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 1.- INTRODUCIÓN E CONTEXTULIZACIÓN

 COMPOSICIÓN DO DEPARTAMENTO

O departamento de Linguas Clásicas está integrado por M. Xosefa Sixto
Vilasánchez, xefa de departamento, que impartirá clases de Cultura Clásica en
3º ESO,  Latín en 4º da ESO  e Latín e Grego en 2º de BAC. Completa o seu
horario coas materias de Cinema e Literatura en 1º de BAC, Oratoria en 2º de
BAC. e reforzos educativos na ESO.

 HORARIO DA XEFATUR  A DE DEPARTAMENTO  

A hora semanal destinada á Xefatura do Departamento para planificar as
actividades do mesmo será os venres  de 10:30 a 11:20

 CONTEXTUALIZACIÓN

   O centro está situado no barrio ferrolán de Caranza. O nivel socio-
cultural do alumnado de ESO é medio-baixo, con pouco interese e  implicación
das familias nos estudos dos alumnos. Ademais, o seu nivel económico pódese
cualificar de baixo ou moi baixo, circunstancias que inflúen negativamente no
proceso  de  aprendizaxe  e  se  detectan  máis  frecuentemente  nos  cursos
inferiores, sen que desaparezan nos cursos máis altos.

  
2.  CONTRIBUCIÓN  AO  DESENVOLVEMENTO  DAS  COMPETENCIAS
CLAVE.

O Decreto 86/2015 establece as seguintes competencias clave do currículo:
• Comunicación lingüística (CCL)
• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

(CMCCT)
• Competencia dixital (CD)
• Aprender a aprender (CAA)
• Competencias sociais e cívicas (CSC)
• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)

      .     Conciencia e expresións culturais (CCEC)

2.1.  RELACIÓN  DOS  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE   AVALIABLES  DE
CULTURA  CLÁSICA  DE  3º  ESO  QUE  FORMAN  PARTE  DOS  PERFÍS
COMPETENCIAIS.

No devandito decreto  os contidos aparecen agrupados nos seguintes bloques:

• B1. Xeografía
• B2. Historia
• B3. Mitoloxía
• B4. Arte
• B5. Sociedade e vida cotiá
• B6. Lingua e literatura
• B7 Pervivencia na actualidade
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Para cada bloque, establece diferentes criterios de avaliación e cada criterio ten os
seus estándares de aprendizaxe, cuxa abreviatura é CC Bloque Nº de bloque Nº de
criterio de avaliación Nº Estándar dentro do criterio.

BLOQUE ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE
C

CL

C
M
C
C
T

C
D

C
AA

C
S
C

C
S
I
E
E

C
C
E
C

B1: Xeografía

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.

x

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.

x x x

B2: Historia

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.

x x x x

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

x x x x

CCB2.2.2. Explica o proceso de transición que se produce entre as
etapas da historia de Greza e Roma, describindo as circunstancias que 
interveñen no paso de unhas a outras.

x x x

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

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

con outras civilizacións

x x x

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

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. x x x x

B3: Mitoloxía

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

x x x

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

CCB3.2.2. Sinala semellanzas e diferenzas entre os mitos da 
antigüidade

x x x x
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C
S
I
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C
C
E
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clásica e os pertencentes a outras culturas, comparando o seu 
tratamento na literatura ou na tradición relixiosa.

CCB3.2.3. Recoñece e ilustra con exemplos o mantemento do 
mítico e
da figura do heroe na nosa cultura,analizando a influencia da tradición
clásica neste fenómeno e sinalando as principais semellanzas e 
diferenzas que se observan entre ambos os tratamentos, asociándoas a 
outros trazos culturais propios de cada época.

x x x x

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

x x

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

x x x

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

B4: Arte

CCB4.1.1. Recoñece os trazos básicos da arte clásica nas 
manifestacións

artísticas antigas e actuais
x x

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

x x x

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

x x x

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

x x x

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

x x x x

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.

x x x x

B5: Sociedade
e vida cotiá

Manexa esCCB5.1.1. Nomea os principais sistemas políticos da 
antigüidade clásica e describe, dentro de cada un, a forma de 
distribución e o exercicio do poder, as institucións, o papel que estas 
desempeñan e os

mecanismos de participación política

x x

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

x x x

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

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

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

CCB5.4.2. Identifica e describe formas de traballo e relaciónaas cos
coñecementos científicos e técnicos da época, e explica a súa influencia
no progreso da cultura occidental.

x x x x

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

x x x x

CCB5.6.1. Explica a orixe e a natureza dos Xogos Olímpicos, 
comparándoos e destacando a súa importancia
con respecto a outras festividades deste tipo existentes na época,
e comenta o seu mantemento no mundo moderno, establecendo 
semellanzas
e diferenzas entre os valores culturais aos que se asocian en cada caso.

x x x x

B6: Lingua e 
literatura

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

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

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

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

x x x

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

x x

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

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

x x

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

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

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

x x

CCB6.8.1. Explica os procesos de evolución dalgúns termos desde 
o

x x
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étimo latino ata os seus respectivos derivados nas linguas romances,
describindo algúns dos fenómenos fonéticos producidos e ilustrándoos
con outros exemplos

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

x x

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

x x

CCB6.10.1. Demostra o influxo do latín e o grego sobre as linguas 
modernas servíndose de exemplos para ilustrar o mantemento nestas de
elementos léxicos morfolóxicos e sintácticos herdados das primeiras

x x

CCB6.11.1. Describe as características esenciais dos xéneros 
literarios
grecolatinos e recoñece a súa influencia na literatura posterior

x x x

CCB6.12.1. Nomea aos autores máis representativos da literatura
grecolatina, encádraos no seu período histórico e cita as súas obras
máis coñecidas

x x

 B7 Pervivencia
na actualidade

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

x x

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

x x

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.

x x

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

x x

2.1. RELACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  AVALIABLES DE LATÍN
DE 4ºESO QUE FORMAN PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS.

No devandito decreto  os contidos aparecen agrupados nos seguintes bloques:

• B1. O latín, orixe das linguas romances
• B2. Sistema da lingua latina:elementos básicos
• B3. Morfoloxía
• B4. Sintaxe
• B5. Roma: historia, cultura e civilización
• B6. Textos
• B7. Léxico
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Bloque 1. O
latín,  orixe
das  linguas
romances

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

x x x

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

x x x

LAB.1.3.1.  Identifica  as  linguas  que  se  falan  actualmente  en  Europa,
diferenciando  pola  súa  orixe  entre  indoeuropeas  e  non  indoeuropeas,
clasifica as primeiras en familias lingüísticas e delimita nun mapa as zonas
onde se utilizan.

x x x

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

x x x

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

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

Bloque  2.
Sistema  da
lingua
latina:
elementos
básicos

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

LAB2.2.1.  Explica  a  orixe  do  alfabeto  de  diferentes  linguas  partindo  do
abecedario  latino,  sinala  as  principais  adaptacións  que  se  producen  en
cada unha delas, recoñece os tipos de alfabetos usados actualmente en
Europa e relaciona cada un coas linguas que os empregan.

x x

AB2.3.1.  Le  en  voz  alta  textos  latinos  de  certa  extensión  coa  pronuncia
correcta. x

Bloque  3.
Morfoloxía

LAB3.1.1.  Descompón  palabras  nos  seus  formantes,  sinalando  e
diferenciando lexemas e morfemas,  e servíndose destes para  identificar
desinencias e explicar o concepto de flexión e paradigma.

x x

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

LAB3.3.1. Define o concepto de declinación e conxugación. x x

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

x x

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

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

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

x x

LAB3.6.1.  Identifica  correctamente  as  principais  formas derivadas  de  cada
tema  verbal  latino:  en  voz  activa  o  modo  indicativo,  tanto  do  tema  de
presente  como  do  tema  de  perfecto;  en  pasiva,  o  presente,  o  pretérito
imperfecto, o futuro imperfecto e o pretérito perfecto de indicativo.

x x

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

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

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

Bloque  4.
Sintaxe

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

x x

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

x x

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

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

LAB4.4.1. Compara e clasifica tipos de oracións simples, e identifica as súas
características. x x

LAB4.5.1.  Compara e clasifica tipos de oracións compostas,  e diferénciaas
das oracións simples. x x

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

x

Bloque  5.
Roma:
historia,
cultura  e
civilización

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

LAB5.1.2. Sabe enmarcar determinados feitos históricos no período histórico
correspondente. x x x

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

LAB5.1.4. Describe algúns dos principais fitos históricos da civilización latina,
e explica a grandes liñas as circunstancias en que teñen lugar e as súas

x x x
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principais consecuencias.

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

LAB5.2.2.  Describe  a  organización  da  sociedade  romana  e  explica  as
características das clases sociais e os papeis asignados a cada unha delas,
en comparación cos actuais.

x x x x

LAB5.3.1.  Identifica  e  explica  os  papeis  que desempeña dentro  da familia
cada  un  dos  seus  membros,  e  analiza  a  través  deles  os  estereotipos
culturais da época en comparación cos actuais.

x x x

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

x x

LAB5.5.1.  Recoñece e ilustra con exemplos o mantemento do mítico e da
figura do heroe na nosa cultura,  e sinala as semellanzas e as principais
diferenzas que se observan entre ambos os tratamentos.

x x x

LAB5.6.1. Distingue e describe o modo de vida en Roma no ámbito privado,
analizando os tipos de vivenda, alimentación, vestimenta e coidado persoal
e contrástaos cos da actualidade.

x x x x x

LAB5.7.1.  Describe  as  características  dos  tipos  de  espectáculos  públicos
celebrados no teatro, no circo e no anfiteatro, valora o seu mantemento no
mundo  actual  e  sitúa  nun  mapa  os  teatros,  os  circos  e  os  anfiteatros
conservados máis importantes

x x x x x

Bloque  6.
Textos

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

x x

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

x x

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

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

x x

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

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

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

Bloque  7.
Léxico

LAB7.1.1. Deduce o significado de termos latinos non estudados, partindo do
contexto ou de palabras da lingua propia. x x
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LAB7.1.2. Identifica e explica as palabras transparentes e de maior frecuencia. x x

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

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

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

x x x x

◦ 2.2. RELACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  AVALIABLES  
DE  LATÍN  DE  1º  BACH  QUE  FORMAN  PARTE  DOS  PERFÍS
COMPETENCIAIS.

O Decreto 86/2015  agrupa os temas de Latín I nos seguintes bloques:

B1. O latín orixe das linguas romances
B2. Sistema da lingua latina, elementos básicos
B3. Morfoloxía
B4. Sintaxe
B5.Roma: historia,cultura,arte,civilización
B6 Textos
B7 Léxico

Para cada bloque, establece diferentes criterios de avaliación e cada criterio ten os
seus estándares de aprendizaxe, cuxa abreviatura é LA1 Bloque Nº de bloque Nº de
criterio de avaliación Nº Estándar dentro do criterio.

