do seu

CCL Traballo
progresivo

durante todo o
curso. 
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enunciado e
clasificándoos
segundo a súa

categoría e
flexión 

enunciado e
clasificándoos
segundo a súa

categoría e
flexión 

B3.4. Flexión
nominal e

pronominal. 

Coñecer as
declinacións,
encadrar as

palabras na súa
declinación,
declinalas

correctamente,
analizar e traducir
formas nominais
e pronominais 

Declina palabras
e sintagmas en
concordancia,

aplicando
correctamente o

paradigma de
flexión

correspondente a
cada palabra. 

Declina palabras
e sintagmas en
concordancia,

aplicando
correctamente o

paradigma de
flexión

correspondente a
cada palabra. 

CCL Traballo
progresivo

durante todo o
curso. 

Analiza dende o
punto de vista
morfolóxico,
substantivos,
adxectivos e

formas
pronominais e
sintagmas en

concordancia e
os traduce

correctamente. 

Analiza dende o
punto de vista
morfolóxico,
substantivos,
adxectivos e

formas
pronominais e
sintagmas en

concordancia e
os traduce

correctamente. 

CCL

B3.5. O sistema
verbal grego.

Verbos temáticos
e atemáticos. 

Conxugar,
analizar

morfolóxicamente
e traducir as

formas estudadas
do sistema verbal

grego. 

Declina e/ou
conxuga de forma
correcta palabras

propostas. 

Declina e/ou
conxuga de forma
correcta palabras

propostas. 

CCL Traballo
progresivo

durante todo o
curso. 

Clasifica verbos
segundo o seu

tema describindo
trazos polos que

se recoñecen
distintos modelos
de flexión verbal. 

Clasifica verbos
segundo o seu

tema describindo
trazos polos que

se recoñecen
distintos modelos
de flexión verbal. 

CCL Traballo
progresivo

durante todo o
curso. 

Explica o uso dos
temas verbais

gregos
identificando as

formas derivadas
de cada un deles.

Explica o uso dos
temas verbais

gregos
identificando as

formas derivadas
de cada un deles 

CCL Traballo
progresivo

durante todo o
curso. 

Conxuga os
tempos verbais

en forma activa e
medio-pasiva e

cambia formas de
voz. 

Conxuga os
tempos verbais

en forma activa e
medio-pasiva e

cambia formas de
voz. 

CCL Traballo
progresivo

durante todo o
curso. 

Analiza
morfolóxicamente
e traduce formas
verbais gregas. 

Analiza
morfolóxicamente
e traduce formas
verbais gregas. 

CCL Traballo
progresivo

durante todo o
curso. 

B3.6. Formas
verbais persoais
e non persoais. 

Diferenciar entre
formas persoais e

non persoais e
recoñecer as

categorías
gramaticais

presentes en
cada unha delas. 

Distingue formas
persoais e non

persoais
explicando os

trazos que
permiten

identificalas. 

Distingue formas
persoais e non

persoais
explicando os

trazos que
permiten

identificalas. 

Traballo
progresivo

durante todo o
curso. 
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Bloque 4. Sintaxe

Contidos   Criterios de
avaliación 

 Estándares de
aprendizaxe 

 Grao mínimo de
consecución

 Competencias
clave 

Temporalización

B4.1. Os casos
gregos. 

Coñecer e
identificar os

nomes dos casos
gregos, as

funcións que
realizan e saber

traducilos. 

Enumera
correctamente os

casos e os
identifica na

análise
morfosintáctica
de oracións e

textos sinxelos 

Enumera
correctamente os

casos e os
identifica na

análise
morfosintáctica
de oracións e

textos sinxelos 

CCL Traballo
progresivo

durante todo o
curso. 

B4.2.A
concordancia. 

 Coñecer o
concepto de
concordancia

nominal e verbal. 

Recoñece e
aplica os

diferentes tipos
de concordancia. 

Recoñece e
aplica os

diferentes tipos
de concordancia. 

CCL Traballo
progresivo

durante todo o
curso. 

B4.3.Os
elementos da

oración. 

 Recoñecer os
elementos
básicos da
oración. 

Analiza
correctamente

casos e funcións
para poder

recoñecer cada
un dos elementos

da oración. 

Analiza
correctamente

casos e funcións
para poder

recoñecer cada
un dos elementos

da oración. 

CCL Outubro

B4.4.A oración
simple: atributiva

e predicativa. 

 Recoñecer e
clasificar os tipos

de oración
simple. 

Identifica e
clasifica segundo

as súas
características

distintos tipos de
oración simple. 

Identifica e
clasifica segundo

as súas
características

distintos tipos de
oración simple. 

CCL Traballo
progresivo

durante todo o
curso. 

B4.5.As oracións
compostas. 

 Recoñecer e
clasificar distintos
tipos de oración

composta. 

Identifica distintos
tipos de oración

composta
explicando en
cada caso as

súas
características. 

Identifica distintos
tipos de oración

composta
explicando en
cada caso as

súas
características. 

CCL Terceiro trimestre.

B4.6.Construción
s de infinitivo.  

4 Coñecer as
formas de

infinitivo e as
construcións nas

que se
empregan. 

 c Recoñece,
analiza e traduce

as formas e
construcións de

infinitivo. 

CCL Terceiro trimestre.

B4.7.Construción
s de participio. 

 Coñecer as
formas de

participio e as
construcións nas

que se
empregan. 

 Recoñece,
analiza e traduce

as formas e
construcións de

participio. 

CCL Terceiro trimestre.

B4.8.Análise e
tradución de

frases e textos. 

 Coñecer,
comprender e

utilizar os
elementos

morfolóxicos e as
relacións

sintácticas da
lingua grega e

aplicalos á
tradución de

frases e textos
sinxelos. 

 Identifica e
relaciona

elementos
morfolóxicos e

relacións
sintácticas

propios do grego
e os aplica á

análise e
tradución de

frases e textos. 

 Identifica e
relaciona

elementos
morfolóxicos e

relacións
sintácticas

propios do grego
e os aplica á

análise e
tradución de

frases e textos. 

CCL Traballo
progresivo

durante todo o
curso. 

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

Contidos   Criterios de
avaliación 

 Estándares de
aprendizaxe 

 Grao mínimo de
consecución

 Competencias
clave 

Temporalización
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B5.1. Periodos da
historia de

Grecia. 

Coñecer os
principais feitos

históricos da
historia de Grecia

e situalos nun
eixe cronolóxico. 

Describe o marco
cronolóxico no

que se
desenvolve a

civilización grega
sinalando
distintos

 periodos e
representa os
fitos principais

nun eixe
cronolóxico. 

Describe o marco
cronolóxico no

que se
desenvolve a

civilización grega
sinalando
distintos

 periodos e
representa os
fitos principais

nun eixe
cronolóxico. 

CSC CCEC
CMCCT 

 Unha ou dúas
sesións no

primeiro
trimestre.

B5..2.
Organización

política e social
de Grecia. 

 Coñecer as
principais formas
de organización
política e social

da antiga Grecia. 

Describe os
principais

sistemas políticos
da antiga Grecia

e establece
comparacións

coa actualidade. 

Describe os
principais

sistemas políticos
da antiga Grecia

e establece
comparacións

coa actualidade. 

CSC Unha sesión
lectiva e

comentario a
textos escollidos

para ler e
traducir. 

B5.A familia e a
vida cotiá. 

 Coñecer a
composición da

familia e os roles
e actividades

asignados a cada
un dos seus
membros  

 Identifica e
explica os

diferentes papeis
dos integrantes
da familia e as
actividades que

realizan. 

CSC Unha sesión
lectiva e

comentario a
textos escollidos

para ler e
traducir. 

B5. Mitoloxía e
relixión.  

 Coñecer os
principais deuses

e heroes e as
principais lendas

nas que
participan. 

 Pode nomear
coa súa

denominación
grega e latina os
principais deuses

e e heroes da
mitoloxía clásica,

sinalando os
trazos que os

caracterizan, os
seus atributos e

ámbitos de
influencia. 

 Pode nomear
coa súa

denominación
grega e latina os
principais deuses

e e heroes da
mitoloxía clásica,

sinalando os
trazos que os

caracterizan, os
seus atributos e

ámbitos de
influencia. 

CCEC Unha sesión
lectiva e

comentario a
textos escollidos

para ler e
traducir. 

