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INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

A materia  de Grego no Bacharelato debe proporcionar  ao alumno unha base
lingüística  e  cultural  que  lle  facilite  a  orientación  e  o  acceso  á  carreiras  de
Humanidades.  Por  outra  banda,  debe  contribuír  á  madurez  persoal  mediante  o
desenvolvemento das cualidades que potencia o humanismo grego, como son o espíritu
crítico, a curiosidade intelectual, a autorreflexión, etc...

O noso é un centro situado nun barrio en expansión da cidade de A Coruña, que
recibe un número importante de alumnado inmigrante e con discapacidades, no que se
ofertan ensinanza secundaria e bacharelato. É un centro plurilingüe.

Comezamos o curso xa libres  de protocolo Covid,  mais  dada a  situación de
incerteza ante o que poida suceder a partir do outono, semella que as indicacións a un
ensino telemático deben seguir figurando aínda que de forma meramente preventiva.

OBX  ECTIVOS XERAIS  

Os obxectivos xerais da materia, propostos xa na programación correspondente á
Comunidade Autónoma de Galicia, pódense contextualizar nos seguintes enunciados:

1)Coñecer e comprender o significado dos principais temas cotiáns que conforman a
vida individual e social dos antigos gregos a partir de textos e representacións plásticas.

2)Relacionar estes temas co mundo actual.

3)Achegarse aos principais mitos gregos e ás súas pegadas.

4)Coñecer e usar os principais elementos fonéticos, morfolóxicos e sintácticos da lingua
grega.

5)Dominar  un  vocabulario  básico  que  permita  acceder  a  textos  clásicos  e  á
identificación dos helenismos do vocabulario actual.

6)Aplicar correctamente as normas fundamentais da transcrición.

7)Traducir frases e textos gregos dunha dificultade adecuada.

8)Coñecer a cultura e a civilización grega a partir dos testemuños literarios e artísticos
para unha mellor comprensión do pensamento político, social e cultural de Occidente.

9)Plasmar a pervivencia do mundo grego, especialmente na cultura galega.

10)Coñecer e manexar bibliografía adecuada aos temas culturais.

11)Aprender  a  facer  traballos  mediante búsqueda documental  de forma individual  e
colectiva.

12)Dar resposta aos distintos niveis de aprendizaxe dos alumnos.

ASPECTOS CURRICULARES DE CADA UNIDADE DIDÁCTICA
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EN 2º DE BACHARELATO, despois dun amplo repaso dos temas vistos en 1º,
serán obxecto de estudo os temas 8, 9, 10, 11 e 12 do libro de texto, sendo a tradución
de textos o obxectivo principal. Traduciranse textos das obras principais de Xenofonte:
Anábase, Helénicas, Apoloxía, Lembranzas, Ciropedia, etc., (cf. Antoloxía de textos de
Xenofonte, editorial Baía) co fin de preparar unha das opcións do exame de ABAU,
mais sen deixar de lado ao outro autor, Apolodoro, de quen se traducirán textos da súa
obra A Biblioteca. As lecturas obligatorias serán:

-A Ilíada (cantos I, VI, XVI e XXII)
-Selección de poemas de Arquíloco, Safo e Anacreonte.
-Edipo Rei de Sófocles.
-As Nubes de Aristófanes

Grego. 2º Bacharelato

Obxec
tivos

Contidos Criterios de
avaliación

Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

PRIMEIRO TRIMESTRE

Tema 1.Sistema nominal e verbal I

4
5
6
7
8
12

.T1.1
A 3ª  declinación:
temas en silbante.
Vocabulario.

.T1.1 Coñecer  os
enunciados  e  a
declinación  dos
temas en silbante e
o  seu  vocabulario
básico.  Procurar
derivados.  Analizar
e  traducir  frases  e
textos con palabras
destes temas.

GR2T1.1.1  Repasa  as
declinacións  vistas  en  1º  de
Bac.  e  recoñece  diferentes
enunciados desta declinación.
GR2T1.1.2  Declina temas en
silbante  e  fai  a  análise
morfolóxica  de  substantivos
neutros  en  -ος   e  de
substantivos e adxectivos en -
ης.
GR2T1.1.3 Usa o vocabulario
básico destes temas e procura 
os helenismos máis comúns.
GR2T1.1.4 Fai  a  análise
sintáctica e a tradución directa
e  inversa  de  frases  con  este
vocabulario.

CCL
CAA
CD

.T1.2
Os  complementos
circunstanciais
sen preposición.

.T1.2 Comprender
o concepto de C.C.
sen  preposición  e
recoñecer  en  qué
tipo  de  expresións
se  utiliza.  Analizar
e  traducir  frases  e
textos  con  estes
complementos.

GR2T1.2.1 Comprende  o
concepto  de  C.C.  sen
preposición  e  repasa  a
expresión  do  instrumento
vista en 1º de Bac. Recoñece
estes  complementos  nos
textos.
GR2T1.2.2  Nomea  aquelas
expresións  máis  frecuentes
para  expresar  a  noción  do
tempo.
GR2T1.2.3 Nomea  aquelas

CCL
CAA
CD
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expresións  máis  frecuentes
para  expresar  a  extensión  no
espazo.
GR2T1.2.4 Comprende  o
acusativo  de  relación  e
distingue  os  verbos,
substantivos  e  adxectivos
máis  frecuentes  que  adoitan
construirse con este acusativo.
GR2T1.2.5 Constrúe  frases
en diversas linguas   nas que
se usen estes complementos.
GR2T1.2.6  Fai  a  análise
sintáctica e traduce directa ou
inversamente frases con  C.C.
sen preposición.

