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1. Introdución

A programación da materia de Cultura Clásica forma parte do Proxecto Curricular de Centro na etapa da
Educación Secundaria Obrigatoria, impartíndose en terceiro e cuarto curso, aínda que o alumno só a pode escoller
nun curso, 3º ou 4º.

A materia de Cultura Clásica ten como obxectivo primordial achegar o alumnado ao estudo das civilizacións
grega e latina nos ámbitos literario, artístico, filosófico, científico, socio-político e lingüístico, de xeito que poida tomar
conciencia da influencia, o mantemento e a presenza destes aspectos na cultura occidental, e comprender a súa
identidade cultural, así como as manifestacións que a definen¿.

A materia de Cultura Clásica ten un papel moi importante na educación secundaria obrigatoria. Desde o
punto de vista das diferentes competencias que debe adquirir  nesta etapa o alumnado, esta materia presenta
vantaxes xa que trata moitos aspectos que son interdisciplinares: xeografía, sociedade, lingua, literatura, arte,
filosofía, ciencia, relixión, etc, y que facilitan a adquisición das competencias lingüística, social e cívica, conciencia e
expresión cultural, aprender a aprender, competencia en ciencia. Ademais o mesmo carácter da Cultura Clásica
facilita as diversas estratexias que hai que aplicar nunha aula para atender a diversidade, debido a súa variedade de
contidos, que permiten ao profesorado  adaptalos aos ritmos e niveis do alumnado, e ao feito de que non esixe
coñecementos  específicos  previos.  Tamén fai  posible  o  tratamento  de  temas  que  poden axudar  a  mellorar  a
convivencia na aula, como a democracia, a paz, a convivencia, o respecto aos dereitos dos demais, as relacións
persoais, a vida cotiá etc, todos eles pódense ilustrar mediante feitos históricos ou relatos mitolóxicos.

A través da Cultura Clásica preténdese iniciar o alumnado nun exercicio de reflexión e  análise sobre as bases
en que descansan realidades moi importantes da nosa cultura, confrontándoas co que coñecemos como legado
clásico: un patrimonio común que debe ser considerado irrenunciable para os cidadáns e as cidadás de Europa.

De acordo con esta formulación, os criterios de avaliación e contidos da materia articúlanse en

bloques pertencentes aos seguintes ámbitos temáticos. En primeiro lugar pártese da necesidade de coñecer o marco
xeográfico e histórico en que se desenvolveron as civilizacións grega e romana ao longo do tempo,

orixe da civilización occidental para sentar as bases desta materia. Continúase co estudo das relixións grega e

romana, destacando aquelas manifestacións máis significativas da relixiosidade oficial, os cultos

públicos e privados, as manifestacións deportivas relacionadas, as festividades relixiosas e os

valores culturais asociados a ela. Dentro deste apartado dáselle unha gran importancia á mitoloxía, pois con ela o
alumnado achegarase á construción do imaxinario colectivo europeo, grazas ás narracións míticas e lendarias, o
mundo das divindades e dos heroes, e o seu mantemento na cultura contemporánea.

No bloque relativo á arte merecen especial atención as manifestacións artísticas que nos legaron as civilizacións
grega e romana, que serviron e serven de modelo a moitas das producións actuais: arquitectura, escultura e artes
decorativas. Sen esquecer un apartado moi especial á arte de tema mitolóxico, achegando ao alumnado as pegadas
que deixou a mitoloxía clásica na arte de todos os tempos e lugares.

O ámbito lingüístico oriéntase fundamentalmente a analizar a relación de parentesco entre as

linguas clásicas e un bo número das que se falan na actualidade.  Comézase cun percorrido a través da orixe e da
evolución da escritura e a súa diversidade de sistemas e alfabetos. Continúase co concepto de familia lingüística,
centrando a atención na familia das linguas indoeuropeas, á que pertencen o grego e o latín e da que deriva unha
boa parte das linguas modernas, todo isto acompañado coa descrición do marco histórico e xeográfico onde ten lugar
a devandita evolución.

Préstase especial atención ao importantísimo papel que o latín e o grego xogaron na configuración das linguas
modernas, en especial na composición culta e na formación do léxico. O obxectivo
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último da materia de Cultura Clásica neste ámbito será permitirlle ao alumnado afondar na

comprensión da propia lingua e no uso desta como elemento esencial para a comunicación e a

adquisición de coñecementos. En canto á literatura, cuxa configuración en xéneros determina toda a nosa tradición
literaria, grazas ao acervo de temas, tópicos e recursos estilísticos empregados polos seus autores e polas súas
autoras.

Por último abordarase a sociedade e a vida cotiá: a organización política e social do mundo grecorromano, as clases
sociais, a existencia da escravitude, o papel da muller na Antigüidade clásica, a vida pública e privada, e os valores
cívicos, coas súas luces e sombras, que se transmitiron á cultura occidental; tamén abordarase o tempo de ocio e os
espectáculos mais salientables.

É moi importante que o alumnado, ao final de curso, saiba recoñecer e valorar  a herdanza clásica e respectar o
patrimonio cultural de carácter material e inmaterial da humanidade.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1 - Describir o mundo grecorromano desde
as facetas xeográfica e histórica, localizándoo
no  espazo  e  no  tempo  mediante  o  uso  da
cartografía  e  os  eixes  cronolóxicos  para  que
sirva  de  punto  de  part ida  do  resto  de
coñecementos.

2 4 1

OBX2 -  Recoñecer as influencias da mitoloxía
clásica  analizando  a  literatura,  o  cinema,  o
teatro, a publicidade, a arte en xeral e mesmo
aspectos da vida cotiá,  para entender a orixe
d e s e s  e l e m e n t o s  h e r d a d o s  e  u s a l o s
correctamente.

2 3-4-5 1-2

OBX3 -  Identificar  de  maneira  xeral  etapas  e
estilos  a  través de obras salientables  da arte
grecolatina para recoñecer  e interpretar  eses
elementos  en  exemplos  doutras  épocas  ou
movementos artísticos e culturais.