Recoñece
referencias
mitolóxicas
directas ou

indirectas en
diferentes

manifestacións
artísticas ó longo

da historia da
arte. 

Recoñece
referencias
mitolóxicas
directas ou

indirectas en
diferentes

manifestacións
artísticas ó longo

da historia da
arte. 

CCEC Unha sesión
lectiva e

comentario a
textos escollidos

para ler e
traducir. 

B5. Mitoloxía e
relixión. 

 Coñecer as
características da

relixiosidade
grega. 

 Explica as
principais

características da
relixiosidade

grega en relación
con outros

aspectos da
cultura helena. 

CCEC Unha sesión
lectiva e

comentario a
textos escollidos

para ler e
traducir. 

Bloque 6: Textos 

Contidos   Criterios de
avaliación 

 Estándares de
aprendizaxe 

 Grao mínimo de
consecución

 Competencias
clave 

Temporalización

B6.1. Iniciación
ás técnicas de

tradución. 

 Coñecer e
aplicar os

coñecementos
fonolóxicos,

 Aplica
adecuadamente a

análise
morfosintáctica á

 Aplica
adecuadamente a

análise
morfosintáctica á

CCL Traballo
progresivo

durante todo o
curso. 
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morfosintácticos
e léxicos

adquiridos para a
tradución e

interpretación de
frases e textos de

dificultade
crecente. 

tradución de
frases e textos de

dificultade
graduada. 

tradución de
frases e textos de

dificultade
graduada. 

B6.1. Iniciación
ás técnicas de

tradución. 

Utilizar manuais e
dicionarios

recoñecendo e
utilizando

adecuadamente
toda a

información que
proporcionan. 

 Utiliza
correctamente

vocabularios e o
dicionario para

localizar o
significado das

palabras,
identificando a
acepción más

axeitada e
comprende todas

as indicacións
que figuran en
cada entrada. 

 Utiliza
correctamente

vocabularios e o
dicionario para

localizar o
significado das

palabras,
identificando a
acepción más

axeitada e
comprende todas

as indicacións
que figuran en
cada entrada

CCL CAA  Uso de vocabula
rios desde o

primeiro
momento e do
dicionario no

terceiro
trimestre . 

B6.2. Análise
morfoloxica e

sintactica.
Comparación de
estruturas coas

das linguas
coñecidas. 

 Comparar as
estruturas gregas
coas das linguas

que coñece,
establecendo
semellanzas e

diferenzas. 

 Compara
estruturas gregas
coas das linguas

que coñece. 

 Compara
estruturas gregas
coas das linguas

que coñece. 

CCL Traballo
progresivo

durante todo o
curso. 

B6.3.Lectura
comprensiva de

textos traducidos.

 Realizar, a través
dunha lectura
comprensiva,

análise e
comentario do

contido e
estrutura de

textos gregos
orixinais,

adaptados ou
traducidos. . 

 Comenta textos
gregos dende o
punto de vista

histórico-literario
e de comprensión
do seu contido. 

 Comenta textos
gregos dende o
punto de vista

histórico-literario
e de comprensión
do seu contido. 

CCL CCEC Traballo
progresivo

durante todo o
curso. 

Bloque 7: Léxico

Contidos   Criterios de
avaliación 

 Estándares de
aprendizaxe 

 Grao mínimo de
consecución

 Competencias
clave 

Temporalización

B7.1. Vocabulario
básico grego e

principais prefixos
e sufixos.  

 Coñecer,
identificar e
traducir as

palabras de maior
frecuencia e os

principais prefixos
e sufixos. 

 Deduce o
significado de
palabras aínda

non estudadas a
partir de palabras

de linguas
coñecidas ou do

contexto. 

Deduce o
significado de
palabras aínda

non estudadas a
partir de palabras

de linguas
coñecidas ou do

contexto. 

CCL Traballo
progresivo

durante todo o
curso. 

Identifica e
explica as

palabras moi
frecuentes e os

principais prefixos
e sufixos

traducíndoos. 

Identifica e
explica as

palabras moi
frecuentes e os

principais prefixos
e sufixos

traducíndoos. 

Traballo
progresivo

durante todo o
curso. 

Identifica os
formantes de

palabras
propostas e

Traballo
progresivo

durante todo o
curso. 
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realiza
conmutacións. 

B7.2.
Descomposición
de palabras nos
seus formantes. 

 Descompoñer
unha palabra nos
seus formantes,
coñecer o seu
significado e
aumentar o

propio caudal
léxico. 

 Descompón os
formantes das

palabras e
recoñece o

significado dos
elementos de
orixe grega. 

 Descompón os
formantes das

palabras e
recoñece o

significado dos
elementos de
orixe grega. 

CCL Traballo
progresivo

durante todo o
curso. 

B7.3. Helenismos
máis frecuentes
de uso común e
das linguaxes

especializadas:
termos

patrimoniais,
cultismos e
helenismos.

 Recoñecer os
helenismos máis

frecuentes do
vocabulario

común e
científico-técnico

e relacionalos cos
étimos gregos. 

 Identifica os
helenismos máis

frecuentes e
explica o seu

significado
relacionándoos

cos étimos
gregos. 

 Identifica os
helenismos máis

frecuentes e
explica o seu

significado
relacionándoos

cos étimos
gregos. 

CCL CMCCT
CCEC 

Traballo
progresivo

durante todo o
curso. 

B7.4.
Identificación de

lexemas, prefixos
e sufixos gregos
nas linguas que

coñece. 

 Identificar e
coñecer os

elementos léxicos
e os

procedementos
de formación do
léxico actual con

formantes
gregos. 

 Identifica a
etimoloxía e
coñece ou
deduce o

significado de
palabras das
linguas que

coñece. 

 Identifica a
etimoloxía e
coñece ou
deduce o

significado de
palabras das
linguas que

coñece. 

CCL Traballo
progresivo

durante todo o
curso. 

B7..5. Familias
etimolóxicas e
semánticas.  

 Relacionar
distintas palabras
da mesma familia

etimolóxica ou
campo

semántico. 

 Relaciona
distintas palabras
da mesma familia

etimolóxica ou
campo

semántico. 

 Relaciona
distintas palabras
da mesma familia

etimolóxica ou
campo

semántico.

CCL Traballo
progresivo

durante todo o
curso. 

5.- Concrecións metodolóxicas que require cada materia e/ou ámbito.

No tratamento de cada un dos temas de lingua faise necesaria a alternancia das

explicacións teóricas coa práctica mediante exercicios, que se centrarán fundamentalmente

na lectura comprensiva de textos traducidos, así como no manexo  das técnicas da

tradución. Por outra banda, nas explicacións teóricas compre que o profesor se refira

na medida na que o grego o permita á lingua de expresión dos alumnos coa finalidade

de que estes non vexan o  que se lles explica como algo abstracto  e alonxado da súa

realidade.

Os temas de cultura nomeados no temario serán intercalados durante o trimestre nos

momentos que o profesor estime oportunos.

É necesaria a adquisición por parte do alumno dun vocabulario básico aprendido

mediante prácticas e traducións e non dun xeito puramente memorístico. Faráse especial

fincapé   na   adquisición   de   vocabulario   novo   mediante   o   estudo   da   etimoloxía.

Propoñeránse algunhas lecturas complemetarias: Homero, Sófocles, Eurípides, etc.
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6.- Materiais e recursos didácticos que se van a empregar.

O departamento de Grego aconsella o emprego do manual de referencia Bértolo, J. M. y De

Cal,  M.  (2014).  Grego.  Bacharelato  Cursos Primeiro  e  Segundo.  Edicións  Baía:  A Coruña.

ISBN: 978-84-9995-227-71. 

É imprescindible un dicionario Grego-Español. 

Utilizaranse tamén outros recursos como: mapas históricos, libros de consulta sobre o mundo

clásico  de  entre  unha  bibliografía  proporcionada  polo  profesor,  textos  gregos  orixinais

traducidos ao castelán ou ao galego. 

O  profesor  tamén  proporcionará  ao  alumnado  para  traducir  textos  gregos  sobre  os  que

versarán as explicacións gramaticais. 

7.- Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado.

Ao  longo  do  curso  realizaranse  tres  sesións  de  avaliación;  a  última  delas  coincidirá  coa

avaliación final ordinaria. Realizarase unha proba extraordinaria de Xuño e a correspondente

sesión de avaliación para o alumnado que non superase a materia na avaliación final ordinaria.