.T1.3
Os modos verbais.

.T1.3 Distinguir
formas  verbais  en
diferentes  modos  e
recoñecer  os  seus
usos  en  frases  e
textos gregos.

GR2T1.3.1 Repasa  as
características  do  modo
indicativo vistas en 1º de Bac..
GR2T1.3.2 Distingue  as
diferenzas  morfolóxicas  do
subxuntivo,  optativo  e
imperativo  fronte  ao
indicativo.
GR2T1.3.3  Coñece  os
diversos  usos  do  subxuntivo,
optativo  e  imperativo  e
recoñéceos nas frases e textos.
GR2T1.3.4 .  Fai  a  análise
morfolóxica  dunha  forma
verbal  en  calquera  destes
modos,  separando  os  seus
compoñentes.
GR2T1.3.5 Fai  a  análise
sintáctica  e  a  tradución  ao
galego  de  frases  e  textos
gregos con formas verbais en
diferentes modos.

CCL
CAA
CD

.T1.4
O  infinitivo.  A
construción
persoal.

.T1.4  Coñecer  o
infinitivo  nos  seus
catro temas verbais,
e  distinguir  a
construción persoal
con  infinitivo  en
frases e textos.

GR2T1.4.1 Repasa  o
infinitivo  concertado  e  non
concertado visto en 1º de Bac.
GR2T1.4.2 Recoñece  o
infinitivo  de  presente,  futuro,
aoristo e perfecto.
GR2T1.4.3  Compara  e
distingue  unha  construción
persoal  con  infinitivo  dunha
impersoal.
GR2T1.4.4  Fai  a  análise

CCL
CAA
CD
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sintáctica  e  a  tradución  ao
galego  de  frases  gregas  con
infinitivos en diferentes temas
e usos.

.T1.5
O aoristo radical I.

.T1.5
Recoñecer o aoristo
radical  dos  verbos
γίγνομαι,  ἔχω,
βάλλω e verbos con
infixo  e  sufixo
nasal.  O  polirrizo
λέγω.

GR2T1.5.1 Repasa  o  aoristo
sigmático.  Comprende  o
concepto  de  aoristo  2º  ou
radical e distíngueo do aoristo
sigmático.
GR2T1.5.2 Recoñece  un
aoristo  2º  en  todos  os  seus
modos e voces.
GR2T1.5.3  Recoñece  nos
textos  o  aoristo  dos  verbos
γίγνομαι,  ἔχω, βάλλω, λέγω e
verbos  con  infixo  e  sufixo
nasal.

CCL
CAA
CD

Tema 2: A literatura grega I

1
2
3
8
9
10
11
12

.T2.1
A poesía épica.

.T2.1Coñecer  as
características  e
autores  principais
da  poesía  épica
grega.  Ler  os
cantos I, VI, XVI e
XXII d´A Ilíada.

GR2T2.1.1 Comprende  a
importancia da literatura grega
para  Occidente  e  coñece  as
súas  etapas  e  soportes  de
escritura.
GR2T2.1.2 Nomea  as
principais  características  da
épica,  así  como  os  seus
autores e respectivas obras.
GR2T2.1.3 Reflexiona  sobre
a importancia e influencia de
Homero  en  toda  a  literatura
occidental.
GR2T2.1.4  Repasa  e  amplía
os  coñecementos  vistos  en
cursos anteriores sobre o mito
da  Guerra  de  Troia
observando  e  comentando
imaxes de arte.
GR2T2.1.5  Le e  comenta  os
catro  cantos  de  A  Ilíada
obrigatorios para as probas de
ABAU.

CAA
CSC
CCEC
CSIEE
CD

 

SEGUNDO TRIMESTRE

Temas 3: Sistema nominal e verbal II

4
5
6
7
8

.T3.1
Os temas en vogal
e  ditongo.
Vocabulario.

.T3.1  Coñecer  os
enunciados  e  a
declinación  dos
temas  en  vogal  e
ditongo, así como o

GR2T3.1.1 Declina temas en
vogal,  e  fai  a  análise
morfolóxica  de  substantivos
en  -ι   e  –  υ  con  e  sen
alternancia,  destacando  os

CCL
CAA
CD
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12 seu  vocabulario
básico.  Procurar
derivados.  Analizar
e  traducir  frases  e
textos con palabras
destes temas.

femininos tipo πόλις, πόλεως,
e o substantivo ναῦς, νεώς.
GR2T3.1.2 Declina  e
recoñece os adxectivos de tres
terminacións de tema en -υ.
GR2T3.1.3   Elabora o cadro
xeral da terceira declinación e
o cadro xeral do adxectivo.
GR2T3.1.4 Usa o vocabulario
básico destes temas e procura
os helenismos máis comúns.
GR2T3.1.5  Traduce
distinguindo  nas  frases  e
textos  as  palabras  destes
temas.

.T3.2
Os  verbos
contractos:
características  e
vocabulario.