BLOQUE ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE
C
CL

C
M
C
C
T

C
D

C
AA

C
S
C

C
S
I
E
E

C
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E
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B1,O latín
orixe das
linguas

romances

LA1B1.1.1. Localiza nun mapa o marco xeográfico da lingua latina

e a súa expansión, delimitándoos seus ámbitos de influencia e
colocando con precisión puntos xeográficos, cidades ou restos
arqueolóxicos coñecidos pola súa relevancia histórica.

x x x

LA1B1.2.1. Define o indoeuropeo e recoñece as linguas indoeuropeas

e as súas familias, e delimita nun mapa a zona de orixe e as zonas de 
expansión.

x x

LA1B1.3.1.  Identifica as linguas  que se falan actualmente  en Europa,
diferenciando pola súa orixe entre indoeuropeas e non indoeuropeas,clasifica
as primeiras en familias lingüísticas e delimitan un mapa as zonas onde se
utilizan.

x x
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LA1B1.4.1. Identifica as linguas que se falan en España, diferenciando

pola súa orixe romances e non romances, localiza nun mapa as zonas onde 
se utilizan, delimita o marco xeográfico das linguas romances faladas no 
mundo e recoñece as súas características

LA1B1.5.1. Distingue e delimita as etapas do latín, recoñece e distingue a
partir do étimo latino cultismos, semicultismos e termos patrimoniais, e explica
as evolucións que se producen nun caso e no outro.

x x

LA1B1.5.2. Coñece exemplos de termos latinos que deron orixe tanto a
unha palabra patrimonial como a un cultismo, e sinala as diferenzas de uso e
significado entre ambos.

x

LA1B1.5.3. Demostra a presenza do latín no século XXI en campos

como a ciencia, a cultura, a publicidade,os medios de comunicación,Internet e
as redes sociais

x x x

LA1B1.6.1. Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao

castelán, aplicando as regras fonéticas de evolución, e recoñece palabras da 
súa lingua que sufriron procesos de evolución semántica

x x

B2-Sistema
da lingua

latina,
elementos

básicos

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

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

LAT1B2.3.1.  Explica  a  orixe  do  alfabeto  de diferentes  linguas  partindo do
alfabeto  latino,  así  como  a  súa  evolución,  sinala  as  adaptacións  que  se
producen en cada unha e recoñece os tipos de alfabeto usados actualmente
en Europa, en relación coas linguas que os empregan.

x x x

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

x

B3-
Morfoloxía

LA1B3.1.1.  Descompón  palabras  nos  seus  formantes,  sinalando  e
diferenciando  lexemas  e  morfemas,e  servíndose  destes  para  identificar
desinencias e explicar

o concepto de flexión e paradigma

x x

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

LA1B3.3.1.  Declina  e/ou  conxuga  correctamente  palabras  propostas
segundo  a  súa  categoría,  explicando  e  ilustrando  con  exemplos  as
características que diferencian os conceptos de declinación e conxugación

x x x

LA1B3.4.1. Enuncia e declina correctamente substantivos, adxectivos

e pronomes en latín, distinguíndoos a partir do seu enunciado e 
clasificándoos segundo a súa categoría e a súa declinación.

x

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

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

x x

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

x

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

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

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

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

x x

LA1B3.8.1. Traduce correctamente  ao galego e ao castelán formas verbais
latinas, e compara os tempos e os modos verbais presentes no latín cos do
galego e os do castelán.

x x

B4 sintaxe

LA1B4.1.1.  Analiza  morfoloxicamente sintacticamente  frases  e  textos  de
dificultade  graduada,identificando  correctamente  as  categorías  gramaticais
presentes nas palabras con flexión e explicando as funcións que realizan na
oración

x x

LA1B4.2.1. Enumera correctamente os nomes dos casos que existen na
flexión  nominal  e  pronominal  latina,  explica  as  súas  funcións  dentro  da
oración e ilustra con exemplos a forma axeitada de traducilos

x x

LA1B4.3.1. Recoñece nos textos as regras e a concordancia latina,

e redacta en lingua latina pequenas frases, onde practica o seu uso.
x

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

LA1B4.5.1.  Distingue  as  oracións  simples  das  compostas  e,  dentro
destas últimas, as coordinadas das subordinadas, os seus tipos e os nexos
que as caracterizan, e sinala exemplos que expliquen en cada caso as súas
características.

x x

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

x x

LA1B4.7.1. Recoñece, analiza e traduce correctamente as construcións

de infinitivo e participio máis frecuentes, en relación con construcións 
análogas noutras linguas que coñece

x

B5Roma
historia,

cultura, arte,
civilización

LA1B5.1.1.  Describe  o  marco  histórico  en  que  xorde  e  se  desenvolve  a
civilización  romana,sinala  períodos  dentro  del  e  identifica  en  cada  un  as
conexións máis importantes que presentan con outras civilizacións

x x x

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

x x x

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

x x

LA1B5.1.4. Pode elaborar eixes cronolóxicos nos que se representan

fitos históricos salientables,consultando diferentes fontes de información
x x

LA1B5.1.5.  Describe  os  principais  fitos  históricos  e  os  aspectos  máis
significativos da civilización latina, e analiza a súa influencian o devir histórico
posterior

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

LA1B5.2.2.  Enumera,  explica  e  ilustra  con  exemplos  os  aspectos
fundamentais que caracterizan o proceso da romanización de Hispania e da
Gallaecia, e sinala a súa influencia na historia posterior.

x x x

LA1B5.3.1. Identifica e sinala nun  mapa os restos arqueolóxicos máis
salientables  da  romanización  de  Hispania  e  da  Gallaecia,  e  descobre  e
relaciona as pezas arqueolóxicas romanas dos museos cos coñecementos
adquiridos.

x x x x

LA1B5.4.1. Describe os elementos

que caracterizan as sucesivas formas de organización do sistema político 
romano

LA1B5.4.2. Describe a organización e a evolución da sociedade romana,
explicando as características das clases sociais e os papeis asignados a cada
unha,

relacionando estes aspectos cos valores cívicos existentes na época e 
comparándoos cos actuais

x x x x

LA1B5.5.1.  Identifica  os  principais  deuses,  semideuses  e  heroes  da
mitoloxía  grecolatina,  sinalando  os  trazos  que  os  caracterizan,os  seus
atributos  e  o  ámbito  de  influencia,  explica  a  súa  xenealoxía  e  establece
relacións entre os deuses.

x x

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

LA1B5.6.1. Recoñece e ilustra con exemplos o mantemento do mítico e
da  figura  do  heroe  na  nosa  cultura,  analizando  a  influencia  da  tradición
clásica neste

fenómeno, sinalando as semellanzas e as principais diferenzas entre ambos 
tratamentos, e asociándoas a outros trazos culturais propios de cada época.

x x x x

LA1B5.6.2. Sinala semellanzas e  diferenzas entre os mitos e as lendas
da antigüidade clásica e os pertencentes a outras culturas, comparando o seu
tratamento na literatura ou na tradición relixiosa,e valorando a súa influenza

na arte e na literatura posterior a través de exemplos

x x x

LA1B5.7.1.  Distingue  a  relixión  oficial  de  Roma  dos  cultos  privados,
explicando  os  trazos  que  lles  son  propios,  e  describe  as  principais
características dos ritos funerarios romanos, distinguindo as semellanzas e as
diferenzas que presentan cos de hoxe en día.

x x x x

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

cronoloxía aproximada

x x

LA1B5.9.1.  Describe  as  características,  os  principais  elementos  e  a
función  das  grandes  obras  públicas  romanas,  explicando e  ilustrando con
exemplos a súa

importancia para o desenvolvemento do Imperio e a súa influencia en 
modelos urbanísticos posteriores.

x x

LA1B5.9.2. Localiza nun mapa os principais exemplos de edificacións

públicas romanas que forman parte do patrimonio español e europeo, 
identificando a partir de elementos concretos o seu estilo e a cronoloxía 
aproximada

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

x x

B6 Textos

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

tradución ou retroversión

x x

LA1B6.2.1. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender

textos de xeito global, relacionando estruturas latinas con outras equivalentes 
nas linguas que coñece

x x

LA1B6.3.1.  Utiliza  correctamente  o  dicionario,  analizando  e  valorando
correctamente a información gramatical incluída nos seus manuais e nas súas
entradas,  e  localiza  o  significado  de  palabras  que  entrañen  dificultade,
identificando entre varias acepcións o sentido máis axeitado para a tradución

do texto.

x x

LA1B6.4.1. Realiza comentarios

sobre os principais trazos dos textos seleccionados e sobre os aspectos 
culturais presentes neles, aplicando para iso os coñecementos adquiridos 
previamente
nesta ou noutras materias.

x x x

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

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

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

B7 Léxico

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

LA1B7.1.2.  Identifica  e  explica  as  palabras  transparentes  e  de  maior
frecuencia x x

LA1B7.2.1. Identifica e explica os principais prefixos e sufixos, analizando

o seu mantemento na propia lingua.
x x

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

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

LA1B7.4.2.  Relaciona  palabras  da  mesma  familia  etimolóxica  ou
semántica. x x x

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

x
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QUE FORMAN PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS.

O Decreto 86/2015  agrupa os temas de Grego I nos seguintes bloques:

Bloque 1. Lingua grega

Bloque 2. Sistema da lingua grega:elementos básicos

Bloque 3. Morfoloxía

Bloque 4. Sintaxe

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

Bloque 6. Textos

Bloque 7. Léxico

Para cada bloque, establece diferentes criterios de avaliación e cada criterio ten os
seus estándares de aprendizaxe, cuxa abreviatura é GR1 Bloque Nº de bloque Nº de
criterio de avaliación Nº Estándar dentro do criterio
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S
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C
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E
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B1.Lingua
grega

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

x x

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

x x

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

x x

GR1B1.3.1. Explica o concepto de familia lingüística x

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

x

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

x x

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

x

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

x

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

x

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

x x

B2. 
Sistema 
da lingua 
grega: 
elementos

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

x

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

x
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básicos GR1B2.2.2. Explica a orixe e a evolución dos sistemas de 
escritura de diferentes linguas, partindo do alfabeto grego, e 
sinala as adaptacións que se producen en cada unha delas.

x

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

x

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

x

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

x

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

x

B3.

Morfoloxía

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

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

x

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

x x

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

x

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

x

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

x

GR1B3.6.1. Declina e/ou conxuga correctamente palabras 
propostas segundo a súa categoría, e explica e ilustra con 
exemplos as características que diferencian os conceptos de 
conxugación e declinación.

x

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

x

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

x

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

x

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

x

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

x

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

x
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B4. 
Sintaxe

GR1B4.1.1. Analiza morfolóxica e sintacticamente frases e 
textos sinxelos identificando correctamente as categorías 
gramaticais ás que pertencen as diferentes palabras e 
explicando as funcións que realizan no contexto

x

GR1B4.2.1. Enumera correctamente os nomes dos casos que 
existen na flexión nominal grega, explica as súas funcións dentro
da oración e ilustra con exemplos a forma adecuada de 
traducilos

x

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

x

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

x

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

x

GR1B4.6.1. Compara e clasifica diferentes tipos de oracións 
compostas,diferénciaas con precisión das oracións simples e 
explica en cada caso as súas características

x

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

x

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

x

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

x

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

x

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

x

GR1B4.12.1. Identifica na análise de frases e textos de 
dificultade graduada elementos sintácticos propios da lingua 
grega, relacionándoos para traducilos cos seus equivalentes en 
galego e/ou en castelán.

x

B5 
Grecia: 
historia, 
cultura, 
arte,
civilizació
n

GR1B5.1.1. Describe o marco histórico no que xorde e se 
desenvolve a civilización grega, sinalando distintos períodos 
dentro del e identificando en cada un as conexións máis 
importantes con outras civilizacións.

x x x

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

x x

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

x

GR1B5.1.4. Sabe enmarcar determinados feitos históricos na 
civilización e no período histórico correspondente, póndoos en 
contexto e relacionándoos con outras circunstancias 
contemporáneas

x

GR1B5.2.1. Describe os principais sistemas políticos da antiga 
Greza e compáraos entre eles, establecendo semellanzas e 

x
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diferenzas, e cos actuais.