Para o proceso de avaliación realizaranse probas escritas e/ou orais,  valorarase o traballo

persoal do alumno/a nas actividades da aula, tanto colectivas como individuais.

Establécense os seguintes criterios: 

- Para aprobar unha avaliación é necesario obter polo menos 5 puntos nas probas escritas e/ou

orais.

- Na nota global da avaliación as probas orais/escritas ponderarán un 90%, e o traballo persoal

na casa e/ou aula un 10% 

Para o proceso de avaliación realizaranse probas escritas e/ou orais, valorarase o traballo

persoal  do alumno/a  nas actividades da aula,  tanto  colectivas  como individuais  e a  súa

actitude na aula. Establécense os seguintes criterios: 

– Para aprobar  unha avaliación  é  necesario  obter  polo  menos  5  puntos  nas probas

escritas e/ou orais.

–  Na nota global da avaliación as probas orais/escritas ponderarán un 80%, o traballo

na aula un 10% e o traballo persoal na casa  un 10%. 

– A nota global final será a media das avaliacións sen redondeo. 

Para superar a materia o alumno/adeberá obter ao menos  cinco puntos nesta nota global

final.  
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Dado o carácter da materia, o sistema de exame será de avaliación continua; ou sexa, en

cada exame de avaliación darase por suposto o coñecemento das avaliacións anteriores.

Haberá  máis  de  unha  proba  escrita  ou  oral  por  avaliación,  pero  non  haberá  exames

específicos de recuperación; pois darase por recuperada unha avaliación si se recupera a

seguinte. 

A/o alumna/o deberá facer un exame final de recuperación se: 

   - Suspende a 3ª avaliación.

   - Se ten dúas avaliacións suspensas.

  - Se a cualificación global fose inferior a cinco puntos.

 As probas orais realizaranse ao longo de todo o curso e consistirán en: 

- Lectura e escritura (bloque 2): valorarase a corrección e fluidez. 

- Diálogos: valoraranse os coñecementos de morfoloxía e sintaxe e léxico (bloques 3, 4 e 7). 

As probas escritas realizaranse ao longo de todo o curso e consistirán en: 

– Cuestións sobre os paradigmas nominais e verbais (bloque 3).

– Análise morfolóxico e sintáctico (bloques 3 e 4). 

– Tradución de pequenos textos (bloque 6). 

– Etimoloxía (Bloque 7). 

– Cuestións de historia, mitoloxía, literatura... dos temas abordados na aula.

Aqueles/as alumnos/as que cometan actos ilícitos no desenvolvemento dunha proba, obterán a 

cualificación de 0 puntos nesa proba, coas consecuencias que iso supón para o cálculo da nota 

trimestral ou final. Considérase tamén acto ilícito ter calquera tipo de anotación no que figuren 

contidos dos que o alumno se vai avaliar independentemente de que faga uso dela ou non e de 

que aparezan ou non na proba. Está prohibido levar aos exames teléfonos móbiles e dispositivos

electrónicos en xeral; en caso de non cumprir este requisito, o alumno será cualificado con 0 ptos. 

nesa proba.

8.- Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente.

INDICADORES DE LOGRO DO PROCESO DE ENSINO

DIMENSIÓN INDICADORES
GRAO DE CONSECUCIÓN3

1 2 3 4 5

Adecuación do nivel de dificultade ás características do alumnado.

3  1= Escaso; 2= Básico; 3= Satisfactorio; 4= Moi avanzado; 5= Excelente.
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Pr
oc

es
o 

de
 e

ns
in

o

Adecuación das actividades ás características do grupo – clase.

Combinación equilibrada entre a explicación teórica e a práctica.

Desenvolvemento de actividades motivadoras para o alumnado.

Combinación equilibrada entre actividades TIC e tradicionais.

Logro da participación activa do alumnado no desenvolvemento das
clases.

Atención axeitada á diversidade do alumnado do grupo - clase

Uso de variados instrumentos de avaliación do alumnado.

Promoción do traballo colaborativo na aula.

Pr
og

ra
m

ac
ió

n 
di

dá
ct

ic
a

Adecuación das unidades didácticas ao currículo da materia.

Adecuación  da  secuenciación  e  temporalización  das  unidades
didácticas.

Adecuación  da  secuenciación  dos  estándares  para  cada  unidade
didáctica.

Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada estándar.

Vinculación  de  cada  estándar  a  un  ou  varios  instrumentos  de
avaliación.

Desenvolvemento  dunha  estratexia  metodolóxica  común  no
departamento.

Adecuación  dos  materiais  didácticos  empregados  ao  grupo  de
alumnado.

Adecuación dos instrumentos de avaliación ao grupo de alumnado.

Adecuación  aos  plans,  programas  e  proxectos  desenvolvidos  polo
centro.

Adecuación  dos  mecanismos  de  información  sobre  avaliación  e
promoción do alumnado ás familias

Adecuación do seguimento e revisión da programación ao longo do
curso.

INDICADORES DE LOGRO DA PRÁCTICA DOCENTE

DIMENSIÓN INDICADORES
GRAO DE CONSECUCIÓN4

1 2 3 4 5

4  1= Escaso; 2= Básico; 3= Satisfactorio; 4= Moi avanzado; 5= Excelente.
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Pl
an

ifi
ca

ci
ón

O/A docente ten en conta os estándares de aprendizaxe.

O/A  docente  formula  os  obxectivos  de  maneira  que  informa das
competencias a acadar polo alumnado.

O/A  docente  programa  actividades  e  estratexias  en  función  das
necesidades do alumnado

O/A  docente  planifica  as  clases  de  maneira  flexible,  preparando
actividades  e  recursos  axustados  ás  necesidades  e  intereses  do
alumnado.

O/A  docente  establece  de  xeito  claro  e  explícito  os  criterios,
procedementos e instrumentos de avaliación.

O/A docente programa a materia tendo en conta os estándares de
aprendizaxe previstos na normativa vixente.

O/A docente coordínase co resto de membros do departamento e
do profesorado que imparte contidos afíns.

Ac
ci

ón O/A docente organiza os contidos proporcionando unha visión xeral
do tema.

O/A docente relaciona os conceptos novos cos xa coñecidos.

O/A docente amosa predisposición para aclarar dúbidas.

O/A docente emprega as TICS para apoiar os contidos da aula.

O/A  docente  promove  o  traballo  cooperativo  e  mantén  unha
comunicación fluída co alumnado.

O/A  docente  desenvolve  os  contidos  dunha  forma  ordenada  e
comprensible para o alumnado.

O/A  docente  facilita  estratexias  de  aprendizaxe  (busca  de
información, resolución de problemas…)

O/A docente proporciona a información necesaria para a resolución
das tarefas e a súa mellora.

O/A  docente  corrixe  e  explica  os  traballos  e  actividades  do
alumnado e dá pautas para a súa mellora.

O/A docente emprega sistemáticamente variados instrumentos de
recollida de información.

O/A  docente  favorece  os  procedementos  de  autoavaliación  e
coavaliación.

O/A  docente  propón  novas  actividades  para  a  consecución  de
obxectivos non acadados así como outras de maior nivel cando estes
si foron logrados suficientemente. 
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O/A  docente  proporciona  un  plan  de  traballo  ao  inicio  de  cada
tarefa.

O/A docente relaciona as aprendizaxes con aplicación reais na vida
cotiá ou coa súa funcionalidade.

O/A docente informa dos resultados ao alumnado e ás súas familias.

9.- Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias 
pendentes.

Neste curso non hai ningún alumno con esta materia suspensa.

10.- Organización dos procedementos que lle permitan ao alumnado acreditar os coñecementos
necesarios en determinadas materias, no caso do Bacharelato.

Esta materia é nova e os alumnos non teñen coñecementos previos.

11.- Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar como
consecuencia dos seus resultados.

Dado que o alumnado cursa grego por primeira vez en 1º de Bacharelato é imposible que teña

coñecementos da materia, tal vez poderían coñecer o alfabeto e algo de vocabulario básico se

cursaron  Cultura  Clásica  na  ESO.  Faremos  unha  avaliación  de  xeito  totalmente  informal

baseada en cuestións de tipo lingüístico e preguntas sobre o contexto histórico e xeográfico da

lingua e a cultura gregas, coñecementos sobre a mitoloxía, figuras relevantes do mundo grego

etc.

12.- Medidas de atención á diversidade.