1-2

OBX4 -  Recoñecer os elementos presentes do
pasado  grecolatino  en  aspectos  actuais  tales
como  a  política,  os  usos  e  costumes  da
sociedade,  a  situación da muller,  o  dereito,  a
educación e as formas de lecer, establecendo
comparacións para comprender mellor o mundo
que nos rodea.

2 1-2

OBX5 - Tomar conciencia do valor das linguas
c lás icas ,  a  t ravés  da  súa  perspect iva
etimolóxica  e  como elemento  transmisor  das
civilizacións grega e romana, para non esquecer
que  foron  linguas  vivas  e  que,  nalgunha
medida, seguen a selo.

4 2-3
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX6  -  Apreciar  o  mundo  grecorromano
mediante  a  investigación  da  súa  herdanza
actual de forma que se respecte e valore o que
representa o legado e o patrimonio do mundo
clásico e a obriga como cidadáns que temos de
preservalo e transmitilo á posteridade.

1-3 3 1-3 3-4-5 3

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XXeografía e Historia de Grecia.
Arte e pervivencia.1 12

Localización nun mapa dos lugares mais
relevantes da civilización grega. Marco
histórico da civilización grega: da
civilización minoica ao mundo helenístico.
Principais características de cada período
da historia de Grecia, e situación nun eixe
cronolóxico de personaxes e feitos
históricos. Formas de goberno e clases
sociais.

12

XXeografía e Historia de Roma.
Arte e pervivencia.2 12

Localización nun mapa dos lugares mais
relevantes da civilización romana. Marco
histórico da civilización romana: Monarquía,
República e Imperio. Principais
características de cada período da historia
de Roma, e situación nun eixe cronolóxico
de personaxes e feitos históricos. Formas
de goberno e clases sociais. Causas e fases
da romanización de Hispania e Gallaecia.

12

Lingua e Literatura de Grecia. X3 11

Historia da escritura. Signos e materiais. O
alfabeto grego. Tipos de alfabetos usados
na actualidade. As linguas do mundo. O
indoeuropeo e as súas familias lingüísticas.
Composición e derivación culta de orixe
grega. Xéneros literarios gregos: autores e
obras principais. Pervivencia. Algunhas
fórmulas de saúdo e presentación en grego
e fraseoloxía básica da aula.

12

Lingua e Literatura de Roma. X4 11

O abecedario romano. As linguas romances.
Composición e derivación culta de orixe
latina. Os latinismos mais usados. Principais
regras de evolución fonética do latín ao
galego e ao castelán: palabras
patrimoniais, cultismos e semicultismos.
Xéneros literarios latinos: autores e obras
principais. Pervivencia. Algunhas fórmulas
de saúdo e presentación en latín e
fraseoloxía básica da aula.

12

XOcio e espectáculos en Grecia e
Roma. X5 10

Espectáculos públicos en Grecia: o teatro
grego e os xogos olímpicos. Espectáculos
públicos en Roma, os LUDI ROMANI: os ludi
no anfiteatro, os ludi no circo. As termas
romanas. Pervivencia.

10
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XVida cotiá en Grecia e Roma.6 10
Nacemento, educación, matrimonio,
vivenda, hixiene, alimentación, vestimenta
e traballo.

10

XX
Relixión e Mitoloxía grega e
romana. Pervivencia na arte e
na literatura occidental.

X7 39

Os deuses olímpicos gregos: nome grego e
latino, xenealoxía, poderes, epítetos,
atributos e mitos mais destacados. Os
principais heroes grecorromanos e os seus
mitos mais coñecidos. Pervivencia da
mitoloxía clásica na arte e na literatura
occidental. Principais características da
relixión grega e romana.

32

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

Xeografía e Historia de Grecia. Arte e pervivencia.

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA1.1 - Describir os marcos xeográficos en que se
desenvolven as civilizacións grega e romana ao
longo da súa historia.

Describe o marco xeográfico da
civilización grega ao longo da súa
historia.

CA1.2 - Localizar nun mapa en soporte papel e dixital
fitos xeográficos e enclaves concretos relevantes
para o coñecemento das civilizacións grega e
romana.

Localiza nun mapa fitos xeográficos e
enclaves relevantes da civilización grega.

CA1.3 - Identificar, describir e explicar o marco
histórico e as etapas en que se desenvolven as
civilizacións grega e romana.

Identifica e describe as diferentes etapas
da civilización grega.

CA1.4 - Identificar as principais características de
cada período da historia de Grecia e Roma, o papel
que desempeñan os seus protagonistas e saber
situar nun eixe cronolóxico feitos históricos.

Identifica as principais características e
protagonistas de cada período da historia
de Grecia .

TI 40

CA3.1 - Distinguir as características fundamentais da
arte clásica e relacionar manifestacións artísticas
actuais cos seus modelos clásicos.

Distingue as características fundamentais
da arte grega e relaciona manifestacións
artísticas actuais cos seus modelos
gregos.

CA3.2 - Identificar as características máis
salientables da arquitectura grecorromana en
relación cos edificios máis singulares.

Identifica as características máis
salientables da arquitectura grega.

CA3.3 - Recoñecer as manifestacións escultóricas da
arte grega e romana ao longo da Antigüidade e
identificar a súa temática en obras representativas.

 Recoñece as principais manifestacións
escultóricas da arte grega.

CA3.5 - Saber localizar os principais monumentos
clásicos do patrimonio español e europeo.

Sabe localizar os principais monumentos
clásicos do patrimonio español e europeo.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.1 - Identificar as características das principais
formas de organización política presentes no mundo
clásico, e establecer semellanzas e diferenzas entre
elas e cos sistemas políticos actuais.

Identifica as principais formas de
organización política do mundo grego, e
establece semellanzas e diferenzas coas
actuais.

CA4.2 - Distinguir as características e a evolución
das clases sociais en Grecia e Roma.

Distingue as clases sociais en Grecia.

CA6.1 - Recoñecer a presenza da civilización clásica
nas artes e na organización social e política.

Recoñece a presenza da civilización grega
nas artes e na organización social e
política.