.T3.2 Comprender
o  concepto  de
verbo  contracto  e
coñecer  as  súas
características.
Analizar  e  traducir
frases  e  textos  con
estes verbos.

GR2T3.2.1    Distingue  nos
textos un verbo contracto dun
non contracto.
GR2T3.2.2 Recoñece  as
diferentes  contraccións  do
tema  de  presente  e  os
alongamentos  dos  outros
temas verbais.
GR2T3.2.3 Nomea os verbos
contractos  máis  frecuentes  e
traduce  frases  e  textos  con
estes verbos.

CCL
CAA
CD

.T3.3
O  participio.  Uso
nominal e verbal.  

.T3.3 Coñecer  o
participio  nos  seus
catro temas verbais,
e  distinguir  o  seu
uso  nominal  e
verbal  en  frases  e
textos.

GR2T3.3.1  Repasa  e
distingue  o  participio  con
artigo  e  o  participio
concertado visto en 1º de Bac.
GR2T3.3.2 Recoñece  o
participio de presente, futuro,
aoristo e perfecto.
GR2T3.3.3  Compara  e
distingue  unha  oración  de
participio  concertado  dunha
de  participio  non  concertado
ou absoluto.
GR2T3.3.4  Fai  análise
sintáctica  e  tradución  de
diferentes participios en frases
e textos.

CCL
CAA
CD

.T3.4
As  oracións
subordinadas I. As
substantivas.

.T3.4 Comprender
o  concepto  de
subordinación e  de
oración
subordinada
substantiva.

GR2T3.4.1   Repasa os nexos
coordinados  vistos  en  1º  de
Bac.
GR2T3.4.2  Distingue  en
textos  unha  oración
coordinada  dunha

CCL
CAA
CD
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Distinguir  as
principais  oracións
substantivas con ou
sen nexo en  frases
e textos.

subordinada.
GR2T3.4.3  Traduce frases  e
textos  con  oracións
substantivas  introducidas
polas  conxuncions  ὅτι,  ὡς,
ὅπως e    μή, e distingue esta
última  do  adverbio  de
negación.
GR2T3.4.4  Repasa  e  afianza
o  coñecemento  das  oracións
substantivas  de  infinitivo
concertado e non concertado.
GR2T3.4.5  Traduce  frases  e
textos  identificando  as
substantivas de participio tras
algúns verbos de percepción e
coñecemento.
GR2T3.4.6  Repasa  as
oracións  interrogativas
directas vistas en 1º de Bac. e
identifica  as  indirectas
introducidas por pronomes ou
adverbios  interrogativos  e
pola conxunción εἰ.

.T3.5
A reduplicación.

.T3.5  Coñecer
todos  os
procedementos  de
formación  da
reduplicación  no
tema de perfecto.

GR2T3.5.1 Repasa o visto en
1º  de  Bac.  sobre  o  tema  de
perfecto.
GR2T3.5.2 Recoñece  todos
os  procedementos  de
formación  da  reduplicación
nos  verbos  simples  e
compostos.
GR2T3.5.3 Fai  a  análise
morfolóxica de formas verbais
con  reduplicación  separando
os seus compoñentes.
GR2T3.5.4  Traduce  e
recoñece  diferentes  perfectos
en frases e textos.

CCL
CAA
CD

.T3.6
O aoristo radical 
II.

.T3.6 Recoñecer o 
aoristo radical dos 
verbos φεύγω, 
βαίνω,   πίπτω e 
con sufixo -(ι)σκω. 
Os polirrizos  
ἔρχομαι, ὁράω, 
φέρω e αἱρέω.

GR2T3.6.1  Comprende  a
diferenza entre un imperfecto
e un aoristo radical.
GR2T3.6.2 Conxuga  un
aoristo  2º  en  todos  os  seus
modos e voces.
GR2T3.6.3  Traduce  textos
con  aoristos radicais.

CCL
CAA
CD

Tema 4: A literatura grega II

1 .T4.1 .T4.1 Coñecer as GR2T4.1.1 Sitúa este xénero CAA
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2
3
5
8
9
10
11
12

A poesía lírica características, 
tipos e autores 
principais da poesía
lírica grega. Ler 
unha selección de 
poemas de 
Arquíloco, Safo e 
Anacreonte.

na etapa arcaica e repasa os 
personaxes e acontecementos 
máis importantes da mesma.
GR2T4.1.2 Recoñece as 
características, tipos e autores 
principais da poesía lírica 
grega.
GR1T4.1.3 Le e comenta 
unha selección de poemas de 
Arquíloco, Safo e Anacreonte.

CSC
CCEC
CSIEE
CD

.T4.2
A historiografía.

.T4.2 Coñecer as 
características, 
autores e obras 
destacadas da 
historiografía 
grega, 
principalmente de 
Xenofonte.

GR2T4.2.1 Sitúa este xénero 
na etapa clásica e identifica os
personaxes e acontecementos 
históricos máis importantes da
mesma.
GR2T4.2.2 Coñece as causas,
acontecementos principais e 
desenlace da Guerra do 
Peloponeso.
GR2T4.2.3 Identifica e 
comenta  os personaxes e 
acontecementos históricos nas
obras de Xenofonte obxecto 
de tradución.