O grupo de alumnos/as de grego é moi pequeño, circunstancia que nos vai permitir coñecer

ben a cada un deles, adaptarnos ás súas características e prestarlles atención individualizada. 

13.- Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso que corresponda.

Serán obxecto de comentario e debate multitude de cuestións relativas ós temas transversais

xurdidas dos propios textos gregos, tanto aspectos culturais e sociais nos que a sociedade da

Grecia clásica alcanzou un admirable desenvolvemento como outros absolutamente rexeitables

desde o punto de vista da sociedade actual. 

14.- Actividades complementarias e extraescolares programadas.

Este curso non está programada ningunha actividade complementaria.
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  GREGO 2º BACHARELATO

1.- Introdución e contextualización

O estudo das linguas clásicas, e do grego en particular, 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 último, cómpre lembrar que nesta nosa sociedade que vive por e para o utilitarismo

e o inmediato será imprescindible facer unha reflexión sobre o valor do que é realmente

importante para que o noso alumnado adopte unha visión crítica da sociedade que o rodea.

Os coñecementos adquiridos nas aulas que nun principio poden  parecer carentes de

utilidade práctica resultan verdadeiramente importantes cando  capacitan a persoa para

adoptar criterios que lle permitan discernir entre o xusto e o  inxusto,  o relevante e o

accesorio, entre o καλóν e o κακóν.

2.- Contribución ao desenvolvemento das competencias clave. Concreción que recolla a relación 
dos estándares de aprendizaxe avaliables da materia que forman parte dos perfís 
competenciais

A comunicación lingüística é a competencia clave que máis presenza terá na materia

de Grego, 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, 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 pólos ao dispor da comunidade educativa.
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As competencias sociais e cívicas poden traballarse nomeadamente nos bloques

referidos á civilización. A vida no mundo grego, 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

grega, 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.

3.- Concreción, de ser o caso, dos obxectivos para o curso.

A  materia  GREGO  II  contribúe  a  acadar  os  seguintes  obxectivos  do bacharelato:

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.

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.
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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.

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como

fontes de formación e enriquecemento cultural.

4.- Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable de: Temporalización, grao mínimo de 
consecución para a superación da materia, procedementos e instrumentos de avaliación.

Bloque 1. Lingua grega 

Contidos   Criterios de
avaliación 

 Estándares de
aprendizaxe 

 Grao mínimo de
consecución

 Competencias
clave 

Temporalización

B1.1. Marco
xeogáfico da
lingua grega. 

Coñecer e
localizar en

mapas o marco
xeogáfico da
lingua grega. 

Localiza nun
mapa o marco

xeográfico no que
ten lugar o

nacemento da
lingua grega e a
súa expansión. 

Localiza nun
mapa o marco

xeográfico no que
ten lugar o

nacemento da
lingua grega e a
súa expansión. 

 CD CSC  Primeira sesión
do curso. 

B1.2. As familias
lingüísticas. O

indoeuropeo.  . 

 Entende o
concepto de

familia lingüística
e de ide e coñece

os principais
grupos

lingüísticos ides.

 Explica o
concepto de

familia lingüística,
de ide e localiza

nun mapa os
principais grupos
de linguas ides.  

 Explica o
concepto de

familia lingüística,
de ide e localiza

nun mapa os
principais grupos
de linguas ides.  

 CAA CCEC CD
CCL  

 Primeira semana
do curso. 

B1.3. Historia da
lingua grega.

Dende o micénico
ata o grego
moderno.   

 Coñecer as
diferentes etapas

da historia da
lingua grega. 

 

. Coñece as
etapas da

evolución da
lingua grega

dende o micénico
ata o grego
moderno.  

 Coñece as
etapas da

evolución da
lingua grega

dende o micénico
ata o grego
moderno.  

 CCL  Primeira semana
do curso 

Coñece a
pronuncia da
lingua grega

moderna e utiliza
alguhas palabras

e expresións
básicas.  

Coñece a
pronuncia da
lingua grega

moderna e utiliza
alguhas palabras

e expresións
básicas. 

 CCL  Primeira semana
do curso 

B1.4. As
variedades
dialectais. 

 Recoñecer a
división dialectal
da lingua grega e
identificar a súa

expansión
xeográfica.  

 Situa nun mapa
as diversas
variedades

dialectais da
lingua grega

antiga. 

 Situa nun mapa
as diversas
variedades

dialectais da
lingua grega

antiga. 

 CCL CSC   Primeira
semana do curso 

Bloque 2. Sistema de lingua grega: elementos básicos 

Contidos   Criterios de
avaliación 

 Estándares de
aprendizaxe 

 Grao mínimo de
consecución

 Competencias
clave 

Temporalización

B2.1.Orixes e
evolución do

alfabeto grego.  

 Coñecer as
orixes do alfabeto

grego e a súa

 Explica a orixe
do alfabeto

grego, a súa

CCL  Segunda e
terceira semana

do curso. 
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relación con
outros sistemas

de escritura
usados na

actualidade .

evolución e as
adaptacións que
se producen en

sistemas de
escritura actuais. 

B2.2. Caracteres
do alfabeto

grego. 

 Coñecer os
caracteres do

alfabeto grego,
na súa forma
maiúscula e
minúscula,

escribilos e lelos
coa pronuncia

corrrecta. 

Identifica e
nomea os

caracteres que
forman o alfabeto

grego, na súa
forma maiúscula

e minúscula,
escribíndoos e

léndoos
correctamente. 

Identifica e
nomea os

caracteres que
forman o alfabeto

grego, na súa
forma maiúscula

e minúscula,
escribíndoos e

léndoos
correctamente. 

CCL Segunda e
terceira semana

do curso. 

B2.3.
Clasificación dos

fonemas. A
pronuncia. 

Coñecer a
clasificación dos

fonemas da
língua grega e a
súa pronuncia. 

Sabe describir as
características
fonolóxicas dos

fonemas da
lingua grega 

Sabe describir as
características
fonolóxicas dos

fonemas da
lingua grega 

CCL  Segunda e
terceira semana

do curso. 

B2.4. Transcrición
de termos
gregos. 

Coñecer e aplicar
as regras de

transcrición de
termos gregos ó

galego e ó
castelán. 

Coñece a aplica
con corrección as

normas de
transcrición do

grego ás linguas
propias. 

Coñece a aplica
con corrección as

normas de
transcrición do

grego ás linguas
propias. 

CCL Traballo
progresivo

durante o curso. 

B2.5. Os signos
diacríticos e de

puntuación. 

Coñecer o valor e
a colocación dos

acentos,
espríritos e

demáis signos
diacríticos e de

puntuación. 

Coñece o valor e
a colocación dos

acentos,
espríritos e

demáis signos
diacríticos e de

puntuación. 

Coñece o valor e
a colocación dos

acentos,
espríritos e

demáis signos
diacríticos e de

puntuación. 

CCL Traballo
progresivo

durante o curso. 

Bloque 3. Morfoloxía

Contidos   Criterios de
avaliación 

 Estándares de
aprendizaxe 

 Grao mínimo de
consecución

 Competencias
clave 

Temporalización

B3.1. O grego,
lingua flexiva.

Palabras
variables e
invariables. 

Coñecer o
concepto de

flexión lingüística.

Distingue unha
lingua flexiva
doutra non

flexiva. 

Distingue unha
lingua flexiva
doutra non

flexiva. 

CCL Terceira semana
do curso. 

B3.1. O grego,
lingua flexiva.

Palabras
variables e
invariables. 

 Distinguir e
clasificar as

distintas clases
de palabras a
partir do seu
enunciado. 

 Distingue
palabras

variables e
invariables

explicando as
características
que permiten
identificalas e

definindo criterios
para clasificalas. 

Distingue
palabras

variables e
invariables

explicando as
características
que permiten
identificalas e

definindo criterios
para clasificalas. 

  CCL   Terceira semana
do curso. 

B3.2. Formantes
das palabras.  

 Coñecer,
identificar e
distinguir os

distintos
formantes das

palabras. 

Identifica e
distingue en

palabras
propostas os

seus formantes,
sinalando e

diferenciando
lexemas e afixos

e facendo
conmutacións. 

Identifica e
distingue en

palabras
propostas os

seus formantes,
sinalando e

diferenciando
lexemas e afixos

e facendo
conmutacións. 

CCL Traballo
progresivo

durante todo o
curso. 

B3.3. Concepto
de declinación.