CA6.3 - Identificar os aspectos máis importantes da
historia de Grecia e Roma e a súa presenza no noso
país e recoñecer as pegadas da cultura romana en
diversos aspectos da civilización actual.

Identifica os aspectos máis importantes
da historia de Grecia e a súa presenza no
noso país.

CA6.4 - Investigar sobre a perduración da civilización
clásica na contorna, utilizando as tecnoloxías da
información e da comunicación.

Investiga sobre a perduración da
civilización grega na contorna.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Marco xeográfico das civilizacións grega e romana.

- Marco histórico da civilización grega: das civilizacións minoica e micénica ao mundo helenístico. Etapas, feitos
importantes e mulleres e homes relevantes.

- Fundamentos e etapas da arte clásica.

- Arquitectura en Grecia e Roma: tipos de edificios e ordes arquitectónicas.

- Escultura en Grecia e Roma: etapas, estilos e temáticas.

- Herdanza clásica no patrimonio artístico en Europa en xeral e en Galicia en concreto.

- Organización política en Grecia e en Roma: formas de goberno e institucións.

- Sociedade en Grecia e Roma: clases sociais. A escravitude.

- Presenza da civilización grecolatina nas artes e na organización social e política actual.

- Historia de Grecia e Roma e a súa presenza no noso país. A presenza de Grecia e Roma na Península Ibérica. A
romanización de Hispania e a da Gallaecia.

-  Investigación sobre a perduración da civilización clásica na nosa cultura.

2

Título da UDUD

Xeografía e Historia de Roma. Arte e pervivencia.

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA1.1 - Describir os marcos xeográficos en que se
desenvolven as civilizacións grega e romana ao
longo da súa historia.

Describe o marco xeográfico da
civilización romana ao longo da súa
historia.

CA1.2 - Localizar nun mapa en soporte papel e dixital
fitos xeográficos e enclaves concretos relevantes
para o coñecemento das civilizacións grega e
romana.

Localiza nun mapa fitos xeográficos e
enclaves relevantes da civilización
romana.

CA1.3 - Identificar, describir e explicar o marco
histórico e as etapas en que se desenvolven as
civilizacións grega e romana.

Identifica e describe as diferentes etapas
da civilización romana.

CA1.4 - Identificar as principais características de
cada período da historia de Grecia e Roma, o papel
que desempeñan os seus protagonistas e saber
situar nun eixe cronolóxico feitos históricos.

Identifica as principais características e
protagonistas de cada período da historia
de Roma .

CA1.5 - Identificar as características fundamentais da
romanización de Hispania e Gallaecia.

Identifica as características fundamentais
da romanización.

TI 40

CA3.1 - Distinguir as características fundamentais da
arte clásica e relacionar manifestacións artísticas
actuais cos seus modelos clásicos.

Distingue as características fundamentais
da arte romana e relaciona
manifestacións artísticas actuais cos seus
modelos romanos.

CA3.2 - Identificar as características máis
salientables da arquitectura grecorromana en
relación cos edificios máis singulares.

Identifica as características máis
salientables da arquitectura romana.

CA3.3 - Recoñecer as manifestacións escultóricas da
arte grega e romana ao longo da Antigüidade e
identificar a súa temática en obras representativas.

Recoñece as principais manifestacións
escultóricas da arte romana.

CA3.4 - Diferenciar as creacións urbanísticas
romanas das outras épocas, así como a súa rede
viaria, facendo fincapé no contorno do alumnado.

Diferencia as creacións urbanísticas
romanas e a súa rede viaria

CA3.5 - Saber localizar os principais monumentos
clásicos do patrimonio español e europeo.

Sabe localizar os principais monumentos
clásicos do patrimonio español e europeo.

CA4.1 - Identificar as características das principais
formas de organización política presentes no mundo
clásico, e establecer semellanzas e diferenzas entre
elas e cos sistemas políticos actuais.

Identifica as principais formas de
organización política do mundo romano, e
establece semellanzas e diferenzas coas
actuais.

CA4.2 - Distinguir as características e a evolución
das clases sociais en Grecia e Roma.

Distingue as clases sociais en Roma.

CA6.1 - Recoñecer a presenza da civilización clásica
nas artes e na organización social e política.

Recoñece a presenza da civilización
romana nas artes e na organización social
e política.

CA6.3 - Identificar os aspectos máis importantes da
historia de Grecia e Roma e a súa presenza no noso
país e recoñecer as pegadas da cultura romana en
diversos aspectos da civilización actual.

Identifica os aspectos máis importantes
da historia de Roma e a súa presenza no
noso país.

CA6.4 - Investigar sobre a perduración da civilización
clásica na contorna, utilizando as tecnoloxías da
información e da comunicación.

Investiga sobre a perduración da
civilización romana na contorna.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores
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Contidos

- Marco xeográfico das civilizacións grega e romana.

- Marco histórico da civilización romana: monarquía, república e imperio. Etapas, feitos importantes e mulleres e
homes relevantes.

- Fundamentos e etapas da arte clásica.

- Arquitectura en Grecia e Roma: tipos de edificios e ordes arquitectónicas.

- Escultura en Grecia e Roma: etapas, estilos e temáticas.

- Enxeñería romana: obras públicas e urbanismo. Vías romanas.

- Herdanza clásica no patrimonio artístico en Europa en xeral e en Galicia en concreto.

- Organización política en Grecia e en Roma: formas de goberno e institucións.

- Sociedade en Grecia e Roma: clases sociais. A escravitude.

- Presenza da civilización grecolatina nas artes e na organización social e política actual.

- Historia de Grecia e Roma e a súa presenza no noso país. A presenza de Grecia e Roma na Península Ibérica. A
romanización de Hispania e a da Gallaecia.

-  Investigación sobre a perduración da civilización clásica na nosa cultura.

3

Título da UDUD

Lingua e Literatura de Grecia.

Duración

11

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 75

CA5.1 - Distinguir diversos tipos de escritura,
comprender as súas funcións e a orixe do alfabeto e
dos tipos de sistemas de escritura usados na
actualidade e recoñecer a presenza de elementos
dos alfabetos grego e latino nos alfabetos actuais.