GR1B5.2.2. Describe a organización da sociedade grega, 
explica as características das clases sociais e os papeis 
asignados a cada unha, relaciona estes aspectos cos valores 
cívicos da época e compáraos cos actuais

GR1B5.3.1. Identifica e explica os papeis que desempeña dentro
da familia cada un dos seus membros, analizando a través deles
estereotipos culturais da época e comparándoos cos actuais

x

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

x x x

GR1B5.4.2. Describe as principais formas de lecer da sociedade
grega e analiza a súa finalidade, os grupos aos que van dirixidas
e a súa función no desenvolvemento da identidade social

x

GR1B5.5.1. Pode nomear coa súa denominación grega e latina 
os principais deuses e heroes da mitoloxía grecolatina, e sinalar 
os trazos que os caracterizan, os seus atributos e o seu ámbito 
de influencia.

x x

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

x

GR1B5.6.2. Recoñece e ilustra con exemplos o mantemento do 
mítico e da figura do heroe na nosa cultura analizando a 
influencia da tradición clásica neste fenómeno e sinalando as 
semellanzas e as principais diferenzas entre ambos os 
tratamentos, asociándoas a outras características culturais 
propias de cada época.

x

GR1B5.6.3. Recoñece referencias mitolóxicas directas ou 
indirectas en diferentes manifestacións artísticas, e describe, a 
través do uso que se fai destas, os aspectos básicos que en 
cada caso se asocian á tradición grecolatina

x

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

x

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

x

B6 Textos GR1B6.1.1. Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e 
sintáctica de textos de dificultade graduada para efectuar 
correctamente a súa tradución

x

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

x

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

x x

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

x

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

x x

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

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

x x

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

x

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

x

B7 Léxico GR1B7.1.1. Deduce o significado de palabras gregas non 
estudadas a partir de palabras da súa propia lingua ou do 
contexto

x

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

x

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

x

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

x

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

x

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

x

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

x

2.4. RELACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  AVALIABLES DE LATÍN II
QUE FORMAN PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS.

O Decreto 86/2015  agrupa os temas de Latín  II nos seguintes bloques
Bloque 1. O latín orixe das linguas romances

Bloque 2. Morfoloxía

Bloque 3. Sintaxe

Bloque 4. Literatura Latina

Bloque 5. Textos

Bloque 6. Léxico

Para cada bloque, establece diferentes criterios de avaliación e cada criterio ten os
seus estándares de aprendizaxe, cuxa abreviatura é LA2 Bloque Nº de bloque Nº de
criterio de avaliación Nº Estándar dentro do criterio
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BLO-
QUES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C
C
L

C
M
C
C
T

C
D

C
A
A

C
S
C

C
S
I
E
E

C
C
E
C

B1.O latín
orixe das 
linguas

romances

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

x x x

LA2B1.2.1. Realiza evolucións de termos latinos ao 
galego e ao castelán, aplicando as regras fonéticas de 
evolución, e recoñece palabras da súa lingua que 
sufriron procesos de evolución semántica, valorando a 
relación co significado orixinal do étimo latino

x x x

LA2B1.2.2. Explica o proceso de evolución de termos 
latinos ás linguas romances, sinalando cambios 
fonéticos comúns a distintas linguas dunha mesma 
familia, e ilustralo con exemplos.

x x x

B2. 
Morfoloxía

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

x x

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

x x

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

x x

LA2B2.4.1. Identifica con seguridade e axudándose do 
dicionario calquera tipo de formas nominais e 
pronominais, declínaas e sinala o seu equivalente en 
galego e en castelán.

x x x

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

x x

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

x

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

x x x

B3. 
Sintaxe

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

x x

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

x x

LA2B3.3.1. Identifica na análise de frases e textos de 
dificultade graduada elementos sintácticos propios da 
lingua latina, e relaciónaos para traducilos cos seus 
equivalentes en galego e en castelán.

x x

LA2B3.4.1. Define e comprende os conceptos de 
oración composta, coordinación e subordinación, sinala
exemplos nos textos e recoñece os tipos de oracións 
compostas, tanto coordinadas como subordinadas, así 
como os nexos que as caracterizan.

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

x x

B4. 
Literatura
Latina

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

x x

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

x x x

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

x x

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

x x

LA2B4.4.1. Realiza comentarios de textos latinos e 
sitúaos no tempo, explicando a súa estrutura, se a 
extensión da pasaxe o permite, e as súas 
características esenciais, e identifica o xénero ao que 
pertencen. 

x x x

LA2B4.5.1. Analiza o diferente uso que se fixo dos 
textos latinos, explorando o mantemento dos xéneros e
os temas da literatura latina mediante exemplos da 
literatura contemporánea.

x x x

LA2B4.5.2. Recoñece a través de motivos, temas ou 
personaxes a influencia da tradición grecolatina en 
textos de autores/as contemporáneos/as, e sérvese 
deles para comprender e explicar o mantemento dos 
xéneros e dos temas procedentes da cultura 
grecolatina, describindo os seus aspectos esenciais e 
os tratamentos que reciben.

x x x

B5 Textos LA2B5.1.1. Utiliza adecuadamente a análise 
morfolóxica e sintáctica de textos latinos para efectuar 
correctamente a súa tradución.

x x

LA2B5.2.1. Utiliza con seguridade e autonomía o 
dicionario, analizando e valorando correctamente a 
información gramatical que proporciona, e identifica en 
cada caso o termo máis acaido na lingua propia, en 
función do contexto e do estilo empregado polo autor, 
para unha correcta tradución do texto.

x x x

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

x x x x

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

x x x

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

x x

B6 Léxico LA2B6.1.1. Identifica e explica termos do léxico 
literario, científico e filosófico, e tradúceos 
correctamente ao galego e ao castelán.

x x x

LA2B6.2.1. Deduce o significado de palabras e 
expresións latinas non estudadas a partir do contexto, 
ou de palabras ou expresións da súa lingua ou doutras 

x x x
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linguas que coñeza.

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

x x

LA2B6.3.1. Comprende, explica e emprega na lingua 
propia e no contexto axeitado locucións e expresións 
latinas que se mantiveron na linguaxe literaria, xurídica,
filosófica, técnica, relixiosa, médica e científica.

x x x x x

LA2B6.4.1. Recoñece e explica o significado dos 
helenismos e dos latinismos máis frecuentes utilizados 
no léxico das linguas faladas en España, e explica o 
seu significado a partir do termo de orixe.

x x

2.4. RELACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  AVALIABLES DE GREGO
II QUE FORMAN PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS.

O Decreto 86/2015  agrupa os temas de Grego II nos seguintes bloques
Bloque 1. Lingua grega

Bloque 2. Morfoloxía

Bloque 3. Sintaxe

Bloque 4. Literatura 

Bloque 5. Textos

Bloque 6. Léxico

Para cada bloque, establece diferentes criterios de avaliación e cada criterio ten os
seus estándares de aprendizaxe, cuxa abreviatura é LA2 Bloque Nº de bloque Nº de
criterio de avaliación Nº Estándar dentro do criterio

BLO-
QUES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C
C
L

C
M
C
C
T

C
D

C
A
A

C
S
C

C
S
I
E
E

C
C
E
C

B1.Lingua
grega

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

x x x

GR2B1.2.1. Compara termos do
grego  clásico  e  os  seus  equivalentes  en  grego
moderno, constatando as semellanzas e as diferenzas
que existen entre uns e outros e analizando a través
destas as características xerais que definen o proceso
de evolución.

x x

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

básicas.

x

GR2B2.1.1.  Recoñece con seguridade e axudándose
co  dicionario  calquera  tipo  de  formas  nominais  e
pronominais,  declínaas e sinala o seu equivalente en

x
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B2
M
orf
olo
xía

galego e/ouen castelán.

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

x

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

x

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

x

GR2B2.5.1.  Sabe  determinar  a  forma,  a  clase  e  a
categoría  gramatical  das  palabras  dun  texto,
detectando correctamente coa axuda do dicionario os
morfemas que conteñen información gramatical.

x

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

x

B3. 
Sintaxe

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

x

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

x

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

x

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

x

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

x

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

x

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

x

GR2B3.7.2. Identifica na análise de frases e textos de 
dificultade graduada elementos sintácticos propios da 
lingua grega, relacionándoos para traducilos cos seus

equivalentes en galego e castelán.

x

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

x x
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B4. 
Literatura

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

x x

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

x

GR2B4.3.1. Explora a conservación dos xéneros e os 
temas literarios da tradición grega mediante exemplos 
da literatura contemporánea, e analiza o uso que se 
fixo deles.

x x

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

x

B5 Textos

GR2B4.5.1. Nomea autores representativos da 
literatura grega, encádraos no seu contexto cultural e

cita e explica as súas obras máis coñecidas.

x x

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

correctamente a súa tradución.

x

GR2B5.2.1. Utiliza con seguridade e autonomía o 
dicionario para a tradución de textos, e identifica en 
cada caso o termo máis apropiado na lingua propia en 
función do contexto e do estilo empregado polo/a autor/
a.

x x

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

de textos.

x x

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

x x

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

x

B6 Léxico GR2B6.1.1. Identifica os helenismos máis frecuentes 
do vocabulario común e do léxico especializado, e 
explica o seu significado a partir dos étimos gregos 
orixinais.

x

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

x

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

x

GR2B6.3.2. Deduce o significado de palabras gregas 
non estudadasa partir do contexto ou de palabras da 

x
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súa lingua ou doutras que coñeza.

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

ou semántica.

x

GR2B6.5.1. Recoñece e distingue cultismos, termos 
patrimoniais e neoloxismos a partir do étimo grego,

e explica as evolucións que se producen nun caso e en
outro.

x

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

x

GR2B6.6.2. Sabe descompor unha palabra nos seus 
formantes e coñecer o seu significado en grego, para 
aumentar o caudal léxico e o coñecemento da lingua 
propia.

x

2.5.  RELACIÓN  DOS  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE  AVALIABLES  DE
ORATORIA QUE FORMAN PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS 

O Decreto 86/2015  agrupa os temas de Oratoria nos seguintes bloques:

Bloque 1. O discurso persuasivo

Bloque 2. Elaboración do discurso persuasivo

Bloque 3. Presentación do discurso persuasivo

Bloque 4. Oratoria, valores e educación emocional

Para cada bloque, establece diferentes criterios de avaliación e cada criterio ten os
seus estándares de aprendizaxe, cuxa abreviatura é OR Bloque Nº de bloque Nº de
criterio de avaliación Nº Estándar dentro do criterio

BLOQUES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C
C
L

C
M
C
C
T

C
D

C
A
A

C
S
C

C
S
I
E
E

C
C
E
C

B1 O 
discurso 
persuasivo

ORB1.1.1. Identifica nos textos escritos os argumentos 
principais e a tese

x

ORB1.1.2. Explica a intención do discurso x

ORB1.1.3. Identifica a estrutura do texto e a relación 
entre ideas. 

x x
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ORB1.1.4. Identifica as estratexias para captar a 
atención e a benevolencia da audiencia equilibrando o 
uso de recursos emocionais e racionais.

x x

ORB1.1.5. Contrasta o contido do texto co 
coñecemento obtido noutras fontes e co que sabe.

x

 ORB1.1.6. Valora a influencia dos trazos lingüísticos e 
dos procedementos retóricos na eficacia da mensaxe.

x

ORB1.2.1. Identifica nos textos orais os argumentos 
principais e a tese.

x

ORB1.2.2. Explica a intención persuasiva do discurso e
exprésaa.

x

ORB1.2.3. Identifica a estrutura do texto e a relación 
entre as ideas que expón.

x x

ORB1.2.4.  Contrasta  o  contido  do  texto  co
coñecemento obtido noutras fontes e co que sabe. 

x

ORB1.2.5. Identifica os recursos da linguaxe non 
verbal, e describe o seu valor expresivo.      

x x

ORB2.1.1. Condensa nunha frase breve e clara unha 
mensaxe persuasiva.

x

ORB2.2.1. Emprega nun texto estratexias 
comunicativas para captar a atención e a benevolencia 
da audiencia.

x x

ORB2.2.2. Planifica o discurso tendo en conta as 
características do modelo ou xénero elixido.

x x

ORB2.2.3. Deseña o discurso tendo en conta o tempo 
e a canle de comunicación de que dispón.

x x

B2 
Elaboraci
ón do 
discurso
persuasivo

ORB2.3.1. Identifica as fontes das que pode obter 
información.