Comprende o
concepto de

Enuncia
correctamente

Enuncia
correctamente

CCL Traballo
progresivo
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As declinacións
gregas.

Enunciado e
paradigmas. 

declinación. distintos tipos de
palabras en

grego,
distinguíndoos a

partir do seu
enunciado e

clasificándoos
segundo a súa

categoría e
flexión 

distintos tipos de
palabras en

grego,
distinguíndoos a

partir do seu
enunciado e

clasificándoos
segundo a súa

categoría e
flexión 

durante todo o
curso. 

B3.4. Flexión
nominal e

pronominal. 

Coñecer as
declinacións,
encadrar as

palabras na súa
declinación,
declinalas

correctamente,
analizar e traducir
formas nominais
e pronominais 

Declina palabras
e sintagmas en
concordancia,

aplicando
correctamente o

paradigma de
flexión

correspondente a
cada palabra. 

Declina palabras
e sintagmas en
concordancia,

aplicando
correctamente o

paradigma de
flexión

correspondente a
cada palabra. 

CCL Traballo
progresivo

durante todo o
curso. 

Analiza dende o
punto de vista
morfolóxico,
substantivos,
adxectivos e

formas
pronominais e
sintagmas en

concordancia e
os traduce

correctamente. 

Analiza dende o
punto de vista
morfolóxico,
substantivos,
adxectivos e

formas
pronominais e
sintagmas en

concordancia e
os traduce

correctamente. 

CCL

B3.5. O sistema
verbal grego.

Verbos temáticos
e atemáticos. 

Conxugar,
analizar

morfolóxicamente
e traducir as

formas estudadas
do sistema verbal

grego. 

Declina e/ou
conxuga de forma
correcta palabras

propostas. 

Declina e/ou
conxuga de forma
correcta palabras

propostas. 

CCL Traballo
progresivo

durante todo o
curso. 

Clasifica verbos
segundo o seu

tema describindo
trazos polos que

se recoñecen
distintos modelos
de flexión verbal. 

Clasifica verbos
segundo o seu

tema describindo
trazos polos que

se recoñecen
distintos modelos
de flexión verbal. 

CCL Traballo
progresivo

durante todo o
curso. 

Explica o uso dos
temas verbais

gregos
identificando as

formas derivadas
de cada un deles.

Explica o uso dos
temas verbais

gregos
identificando as

formas derivadas
de cada un deles 

CCL Traballo
progresivo

durante todo o
curso. 

Conxuga os
tempos verbais

en forma activa e
medio-pasiva e

cambia formas de
voz. 

Conxuga os
tempos verbais

en forma activa e
medio-pasiva e

cambia formas de
voz. 

CCL Traballo
progresivo

durante todo o
curso. 

Analiza
morfolóxicamente
e traduce formas
verbais gregas. 

Analiza
morfolóxicamente
e traduce formas
verbais gregas. 

CCL Traballo
progresivo

durante todo o
curso. 

B3.6. Formas
verbais persoais
e non persoais. 

Diferenciar entre
formas persoais e

non persoais e
recoñecer as

Distingue formas
persoais e non

persoais
explicando os

Distingue formas
persoais e non

persoais
explicando os

Traballo
progresivo

durante todo o
curso. 
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categorías
gramaticais

presentes en
cada unha delas. 

trazos que
permiten

identificalas. 

trazos que
permiten

identificalas. 

Bloque 4. Sintaxe

Contidos   Criterios de
avaliación 

 Estándares de
aprendizaxe 

 Grao mínimo de
consecución

 Competencias
clave 

Temporalización

B4.1. Os casos
gregos. 

Coñecer e
identificar os

nomes dos casos
gregos, as

funcións que
realizan e saber

traducilos. 

Enumera
correctamente os

casos e os
identifica na

análise
morfosintáctica
de oracións e

textos sinxelos 

Enumera
correctamente os

casos e os
identifica na

análise
morfosintáctica
de oracións e

textos sinxelos 

CCL Traballo
progresivo

durante todo o
curso. 

B4.2.A
concordancia. 

 Coñecer o
concepto de
concordancia

nominal e verbal. 

Recoñece e
aplica os

diferentes tipos
de concordancia. 

Recoñece e
aplica os

diferentes tipos
de concordancia. 

CCL Traballo
progresivo

durante todo o
curso. 

B4.3.Os
elementos da

oración. 

 Recoñecer os
elementos
básicos da
oración. 

Analiza
correctamente

casos e funcións
para poder

recoñecer cada
un dos elementos

da oración. 

Analiza
correctamente

casos e funcións
para poder

recoñecer cada
un dos elementos

da oración. 

CCL Outubro

B4.4.A oración
simple: atributiva

e predicativa. 

 Recoñecer e
clasificar os tipos

de oración
simple. 

Identifica e
clasifica segundo

as súas
características

distintos tipos de
oración simple. 

Identifica e
clasifica segundo

as súas
características

distintos tipos de
oración simple. 

CCL Traballo
progresivo

durante todo o
curso. 

B4.5.As oracións
compostas. 

 Recoñecer e
clasificar distintos
tipos de oración

composta. 

Identifica distintos
tipos de oración

composta
explicando en
cada caso as

súas
características. 

Identifica distintos
tipos de oración

composta
explicando en
cada caso as

súas
características. 

CCL Terceiro trimestre.

B4.6.Construción
s de infinitivo.  

4 Coñecer as
formas de

infinitivo e as
construcións nas

que se
empregan. 

 c Recoñece,
analiza e traduce

as formas e
construcións de

infinitivo. 

CCL Terceiro trimestre.

B4.7.Construción
s de participio. 

 Coñecer as
formas de

participio e as
construcións nas

que se
empregan. 

 Recoñece,
analiza e traduce

as formas e
construcións de

participio. 

CCL Terceiro trimestre.

B4.8.Análise e
tradución de

frases e textos. 

 Coñecer,
comprender e

utilizar os
elementos

morfolóxicos e as
relacións

sintácticas da
lingua grega e

aplicalos á
tradución de

 Identifica e
relaciona

elementos
morfolóxicos e

relacións
sintácticas

propios do grego
e os aplica á

análise e
tradución de

 Identifica e
relaciona

elementos
morfolóxicos e

relacións
sintácticas

propios do grego
e os aplica á

análise e
tradución de

CCL Traballo
progresivo

durante todo o
curso. 

Páxina39 de 50



Programación didáctica do Departamento de Grego

frases e textos
sinxelos. 

frases e textos. frases e textos. 

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

Contidos   Criterios de
avaliación 

 Estándares de
aprendizaxe 

 Grao mínimo de
consecución

 Competencias
clave 

Temporalización

B5.1. Periodos da
historia de

Grecia. 

Coñecer os
principais feitos

históricos da
historia de Grecia

e situalos nun
eixe cronolóxico. 

Describe o marco
cronolóxico no

que se
desenvolve a

civilización grega
sinalando
distintos

 periodos e
representa os
fitos principais

nun eixe
cronolóxico. 

Describe o marco
cronolóxico no

que se
desenvolve a

civilización grega
sinalando
distintos

 periodos e
representa os
fitos principais

nun eixe
cronolóxico. 

CSC CCEC
CMCCT 

 Unha ou dúas
sesións no

primeiro
trimestre.

B5..2.
Organización

política e social
de Grecia. 

 Coñecer as
principais formas
de organización
política e social

da antiga Grecia. 

Describe os
principais

sistemas políticos
da antiga Grecia

e establece
comparacións

coa actualidade. 

Describe os
principais

sistemas políticos
da antiga Grecia

e establece
comparacións

coa actualidade. 

CSC Unha sesión
lectiva e

comentario a
textos escollidos

para ler e
traducir. 

B5.A familia e a
vida cotiá. 

 Coñecer a
composición da

familia e os roles
e actividades

asignados a cada
un dos seus
membros  

 Identifica e
explica os

diferentes papeis
dos integrantes
da familia e as
actividades que

realizan. 

CSC Unha sesión
lectiva e

comentario a
textos escollidos

para ler e
traducir. 

B5. Mitoloxía e
relixión.  

 Coñecer os
principais deuses

e heroes e as
principais lendas

nas que
participan. 

 Pode nomear
coa súa

denominación
grega e latina os
principais deuses

e e heroes da
mitoloxía clásica,

sinalando os
trazos que os

caracterizan, os
seus atributos e

ámbitos de
influencia. 