Distingue diversos tipos de sistemas de
escritura, comprende a orixe do alfabeto
e recoñece a presenza de elementos do
alfabeto grego nos alfabetos actuais.

CA5.2 - Identificar a orixe común das linguas
indoeuropeas, distinguir as linguas europeas
romances das non romances e recoñecer a orixe
grecolatina do léxico das linguas de España e
doutras linguas modernas.

Identifica as linguas indoeuropeas e
recoñece a orixe grega do léxico das
linguas de España e doutras linguas
modernas.

CA5.4 - Utilizar con propiedade terminoloxía
científico-técnica de orixe grecolatina e constatar o
influxo das linguas clásicas en linguas non derivadas
delas.

Utiliza con propiedade terminoloxía
científico-técnica de orixe grecolatina.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 25

CA5.5 - Identificar as principais características dos
xéneros literarios grecolatinos, a súa influencia na
literatura posterior e os fitos esenciais das literaturas
grega e latina como base literaria da cultura europea
e occidental.

Identifica as principais características dos
xéneros literarios grecolatinos, a súa
influencia na literatura posterior.

CA5.6 - Usar as fórmulas de saúdo e presentación en
latín e grego e fraseoloxía básica da aula.

Usa as fórmulas de saúdo e presentación
en latín e grego.

CA6.4 - Investigar sobre a perduración da civilización
clásica na contorna, utilizando as tecnoloxías da
información e da comunicación.

Investiga sobre a perduración da
civilización clásica na contorna, utilizando
as tecnoloxías da información e da
comunicación.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Historia da escritura. Tipos de escritura, materiais e soportes.

- Orixe do alfabeto. O alfabeto grego e o abecedario latino.

- As linguas do mundo. O indoeuropeo e as súas familias lingüísticas.

- Composición e derivación culta de orixe grega e latina.

- Léxico grecolatino na linguaxe común e na científica e técnica.

- Presenza das linguas clásicas nas linguas modernas.

- Xéneros literarios grecolatinos: autores e obras principais.

- Fórmulas básicas de saúdo e presentación en latín e grego, e fraseoloxía básica do medio escolar.

-  Investigación sobre a perduración da civilización clásica na nosa cultura.

4

Título da UDUD

Lingua e Literatura de Roma.

Duración

11

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 65

CA5.2 - Identificar a orixe común das linguas
indoeuropeas, distinguir as linguas europeas
romances das non romances e recoñecer a orixe
grecolatina do léxico das linguas de España e
doutras linguas modernas.

Identifica a orixe común das linguas
indoeuropeas, e distingue as linguas
europeas romances das non romances.

CA5.3 - Distinguir e identificar latinismos, cultismos,
semicultismos e termos patrimoniais e facer
evolucións desde o latín ao galego e ao castelán,
tendo en conta os fenómenos fonéticos.

Distingue e identifica latinismos,
cultismos, semicultismos e termos
patrimoniais e fai evolucións desde o latín
ao galego e ao castelán.

19/11/2022 12:32:33 Páxina 23de10

Bo
rr
ad
or



Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 35

CA5.1 - Distinguir diversos tipos de escritura,
comprender as súas funcións e a orixe do alfabeto e
dos tipos de sistemas de escritura usados na
actualidade e recoñecer a presenza de elementos
dos alfabetos grego e latino nos alfabetos actuais.

Distingue diversos tipos de escritura e
recoñece a presenza de elementos do
abecedario latino no abecedario de
españa e doutras linguas europeas
actuais.

CA5.4 - Utilizar con propiedade terminoloxía
científico-técnica de orixe grecolatina e constatar o
influxo das linguas clásicas en linguas non derivadas
delas.

 Utiliza con propiedade terminoloxía
científico-técnica de orixe latina.

CA5.5 - Identificar as principais características dos
xéneros literarios grecolatinos, a súa influencia na
literatura posterior e os fitos esenciais das literaturas
grega e latina como base literaria da cultura europea
e occidental.

Identifica as principais características dos
xéneros literarios grecolatinos, a súa
influencia na literatura posterior.

CA5.6 - Usar as fórmulas de saúdo e presentación en
latín e grego e fraseoloxía básica da aula.

Usa as fórmulas de saúdo e presentación
en latín e grego.

CA6.4 - Investigar sobre a perduración da civilización
clásica na contorna, utilizando as tecnoloxías da
información e da comunicación.

Investiga sobre a perduración da
civilización clásica na contorna, utilizando
as tecnoloxías da información e da
comunicación.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Historia da escritura. Tipos de escritura, materiais e soportes.

- Orixe do alfabeto. O alfabeto grego e o abecedario latino.

- As linguas do mundo. O indoeuropeo e as súas familias lingüísticas.

- As linguas romances.

- Composición e derivación culta de orixe grega e latina.

- Latinismos, palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos.

- Principais regras de evolución fonética do latín ao galego e ao castelán.

- Léxico grecolatino na linguaxe común e na científica e técnica.

- Presenza das linguas clásicas nas linguas modernas.

- Xéneros literarios grecolatinos: autores e obras principais.

- Fórmulas básicas de saúdo e presentación en latín e grego, e fraseoloxía básica do medio escolar.

-  Investigación sobre a perduración da civilización clásica na nosa cultura.
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5

Título da UDUD

Ocio e espectáculos en Grecia e Roma.

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 50
CA4.5 - Identificar as principais formas de lecer da
Antigüidade e comparalas coas actuais.

Identifica as principais formas de lecer da
Antigüidade e compáraas coas actuais.

TI 50

CA4.6 - Relacionar e establecer semellanzas e
diferenzas entre as manifestacións deportivas da
Grecia clásica e as actuais.

Establece semellanzas e diferenzas entre
as manifestacións deportivas da Grecia
clásica e as actuais.

CA6.1 - Recoñecer a presenza da civilización clásica
nas artes e na organización social e política.

Recoñece a presenza da civilización
clásica nas artes.

CA6.3 - Identificar os aspectos máis importantes da
historia de Grecia e Roma e a súa presenza no noso
país e recoñecer as pegadas da cultura romana en
diversos aspectos da civilización actual.