3.

x

ORB2.3.2. Selecciona as fontes documentais máis 
acaidas e as súas propias vivencias para extraer 
contidos e ideas variadas relacionadas co tema do 
discurso.

x

ORB2.4.1. Analiza de xeito crítico a información 
atopada e avalía a súa idoneidade para o obxectivo do 
seu discurso. 

x x x

ORB2.4.2. Organiza os datos para o seu tratamento 
facendo uso das técnicas de traballo intelectual.

x x x x

ORB2.5.1. Selecciona as ideas combinando 
equilibradamente os contidos lóxicos cos emocionais, 
para construír unha proposta persoal e orixinal.

x x x x

ORB2.6.1. Emprega con propiedade os recursos 
propios da argumentación.

x

ORB2.7.1. Organiza os contidos nunha estrutura clara
e eficaz,  na  que se  observa  unha  introdución,  unha
conclusión e un desenvolvemento coherente do corpo
do discurso.

x x

ORB2.8.1. Redacta o discurso con coherencia, 
cohesión e corrección lingüística.

x x
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ORB2.8.2. Emprega recursos retóricos básicos de 
maneira orixinal e ao servizo da eficacia persuasiva.

x x x

ORB2.9.1.  Realiza sucesivas revisións,  correccións e
melloras do texto, axudándose da autoavaliación e da
coavaliación.

x x x

ORB2.9.2. Utiliza as TIC nos procesos de revisión da
corrección ortográfica.

x x x x

ORB3.1.1.  Desenvolve  estratexias  propias  para
memorizar un texto.

x x x x

B3 A 
presentació
n do 
discurso 
persuasivo

RB3.2.1.  Presenta  un  texto  aprendido  sen  perder  a
improvisación e a espontaneidade.

x x x x

ORB3.3.1. Realiza unha exposición na que procura 
manifestar confianza, seguridade e serenidade para 
gozar da oportunidade de presentar o seu discurso 
perante un auditorio.

x x x x

ORB3.4.1. Recoñece as emocións negativas (medo 
escénico, inseguridade, nerviosismo, et.) como unha 
manifestación natural da exposición perante o público

x

ORB3.4.2. Desenvolve estratexias propias e saudables
para controlar a conduta asociada ás emocións 
negativas. 

x x

ORB3.5.1. Pronuncia con corrección e claridade un 
texto de creación propia.  

x

ORB3.5.2. Emprega con especial coidado o ritmo de 
elocución natural de xeito que permita seguir a 
exposición con facilidade.

x x

 ORB3.5.3. Emprega as pausas, os silencios e os 
cambios de ton e de ritmo de maneira significativa, 
para potenciar o poder expresivo do seu discurso 

x x

 ORB3.6.1. Emprega nunha exposición a mirada, a 
posición do corpo e a xestualidade de maneira natural,
eliminando progresivamente pequenos vicios e tics 
inadecuados.

x x

ORB3.6.2. Ocupa o espazo con naturalidade e 
personalidade, evitando o artificio.

x

ORB3.7.1. Deseña presentacións con diapositivas 
sinxelas, claras e creativas, e emprega con 
moderación os recursos audiovisuais. 

x x x x

B4 
Oratoria 
valores e 
educación 
emocional

ORB4.1.1.  Emprega  nun  discurso  as  estratexias  da
retórica  e  da  oratoria  de  maneira  ética  e  honesta,
recoñecendo as debilidades do razoamento propio e
valorando as achegas do razoamento alleo.

x x x

ORB4.1.2. Identifica as estrataxemas que terxiversan a
información.

x x

ORB4.2.1. Presenta proxectos, achegas, opinións ou 
refutacións en ámbitos orais diversos reais ou ficticios

x x

ORB4.2.2. Elabora discursos para a defensa lexítima 
de dereitos establecidos.

x x
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           ORB4.3.1.  Recoñece  a  manifestación  das  súas
habilidades      intrapersoais a través do discurso.

x

ORB4.3.2.  Presenta  as  súas  ideas  desde  unha
perspectiva empática e sen agredir as outras persoas.

x x

            ORB4.3.3. Desenvolve habilidades asertivas para expor
as  propias  ideas  con  honestidade,  afirmando  os  propios
dereitos.

x x x

2.6. RELACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DE CINEMA
E LITERATURA QUE FORMAN PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS 

Bloque 1. Relación e diferencias entre cinema e literatura

Bloque 2. O terror na literatura e o cinema

Bloque 3. O cinema e a novela policial

Bloque 4. O amor literario e as súas manifestacións cinematográficas

Para cada bloque, establece diferentes criterios de avaliación e cada criterio ten os
seus estándares de aprendizaxe, cuxa abreviatura é CL Bloque Nº de bloque Nº de
criterio de avaliación Nº Estándar dentro do criterio

BLOQUES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C
C
L

C
M
C
C
T

C
D

C
A
A

C
S
C

C
S
I
E
E

C
C
E
C

B1 Relación 
entre 
cinema e 
literatura

CLB1.1Coñece e valora a evolución histórica do 
cinema.

x x x

CLB1.2.1 Coñece a terminoloxía básica da linguaxe 
cinematográfica

x x x

CLB1.3.1. Identifica as relacións históricas do cinema 
coa literatura.

x x x

CLB1.4.1. Coñece os cambios que pode

experimentar o contido dunha obra literaria na súa 
adaptación cinematográfica

x x x

CLB1.4.2. Emprega con corrección a

terminoloxía precisa para definir os elementos 
cinematográficos presentes en obras literarias e os 
elementos literarios que poden aparecer nos filmes.

x x x

B2 O terror 
na literatura 
e o cinema

CLB2.1Encadra  e define o subxénero de terror dentro 
da novela e e a narrativa ,identifica a tipoloxía dos seus
protagonistas e redacta un esquema sobre as súas
características definitorias.

x x x x

CLB2.2.  Coñece  a  orixe  do  mito  dos  vampiros  e
Identifica a evolución da figura do vampiro nos filmes
clásicos  sobre  o  tema  valorando  a  influencia  socio-
cultural nos cambios que experimenta 

x x x
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CLB2.3Coñece o mito do licántropo dende a súa orixe 
ata literatura oral grega e recoñece as características 
que o definen na literatura e o cinema.

x x x

CLB2.4  Comenta a evolución da literatura de 
fantasmas e a súa manifestación en filmes concretos.

x x x

CLB2.5  Coñece  a  orixe   da  temática  sobre  o
desdobramento da alma humana  (Jekyll e Hyde) e as
súas manifestacións no cine.

x x x

CLB2.6  Comenta  a  evolución  que  experimentou  o
subxénero de terror ao longo  do tempo ata chegar á
ciencia ficción actual e á ficción especulativa. Identifica
os temas destas.

x x x

 CLB2.7Le a obra Frankenstein, o moderno Prometeo e
compáraa coa versión cinematográfica de 1931 
establecendo semellanzas e diferenzas. Xustifica o 
encadramento dentro do subxénero do home artificial  
o filme 2001 de Kubrick.

x x x x

B3 O 
cinema e a 
novela 
policial

CLB3.1.1.  Recoñece as  características do  subxénero
policial  en  textos  breves  dos  autores  máis
representativos

x x x

CLB3.2.1. Identifica as características do
subxénero  en  fragmentos  de  filmes  previamente
seleccionados: a investigación criminal e a figura
do detective

x x x x

CLB3.2.3. Caracteriza a figura do detective a partir da
identificación dos trazos dos protagonistas nos filmes
traballados ( Detective que centra as investigacións na

observación e no razoamento)

x x x x x

CLB3.3.1. Coñece a aparición do subxénero da novela
negra a  partir  da  análise  comparativa  de  textos
canónicos dos principais autores

x x x

CLB3.4.1. Realiza un retrato do detective

mediante a análise comparativa dos protagonistas en 
distintos filmes: Detective que deixa de lado a 
observación e centra as súas investigacións na 
intuición persoal.
- Protagonista marcado por características
negativas: adiccións varias, misantropía,misoxinia…
- Ambientación escura.
- Clara intención de crítica social.

x x x x

CLB3.4.2. Rexistra os mecanismos que se  empregan
nos filmes analizados para ofrecer a atmosfera escura
e opresiva característica deste tipo de subxénero

x x x x

CLB3.4.3. Determina as distintas posibilidades

de crítica social presentes nas películas escollidas.
x x x x x

CLB3.5.1. Detalla as características que definen

aos novos detectives A valoración social do detective
individualista: o novo heroe.

x x x x
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CLB3.5.2. Valora a influencia dos valores da sociedade
actual no establecemento dos valores da nova xeración
de detectives.

x x x x

CL3.6  Le  a  obra  O  falcón  maltés   e  fai  unha
comparación coa película clásica.

x x x

B.4 O amor 
literario e as 
súas 
manifestació
ns 
cinematográ
ficas

CLB4.1.1. Recoñece distintas posibilidades de

entender o amor na historia da literatura.

-O amor na mitoloxía grega e latina.

- O amor cortés na Idade Media.
- Os tópicos amorosos na literatura do Renacemento e 
do Barroco.
- A nova concepción do amor no Romanticismo: o 
sufrimento amoroso. A figura de don Juan.

x x x

CLB4.2.1. Identifica y valora as distintas visións

cinematográficas de Romeu  e Xulieta: O amor 
imposible:
- Por cuestións familiares.
- Por cuestións sociais.

x x x x

CLB4.2.2.  Describe as convencións sociais  (como as
diferenzas  de  clase)  que  obstaculizan  as  relacións
amorosas

x x

CLB4.2.3. Analiza de forma crítica o  impedimento que
pode representar a diferenza de idade para establecer
unha relación amorosa

x x

CLB4.2.4. Le Romeu e Xulieta e determina o distinto
tratamento  que  recibe  a  condición  sexual  na  obra
literaria e as súas versións cinematográficas

x x x x

CLB4.3.1.  Describe  as  cuestións  que  provocan  as
infidelidades de Ana Karenina e Emma Bovary:

O amor adúltero e a muller insatisfeita

x x x

CLB4.3.2. Detalla as reaccións que provoca o adulterio
no contorno das dúas mulleres.

x x

CLB4.3.3.  Cuestiona  o  dramático  final  das
protagonistas femininas

x x

CLB4.4.1.  Explica  as  convencións  sociais  que
provocan  a  perda  de  liberdade  dunha  muller  e  a
frustración vital que deriva desa situación.

x x

CLB4.4.2.  Realiza  una  valoración  crítica  sobre  a
situación que viven as protagonistas de distintas obras
literarias: O amor tirano que priva de liberdade.

x x x

CLB4.5.1. Comenta as características que denotan un
amor feliz  en obras literarias e as súas adaptacións
cinematográficas.

x x
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3. OBXECTIVOS

Os obxectivos, segundo o Decreto 86/2015 veñen especificados por etapa, e
non por materia, aínda que cada materia ha de contribuír desde a súa perspectiva:

 31.-OBXECTIVOS  DA  ESO

a) 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.

b) 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.

c)  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.

d)  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.

e) 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.