 Pode nomear
coa súa

denominación
grega e latina os
principais deuses

e e heroes da
mitoloxía clásica,

sinalando os
trazos que os

caracterizan, os
seus atributos e

ámbitos de
influencia. 

CCEC Unha sesión
lectiva e

comentario a
textos escollidos

para ler e
traducir. 

Recoñece
referencias
mitolóxicas
directas ou

indirectas en
diferentes

manifestacións
artísticas ó longo

da historia da
arte. 

Recoñece
referencias
mitolóxicas
directas ou

indirectas en
diferentes

manifestacións
artísticas ó longo

da historia da
arte. 

CCEC Unha sesión
lectiva e

comentario a
textos escollidos

para ler e
traducir. 

B5. Mitoloxía e
relixión. 

 Coñecer as
características da

relixiosidade
grega. 

 Explica as
principais

características da
relixiosidade

grega en relación
con outros

aspectos da
cultura helena. 

CCEC Unha sesión
lectiva e

comentario a
textos escollidos

para ler e
traducir. 

Bloque 6: Textos 
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Contidos   Criterios de
avaliación 

 Estándares de
aprendizaxe 

 Grao mínimo de
consecución

 Competencias
clave 

Temporalización

B6.1. Iniciación
ás técnicas de

tradución. 

 Coñecer e
aplicar os

coñecementos
fonolóxicos,

morfosintácticos
e léxicos

adquiridos para a
tradución e

interpretación de
frases e textos de

dificultade
crecente. 

 Aplica
adecuadamente a

análise
morfosintáctica á

tradución de
frases e textos de

dificultade
graduada. 

 Aplica
adecuadamente a

análise
morfosintáctica á

tradución de
frases e textos de

dificultade
graduada. 

CCL Traballo
progresivo

durante todo o
curso. 

B6.1. Iniciación
ás técnicas de

tradución. 

Utilizar manuais e
dicionarios

recoñecendo e
utilizando

adecuadamente
toda a

información que
proporcionan. 

 Utiliza
correctamente

vocabularios e o
dicionario para

localizar o
significado das

palabras,
identificando a
acepción más

axeitada e
comprende todas

as indicacións
que figuran en
cada entrada. 

 Utiliza
correctamente

vocabularios e o
dicionario para

localizar o
significado das

palabras,
identificando a
acepción más

axeitada e
comprende todas

as indicacións
que figuran en
cada entrada

CCL CAA  Uso de vocabula
rios desde o

primeiro
momento e do
dicionario no

terceiro
trimestre . 

B6.2. Análise
morfoloxica e

sintactica.
Comparación de
estruturas coas

das linguas
coñecidas. 

 Comparar as
estruturas gregas
coas das linguas

que coñece,
establecendo
semellanzas e

diferenzas. 

 Compara
estruturas gregas
coas das linguas

que coñece. 

 Compara
estruturas gregas
coas das linguas

que coñece. 

CCL Traballo
progresivo

durante todo o
curso. 

B6.3.Lectura
comprensiva de

textos traducidos.

 Realizar, a través
dunha lectura
comprensiva,

análise e
comentario do

contido e
estrutura de

textos gregos
orixinais,

adaptados ou
traducidos. . 

 Comenta textos
gregos dende o
punto de vista

histórico-literario
e de comprensión
do seu contido. 

 Comenta textos
gregos dende o
punto de vista

histórico-literario
e de comprensión
do seu contido. 

CCL CCEC Traballo
progresivo

durante todo o
curso. 

Bloque 7: Léxico

Contidos   Criterios de
avaliación 

 Estándares de
aprendizaxe 

 Grao mínimo de
consecución

 Competencias
clave 

Temporalización

B7.1. Vocabulario
básico grego e

principais prefixos
e sufixos.  

 Coñecer,
identificar e
traducir as

palabras de maior
frecuencia e os

principais prefixos
e sufixos. 

 Deduce o
significado de
palabras aínda

non estudadas a
partir de palabras

de linguas
coñecidas ou do

contexto. 

Deduce o
significado de
palabras aínda

non estudadas a
partir de palabras

de linguas
coñecidas ou do

contexto. 

CCL Traballo
progresivo

durante todo o
curso. 

Identifica e
explica as

palabras moi
frecuentes e os

principais prefixos

Identifica e
explica as

palabras moi
frecuentes e os

principais prefixos

Traballo
progresivo

durante todo o
curso. 
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e sufixos
traducíndoos. 

e sufixos
traducíndoos. 

Identifica os
formantes de

palabras
propostas e

realiza
conmutacións. 

Traballo
progresivo

durante todo o
curso. 

B7.2.
Descomposición
de palabras nos
seus formantes. 

 Descompoñer
unha palabra nos
seus formantes,
coñecer o seu
significado e
aumentar o

propio caudal
léxico. 

 Descompón os
formantes das

palabras e
recoñece o

significado dos
elementos de
orixe grega. 

 Descompón os
formantes das

palabras e
recoñece o

significado dos
elementos de
orixe grega. 

CCL Traballo
progresivo

durante todo o
curso. 

B7.3. Helenismos
máis frecuentes
de uso común e
das linguaxes

especializadas:
termos

patrimoniais,
cultismos e
helenismos.

 Recoñecer os
helenismos máis

frecuentes do
vocabulario

común e
científico-técnico

e relacionalos cos
étimos gregos. 

 Identifica os
helenismos máis

frecuentes e
explica o seu

significado
relacionándoos

cos étimos
gregos. 

 Identifica os
helenismos máis

frecuentes e
explica o seu

significado
relacionándoos

cos étimos
gregos. 

CCL CMCCT
CCEC 

Traballo
progresivo

durante todo o
curso. 

B7.4.
Identificación de

lexemas, prefixos
e sufixos gregos
nas linguas que

coñece. 

 Identificar e
coñecer os

elementos léxicos
e os

procedementos
de formación do
léxico actual con

formantes
gregos. 

 Identifica a
etimoloxía e
coñece ou
deduce o

significado de
palabras das
linguas que

coñece. 

 Identifica a
etimoloxía e
coñece ou
deduce o

significado de
palabras das
linguas que

coñece. 

CCL Traballo
progresivo

durante todo o
curso. 

B7..5. Familias
etimolóxicas e
semánticas.  

 Relacionar
distintas palabras
da mesma familia

etimolóxica ou
campo

semántico. 

 Relaciona
distintas palabras
da mesma familia

etimolóxica ou
campo

semántico. 

 Relaciona
distintas palabras
da mesma familia

etimolóxica ou
campo

semántico.

CCL Traballo
progresivo

durante todo o
curso. 

5.- Concrecións metodolóxicas que require cada materia e/ou ámbito.

A tradución será a tarefa básica do curso; facilitaranse ao alumno por escrito unhas 

normas básicas de tradución.

Tentarase acadar que o alumno lea o texto na súa totalidade, o divida en oracións, o

analice morfosintacticamente e finalmente o traduza. Por último, terá que ler a tradución e

corrixir posibles erros de expresión na súa lingua.

Ademais de traducir o texto, deberanse recoñecer os seus elementos históricos, culturais,

etc. Para iso recomendaranse distintas lecturas e serán necesarios os coñecementos do

curso anterior.

No estudo da literatura darase especial importancia á lectura e comentario de textos

traducidos representativos de cada xénero.
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Introducirase o uso do dicionario: daranse unhas normas básicas para o seu correcto

manexo facendo ver que o dicionario non resolve tódolos problemas da tradución e que, se

se usa incorrectamente, pode incluso provocar confusións.

O traballo da tradución realizarano os alumnos pola súa conta, fóra do horario de

clases; na aula corrixiranse os textos e comentaranse tódolos aspectos necesarios.

A única diferenza (relativa) co curso anterior será a maior dedicación á tradución de

textos gregos orixinais. Xa dende o principio alternaranse na clase o repaso e

profundización nos distintos aspectos gramaticais coa tradución dos textos gregos

mencionados nos contidos.

6.- Materiais e recursos didácticos que se van a empregar.

O traballo na materia de Grego desenvolverase utilizando os seguintes materiais e recursos: 

 Como manual de referencia nesta materia establécese: Bértolo, J. M. y De Cal, M. (2014).➢

Grego. Bacharelato Cursos Primeiro e Segundo. Edicións Baía: A Coruña. ISBN: 978-84-9995-

227-71 

 Tamén se traballará con materiais creados e aportados pola profesora: exercicios, apuntes,➢

guías de lectura... 