Recoñece os aspectos mais importantes
das pegadas da cultura grecolatina.

CA6.4 - Investigar sobre a perduración da civilización
clásica na contorna, utilizando as tecnoloxías da
información e da comunicación.

Investiga sobre a perduración da
civilización clásica na contorna, utilizando
as tecnoloxías da información e da
comunicación.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Os espectáculos públicos en Grecia e Roma.

- Presenza da civilización grecolatina nas artes e na organización social e política actual.

-  Investigación sobre a perduración da civilización clásica na nosa cultura.

6

Título da UDUD

Vida cotiá en Grecia e Roma.

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA4.3 - Describir a composición da familia e os
papeis asignados aos seus membros.

Describe a composición da familia en
Grecia e Roma.

CA4.4 - Coñecer os trazos máis salientables da vida
cotiá en Grecia e Roma.

Coñece os trazos máis salientables da
vida cotiá en Grecia e Roma.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 40

CA6.1 - Recoñecer a presenza da civilización clásica
nas artes e na organización social e política.

Recoñece a presenza da civilización
clásica nas artes.

CA6.3 - Identificar os aspectos máis importantes da
historia de Grecia e Roma e a súa presenza no noso
país e recoñecer as pegadas da cultura romana en
diversos aspectos da civilización actual.

Recoñece as pegadas da cultura
grecorromana en diversos aspectos da
civilización actual.

CA6.4 - Investigar sobre a perduración da civilización
clásica na contorna, utilizando as tecnoloxías da
información e da comunicación.

Investiga sobre a perduración da
civilización clásica na contorna, utilizando
as tecnoloxías da información e da
comunicación.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- A familia en Grecia e Roma. Roles dos seus membros; situación da muller.

- Vida cotiá en Grecia e Roma: vivenda, hixiene, alimentación, vestimenta e traballo.

- Presenza da civilización grecolatina nas artes e na organización social e política actual.

-  Investigación sobre a perduración da civilización clásica na nosa cultura.

7

Título da UDUD

Relixión e Mitoloxía grega e romana. Pervivencia na arte e na literatura occidental.

Duración

39

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 80

CA2.1 - Identificar os principais deuses e deusas da
mitoloxía grecolatina.

 Identifica os principais deuses e deusas
da mitoloxía grecolatina.

CA2.2 - Recoñecer os mitos e os heroes grecolatinos
e establecer semellanzas e diferenzas cos mitos e os
heroes doutras culturas e os actuais. Orixes e
funcións.

Recoñece os mitos e os heroes
grecolatinos.

CA3.1 - Distinguir as características fundamentais da
arte clásica e relacionar manifestacións artísticas
actuais cos seus modelos clásicos.

Distingue as características fundamentais
da arte clásica.

CA3.2 - Identificar as características máis
salientables da arquitectura grecorromana en
relación cos edificios máis singulares.

 Identifica as características máis
salientables da arquitectura
grecorromana.

CA3.3 - Recoñecer as manifestacións escultóricas da
arte grega e romana ao longo da Antigüidade e
identificar a súa temática en obras representativas.

Recoñece as manifestacións escultóricas
da arte grega e romana.

CA6.2 - Coñecer a perduración da mitoloxía e os
temas lendarios nas manifestacións artísticas
actuais.

Coñece a perduración da mitoloxía e os
temas lendarios nas manifestacións
artísticas.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 20

CA2.3 - Comparar as características da relixiosidade
e da relixión grega coas actuais.

Compara as características da relixión
grega coas  actuais.

CA2.4 - Describir os fundamentos da relixiosidade
romana e distinguir a relixión oficial das
manifestacións do culto privado.

Describe as características da relixión
romana e distingue entre os cultos oficiais
e os privados.

CA3.4 - Diferenciar as creacións urbanísticas
romanas das outras épocas, así como a súa rede
viaria, facendo fincapé no contorno do alumnado.

Diferencia as creacións urbanísticas
romanas das outras épocas, así como a
súa rede viaria.

CA3.5 - Saber localizar os principais monumentos
clásicos do patrimonio español e europeo.

Sabe localizar os principais monumentos
clásicos do patrimonio español e europeo.

CA6.1 - Recoñecer a presenza da civilización clásica
nas artes e na organización social e política.

Recoñece a presenza da civilización
clásica nas artes.

CA6.4 - Investigar sobre a perduración da civilización
clásica na contorna, utilizando as tecnoloxías da
información e da comunicación.

Investiga sobre a perduración da
civilización clásica na contorna, utilizando
as tecnoloxías da información e da
comunicación.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Cosmogonía. Teogonía. O panteón grego e romano.

- Mitos grecolatinos. Orixes e funcións. Os heroes e heroínas. Perduración da mitoloxía nas manifestacións artísticas,
literarias e na publicidade.

- Relixión grega: cultos, santuarios e oráculos.

- Relixión romana: culto público e privado.

- Fundamentos e etapas da arte clásica.

- Arquitectura en Grecia e Roma: tipos de edificios e ordes arquitectónicas.

- Escultura en Grecia e Roma: etapas, estilos e temáticas.

- Enxeñería romana: obras públicas e urbanismo. Vías romanas.

- Herdanza clásica no patrimonio artístico en Europa en xeral e en Galicia en concreto.

- Presenza da civilización grecolatina nas artes e na organización social e política actual.

- Mitoloxía e temas lendarios nas manifestacións artísticas actuais.

-  Investigación sobre a perduración da civilización clásica na nosa cultura.
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4.1. Concrecións metodolóxicas

Cultura Clásica plantéase como unha asignatura multidisciplinar, onde os temas serán abordados de

maneiras distintas e tamén buscarase a diversidade en canto ás actividades.

Non hai libro de texto asignado. Os temas das UD están na Aula Virtual, e serán vistos por medio de fotocopias que se
entregarán en clase ao alumnado, apuntes e exercicios interactivos creados polo departamento de Grego.

O caderno, as fotocopias e a aula virtual son as principais ferramentas de estudo do alumno.