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en
materias,  así  como coñecer e aplicar os métodos para identificar  os problemas en
diversos campos do coñecemento e da experiencia.

g)  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.

h)  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.

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

l)  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.

m) 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.

n)  Apreciar  a  creación  artística  e  comprender  a  linguaxe  das  manifestacións
artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación.
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ñ)  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.

o)  Coñecer  e  valorar  a  importancia  do  uso  da  lingua  galega  como  elemento
fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación
interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a
comunicación  con  outras  linguas,  en  especial  coas  pertencentes  á  comunidade
lusófona.

3.2 OBXECTIVOS  1º e 2º 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.
l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos
métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da
tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o
respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial
referencia ao territorio galego.
m)  Afianzar  o  espírito  emprendedor  con  actitudes  de  creatividade,  flexibilidade,
iniciativa,traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.
n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como
fontes de formación e enriquecemento cultural.
ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e
social, e impulsar condutas e hábitos saudables.
o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.
p)  Valorar,  respectar  e  afianzar  o  patrimonio  material  e  inmaterial  de  Galicia,  e
contribuirá súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado.
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4. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE.

4.1.-CULTURA CLÁSICA 3º ESO. 

TEMPORALIZACIÓN 

B
L
O
Q
U
E

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE TEMPORALIZACIÓN

Sesións Trimestre

B1 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.

2 1ºTrimestre

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.

1 1ºTrimestre

B2

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.

1 1ºTrimestre

CCB2.2.1. Distingue con precisión as etapas da historia de Greza e
Roma, nomeando e situando no tempo os principais fitos asociados a cada unha delas 2 1ºTrimestre

CCB2.2.2. Explica o proceso de transición que se produce entre as
etapas da historia de Grecia e Roma, describindo as circunstancias que interveñen no paso de
unhas a outras.

1 1ºTrimestre

CCB2.2.3. Elabora eixes cronolóxicos en que se representen fitos históricos salientables, 
consultando ou non fontes de información 1 1ºTrimestre

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

con outras civilizacións

1 1ºTrimestre

CCB2.3.1. Explica a romanización de Hispania e Gallaecia, describindo
as súas causas e delimitando as súas fases. 2 2ºTrimestre

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.

2 2ºTrimestre

B3 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

2 1ºTrimestre

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

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

Todo o curso

CCB3.2.3. Recoñece e ilustra con exemplos o mantemento do mítico e Todo o curso
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ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE TEMPORALIZACIÓN

da figura do heroe na nosa cultura,analizando a influencia da tradición
clásica neste fenómeno e sinalándoas principais semellanzas e diferenzas
que se observan entre ambos os tratamentos, asociándoas a outros
trazos culturais propios de cada época.

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

Todo o curso

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

1 2º trimestre

CCB3.4.1. Distingue a relixión oficial de Roma dos cultos privados, e explica os trazos que
lles son propios 1 2º trimestre

B4

CCB4.1.1. Recoñece os trazos básicos da arte clásica nas manifestacións
artísticas antigas e actuais 2 3º trimestre

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

1 3º trimestre

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.

3 3ºTrimestre

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

3 3ºTrimestre

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

3 3ºTrimestre

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.

1 3ºTrimestre

B5 CCB5.1.1. Nomea os principais sistemas políticos da antigüidade clásica e describe, 
dentro de cada un, a forma de distribución e o exercicio do poder, as institucións, o papel que 
estas desempeñan e os mecanismos de participación política

3 1º trimestre

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

1 1ºTrimestre

CCB5.2.2. Describe as principais características e a evolución dos
grupos que compoñen as sociedades grega e romana 1 1ºTrimestre

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

1 2ºTrimestre

CCB5.4.1. Identifica e describe os tipos de vivenda, o modo de alimentación,os hábitos de
hixiene e a vestimenta en Greza e Roma 2 2ºTrimestre

CCB5.4.2. Identifica e describe formas de traballo e relaciónaas cos
coñecementos científicos e técnicos da época, e explica a súa influencia
no progreso da cultura occidental.

1 2ºTrimestre

CCB5.5.1. Describe as principais formas de lecer das sociedades 2 3ºTrimestre
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ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE TEMPORALIZACIÓN

grega e romana, analizando a súa finalidade, os grupos aos que van
dirixidas e a súa función no desenvolvemento da identidade social

CCB5.6.1. Explica a orixe e a natureza dos Xogos Olímpicos, comparándoos e 
destacando a súa importancia con respecto a outras festividades deste tipo existentes na 
época,
e comenta o seu mantemento no mundo moderno, establecendo semellanzas
e diferenzas entre os valores culturais aos que se asocian en cada caso.

3 3ºTrimestre

B6

CCB6.1.1. Recoñece tipos de escritura,clasifícaos consonte súa natureza
e a súa función, e describe os trazos que os distinguen 1

1º trimestre

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

1
1º trimestre

CCB6.3.1. Explica a influencia dos alfabetos grego e latino na formación dos alfabetos 
actuais, e sinala nestes últimos a presenza de determinados elementos tomados dos 
primeiros. 1 1º trimestre

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

2
1º trimestre

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

1
1º trimestre

CCB6.5.1. Identifica as linguas que se falan en Europa e en España, diferenciando pola 
súa orixe as romances e as non romances, e delimita nun mapa as zonas onde se utilizan. 1

1º trimestre

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

A partir do 2º
trimestre

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

A partir do 3º
trimestre

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

A partir do 3º
trimestre

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

Todo o curso

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

Todo o curso

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

todas 3º trimestre

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

Todo o curso

CCB6.10.1. Demostra o influxo do latín e o grego sobre as linguas modernas servíndose 
de exemplos para ilustrar o mantemento nestas de elementos léxicos morfolóxicos e 
sintácticos herdados das primeiras

Todo o ano

CCB6.11.1. Describe as características esenciais dos xéneros literarios
grecolatinos e recoñece a súa influencia na literatura posterior

Todo o curso
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CCB6.12.1. Nomea aos autores máis representativos da literatura
grecolatina, encádraos no seu período histórico e cita as súas obras
máis coñecidas

Todo o curso

B7
CCB7.1.1. Sinala e describe algúns aspectos básicos da cultura e a
civilización grecolatina que sobreviviron ata a actualidade,

demostrando a súa vixencia nunha e noutra época mediante exemplos
Todo o ano

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

Todo o ano

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.

Todo o ano

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

Todo o ano

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA

Os mínimos esixibles son os sinalados  á dereita:

BLO-
QUE

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE
GRAO MÍNIMO CONSECUCIÓN

B2 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.

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

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.

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.

Sabe  enmarcar  determinados  feitos  históricos  nas
civilizacións  grega  e  romana  e  no  período  histórico
correspondente,

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

 Distingue con precisión as etapas da historia de Greza e
Roma

CCB2.2.2. Explica o proceso de transición que se 
produce entre as etapas da historia de Greza e Roma, 
describindo as circunstancias que interveñen no paso de 
unhas a outras.

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

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

Sitúa dentro dun eixe cronolóxico o marco histórico en que 
se desenvolven as civilizacións grega e romana, sinalando 
períodos 
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BLO-
QUE

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE
GRAO MÍNIMO CONSECUCIÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

CCB3.2.3. Recoñece e ilustra con exemplos o 
mantemento do mítico e da figura do heroe na nosa 
cultura,analizando a influencia da tradición clásica neste 
fenómeno e sinalándoas principais semellanzas e diferenzas
que se observan entre ambos os tratamentos, asociándoas a
outros trazos culturais propios de cada época.

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

 Recoñece referencias mitolóxicas nas artes plásticas, 
sempre que sexan claras e sinxelas

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

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

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

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

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

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.

 Recoñece as características esenciais das arquitecturas 
grega e romana, identificando en imaxes a orde arquitectónica á 
que pertencen distintos monumentos

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

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

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

Describe as características,os principais elementos e a 
función das grandes obras públicas romanas,

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.

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

Nomea os principais sistemas políticos da antigüidade 
clásica  e describe, dentro de cada un, a forma de distribución e o
exercicio do poder

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

Describe a organización  das sociedades grega e romana, 
explicando as características das clases sociais e os papeis 
asignados a cada unha,

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

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

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

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

 Identifica e describe os tipos de vivenda, o modo de 
alimentación,os hábitos de hixiene e a vestimenta en Greza e 
Roma

CCB5.4.2. Identifica e describe formas de traballo e 
relaciónaas cos coñecementos científicos e técnicos da 
época, e explica a súa influencia no progreso da cultura 
occidental.

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

 Describe as principais formas de lecer das sociedades 
grega e romana,

CCB5.6.1. Explica a orixe e a natureza dos Xogos 
Olímpicos, comparándoos e destacando a súa importancia 
con respecto a outras festividades deste tipo existentes na 
época,
e comenta o seu mantemento no mundo moderno, 
establecendo semellanzas e diferenzas entre os valores 
culturais aos que se asocian en cada caso.

 Explica a orixe e a natureza dos Xogos Olímpicos e 
comenta o seu mantemento no mundo moderno

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

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

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

 Explica a influencia dos alfabetos grego e latino na 
formación dos alfabetos actuais

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

Enumera e localiza nun mapa as principais ramas da familia 
das linguas indoeuropeas, sinalando os idiomas modernos que 
se derivan de cada unha 

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

Describe a evolución das linguas romances a partir do latín 
como un proceso histórico

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

 Identifica as linguas que se falan en Europa e en España, 
diferenciando pola súa orixe as romances e as non romances, e 
delimitan un mapa as zonas onde se utilizan.
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utilizan.

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

Recoñece e explica o significado dalgúns dos helenismos e 
latinismos máis frecuentes utilizados no léxico das linguas 
faladas en España 

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

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

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

Coñece o significado das principais locucións latinas de uso
actual.

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

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

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

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

CCB6.10.1. Demostra o influxo do latín e o grego sobre 
as linguas modernas servíndose de exemplos para ilustrar o 
mantemento nestas de elementos léxicos morfolóxicos e 
sintácticos herdados das primeiras

CCB6.11.1. Describe as características esenciais dos 
xéneros literarios grecolatinos e recoñece a súa influencia na
literatura posterior

 Describe as características esenciais dos xéneros literarios 
grecolatinos e recoñece a súa influencia na literatura posterior

CCB6.12.1. Nomea aos autores máis representativos da
literatura grecolatina, encádraos no seu período histórico e 
cita as súas obras máis coñecidas

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

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

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

Demostra a supervivencia da mitoloxía e os temas lendarios 
mediante exemplos de manifestacións artísticas contemporáneas
nas que están presentes estes motivos

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.

 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.

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

Utiliza as tecnoloxías da información e a comunicación para 
recadar información e realizar traballos de investigación acerca 
da supervivencia da civilización clásica na nosa cultura.
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B1

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.

Elaboración de mapa

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.

Pregunta escrita

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.

Pregunta escrita

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

Elaboración liña do tempo

B2

CCB2.2.2. Explica o proceso de transición 
que se produce entre as etapas da historia de 
Greza e Roma, describindo as circunstancias 
que interveñen no paso de unhas a outras.

Pregunta escrita

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

Elaboración liña do tempo

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

Elaboración liña do tempo

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

Preguntas escritas

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.