TERCEIRO TRIMESTRE

Tema 5: Sistema nominal e verbal III

4
5
6
7
8
12

.T5.1
Os verbos 
oclusivos: 
características e 
vocabulario.

.T5.1 Comprender 
o concepto de 
verbo oclusivo e 
coñecer as súas 
características. 
Analizar e traducir 
frases e textos con 
estes verbos.

GR2T5.1.1  Repasa  o visto o
curso  pasado  sobre  as
consoantes  oclusivas  e  os
temas  en  oclusiva  da  3ª
declinacion.
GR2T5.1.2  Recoñece  os
cambios  fonéticos  que
experimentan  as  consoantes
oclusivas  labiais,  guturais  e
dentais  nos  distintos  temas
verbais.
GR2T5.1.3  Distingue  nos
textos un verbo oclusivo dun
non oclusivo.
GR2T5.1.4  Nomea os verbos
oclusivos  máis  frecuentes  e
traduce  frases  e  textos  con
estes verbos.

CCL
CAA
CD

.T5.2
Os verbos 
líquidos: 
características e 

.T5.2 Comprender 
o concepto de 
verbo líquido e 
coñecer as súas 

GR2T5.2.1   Repasa o visto o
curso  pasado  sobre  as
consoantes soantes e os temas
en  líquida  e  nasal  da  3ª

CCL
CAA
CD
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vocabulario. características. 
Analizar e traducir 
frases e textos con 
estes verbos.

declinacion.
GR2T5.2.2   Recoñece  os
reforzos,  contraccións  e
alongamentos que se dan nos
distintos temas verbais.
GR2T5.2.3  Comprende  o
concepto  de  aoristo
asigmático  e  distingue  o
aoristo dun verbo líquido dun
aoristo radical.
GR2T5.2.4  Distingue  nos
textos  un  verbo  líquido  dun
non líquido.
GR2T5.2.5  Nomea os verbos
líquidos  máis  frecuentes  e
traduce  frases  e  textos  con
estes verbos.

.T5.3
As oracións 
adverbiais I.

.T5.3 Comprender 
o concepto de 
oración 
subordinada 
adverbial.
Distinguir  as
oracións  causais,
temporais,  finais  e
consecutivas  en
frases e textos.

GR2T5.3.1   Coñece  os
principais  nexos  causais,
temporais,  finais  e
consecutivos.
GR2T5.3.2  Distingue  os
nexos  que  só  expresan  unha
circunstancia  dos  que  poden
expresar varias, destacando os
usos da conxunción  ὡς.
GR2T5.3.3  Traduce frases  e
textos  con  oracións
subordinadas  adverbiais
introducidas por estes nexos.

CCL
CAA
CD

.T5.4
As oracións 
adverbiais II.

.T5.4 Distinguir as 
oracións 
comparativas, 
condicionais e 
concesivas en 
frases e textos.

GR2T5.4.1 Coñece  os
principais  nexos
comparativos,  condicionais  e
concesivos.
GR2T5.4.2  Comprende  os
catro  tipos  que  presentan  as
oracións  condicionais,  e
relaciónaos co latín, galego e
inglés.
GR2T5.4.3  Identifica  a
partícula  ἄν  e  comprende  os
seus usos.

CCL
CAA
CD

.T5.5
Os verbos 
atemáticos.

.T5.5 Comprender 
o concepto de 
verbo atemático e 
coñecer as súas 
características 
principais. Analizar
e traducir frases e 

GR2T5.5.1  Repasa  o visto o
curso  pasado  sobre  o  verbo
εἰμί.
GR2T5.5.2 Comprende  o
concepto de verbo atemático e
distíngueo de un temático.
GR2T5.5.3 Coñece  os  tres

CCL
CAA
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textos con estes 
verbos.

tipos de verbos atemáticos.
GR2T5.5.4 Recoñece  as
características  principais
destes verbos.
GR2T5.5.5  Distingue  polo
lexema entre formas do verbo
εἰμί e εἶμι.
GR2T5.5.6  Recoñece  polo
lexema  diversas  formas  de
δίδωμι, τίθημι, ἵστημι e ἵημι.
GR2T5.5.7   Recoñece  polo
lexema  diversas  formas  de
verbos  con  sufixo  -νυ,
especialmente   δείκνυμι  e
ὄλλυμι.
GR2T5.5.8  Nomea os verbos
atemáticos  máis  frecuentes  e
traduce  frases  e  textos  con
estes verbos.
GR2T5.5.9  Elabora  o  cadro
xeral  dos  verbos  temáticos  e
atemáticos.

Tema 6: A literatura grega III

1
2
3
5
8
9
10
11
12

.T6.1
O teatro.

.T6.1 Recoñecer a 
orixe, 
características, 
xéneros e autores 
principais da poesía
dramática grega. 
Ler a traxedia 
Edipo Rei e a 
comedia  As 
Nubes.

GR2T6.1.1 Coñece  a  orixe,
características,  organización,
xéneros  e  autores  principais
do teatro grego.
GR2T6.1.2 Comprende  a
relación  do  teatro  coa
democracia  ateniense,
observando  e  comentando
imaxes de arte.
GR2T6.1.3 Le  e  comenta  a
traxedia  de  Sófocles  “Edipo
Rei”  e  a  comedia  de
Aristófanes “As Nubes”.
GR2T6.1.4  Comprende  a
importancia do teatro grego na
literatura occidental.