Seguiráse non posíbel a "didáctica do xogo", é dicir, se buscará a forma, acorde coas actividades

prantexadas,  de praticar  os  contidos  teóricos  en forma de xogos ou actividades audiovisuais  que motiven ao
alumnado, primando lembrar o seu interese como porta á adquisición de novos coñecementos e profundización nos
mesmos.

A materia conta con tres horas semanais. Unha desas horas empregarase para o bloque de Mitoloxía que será
desenvolvido ao longo dos tres trimestres. O alumnado, co asesoramento da profesora, fará na aula un traballo de
investigación sobre un deus olímpico e un heroe con vistas á elaboración dunha presentación audiovisual, que será
exposta por eles progresivamente en clase. Este bloque de mitoloxía terá sempre unha vinculación importante coa
arte. As outras dúas horas semanais estarán dedicadas aos outros bloques: xeografía e historia,  lingua, ocio e
espectáculos e vida cotiá.

A  historia  de  Grecia  e  Roma  será  vista  a  partir  dun  cuestionario,  no  que  as  preguntas  aparecen  ordenadas
cronolóxicamente,  e  de  traballos  de  investigación  levados  a  cabo  polos  alumnos  sobre  os  personaxes  mais
destacados do mundo grecorromano. Estes traballos serán expostos en clase diacrónicamente.

O ocio e os espectáculos e a vida cotiá son aspectos da civilización grecorromana que se adaptan perfectamente á
experimentación práctica por parte do alumnado. O teatro, os xogos olímpicos, as loitas de gladiadores, a vestimenta,
a escritura, a comida, os banquetes, a cidade, son temas axeitados para estudar en relación co cine e para ser
levados á práctica vestíndose de grego ou de gladiador, interpretando un trozo dalgunha traxedia grega ou comedia
romana, ou mesmo indo á escola como se foran nenos gregos ou romanos.

Este  curso  daremos prioridade ao tema da CIDADE,  xa  que participaremos con varias  actuacións  na SEMANA
CULTURAL do centro.

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Curso na Aula Virtual (AV)

Blog de aula

Unidades didácticas

Fotocopias

Apuntes

Caderno

Exercicios interactivos
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Material audiovisual

Webgrafía

Obras literarias, libros informativos, dicionarios temáticos e vídeos.

Ferramentas para a comunicación

Xogos

Non hai  un libro de texto adxudicado a esta materia, pero existe un curso específico de Cultura Clásica na AV,  coa
información necesaria e os contidos das unidades didácticas. En concreto, neste curso o alumnado atopará:

-un diario de clase, no que se recolle semanalmente toda a información: exercicios, contidos, repaso ou reforzo de
determinados temas, enlaces ás lecturas, etc., así como as tarefas encomendadas, coa finalidade de que ningún
alumno poida quedar retrasado por non vir a clase.

-os horarios de exames

-os contidos dos exames

-a información e contidos das UD.

-as actividades de reforzo

O departamento de Grego tamén pon a disposición do alumnado un blog de aula (aladas palabras) no que poderá
atopar mais información sobre os diversos temas da materia, que lle será útil  para desenvolver os exercicios e
traballos propostos.

Ademais a profesora entregará ao alumnado fotocopias cos contidos das UD e outros complementarios.

O alumnado deberá tamén coller apuntes en clase de aquela información que o profesor transmita, como medio de
practicar a comprensión oral e o desenvolvemento da escritura.

O alumnado deberá ter follas e un caderno de fundas para  clasificar e ordenar por temas as fotocopias e os apuntes.

No curso de Cultura Clásica da AV hai exercicios interactivos para practicar os distintos temas, así como diverso
material audiovisual. Existe tamén unha ampla webgrafía sobre o mundo clásico para axudar ao alumnado a elaborar
os seus traballos de investigación.

O departamento aporta obras literarias clásicas traducidas, dicionarios temáticos, monografías, vídeos e DVDs sobre
o mundo clásico.

Utilizaremos como recursos de comunicación co alumnado, pero tamén como recurso didáctico en caso de docencia
online por motivos de saúde, as mensaxes da AV, a plataforma Webex ou Classroom (só en caso de ensino telemático
por motivos xustificados de saúde), o correo electrónico, o teléfono, o Whatsapp, etc.

Usaremos ferramentas didácticas como Kahoot, Ardora, Hot Potatoes, etc, para practicar de maneira mais lúdica
determinados conceptos lingüísticos ou culturais.
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5.1. Procedemento para a avaliación inicial

Dado que nesta materia non se necesitan coñecementos previos ao ser o primeiro ano que a estudan e, polo tanto,
se comeza desde cero, non hai unha proba específica de avaliación inicial.

De todas formas, e con vistas á dita avaliación, a profesora dedicará os primeiros días a exercicios de lecturas en voz
alta e algún exercicio de escritura para comprobar deficiencias ou desaxustes concretos na competencia de lecto-
escritura. Esta información será necesaria á hora de fixar uns contidos mínimos e determinar as actividades de
reforzo.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

12

UD 2

12

UD 3

12

UD 4

12

UD 5

10

UD 6

10

UD 7

32

Total

100

Proba
escrita 60 60 75 65 50 60 80 68

Táboa de
indicadores 40 40 25 35 50 40 20 32

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

    -Localizar nun mapa os lugares mais relevantes da civilización grega e romana.

- Describir os marcos xeográficos en que se desenvolven as civilizacións grega e romana ao longo da súa historia e
identificar aquel episodio, personaxe ou obra de arte mais destacado de cada lugar estudado.

- Identificar, describir e explicar o marco histórico en que se desenvolven as civilizacións grega e romana.

-  Coñecer  as principais  características de cada período da historia  de Grecia e Roma,  e saber  situar  nun eixe
cronolóxico personaxes e feitos históricos.

- Coñecer as características fundamentais da romanización de Hispania e Gallaecia.

- Coñecer os principais deuses da mitoloxía grecolatina.

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

- Coñecer e comparar as características da relixiosidade e da relixión grega coas actuais.

- Explicar os fundamentos da relixiosidade romana e distinguir a relixión oficial das manifestacións do culto privado.

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

- Coñecer a orixe do alfabeto e distinguir os tipos de alfabetos usados na actualidade.