Elaboración de traballo

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

Elaboración traballo

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

Pregunta escrita

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

CCB3.2.3. Recoñece e ilustra con 
exemplos o mantemento do mítico e da figura 
do heroe na nosa cultura,analizando a 
influencia da tradición
clásica neste fenómeno e sinalando as 
principais semellanzas e diferenzas que se 
observan entre ambos os tratamentos, 
asociándoas a outros
trazos culturais propios de cada época.

Preguntas orais

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

Preguntas orais

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

Pregunta escrita

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

Pregunta escrita

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

Elaboración traballo

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

Elaboración eixe.

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.

Elaboración traballo

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

Elaboración traballo

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

Elaboración traballo

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.

Preguntas orais

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

Preguntas escritas
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participación política

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

Preguntas orais

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

Preguntas escritas

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

Preguntas orais

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

Preguntas escritas

CCB5.4.2. Identifica e describe formas de 
traballo e relaciónaas cos coñecementos 
científicos e técnicos da época, e explica a súa 
influencia no progreso da cultura occidental.

Preguntas orais

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

Preguntas escritas

CCB5.6.1. Explica a orixe e a natureza dos
Xogos Olímpicos, comparándoos e destacando 
a súa importancia con respecto a outras 
festividades deste tipo existentes na época, e 
comenta o seu mantemento no mundo 
moderno, establecendo semellanzas e 
diferenzas entre os valores culturais aos que se
asocian en cada caso.

Elaboración traballo

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

Preguntas orais

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

Preguntas orais

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

Preguntas escritas

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

Elaboración de mapa

CCB6.4.2.Describe a evolución das linguas
romances a partir do latín

Preguntas orais
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como un proceso histórico,explicando e 
ilustrando con exemplos os elementos que 
evidencian do xeito máis visible a súa orixe 
común e o parentesco existente entre elas.

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

Elaboración de mapa

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

Preguntas escritas

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

Preguntas orais

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

Preguntas escritas

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

Preguntas escritas

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

Preguntas orais

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

Preguntas escritas

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

Preguntas escritas

CCB6.10.1. Demostra o influxo do latín e o 
grego sobre as linguas modernas servíndose 
de exemplos para ilustrar o mantemento nestas
de elementos léxicos morfolóxicos e sintácticos 
herdados das primeiras

Preguntas orais

CCB6.11.1. Describe as características 
esenciais dos xéneros literarios
grecolatinos e recoñece a súa influencia na 
literatura posterior

Elaboración de traballo

CCB6.12.1. Nomea aos autores máis 
representativos da literatura
grecolatina, encádraos no seu período histórico
e cita as súas obras
máis coñecidas

Elaboración de traballo

CCB7.1.1. Sinala e describe algúns 
aspectos básicos da cultura e a
civilización grecolatina que 
sobreviviron ata a actualidade,

demostrando a súa vixencia nunha e 
noutra época mediante exemplos

Preguntas orais
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CCB7.2.1. Demostra a supervivencia da 
mitoloxía e os temas lendarios
mediante exemplos de manifestacións artísticas
contemporáneas nas que están presentes 
estes motivos

Preguntas orais

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.

Preguntas orais

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

Observación diaria

4.2.-LATÍN 4º ESO. 

TEMPORALIZACIÓN 

B
L
O
Q
U
E

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE TEMPORALIZACIÓN

Trimestre

B1 LAB1.1.1. Sinala sobre un mapa o marco xeográfico no que se sitúa en distintos períodos a civilización
romana,  delimitando  o  seu  ámbito  de  influencia  e  situando  con  precisión  puntos  xeográficos,
cidades ou restos arqueolóxicos coñecidos pola súa relevancia histórica.

1ºTrimestre

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

1ºTrimestre

B2

LAB.1.3.1. Identifica as linguas que se falan actualmente en Europa, diferenciando pola súa orixe entre
indoeuropeas e non indoeuropeas, clasifica as primeiras en familias lingüísticas e delimita nun mapa
as zonas onde se utilizan.

1ºTrimestre

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

1ºTrimestre

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

Todo o curso

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

Todo o curso

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

1ºTrimestre

LAB2.2.1. Explica a orixe do alfabeto de diferentes linguas partindo do abecedario latino, sinala as
principais adaptacións que se producen en cada unha delas, recoñece os tipos de alfabetos usados
actualmente en Europa e relaciona cada un coas linguas que os empregan.

1ºTrimestre
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AB2.3.1. Le en voz alta textos latinos de certa extensión coa pronuncia correcta. Todo o curso

B3

LAB3.1.1. Descompón palabras nos seus formantes, sinalando e diferenciando lexemas e morfemas, e
servíndose destes para identificar desinencias e explicar o concepto de flexión e paradigma.

Todo o curso

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

1ºTrimestre

LAB3.3.1. Define o concepto de declinación e conxugación. 1ºTrimestre

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

Todo o curso

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

Todo o curso

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

1ºTrimestre

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

1º trimestre

B4

LAB3.6.1. Identifica correctamente as principais formas derivadas de cada tema verbal latino: en voz
activa  o modo indicativo,  tanto  do  tema de presente  como do tema de  perfecto;  en pasiva,  o
presente, o pretérito imperfecto, o futuro imperfecto e o pretérito perfecto de indicativo.

3ºTrimestre

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

3ºTrimestre

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

A partir do 2ºTrimestre

LAB3.6.4. Traduce correctamente ao galego e ao castelán diferentes formas verbais latinas. Todo o curso

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

Todo o curso

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

1º trimestre

B5 LAB4.2.2. Traduce correctamente á súa lingua os casos latinos presentes nos textos e redacta en
lingua latina pequenas frases, onde practica o seu uso.

Todo o curso

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

Todo o curso

LAB4.4.1. Compara e clasifica tipos de oracións simples, e identifica as súas características. Todo o curso

LAB4.5.1. Compara e clasifica tipos de oracións compostas, e diferénciaas das oracións simples.  A partir do 2º trimestre
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LAB4.6.1. Recoñece, dentro de frases e textos sinxelos, as construcións de infinitivo e participio máis
transparentes, e analízaas e tradúceas correctamente.

A partir do 2ºTrimestre

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

1º trimestre

LAB5.1.2. Sabe enmarcar determinados feitos históricos no período histórico correspondente. Todo o curso

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

Todo o curso

B6
LAB5.1.4. Describe algúns dos principais fitos históricos da civilización latina, e explica a grandes liñas

as circunstancias en que teñen lugar e as súas principais consecuencias.
Todo o curso

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

2º trimestre

LAB5.2.2.  Describe  a  organización  da  sociedade  romana  e  explica  as  características  das  clases
sociais e os papeis asignados a cada unha delas, en comparación cos actuais.

2º trimestre

LAB5.3.1. Identifica e explica os papeis que desempeña dentro da familia cada un dos seus membros,
e analiza a través deles os estereotipos culturais da época en comparación cos actuais.

1º trimestre

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

1ºTrimestre

LAB5.5.1. Recoñece e ilustra con exemplos o mantemento do mítico e da figura do heroe na nosa
cultura,  e  sinala  as  semellanzas  e  as  principais  diferenzas  que  se  observan  entre  ambos  os
tratamentos.

Todo o curso

LAB5.6.1. Distingue e describe o modo de vida en Roma no ámbito privado, analizando os tipos de
vivenda, alimentación, vestimenta e coidado persoal e contrástaos cos da actualidade.

Todo o curso

LAB5.7.1.  Describe as características dos tipos de espectáculos públicos celebrados no teatro,  no
circo e no anfiteatro, valora o seu mantemento no mundo actual e sitúa nun mapa os teatros, os
circos e os anfiteatros conservados máis importantes

3ºTrimestre

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

Todo o curso

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

Todo o curso

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

Todo o curso

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

Todo o curso

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

Todo o curso

LAB6.5.1. Redacta frases sinxelas ou pequenos textos en latín sobre un tema proposto. Todo o curso

LAB6.6.1. Mantén un sinxelo diálogo en latín sobre a base dun tema previamente acordado. Todo o curso
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LAB7.1.1. Deduce o significado de termos latinos non estudados, partindo do contexto ou de palabras
da lingua propia. 

Todo o curso

B7 LAB7.1.2. Identifica e explica as palabras transparentes e de maior frecuencia. Todo o curso

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

Todo o curso

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

Todo o curso

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

Todo o curso

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA

Os mínimos esixibles son os sinalados  á dereita:

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE
GRAO MÍNIMO CONSECUCIÓN

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

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

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

LAB.1.3.1.  Identifica  as  linguas  que  se  falan  actualmente  en  Europa,
diferenciando pola  súa  orixe entre indoeuropeas e non indoeuropeas,
clasifica as  primeiras en  familias  lingüísticas e  delimita  nun mapa as
zonas onde se utilizan.

LAB.1.3.1. Identifica as linguas que se falan actualmente en Europa,
diferenciando  pola  súa  orixe  entre  indoeuropeas  e  non
indoeuropeas,  clasifica  as  primeiras  en  familias  lingüísticas  e
delimita nun mapa as zonas onde se utilizan.

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

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

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

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

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

LAB2.2.1.  Explica  a  orixe  do  alfabeto  de  diferentes  linguas  partindo  do
abecedario latino, sinala as principais adaptacións que se producen en
cada unha delas, recoñece os tipos de alfabetos usados actualmente en
Europa e relaciona cada un coas linguas que os empregan.
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LAB3.1.1.  Descompón  palabras  nos  seus  formantes,  sinalando  e
diferenciando lexemas e morfemas, e servíndose destes para identificar
desinencias e explicar o concepto de flexión e paradigma.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LAB3.6.1. Identifica correctamente as principais formas derivadas de cada
tema verbal latino: en voz activa o modo indicativo, tanto do tema de
presente como do tema de perfecto; en pasiva, o presente, o pretérito
imperfecto, o futuro imperfecto e o pretérito perfecto de indicativo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LAB5.1.4.  Describe  algúns  dos  principais  fitos  históricos  da  civilización
latina, e explica a grandes liñas as circunstancias en que teñen lugar e
as súas principais consecuencias.

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

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

LAB5.2.2.  Describe  a  organización  da  sociedade  romana  e  explica  as
características das clases sociais e os papeis asignados a cada unha
delas, en comparación cos actuais.

LAB5.2.2. Describe a organización da sociedade romana e explica as
características  das  clases  sociais  e  os  papeis  asignados  a  cada
unha delas, en comparación cos actuais.

LAB5.3.1. Identifica e explica os papeis que desempeña dentro da familia
cada un dos seus membros, e analiza a través deles os estereotipos
culturais da época en comparación cos actuais.

LAB5.3.1.  Identifica  e  explica  os  papeis  que  desempeña  dentro  da
familia  cada un  dos  seus  membros,  e  analiza  a  través  deles  os
estereotipos culturais da época en comparación cos actuais.

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

LAB5.4.1.  Identifica  os  principais  deuses,  semideuses  e  heroes  da
mitoloxía grecolatina, sinala os trazos que os caracterizan 

LAB5.5.1. Recoñece e ilustra con exemplos o mantemento do mítico e da
figura do heroe na nosa cultura, e sinala as semellanzas e as principais
diferenzas que se observan entre ambos os tratamentos.

LAB5.6.1.  Distingue  e  describe  o  modo  de  vida  en  Roma  no  ámbito
privado,  analizando  os  tipos  de  vivenda,  alimentación,  vestimenta  e
coidado persoal e contrástaos cos da actualidade.