CAA
CSC
CCEC
CSIEE
CD

Ademais, na materia de Grego en 2º de Bacharelato sempre se dedica o primeiro
trimestre  para  facer  un  repaso  xeral  a  fondo  de  todo o  visto  en  1º,  repaso  que  se
compaxina coa introdución de contidos novos dunha maneira moi gradual.

Escenario de ACTIVIDADE LECTIVA TELEMÁTICA

Se dadas as circunstancias se dese o caso de ter que volver dalgunha ou otra
forma  a  unha  actividade  lectiva  telemática,  este  departamento,  baseándose  na
experiencia dos cursos pasados, cre que se poderían dar todos os contidos, tal como se

11



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE GREGO 2º BAC. 2022-2023

especificou  na  adaptación  da  programación  enviada  no  mes  de  maio  dec  2020  á
dirección do centro e publicada na páxina web.  Deixaríanse para autoaprendizaxe e
traballos  de  investigación  a  resolución  das  preguntas  mais  frecuentes  dos  temas  de
literatura e das lecturas obrigatorias, que se corresponden cos temas 2.1. // 4.1. // 4.2. //
6.1.

As lecturas obrigatorias serían obxecto dunha lectura preferentemente on line, con
lectura dalguns fragmentos destacados por parte do profesor e deles mesmos.

No caso de que un alumno concreto, ou alumnos concretos, tivesen que quedar
confinados na casa, seguirían as clases, de ser posible mediante webconferencia desde a
aula. De non ser posible, por cuestions técnicas e de falta de recursos do centro ou do
alumno, seguirían o ritmo do curso por medio dun diario de clase.

CONTIDOS MÍNIMOS PARA 2º DE BACHARELATO

O alumno deberá dominar os mesmos contidos mínimos de 1º e ademais:

1)Marco histórico da Grecia antiga:
-coñecer  os  acontecementos  e  personaxes  históricos  máis  destacados das  etapas
clásica e helenística, sobre todo o século V a.C. e o s. IV a.C.

2)Xéneros literarios gregos:
-coñecer as características e autores máis destacados da épica, a lírica, o teatro e a
historiografía grega.

3)Lectura dos seguintes textos e autores:
-cantos I, VI, XVI e XXII d´A Ilíada de Homero.
-selección de poemas de Arquíloco, Safo e Anacreonte.
-Edipo Rei de Sófocles.
-As Nubes de Aristófanes.

4)As tres declinacións.
5)Os modos subxuntivo, optativo e imperativo de λύωe εἰμί.
6)Principais características dos verbos contractos en -άω, -έω, -όω. 
7)Principais características dos verbos consonánticos.
8)As principais conxuncións subordinadas.
9)O infinitivo concertado e non concertado.
10)O participio concertado e absoluto.
11)Tradución con dicionario dun texto sinxelo dunhas tres liñas de Xenofonte.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

Dado que este  curso xa non hai  protocolo Covid,  poderán levarse a  cabo as
actividades que este departamento viña desenvolvendo, a saber: 
1-viaxe a Lugo para asistir a un espectáculo teatral composto dunha traxedia grega e
unha comedia  latina,  e  aprezar  as  múltiples  pegadas  que deixou a romanización na
cidade de Lugo. Podería darse o caso que en vez de Lugo fósemos ao teatro na Coruña.
2-visita ao Castro de Viladonga e/ou a Santa Eulalia de Bóveda.
3-participación nalgunha das viaxes a Grecia programadas pola SEEC ou por outros
centros de secundaria na semana de Antroido.  
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4-participación en todas as actividades proxectadas pola Biblioteca e o plan lector do
centro.

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE: REFORZOS E PENDENTES

Para  os  alumnos  de  Grego  coa  materia  de  1º  de  bacharelato  pendente  que
necesiten recuperala pódense establecer dous exames: un no primeiro cuatrimestre (polo
mes de decembro-xaneiro) no que entrarán os temas 1, 2, 3 e 4 do libro de texto de Baía,
e outro final (polo mes de marzo-abril) no que entrarán os temas 5, 6 e 7 do mesmo
libro. Tratándose dunha lingua, enténdese que no exame final entrarán os contidos dos
sete temas estudados. A atención será a través da Aula Virtual e/ou do blog.

A materia de Grego en 2º de bacharelato é propia de modalidade polo que adoita
ser elixida por aqueles alumnos que tiveron un resultado positivo no curso anterior, e
ademais  o  número  de  alumnos  por  aula  adoita  ser  pouco  numeroso  e  a  atención
individualizada por parte do profesor é constante. Por iso na maioría dos casos non hai
que aplicar actividades de reforzo especiais, aínda que si un repaso minucioso ao longo
do primeiro trimestre e repasos constantes nas cuestions que se reclamen por parte do
alumnado.  En  calquera  caso,  se  se  observan  atrasos  significativos  no  progreso  da
materia, os alumnos dispoñen dο blog de aula “aladas palabras” e do curso de Grego na
Aula Virtual que se pode usar para reforzar as cuestións vistas con enlaces interesantes e
exercicios complementarios.