 Utilizaranse recursos bibliográficos procedentes da Biblioteca do instituto: dicionarios,libros➢

de  mitoloxía  e  de  temática  clásica  en  xeral,  novelas  e  relatos  xuvenís  ambientados  na

Antigüidade Clásica, adaptacións de obras clásicas, etc 

 Textos  en  soporte  impreso  ou  dixital,  actividades  complementarias  elaboradas  polo➢

Departamento, esquemas e ilustracións que permitan ter unha visión máis profunda e variada

de cada contido. 

 Usaremos diverso material  complementario  en función dos intereses e preferencias  dos➢

alumnos ou da necesidade de reforzar algún dos aspectos curriculares da nosa programación.

 

7.- Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado.

Ao  longo  do  curso  realizaranse  tres  sesións  de  avaliación;  a  última  delas  coincidirá  coa

avaliación final ordinaria. Realizarase unha proba extraordinaria de Xuño e a correspondente

sesión de avaliación para o alumnado que non superase a materia na avaliación final ordinaria. 

Para o proceso de avaliación realizaranse probas escritas e/ou orais, valorarase o traballo

persoal do alumno/a nas actividades da aula, tanto colectivas como individuais. Establécense

os seguintes criterios: 

- Para aprobar unha avaliación é necesario obter polo menos 5 puntos nas probas

escritas e/ou orais.
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- Na nota global da avaliación as probas orais/escritas ponderarán un 90%, e o traballo

persoal na casa e/ou aula un 10%. 

           - A nota global final será a media das avaliacións sen redondeo.  

Para superar a materia o alumno/adeberá obter ao menos  cinco puntos nesta nota global

final.  

Dado o carácter da materia, o sistema de exame será de avaliación continua; ou sexa, en

cada exame de avaliación darase por suposto o coñecemento das avaliacións anteriores.

Haberá  máis  de  unha  proba  escrita  ou  oral  por  avaliación,  pero  non  haberá  exames

específicos de recuperación; pois darase por recuperada unha avaliación si se recupera a

seguinte. 

A/o alumna/o deberá facer un exame final de recuperación se: 

   - Suspende a 3ª avaliación.

   - Se ten dúas avaliacións suspensas.

  - Se a cualificación global fose inferior a cinco puntos.

 As probas orais realizaranse ao longo de todo o curso e consistirán en: 

- Lectura e escritura (bloque 2): valorarase a corrección e fluidez. 

As probas escritas realizaranse ao longo de todo o curso e consistirán en: 

a).Coñecementos de lingua grega: (bloques 2, 3, 5 e 6) con 7 puntos sobre 10 

– Tradución de textos de Platón e Xenofonte coa axuda do dicionario

– Análise morfolóxica e sintáctica dos textos a traducir. 

– Estudio das etimoloxías gregas e aprendizaxe dun vocabulario mínimo de 200 palabras.

b). Coñecementos de literatura e cultura grega (bloque 4) con 3 puntos sobre 10. Aspectos 

culturais relacionados cos autores a traducir e coas lecturas obrigatorias: 

- A épica e o seu contexto sociocultural. Lectura dos cantos I, VI, XVI e XXII da Ilíada de Homero

- A lírica e o seu contexto sociocultural. Lectura dunha antoloxía poética de Safo, Alceo e 

Arquíloco 

- A obra de Xenofonte e circunstancias históricas dos s. V e IV a. C. 

- A filosofía: Sócrates e Platón e circunstancias socioculturais nas que se produce a súa vida e 

obra.

- O Drama: Traxedia e comedia no contexto da democracia ateniense. Lectura de Edipo Rei de 

Sófocles e As Nubes de Aristófanes.

Aqueles/as alumnos/as que cometan actos ilícitos no desenvolvemento dunha proba, obterán a 

cualificación de 0 puntos nesa proba, coas consecuencias que iso supón para o cálculo da nota 

Páxina44 de 50



Programación didáctica do Departamento de Grego

trimestral ou final. Considérase tamén acto ilícito ter calquera tipo de anotación no que figuren 

contidos dos que o alumno se vai avaliar independentemente de que faga uso dela ou non e de 

que aparezan ou non na proba. Está prohibido levar aos exames teléfonos móbiles e dispositivos

electrónicos en xeral; en caso de non cumprir este requisito, o alumno será cualificado con 0 ptos. 

nesa proba.

8.- Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente.

INDICADORES DE LOGRO DO PROCESO DE ENSINO

DIMENSIÓN INDICADORES
GRAO DE CONSECUCIÓN5

1 2 3 4 5

Pr
oc

es
o 

de
 e

ns
in

o

Adecuación do nivel de dificultade ás características do alumnado.

Adecuación das actividades ás características do grupo – clase.

Combinación equilibrada entre a explicación teórica e a práctica.

Desenvolvemento de actividades motivadoras para o alumnado.

Combinación equilibrada entre actividades TIC e tradicionais.

Logro da participación activa do alumnado no desenvolvemento das
clases.

Atención axeitada á diversidade do alumnado do grupo - clase

Uso de variados instrumentos de avaliación do alumnado.

Promoción do traballo colaborativo na aula.

Pr
og

ra
m

ac
ió

n 
di

dá
ct

ic
a Adecuación das unidades didácticas ao currículo da materia.

Adecuación  da  secuenciación  e  temporalización  das  unidades
didácticas.

Adecuación  da  secuenciación  dos  estándares  para  cada  unidade
didáctica.

Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada estándar.

Vinculación  de  cada  estándar  a  un  ou  varios  instrumentos  de
avaliación.

Desenvolvemento  dunha  estratexia  metodolóxica  común  no
departamento.

5  1= Escaso; 2= Básico; 3= Satisfactorio; 4= Moi avanzado; 5= Excelente.
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Adecuación  dos  materiais  didácticos  empregados  ao  grupo  de
alumnado.

Adecuación dos instrumentos de avaliación ao grupo de alumnado.

Adecuación  aos  plans,  programas  e  proxectos  desenvolvidos  polo
centro.

Adecuación  dos  mecanismos  de  información  sobre  avaliación  e
promoción do alumnado ás familias

Adecuación do seguimento e revisión da programación ao longo do
curso.

INDICADORES DE LOGRO DA PRÁCTICA DOCENTE

DIMENSIÓN INDICADORES
GRAO DE CONSECUCIÓN6

1 2 3 4 5

Pl
an

ifi
ca

ci
ón

O/A docente ten en conta os estándares de aprendizaxe.

O/A  docente  formula  os  obxectivos  de  maneira  que  informa das
competencias a acadar polo alumnado.

O/A  docente  programa  actividades  e  estratexias  en  función  das
necesidades do alumnado

O/A  docente  planifica  as  clases  de  maneira  flexible,  preparando
actividades  e  recursos  axustados  ás  necesidades  e  intereses  do
alumnado.

O/A  docente  establece  de  xeito  claro  e  explícito  os  criterios,
procedementos e instrumentos de avaliación.

O/A docente programa a materia tendo en conta os estándares de
aprendizaxe previstos na normativa vixente.

O/A docente coordínase co resto de membros do departamento e
do profesorado que imparte contidos afíns.

Ac
ci

ón O/A docente organiza os contidos proporcionando unha visión xeral
do tema.

O/A docente relaciona os conceptos novos cos xa coñecidos.

O/A docente amosa predisposición para aclarar dúbidas.

O/A docente emprega as TICS para apoiar os contidos da aula.

6  1= Escaso; 2= Básico; 3= Satisfactorio; 4= Moi avanzado; 5= Excelente.
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O/A  docente  promove  o  traballo  cooperativo  e  mantén  unha
comunicación fluída co alumnado.

O/A  docente  desenvolve  os  contidos  dunha  forma  ordenada  e
comprensible para o alumnado.

O/A  docente  facilita  estratexias  de  aprendizaxe  (busca  de
información, resolución de problemas…)

O/A docente proporciona a información necesaria para a resolución
das tarefas e a súa mellora.

O/A  docente  corrixe  e  explica  os  traballos  e  actividades  do
alumnado e dá pautas para a súa mellora.

O/A docente emprega sistemáticamente variados instrumentos de
recollida de información.

O/A  docente  favorece  os  procedementos  de  autoavaliación  e
coavaliación.

O/A  docente  propón  novas  actividades  para  a  consecución  de
obxectivos non acadados así como outras de maior nivel cando estes
si foron logrados suficientemente. 