LAB5.7.1. Describe as características dos tipos de espectáculos públicos
celebrados no teatro, no circo e no anfiteatro, valora o seu mantemento
no mundo actual e sitúa nun mapa os teatros, os circos e os anfiteatros
conservados máis importantes

LAB5.7.1.  Describe  as  características  dos  tipos  de  espectáculos
públicos celebrados no teatro, no circo e no anfiteatro, valora o seu
mantemento no mundo actual e sitúa nun mapa os teatros, os circos
e os anfiteatros conservados máis importantes

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

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

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

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

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

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

LAB6.4.2. Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos propostos,
localizando o tema principal e distinguindo as súas partes.
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LAB6.5.1. Redacta frases sinxelas ou pequenos textos en latín sobre un
tema proposto.

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

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

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

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

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

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

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

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

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

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

Elaboración de mapa

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

Elaboración de mapa

LAB.1.3.1. Identifica as linguas que se falan actualmente en
Europa, diferenciando pola súa orixe entre indoeuropeas e
non  indoeuropeas,  clasifica  as  primeiras  en  familias
lingüísticas e delimita nun mapa as zonas onde se utilizan.

Elaboración de mapa

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

Elaboración de mapa

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

Proba escrita

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

Preguntas orais

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

Preguntas orais

LAB2.2.1. Explica a orixe do alfabeto de diferentes linguas
partindo  do  abecedario  latino,  sinala  as  principais
adaptacións  que  se  producen  en  cada  unha  delas,
recoñece  os  tipos  de  alfabetos  usados  actualmente  en

Preguntas orais
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Europa e relaciona cada un coas linguas que os empregan

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

Observación diaria

LAB3.1.1.  Descompón  palabras  nos  seus  formantes,
sinalando  e  diferenciando  lexemas  e  morfemas,  e
servíndose destes para identificar desinencias e explicar o
concepto de flexión e paradigma.

Preguntas orais

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

Preguntas orais

LAB3.3.1. Define o concepto de declinación e conxugación. Preguntas escritas

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

Preguntas escritas

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

Probas escritas

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

Preguntas escritas

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

Preguntas escritas

LAB3.6.1.  Identifica  correctamente  as  principais  formas
derivadas  de  cada  tema  verbal  latino:  en  voz  activa  o
modo indicativo, tanto do tema de presente como do tema
de perfecto; en pasiva, o presente, o pretérito imperfecto, o
futuro imperfecto e o pretérito perfecto de indicativo.

Preguntas escritas

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

Preguntas escritas

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

Preguntas escritas

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

Preguntas escritas

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

Preguntas escritas

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

Preguntas escritas

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

Preguntas escritas

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

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

Preguntas orais

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

Preguntas orais

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

Preguntas escritas

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

Preguntas escritas

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

Preguntas orais

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

Elaboración de liña do tempo

LAB5.1.4. Describe algúns dos principais fitos históricos da
civilización  latina,  e  explica  a  grandes  liñas  as
circunstancias  en  que  teñen  lugar  e  as  súas  principais
consecuencias.

Preguntas escritas ou elaboración de traballo

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

Preguntas escritas  ou elaboración de traballo

LAB5.2.2. Describe a organización da sociedade romana e
explica as características das clases sociais e os papeis
asignados  a  cada  unha  delas,  en  comparación  cos
actuais.

Preguntas escritas  ou elaboración de traballo

LAB5.3.1.  Identifica  e  explica  os  papeis  que  desempeña
dentro da familia cada un dos seus membros, e analiza a
través  deles  os  estereotipos  culturais  da  época  en
comparación cos actuais.

Preguntas escritas  ou elaboración de traballo

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

Preguntas escritas  ou elaboración de traballo

LAB5.5.1.  Recoñece e ilustra con exemplos o mantemento
do mítico e da figura do heroe na nosa cultura, e sinala as
semellanzas e as principais  diferenzas que se observan
entre ambos os tratamentos.

Preguntas orais

LAB5.6.1. Distingue e describe o modo de vida en Roma no
ámbito  privado,  analizando  os  tipos  de  vivenda,
alimentación, vestimenta e coidado persoal e contrástaos
cos da actualidade.

Preguntas escritas  ou elaboración de traballo

LAB5.7.1.  Describe  as  características  dos  tipos  de
espectáculos públicos celebrados no teatro, no circo e no
anfiteatro,  valora o seu mantemento no mundo actual  e
sitúa  nun  mapa  os  teatros,  os  circos  e  os  anfiteatros
conservados máis importantes

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

Preguntas escritas

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

Observación diaria

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

Observación diaria

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

Observación diaria

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

Elaboración de esquemas e mapas conceptuais

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

Preguntas escritas

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

Preguntas orais

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

Observación diaria

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

Exercicios escritos

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

Preguntas orais

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

Preguntas orais

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

Exercicios escritos

4.3.LATÍN I

TEMPORALIZACIÓN 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE
TEMPORALIZACIÓN

LA1B1.1.1. Localiza nun mapa o  marco xeográfico da lingua latina e a súa expansión,
delimitando  os  seus  ámbitos  de  influencia  e  colocando  con  precisión  puntos  xeográficos,
cidades ou restos arqueolóxicos coñecidos pola súa relevancia histórica.

Trimestre 
 1º

Se
sió
ns
2

LA1B1.2.1. Define o indoeuropeos recoñece as linguas indoeuropeas 1º 2
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e as súas familias, e delimita nun mapa a zona de orixe e as zonas de expansión.

LA1B1.3.1. Identifica as linguas que se falan actualmente en Europa, diferenciando pola
súa  orixe  entre  indoeuropeas  e  non  indoeuropeas,  clasifica  as  primeiras  en  familias
lingüísticas e delimitan un mapa as zonas onde se utilizan.

1º 2

LA1B1.4.1. Identifica as linguas que se falan en España, diferenciando

pola súa orixe romances e non romances, localiza nun mapa as zonas onde se utilizan, 
delimita o marco xeográfico das linguas romances faladas no mundo e recoñece as súas 
características

1º 1

LA1B1.5.1. Distingue e delimita as etapas do latín, recoñece e distingue a partir do étimo
latino cultismos, semicultismos e termos patrimoniais, e explica as evolucións que se producen
nun caso e no outro.

1º 2

LA1B1.5.2. Coñece exemplos de  termos latinos que deron orixe tanto a unha palabra
patrimonial como a un cultismo, e sinala as diferenzas de uso e significado entre ambos.

1º 1

LA1B1.5.3. Demostra a presenza do latín no século XXI en campos

como a ciencia, a cultura, a publicidade,os medios de comunicación,Internet e as redes sociais
Todo o curso

LA1B1.6.1. Realiza evolucións de  termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as
regras fonéticas de evolución, e recoñece palabras da súa lingua que sufriron procesos de
evolución semántica

 Todo o curso

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

1º 1

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

1º 1

LAT1B2.3.1. Explica a orixe do alfabeto de diferentes linguas partindo do alfabeto latino, así
como a súa evolución, sinala as adaptacións que se producen en cada unha e recoñece os
tipos de alfabeto usados actualmente en Europa, en relación coas linguas que os empregan.

1º 1

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

1º 2

LA1B3.1.1. Descompón palabras  nos seus formantes, sinalando e diferenciando lexemas e
morfemas,e servíndose destes para identificar desinencias e explicar o concepto de flexión e
paradigma

1º 2

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

1º 1

LA1B3.3.1.  Declina  e/ou  conxuga  correctamente  palabras  propostas  segundo  a  súa
categoría,  explicando  e  ilustrando  con  exemplos  as  características  que  diferencian  os
conceptos de declinación e conxugación

Todo o curso
LA1B3.4.1.  Enuncia  e  declina  correctamente  substantivos,  adxectivos  e  pronomes  en

latín, distinguíndoos a partir do seu enunciado e clasificándoos segundo a súa categoría e a
súa declinación.

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

Todo o curso

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

1º 1

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

1º 1

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

Todo o curso

LA1B3.6.1. Explica o uso dos  temas verbais latinos, identificando correctamente as formas 1º 2
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derivadas de cada un.

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

A partir do 2º trimestre

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

A partir do 3º trimestre

LA1B3.8.1. Traduce correctamente ao galego e ao castelán formas verbais latinas, e compara
os tempos e os modos verbais presentes no latín cos do galego e os do castelán.

Todo o curso

LA1B4.1.1.  Analiza  morfoloxicamente  e  sintacticamente  frases  e  textos  de  dificultade
graduada,identificando correctamente as categorías gramaticais presentes nas palabras con
flexión e explicando as funcións que realizan na oración

Todo o curso

LA1B4.2.1. Enumera correctamente os nomes dos casos que existen na flexión nominal e
pronominal latina, explica as súas funcións dentro da oración e ilustra con exemplos a forma
axeitada de traducilos

1º trimestre 3

LA1B4.3.1. Recoñece nos textos as regras e a concordancia latina,

e redacta en lingua latina pequenas frases, onde practica o seu uso.
Todo o curso

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

1º trimestre

LA1B4.5.1. Distingue as oracións  simples das compostas e,  dentro destas últimas,  as
coordinadas  das  subordinadas,  os  seus  tipos  e  os  nexos  que  as  caracterizan,  e  sinala
exemplos que expliquen en cada caso as súas características.

A partir do 2º trimestre

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

A partir do 3º trimestre

LA1B4.7.1. Recoñece, analiza e traduce correctamente as construcións

de infinitivo e participio máis frecuentes, en relación con construcións análogas noutras linguas
que coñece

A partir do 3º trimestre

LA1B5.1.1. Describe o marco histórico en que xorde e se desenvolve a civilización romana,
sinala  períodos  dentro  del  e  identifica  en  cada  un  as  conexións  máis  importantes  que
presentan con outras civilizacións

1º trimestre 1

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

1º trimestre 3

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

1º trimestre 1

LA1B5.1.4. Pode elaborar eixes cronolóxicos nos que se representan

fitos históricos salientables, consultando diferentes fontes de información
1º trimestre 1

LA1B5.1.5.  Describe os principais  fitos  históricos e os aspectos máis significativos da
civilización latina, e analiza a súa influencian o devir histórico posterior

1º trimestre 1

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

1º trimestre 3

LA1B5.2.2.  Enumera,  explica  e  ilustra  con  exemplos  os  aspectos  fundamentais  que
caracterizan o proceso da romanización de Hispania e da Gallaecia, e sinala a súa influencia
na historia posterior.

1º trimestre 2

LA1B5.3.1.  Identifica e sinala nun  mapa os restos arqueolóxicos máis  salientables da
romanización de Hispania e da Gallaecia,  e descobre e relaciona as pezas arqueolóxicas
romanas dos museos cos coñecementos adquiridos.

1º trimestre 3

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

2º trimestre 2

56



IES Ricardo Carballo Calero
Programación Didáctica do Departamento de Linguas Clásicas

Curso 2020-2021

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE
TEMPORALIZACIÓN

LA1B5.4.2. Describe a organización  e a evolución da sociedade romana, explicando as
características das clases sociais e os papeis asignados a cada unha,

relacionando estes aspectos cos valores cívicos existentes na época e comparándoos cos 
actuais

2º trimestre 2

LA1B5.5.1. Identifica os principais deuses, semideuses e heroes da mitoloxía grecolatina,
sinalando os trazos que os caracterizan,os seus atributos e o ámbito de influencia, explica a
súa xenealoxía e establece relacións entre os deuses.

2º trimestre

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

2º trimestre

LA1B5.6.1.  Recoñece e ilustra  con exemplos o mantemento do mítico e da figura do
heroe na nosa cultura, analizando a influencia da tradición clásica neste

fenómeno, sinalando as semellanzas e as principais diferenzas entre ambos tratamentos, e 
asociándoas a outros trazos culturais propios de cada época.