 
AS COMPETENCIAS CLAVE

Dentro  das  competencias  clave  que  o  alumno  deberá  acadar  ao  remate  do
Bacharelato, a materia de Grego favorece principalmente:

1.- A competencia en comunicación lingüística  (CCL) xa que aporta destrezas
comunicativas  e  capacidade  de  comprensión  crítica.  Para  a  adquisición  desta
competencia, o alumno deberá aprender un vocabulario dunhas 200 palabras gregas e
dos helenismos correspondentes, co que se favorece a ampliación e comprensión do
vocabulario científico, tecnolóxico e culto. Ademais deberá traducir frases do grego ao
galego e tradución inversa, do galego ao grego; para o cal necesita levar a cabo unha
reflexión sobre as estruturas morfosintácticas das dúas linguas, unha comparación de
feitos lingüísticos entre o grego e a lingua vehicular e a búsqueda de equivalencias para
expresar na lingua propia as mensaxes dos textos gregos.

PARTICIPACIÓN NO PROXECTO LECTOR do centro:
-Lecturas da materia:

2º de BAC.:  
-A Ilíada (cantos I, VI, XVI e XXII)
-Poemas de Arquíloco, Safo e Anacreonte.
-Edipo Rei de Sófocles
-As Nubes de Aristófanes

-Participación na SEMANA CULTURAL sobre “A cidade”, con recollida de frases e
textos gregos sobre a cidade,  así  como un estudo a fondo do vocabulario relativo á
cidade  e  dos  deuses  que  exercían  o  patroazgo  das  cidades  gregas  antigas  mais
destacadas, como Atenea, Ares, Apolo, etc, e preparación dunha presentación sobre este
tema na Grecia antiga.

2.- A   competencia de aprender a aprender   (CAA) xa que aporta habilidades no
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tratamento  dos  textos,  na  realización  de  esquemas  e  resumos  e  na  valoración  da
aprendizaxe como ferramenta social. Para acadar esta competencia o alumno lerá textos
dos  que  deberá  dar  conta  da  súa  comprensión;  ademais  o  estudo da  materia  farase
mediante procedementos que sirvan  para desenvolver as capacidades de cooperación,
creatividade,  autoavaliación,  manexo  de  recursos  e  técnicas  de  traballo  intelectual,
capacidades de argumentación, diálogo, superación de novos retos.

3.-  A competencia  social  e  cívica (CSC)  xa  que  aporta  coñecemento  das
institucións gregas e desenvolvemento dos valores críticos e de análise social. Convén
que o alumno se achegue ao pasado e reflexione sobre el e sobre as súas pegadas para
favorecer a competencia de coñecementos e a interacción no mundo coa mirada posta
no futuro. A evolución do mundo helénico na antigüidade constitúe un referente para a
adaptabilidade a un entorno en constante cambio.       

4.-  A competencia en conciencia e expresións culturais (CCEC) xa que aporta
coñecementos sobre a cultura propia e allea, respecto polas diferencias e valoración da
interculturalidade  na  nosa  sociedade.  Nada  mellor  que  o  estudo  da  civilización  de
Grecia para que o alumnado valore o noso patrimonio cultural e artístico que ten o seu
berce nese mundo grego, cuxos logros sobrepasaron os límites xeográficos e temporais
dentro dos cales foron xestados e aínda perviven en moitos aspectos técnicos, artísticos,
literarios  e  institucionais  do  mundo actual.  Este  aspecto  favorece  a  competencia  na
xestión e o tratamento da información a partir de todo tipo de fontes que se poden obter
mediante a consulta a bibliotecas, a visita a xacementos e museos e a través do manexo
das TIC. Para a adquisición desta competencia, levarase a cabo na aula a visualización e
comentario de IMAXES de arte, principalmente de obras nas que se vexan reflectidas as
pegadas da civilización grega, así como a visita virtual a museos importantes de arte.

5.-  A competencia en sentido de    iniciativa e espírito emprendedor   (CSIEE) xa
que axuda a desenvolver a autonomía persoal, coñecementos do mundo económico e
valoración do entorno social.

6.-  A  competencia  dixital  (CD)  xa  que  incorpora  o  dominio  das  novas
tecnoloxías, a seguridade na rede e a valoración crítica do seu impacto na sociedade.

Conscientes  da  importancia  que  nos  tempos  actuais  están  a  ter  os  medios
informáticos  no  ensino,  vemos  necesario  incluír  o uso das  TICs nas  clases,  como
elemento esencial para informarse, aprender e comunicarse. Débese potenciar o uso do
ordenador, o canón e a pizarra dixital nas aulas por parte do profesor e dos alumnos, así
como o uso da Aula Virtual tanto na clase como en casa e doutras plataformas que
fomenten o traballo colaborativo.