-Recoñecer a presenza de elementos dos alfabetos grego e latino nos alfabetos actuais.

Criterios de cualificación:
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- Coñecer a orixe común das linguas indoeuropeas.

- Identificar as linguas europeas romances e non romances, e localizalas nun mapa.

- Identificar a orixe grecolatina do léxico das linguas de España e doutras linguas modernas.

- Distinguir e identificar latinismos, cultismos, semicultismos e termos patrimoniais.

- Facer evolucións desde o latín ao galego e ao castelán, tendo en conta os fenómenos fonéticos.

- Coñecer e utilizar con propiedade terminoloxía científico-técnica de orixe grecolatina.

- Constatar o influxo das linguas clásicas en linguas non derivadas delas.

- Coñecer as principais características dos xéneros literarios grecolatinos e a súa influencia na literatura posterior.

- Coñecer os fitos esenciais das literaturas grega e latina como base literaria da cultura europea e occidental.

- Coñecer as características das principais formas de organización política presentes no mundo clásico, e establecer
semellanzas e diferenzas entre elas.

- Coñecer as características e a evolución das clases sociais en Grecia e Roma.

- Coñecer a composición da familia e os papeis asignados aos seus membros.

- Coñecer os trazos máis salientables da vida cotiá en Grecia e Roma.

- Identificar as principais formas de lecer da antigüidade.

- Relacionar e establecer semellanzas e diferenzas entre as manifestacións deportivas da Grecia Clásica e as actuais.

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

-  Identificar  as  características  máis  salientables  da  arquitectura  grecorromana en  relación  cos  edificios  máis
singulares.

-  Coñecer  as  manifestacións escultóricas  da arte  grega e romana ao longo da Antigüidade e identificar  a  súa
temática.

- Coñecer as creacións urbanísticas romanas, así como a súa rede viaria.

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

- Recoñecer a presenza da civilización clásica nas artes e na organización social e política.

- Coñecer a pervivencia da mitoloxía e os temas lendarios nas manifestacións artísticas actuais.

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

- Realizar traballos de investigación sobre a pervivencia da civilización clásica na contorna, utilizando as tecnoloxías
da información e a comunicación.

Criterios de recuperación:

    .Localizar nun mapa os lugares mais relevantes da civilización grega e romana.

.Coñecer as principais características de cada período da historia de Grecia e Roma
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.Coñecer as características fundamentais da romanización de Hispania e Gallaecia.

.Coñecer os principais deuses da mitoloxía grecolatina.

. Facer unha presentación audiovisual sobre un deus olímpico ou heroe.

.Coñecer o alfabeto grego

.Identificar as linguas europeas romances e non romances

.Distinguir e identificar latinismos, cultismos, e termos patrimoniais.

.Facer evolucións sinxelas desde o latín ao galego e ao castelán.

.Coñecer e utilizar os principais helenismos da linguaxe científica e técnica.

.Coñecer os trazos máis salientables da vida cotiá en Grecia e Roma.

.Identificar as principais formas de lecer da antigüidade: teatro, xogos olímpicos, ludi romani no anfiteatro e no circo.

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

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

Para axudar ao alumno que non superou unha parte e que debe ir  evolucionando e levando a materia ao día,
levaranse a cabo dúas probas específicas por avaliación. Desta maneira se un alumno non supera a primeira proba
pode ter a opción de poñerse ao día, realizando as actividades de reforzo que están na aula virtual, e recuperar esa
parte. Se aínda así non a supera, terá que responder a preguntas desa parte non superada na segunda proba escrita.

Cálculo da nota:

As probas específicas terán un valor máximo do 68% da nota da avaliación, reservando un 16% para o traballo diario
e o 16% restante para as tarefas puntuais. En xuño haberá que presentar un traballo coa historia e a pervivencia na
arte dun deus ou heroe mitolóxico.

5.3. Procedemento de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes

Os alumnos que deixaran pendente esta materia en 3º de ESO terán que ir facendo os exercicios  da aula virtual que
se lles vaian encomendando, levando a cabo a profesora un seguimento deles e tendo como contacto a mesma aula
virtual, o correo electrónico e os recreos que se estipulen con eles a principio de curso. Terán dous exames, un en
xaneiro, no que entrarán os contidos mínimos das UD 1, 2 , 3 e 7, e outro no mes de abril/maio, no que entrarán os
contidos mínimos das UD 4-5-6 e 7.

Terán que presentar en maio o traballo do deus ou heroe elixido.

O cómputo da nota será un 50% as probas escritas e un 50% as tarefas encomendadas.

19/11/2022 12:32:34 Páxina 23de19

Bo
rr
ad
or



6. Medidas de atención á diversidade

En relación ás medidas de atención á diversidade, a materia de Cultura Clásica en 3º de ESO é optativa, polo que
adoita ser escollida por aqueles alumnos que amosan un interese pola cultura gregorromana; ademais comézase
desde cero, o que facilita a incorporación á mesma de todos os alumnos desde o principio.

Todo isto facilita a adopción de reforzos puntuais a través do curso desta materia na Aula Virtual.

Malia estas circunstancias, ás veces hai alumnos con problemas de dislexias ou disgrafías aos que hai que dar mais
tempo nos exercicios escritos ou nas lecturas.

De calquera forma, se se observan retrasos significativos no progreso da materia, os alumnos dispoñen dun  curso de
Cultura Clásica na Aula Virtual  que se pode usar  para reforzar  as  cuestións vistas con enlaces interesantes e
exercicios interactivos complementarios.

Quero destacar que estes últimos anos está aumentando o número de alumnado procedente doutros continentes e
culturas. Ante o descoñecemento que este alumnado ten do continente europeo e das culturas grega e romana, este
departamento tivo que engadir un tema introductorio sobre o continente europeo e, especificamente, sobre o Mar
mediterráneo, dedicando algunhas clases a ver a situación xeográfica de Europa, o mar Mediterráneo, e a situación
da península  ibérica  e  de España;  tamén sobre  as  linguas  que se  falan en España,  facendo fincapé naquelas
comunidades nas que hai bilingüismo, e explicando en concreto a lei de obrigatoriedade do galego no ensino.