O/A  docente  proporciona  un  plan  de  traballo  ao  inicio  de  cada
tarefa.

O/A docente relaciona as aprendizaxes con aplicación reais na vida
cotiá ou coa súa funcionalidade.

O/A docente informa dos resultados ao alumnado e ás súas familias.

9.- Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias 
pendentes.

Neste curso non hai ningún alumno/a con esta materia pendente.

10.- Organización dos procedementos que lle permitan ao alumnado acreditar os coñecementos
necesarios en determinadas materias, no caso do Bacharelato.

O proceso para acreditar os coñecementos previos vai paralelo ao apartado referido  ás

materias pendentes.

Dáse a posibilidade de aprobar a materia por parciais ou mediante un exame final. Se se 

aproban os dous parciais, non haberá que realizar o final.

O exame final abarcará tódolos contidos do programa.

Páxina47 de 50



Programación didáctica do Departamento de Grego

O Departamento de  Grego prestará orientación e axuda proporcionando follas de exercicios.

Haberá un control quincenal do traballo deste alumnos por parte do profesor. Neste caso o

control quincenal consistirá en fixar un recreo determinado para explicacións necesarias e

resolución de dúbidas e seguir o traballo marcado previamente.

11.- Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar como
consecuencia dos seus resultados.

Só se farán probas de avaliación inicial para aquel alumnado que proceda de 1º de Bacharelato

que queira cursar Grego II sen ter cursado anteriormente esta materia. 

A proba centrarase só en coñecementos lingüísticos para determinar o nivel do alumno/a e

consistirá en: 

– Proba oral (3 puntos): lectura fluída dun texto en grego

      -     Proba escrita (7 puntos):

• Coñecemento básico dos principais paradigmas nominais e verbais. 

• Análise e tradución de textos sinxelos constituídos por oracións simples. 

• Coñecemento dun vocabulario mínimo de 30 palabras.

Á vista dos resultados da avaliación inicial, deseñaranse medidas de reforzo.

12.- Medidas de atención á diversidade.

O grupo de alumnas de grego é moi pequeño, circunstancia que nos vai permitir coñecer ben a

cada un deles, adaptarnos ás súas características e prestarlles atención individualizada. 

13.- Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso que corresponda.

O Latín, o Grego e a Cultura Clásica, polo seu propio carácter de achegamento á realidade do

mundo grecorromano, que foi  o creador de principios e valores que aínda tomamos como

modelos ou de sistemas tan nocivos e lesivos para o individuo como o réxime escravista ou a

discriminación  da  muller,  constitúe  un  marco  perfecto  para  o  desenvolvemento  de

determinados temas transversais. 
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Os contidos englobados baixo a denominación de temas transversais trátanse ao longo do

curso e en todos os niveis educativos, aínda que estes temas aparecen reflectidos de forma

específica nalgúns bloques de contidos: 

 Educación moral e cívica: a sociedade clásica foi a creadora de principios e valores que✔

seguemos  considerando  modélicos  como  a  democracia  e  a  liberdade,  e  por  outro  lado,

presenta aspectos conflitivos coma o escravismo, a discriminación sexual ou o totalitarismo

espartano que provocan o noso sentimento de rexeitamento. 

 Educación para a paz: partindo do estudo da Historia de Grecia e Roma e, en especial as✔

políticas imperialistas de Atenas, Alexandre Magno, Roma.., aprender a defender a paz e a non

violencia para a solución de conflitos. 

 Educación para a igualdade: a análise crítica da estrutura da sociedade e da familia grega e✔

romana  debe  levar  ao  alumnado  a  desenvolver  unha  actitude  de  respecto  cara  calquera

individuo, sen ter en conta o seu sexo, raza, ideoloxía... 

 Educación para a saúde: partindo da máxima latina “mens sana in corpore” e o estudo do✔

deporte  e  medicina  no  mundo antigo,  concienciar  ao  alumnado  de  que  debe  desenvolver

hábitos saudables.a través das costumes da hixiene e alimentación dos romanos fomentarase

no alumnado o concepto de saúde como benestar físico e mental. 

 Educación do consumidor: educar no consumo responsable e nos dereitos do consumidor✔

mediante o estudo da vida cotiá de Grecia e Roma. 

 Educación ambiental:  estudo da relación do home do mundo antigo  co medio  mariño e✔

terrestre para aprender a respectar a contorna. 

 Educación para a coeducación e a igualdade entre os sexos co estudo crítico da situación da✔

muller no mundo antigo. 

 Educación moral e cívica co estudo das diferenzas culturais do mundo antigo e da tolerancia✔

á diversidade en certos momentos da Historia antiga como o helenismo e certos aspectos do

Imperio  romano,  para  fomentar  a  tolerancia  ante  a  diversidade  cultural  e  fomentar  a

multiculturalidade. 

 Educación sexual aprendendo a abordar as cuestións relacionadas co sexo coa naturalidade✔

que nos ensinan en moitas ocasión os clásicos e coñecendo a vida amorosa e erotismo no

mundo antigo. 

 Educación  viaria  para  adquirir  hábitos  de  seguridade  nas  vías  públicas  estudando  o✔

urbanismo e o sistema viario no mundo antigo, en especial en Roma, e a vidá cotiá 

En Boiro, a  7 de outubro de 2021..

Selo
do

centro

Páxina49 de 50



Programación didáctica do Departamento de Grego

Páxina50 de 50


	1.- Introdución e contextualización
	2.- Contribución ao desenvolvemento das competencias clave. Concreción que recolla a relación dos estándares de aprendizaxe avaliables da materia que forman parte dos perfís competenciais
	3.- Concreción, de ser o caso, dos obxectivos para o curso.
	4.- Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable de: Temporalización, grao mínimo de consecución para a superación da materia, procedementos e instrumentos de avaliación.
	5.- Concrecións metodolóxicas que require cada materia e/ou ámbito.
	6.- Materiais e recursos didácticos que se van a empregar.
	7.- Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado.
	a) Instrumentos de avaliación.
	b) Criterios de cualificación.
	Farase unha proba escrita por trimestre consensuando a data có alumnado.
	8.- Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente.
	9.- Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes.
	10.- Organización dos procedementos que lle permitan ao alumnado acreditar os coñecementos necesarios en determinadas materias, no caso do Bacharelato.
	11.- Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar como consecuencia dos seus resultados.
	12.- Medidas de atención á diversidade.
	13.- Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso que corresponda.
	14.- Actividades complementarias e extraescolares programadas.
	15.- Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións didácticas en relación cos resultados académicos e procesos de mellora.
	1.- Introdución e contextualización
	2.- Contribución ao desenvolvemento das competencias clave. Concreción que recolla a relación dos estándares de aprendizaxe avaliables da materia que forman parte dos perfís competenciais
	3.- Concreción, de ser o caso, dos obxectivos para o curso.
	4.- Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable de: Temporalización, grao mínimo de consecución para a superación da materia, procedementos e instrumentos de avaliación.
	5.- Concrecións metodolóxicas que require cada materia e/ou ámbito.
	6.- Materiais e recursos didácticos que se van a empregar.
	7.- Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado.
	8.- Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente.
	9.- Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes.
	10.- Organización dos procedementos que lle permitan ao alumnado acreditar os coñecementos necesarios en determinadas materias, no caso do Bacharelato.
	11.- Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar como consecuencia dos seus resultados.
	12.- Medidas de atención á diversidade.
	13.- Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso que corresponda.
	14.- Actividades complementarias e extraescolares programadas.
	1.- Introdución e contextualización
	2.- Contribución ao desenvolvemento das competencias clave. Concreción que recolla a relación dos estándares de aprendizaxe avaliables da materia que forman parte dos perfís competenciais
	3.- Concreción, de ser o caso, dos obxectivos para o curso.
	4.- Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable de: Temporalización, grao mínimo de consecución para a superación da materia, procedementos e instrumentos de avaliación.
	5.- Concrecións metodolóxicas que require cada materia e/ou ámbito.
	6.- Materiais e recursos didácticos que se van a empregar.
	7.- Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado.
	8.- Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente.
	9.- Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes.
	10.- Organización dos procedementos que lle permitan ao alumnado acreditar os coñecementos necesarios en determinadas materias, no caso do Bacharelato.
	11.- Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar como consecuencia dos seus resultados.
	12.- Medidas de atención á diversidade.
	13.- Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso que corresponda.