ACTITUDES

1)Participación e espírito crítico nos debates propostos.
2)Cooperación co profesor e os compañeiros para facer unha clase máis dinámica e
atractiva.
3)Interese  en  atopar  novos  materiais  que  amosen  a  pervivencia  da  cultura  grega,
especialmente en Galicia.
4)Valoración da importancia da comunicación escrita e de obras de arte como vehículos
transmisores de cultura.
5)Preocupación por realizar con rigor os traballos de investigación.
6)Afán por ser ordenado e limpo nos traballos.
7)Interese por coñecer calquera fenómeno na súa manifestación orixinaria.                   
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8)Esforzo por alcanzar unha boa lectura e caligrafía en grego.
9)Interese pola lingua grega como medio para un mellor coñecemento da súa propia.
10)Respecto polas demais linguas.
11)Manexo da bibliografía e páxinas web recomendadas.
12)Esforzo por aprender os paradigmas morfolóxicos.
13)Empeño por superar as dificultades propias dunha tradución.
14)Empeño en facer unha tradución coidada.
15)Esforzo por rematar as traducións.
16)Afán pola precisión na linguaxe.
17)Valoración da importancia do caudal léxico de orixe grega no mundo científico e
técnico.
18)Valoración da cultura grega e a súa aportación á cultura occidental.
19)Interese pola comparación de aspectos da historia antiga e da actual.
20)Constancia na realización cotiá das tarefas encomendadas.
21)Aprecio e sensibilidade coas manifestacións artísticas e literarias.
22)Actitude crítica ante os feitos históricos, artísticos e literarios.
23)Interese por ampliar os coñecementos básicos.

PROCEDEMENTOS

Os procedementos que haberá que emplear para acadar todas estas competencias
serán os seguintes:
1)Análise e síntese de textos literarios relacionados coa cultura grega.
2)Visión e análise de obras plásticas relacionadas co mundo grego.
3)Comparación do mundo grego co actual, en especial co galego.
4)Comprobación da incidencia dos mitos na formación de palabras e frases, na literatura
e na arte.
5)Localización e uso de bibliografía recomendada.
6)Localización e uso de páxinas web recomendadas.
7)Lectura e escritura en grego.
8)Análise dos principais fenómenos fonéticos.
9)Análise morfosintáctica de palabras, frases e textos gregos.
10)Comparación das estruturas morfosintácticas gregas coas do latín e demais linguas
coñecidas.
11)Tradución directa e inversa de frases e/ou textos dunha dificultade progresiva sen
necesidade da axuda de dicionario.
12)Tradución directa de textos de dificultade media coa axuda de dicionario.
13)Estudio dun vocabulario básico de "máxima frecuencia".
14)Realización de exercicios de vocabulario nos que o alumno se familiarice coas regras
xerais de transcrición, derivación e composición.
15)Dedución de significados a través da relación de palabras da mesma familia léxica.
16)Confección  de  fichas  coas  familias  léxicas  máis  produtivas  e  cos  helenismos
correspondentes.
17)Busca de significados no vocabulario xeral e/ou en dicionarios.
18)Recopilación de helenismos utilizados en libros de texto de bacharelato ou xornais
para un posterior análise e clasificación.
19)Lectura individual de obras literarias traducidas.                                                           
20)Comparación de helenismos nas linguas modernas coñecidas.
21)Memorización de poemas ou máximas en versión orixinal ou traducidas.
22)Escenificación ou lectura escenificada dunha obra teatral.
23)Realización individual ou grupal de traballos de investigación sobre temas relativos
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ao mundo grego.
24)Elaboración de power-points e slides sobre a cultura grega.
25)Exposición oral de traballos.
26)Localización  nun  mapa  de  lugares,  personaxes,  obras  artísticas,  acontecementos
históricos e feitos culturais.

Dadas as circunstancias destes últimos dous cursos, e malia que non semella que
se vaia a ver interrumpida a actividade presencial, e malia que xa non hai protocolo
Covid,  considero  importante  engadir  alguns  outros  procedementos  metodolóxicos,
como:

• Constatación previa da situación tecnolóxica do alumnado á hora de usar  as
ferramentas online.

• Aumento  da  comunicación  por  teléfono  ou  por  escrito  co  alumnado,  vía
whatsapp, correo,  blog e  Aula Virtual.  De ser posible  trataríamos de que un
alumno(s) que non poida asistir a clase por un motivo xustificado se conecte por
webconferencia con todos os demais que esteamos na aula.

• Uso  didáctico  de  todas  as  ferramentas  ao  noso  alcance,  como  teléfono,
Whatsapp,  correo  electrónico,  aula  virtual,  plataforma Webex ou Classroom,
blog  de  aula  etc.,  algunhas  delas  xa  levamos  anos  utilizándoas  antes  da
pandemia, como o blog de aula, a Aula Virtual e o correo electrónico.

• Aumento de actividades de reforzo e recuperación de contidos xa vistos.
• Asentamento de contidos vistos mediante a utilización de xogos tipo scrable,

kahoot, potatoes, ardora e similares
• Mantemento do horario de clase, de darse o caso de ensino telemático para toda

a aula, como forma de manter unha boa organización horaria do alumnado.
• Recollida por escrito no blog de aula e/ou na aula virtual,  nun DIARIO DE

CLASE, de toda a información aportada en clase: corrección dos exercicios,
explicación de contidos, repaso ou reforzo de determinados temas, enlaces ás
lecturas, etc., así como das tarefas encomendadas, coa finalidade de que ningún
alumno poida quedar atrasado.

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

A  avaliación do proceso de  aprendizaxe do alumno debe levarse a  cabo por
medio dos seguintes instrumentos:
-Observación do traballo diario.
-Probas específicas.
-Realización de tarefas puntuais.
 
1)Traballo diario: Labor fundamental do profesorado é a observación e o control do
traballo diario do alumno mediante:

-preguntas frecuentes na aula.
-seguimento do caderno do alumno.
-control de asistencia e puntualidade.
-observación do grao de participación na clase,  na aula  virtual  e no blog da
materia.
-valoración da actitude.