O alumnado que non fala español adoita ser atendido polo departamento de orientación ou, se fala francés,  é
derivado á materia de francés.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7

ET.1 - Educación para a
convivencia e a paz X X

ET.2 - Educación para a
igualdade de oportunidades X X X X

ET.3 - Educación para a
cidadanía X X X X

ET.4 - Educación sexual X X X X

ET.5 - Educación para a
igualdade entre a muller e o
home

X X X X X X X

ET.6 - Respecto polos restos
arqueolóxicos e artísticos X X X X X

ET.7 - Educación para a
saúde X X

Observacións:
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 Os temas transversais  deben impregnar a actividade docente, xa que se refiren a problemas e preocupacións
fundamentais da sociedade. Por este motivo:
-Leranse textos que analicen as aportacións de personaxes históricos de calquera ámbito do mundo clásico en
prol da convivencia e da paz.
-Realizaranse coloquios sobre se algunhas actitudes discriminatorias daqueles tempos sobreviven na actualidade
e mostrarase un compromiso persoal para respectar os dereitos das persoas.
-Valoraranse os elementos sociais,  culturais e políticos da antigüidade  grecorromana ,  sabendo extraer o
positivo e  trasladándoo ao presente.  A crítica da sociedade antiga permite unha mellor  educación para a
democracia.
-Proporanse actividades relacionadas co recoñecemento en textos clásicos e actuais de situacións nas que se
produza calquera tipo de discriminación por razón de sexo, a fin de aportar posibles solucións para evitar a
discriminación;  alcanzarase  o  compromiso  de  evitar,  en  calquera  situación  comunicativa  ou  nacida  da
convivencia, formas, termos e expresións que denoten discriminación.
-Fomentarase o diálogo como forma de solucionar as diferenzas, mediante a análise de problemas históricos de
enfrontamentos ocorridos en Grecia e Roma.
-Comentaranse aqueles elementos e costumes da sociedade grega e romana que se consideran socialmente
útiles ou criticaranse aqueles outros que evidencian comportamentos e ideas lesivas para a sociedade ou o
individuo.
-Despertarase  o  interese  pola  cultura  que  desenvolveron  gregos  e  romanos,  analizando  as  diferenzas  e
semellanzas con outras culturas, desenvolvendo así actitudes de respecto por outros pobos.
-Ao  mesmo  tempo  que  se  pretende  que  o  alumno  recoñeza  e  identifique  restos  arqueolóxicos  clásicos,
promoverase o mantemento dun compromiso persoal para lograr a conservación de toda pegada no contorno
natural, sabendo aprezar os avances tecnolóxicos e o respecto das antigas civilizacións pola natureza.

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

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, visitar o Castro de Viladonga ou visitar Santa Eulalia de
Bóveda

Saída cultural á cidade de Lugo

Dentro do plan lector do centro, a biblioteca organiza todos
os anos unha semana cultural cun tema interdisciplinar. O de
este curso será A CIDADE.

Semana cultural

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Existe coherencia entre os obxectivos de aprendizaxe e os contidos e actividades?

Os obxectivos de aprendizaxe son fácilmente avaliables e se relacionan con criterios concretos?

Son axeitados os contidos ao nivel do alumnado?

Responden os contidos a conceptos, procedementos e actitudes?

As actividades foron secuenciadas en orde a súa significatividade?

Contribúen as actividades a consolidar e interiorizar os contidos?
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Contémplase a diversidade mediante actividades de reforzo e ampliación??

As actividades son variadas, motivadoras e funcionais?

Foi axeitada a distribución das unidades por avaliacións?

 Os tempos para as actividades foron adecuados

A avaliación da práctica docente favorece os procedementos de análise, reflexión e debate arredor da realidade

educativa do centro sobre os seguintes aspectos:

-A xestión axeitada do tempo para a planificación do proceso de ensino-aprendizaxe na aula.

-A concreción do currículo, a súa adaptación ao contexto e á organización efectiva dos contidos, actividades e

obxectivos propostos.

-A avaliación dos resultados obtidos polo alumnado e a adopción das medidas de mellora adaptadas ás súas

necesidades de aprendizaxe.

-A inclusión e atención á diversidade como resposta educativa á totalidade do alumnado para promover a

consecución do éxito escolar.

-A construción dun clima de empatía, confianza e convivencia harmónica na aula

Descrición:

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

A programación didáctica da materia de Cultura Clásica estará a disposición da comunidade educativa do centro na
páxina web.

A programación didáctica será obxecto de seguimento e avaliación a través da aplicación PROENS e poderá sufrir as
modificacións precisas para adaptarse ás necesidades educativas do alumnado, en beneficio da correcta evolución do
proceso de ensino-aprendizaxe e da consecución dos obxectivos establecidos. Ditas modificacións, debidamente
xustificadas, figurarán na memoria final da materia.

A avaliación da programación realizarase a través dos seguintes indicadores de logro:

1. Adecuación do deseño das UD cos elementos recollidos no currículo.

2. Adecuación da secuenciación prevista co desenvolvemento da PD.

3. Adecuación dos criterios de avaliación aos obxectivos propostos.

4. Adecuación das actividades á metodoloxía didáctica programada.

5. Adecuación dos procedementos e instrumentos de avaliación aos criterios de avaliación indicados.

6. Adecuación do grao mínimo establecido para cada UD.

7. Adecuación dos recursos e materiais didácticos á adquisición dos contidos e obxectivos.

8. Organización axeitada dos espazos e tempos destinados á realización das actividades previstas.
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9.Adecuación das actividades de reforzo, ampliación e recuperación ás características e necesidades do alumnado.

10.Coordinación con outros departamentos.

11.Revisión ao longo do curso da PD e inclusión das modificacións realizadas.

12.Adaptación da programación ao contexto educativo do centro.

13.Adecuación dos mecanismos de información ás familias.

14.Contribución da PD aos diversos plans do centro.

1: nunca; 2: poucas veces; 3: casi sempre; 4: sempre

9. Outros apartados
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