Deste xeito o profesor observará as dificultades, os avances ou os erros máis frecuentes
dos alumnos e poderá atendelos axeitadamente, e poderá valorar a actitude e interese na
materia. 
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2)Probas específicas: As probas recollerán o exposto durante o período correspondente,
sen que representen unha dificultade insalvable para o alumno que traballou a diario.
Poderán facerse:

-probas escritas ou orais.
-probas sen previo aviso.
-probas fixadas xa de antemán ao principio do trimestre.

•En 2º de Bacharelato as probas constarán de:
-frases ou un texto para traducir
-preguntas de morfoloxía
-preguntas de sintaxe
-helenismos
-cuestións culturais

Haberá dúas probas por trimestre fixadas de antemán co alumnado.

A proba final  de 2º de bacharelato constará de dous textos de Xenofonte para traducir, a
elixir un, dunhas tres liñas que poderá ser puntuado cun máximo de 5 puntos; dúas
preguntas a elixir unha sobre  morfoloxía e sintaxe referidas ao texto, que poderá ser
puntuada  cun máximo de  1  punto;  unha pregunta  con cinco  helenismos  dos  que  o
alumno deberá elixir tres, que se puntuará cun máximo de 1 punto; catro preguntas a
elixir dúas sobre os temas de literatura e as lecturas, que se puntuará cun máximo de 2
puntos; e dúas preguntas sobre os contidos históricos do autor e do século V a.C. a elixir
unha, que se puntuará cun máximo de 1 punto.
 
 
3)Tarefas  puntuais:  É  importante  que  o  alumno  se  achegue  á  literatura  clásica
directamente,  así  como  que  controle  os  mecanismos  para  facer  traballos  de
investigación. Isto só é posible fóra das horas lectivas. Valorarase:

-a puntualidade na data de entrega prevista.
-a presentación do traballo.
-a comprensión e síntese do tema motivo do traballo.
-a elaboración persoal.
-a exposición oral.
-a comprensión lectora.
-o manexo das TICs.

As probas específicas terán un valor máximo do 70% da nota da avaliación, reservando
un 15% para o traballo diario e o 15% restante para as tarefas puntuais.

CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN

1)Identificar aos principais deuses e heroes así como os seus poderes, atributos e mitos.
2)Localizar nun mapa mudo os principais lugares da Grecia antiga.
3)Situar  historicamente  aos  personaxes,  sucesos  e  obras  máis  destacadas  da  cultura
grega.
4)Ler con soltura un texto grego.
5)Transcribir palabras gregas ao galego.
6)Declinar os substantivos, adxectivos e pronomes máis comúns.
7)Conxugar as principais formas regulares do verbo grego.
8)Traducir textos con dicionario dunha dificultade media progresiva.
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9)Analizar os helenismos dunha relación léxica determinada.
10) Realizar aqueles traballos puntuais encomendados.
11) Asistir a clase e realizar con regularidade os exercicios propostos.

MATERIAIS  

Caderno do alumno.
Libro de texto: "Grego. Bacharelato", Baía edicións, 2022 (o mesmo de 1º).
Antoloxía de textos de Xenofonte, Baía edicións 
Diccionario griego-español, Vox

O Departamento aportará o seguinte material:
Obras literarias clásicas traducidas.
Vídeos e DVDs sobre o mundo clásico, así como unha ampla webgrafía sobre

os temas do programa.
Blogs con exercicios interactivos e enlaces a páxinas web do mundo clásico.
Actividades na AULA VIRTUAL do Instituto e da editorial Baía.

 
AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN

Esta  programación  será  avaliada  ao  longo  do  curso  nas  sucesivas  horas  de
Xefatura  do  departamento,  que  terán  lugar  os  xoves  a  3ª  hora, segundo  o  horario
presentado. Na memoria de final de curso serán recollidos e analizados os obxectivos
que se puideron cumprir,  introducindo as modificacións que algúns deles necesiten para
a súa adecuación no curso que vén. Igualmente serán recollidos aqueles obxectivos que
non  foi  posible  levar  a  cabo,  analizando  as  causas  e  introducindo  as  rectificacións
necesarias nos casos en que sexa posible, ou eliminándoos.           

En A Coruña a 7 de outubro de 2022

Asdo. MATILDE DE CAL CORTINA, Xefe do Departamento de Grego

18


	ÍNDICE
	Introdución e contextualización
	páxina 3
	Obxectivos xerais
	páxina 3
	Aspectos curriculares de cada unidade didáctica 2º BAC.
	páxina 4
	Escenario de actividade lectiva telemática
	páxina 11
	Contidos mínimos para 2º de Bacharelato
	páxina 12
	Actividades complementarias e extraescolares
	páxina 12
	Atención a diversidade, pendentes e reforzo
	páxina 13
	Competencias Clave
	páxina 13
	Participación no Proxecto Lector
	páxina 13
	Actitudes e Procedementos para acadar as C.C.
	páxina 14
	Criterios e instrumentos da avaliación
	páxina 16
	Criterios mínimos de avaliación
	páxina 17
	Materiais
	páxina 18
	Avaliación da programación
	páxina 18