2º trimestre 1

LA1B5.6.2. Sinala semellanzas e  diferenzas entre os mitos e as lendas da antigüidade
clásica e os pertencentes a outras culturas, comparando o seu tratamento na literatura ou na
tradición relixiosa,e valorando a súa influenza na arte e na literatura posterior  a través de
exemplos

2º trimestre 1

LA1B5.7.1. Distingue a relixión oficial de Roma dos cultos privados, explicando os trazos
que lles son propios, e describe as principais características dos ritos funerarios romanos,
distinguindo as semellanzas e as diferenzas que presentan cos de hoxe en día.

2º trimestre 1

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

cronoloxía aproximada

3º trimestre 3

LA1B5.9.1. Describe as características, os principais elementos e a función das grandes
obras públicas romanas, explicando e ilustrando con exemplos a súa

importancia para o desenvolvemento do Imperio e a súa influencia en modelos urbanísticos 
posteriores.

3º trimestre 3

LA1B5.9.2. Localiza nun mapa os principais exemplos de edificacións

públicas romanas que forman parte do patrimonio español e europeo, identificando a partir de 
elementos concretos o seu estilo e a cronoloxía aproximada

3º trimestre 1

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

3º trimestre 1

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

tradución ou retroversión

Todo o curso

LA1B6.2.1. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender

textos de xeito global, relacionando estruturas latinas con outras equivalentes nas linguas que 
coñece

Todo o curso

LA1B6.3.1. Utiliza correctamente  o dicionario,  analizando e valorando correctamente a
información gramatical incluída nos seus manuais e nas súas entradas, e localiza o significado
de palabras  que entrañen  dificultade,  identificando entre  varias  acepcións  o  sentido  máis
axeitado para a tradución do texto.

A partir do  2º trimestre

LA1B6.4.1. Realiza comentarios  sobre os principais trazos dos textos seleccionados e
sobre os aspectos culturais presentes neles, aplicando para iso os coñecementos adquiridos
previamente nesta ou noutras materias.

A partir do  2º trimestre

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

A partir do  2º trimestre

LA1B6.5.1. Redacta frases sinxelas ou pequenos textos en latín sobre un tema proposto Todo o curso
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LA1B6.6.1.  Mantén  un  sinxelo  diálogo  en  latín  sobre  a  base  dun  tema  previamente
acordado.

A partir do 3º trimestre

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

Todo o curso

LA1B7.1.2. Identifica e explica as palabras transparentes e de maior frecuencia Todo o curso

LA1B7.2.1. Identifica e explica os principais prefixos e sufixos, analizando

o seu mantemento na propia lingua.
Todo o curso

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

Todo o curso

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

Todo o curso

LA1B7.4.2. Relaciona palabras da mesma familia etimolóxica ou semántica. Todo o curso

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

A partir do 2º trimestre

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA.

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN

LA1B1.1.1.  Localiza  nun  mapa  o  marco  xeográfico  da  lingua
latina e a súa expansión, delimitando os seus ámbitos de influencia e
colocando  con  precisión  puntos  xeográficos,  cidades  ou  restos
arqueolóxicos coñecidos pola súa relevancia histórica.

LA1B1.1.1. Localiza nun mapa o marco xeográfico da
lingua  latina  e  a  súa  expansión,  delimitando  os  seus
ámbitos  de influencia  e  colocando con precisión  puntos
xeográficos

LA1B1.2.1.  Define  o  indoeuropeos recoñece  as  linguas
indoeuropeas e as súas familias, e delimita nun mapa a zona de orixe
e as zonas de expansión.

LA1B1.2.1.  Define  o  indoeuropeos  recoñece  as
linguas indoeuropeas e as súas familias,  e delimita nun
mapa a zona de orixe e as zonas de expansión.

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

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

LA1B1.4.1.  Identifica  as  linguas  que  se  falan  en  España,
diferenciando pola súa orixe romances e non romances, localiza nun
mapa as  zonas  onde se  utilizan,  delimita  o  marco  xeográfico  das
linguas  romances  faladas  no  mundo  e  recoñece  as  súas
características

Identifica  as  linguas  que  se  falan  en  España,
diferenciando pola súa orixe romances e non romances,
localiza nun mapa as zonas onde se utilizan, delimita o
marco xeográfico das linguas romances faladas no mundo
e recoñece as súas características

LA1B1.5.1. Distingue e delimita  as etapas do latín, recoñece e
distingue a partir do étimo latino cultismos, semicultismos e termos
patrimoniais, e explica as evolucións que se producen nun caso e no
outro.

LA1B1.5.2. Coñece exemplos de termos latinos que deron orixe
tanto  a  unha palabra  patrimonial  como a  un cultismo,  e  sinala  as
diferenzas de uso e significado entre ambos.

LA1B1.5.2. Coñece exemplos de termos latinos que
deron orixe tanto a unha palabra patrimonial  como a un
cultismo, e sinala as diferenzas de uso e significado entre
ambos.

LA1B1.5.3.  Demostra  a  presenza  do  latín  no  século  XXI  en
campos

como a ciencia, a cultura, a publicidade,os medios de 
comunicación,Internet e as redes sociais
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LA1B1.6.1. Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao
castelán,  aplicando  as  regras  fonéticas  de  evolución,  e  recoñece
palabras da súa lingua que sufriron procesos de evolución semántica

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

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

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

LAT1B2.3.1. Explica a orixe do alfabeto de diferentes linguas partindo
do alfabeto latino, así como a súa evolución, sinala as adaptacións
que  se  producen  en  cada  unha  e  recoñece  os  tipos  de  alfabeto
usados  actualmente  en  Europa,  en  relación  coas  linguas  que  os
empregan.

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

LAT1B2.4.1.  Le  con  pronuncia  e  acentuación  correctas
textos latinos,

LA1B3.1.1.  Descompón  palabras  nos  seus  formantes,  sinalando  e
diferenciando  lexemas  e  morfemas,e  servíndose  destes  para
identificar desinencias e explicar o concepto de flexión e paradigma

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

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

LA1B3.3.1.  Declina  e/ou  conxuga  correctamente  palabras
propostas  segundo  a  súa  categoría,  explicando  e  ilustrando  con
exemplos  as  características  que  diferencian  os  conceptos  de
declinación e conxugación

características  que  diferencian  os  conceptos  de
declinación e conxugación

LA1B3.4.1.  Enuncia  e  declina  correctamente  substantivos,
adxectivos  e  pronomes  en  latín,  distinguíndoos  a  partir  do  seu
enunciado  e  clasificándoos  segundo  a  súa  categoría  e  a  súa
declinación.

LA1B3.4.1.  Enuncia  e  declina  correctamente
substantivos,  adxectivos  e  pronomes  en  latín,
distinguíndoos a partir do seu enunciado e clasificándoos
segundo a súa categoría e a súa declinación.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LA1B3.8.1. Traduce correctamente  ao galego e ao castelán formas
verbais latinas, e compara os tempos e os modos verbais presentes
no latín cos do galego e os do castelán.

 Traduce correctamente  ao galego e ao castelán formas
verbais latinas, e compara os tempos e os modos verbais
presentes no latín cos do galego e os do castelán.
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LA1B4.1.1.  Analiza  morfoloxicamente  e  sintacticamente  frases  e
textos  de  dificultade  graduada,identificando  correctamente  as
categorías  gramaticais  presentes  nas  palabras  con  flexión  e
explicando as funcións que realizan na oración

Analiza  morfoloxicamente  e  sintacticamente  frases  e
textos de dificultade baixa,identificando correctamente as
categorías gramaticais presentes nas palabras con flexión
e explicando as funcións que realizan na oración

LA1B4.2.1.  Enumera  correctamente  os  nomes  dos  casos  que
existen  na  flexión  nominal  e  pronominal  latina,  explica  as  súas
funcións dentro da oración e ilustra con exemplos a forma axeitada de
traducilos

Enumera  correctamente  os  nomes  dos  casos  que
existen na flexión nominal e pronominal latina, explica as
súas funcións dentro da oración e ilustra con exemplos a
forma axeitada de traducilos

LA1B4.3.1.  Recoñece  nos  textos  as  regras  e  a  concordancia
latina,

e redacta en lingua latina pequenas frases, onde practica o seu uso.

Recoñece  nos  textos  as  regras  e  a  concordancia
latina,

e redacta en lingua latina pequenas frases, onde practica 
o seu uso

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

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

LA1B4.5.1.  Distingue  as  oracións  simples  das  compostas  e,
dentro  destas  últimas,  as  coordinadas  das  subordinadas,  os  seus
tipos  e  os  nexos  que  as  caracterizan,  e  sinala  exemplos  que
expliquen en cada caso as súas características.

Distingue  as  oracións  simples  das  compostas  e,
dentro destas últimas, as coordinadas

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

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

LA1B5.1.1. Describe o marco histórico en que xorde e se desenvolve
a civilización romana, sinala períodos dentro del e identifica en cada
un  as  conexións  máis  importantes  que  presentan  con  outras
civilizacións

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

Distingue as etapas da historia de Roma, explicando os
seus trazos esenciais

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

LA1B5.1.4.  Pode  elaborar  eixes  cronolóxicos  nos  que  se
representan

fitos históricos salientables, consultando diferentes fontes de 
información

 Pode  elaborar  eixes  cronolóxicos  nos  que  se
representan

fitos históricos salientables, consultando diferentes fontes 
de información

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

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

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

LA1B5.2.2. Enumera, explica e ilustra con exemplos os aspectos
fundamentais  que  caracterizan  o  proceso  da  romanización  de
Hispania e da Gallaecia, e sinala a súa influencia na historia posterior.

LA1B5.3.1. Identifica e sinala nun mapa os restos arqueolóxicos
máis  salientables  da  romanización  de  Hispania  e  da  Gallaecia,  e
descobre e relaciona as pezas arqueolóxicas romanas dos museos
cos coñecementos adquiridos.

Identifica e sinala nun mapa os restos arqueolóxicos
máis  salientables  da  romanización  de  Hispania  e  da
Gallaecia,

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

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

LA1B5.4.2. Describe a organización e a evolución da sociedade
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romana, explicando as características das clases sociais e os papeis
asignados  a  cada  unha,  relacionando  estes  aspectos  cos  valores
cívicos existentes na época e comparándoos cos actuais

LA1B5.5.1. Identifica os principais deuses, semideuses e heroes
da mitoloxía grecolatina, sinalando os trazos que os caracterizan,os
seus atributos e o ámbito de influencia, explica a súa xenealoxía e
establece relacións entre os deuses.

Identifica os principais deuses, semideuses e heroes
da  mitoloxía  grecolatina,  sinalando  os  trazos  que  os
caracterizan,os seus atributos e o ámbito de influencia,

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

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

LA1B5.6.1. Recoñece e ilustra  con exemplos o mantemento do
mítico e da figura do heroe na nosa cultura, analizando a influencia da
tradición  clásica  neste  fenómeno,  sinalando  as  semellanzas  e  as
principais  diferenzas  entre  ambos  tratamentos,  e  asociándoas  a
outros trazos culturais propios de cada época.

LA1B5.6.2. Sinala semellanzas e diferenzas entre os mitos e as
lendas da antigüidade clásica e os pertencentes a outras culturas,
comparando o seu tratamento na literatura ou na tradición relixiosa,e
valorando a súa influenza na arte e na literatura posterior a través de
exemplos

LA1B5.7.1.  Distingue  a  relixión  oficial  de  Roma  dos  cultos
privados,  explicando os trazos que lles son propios, e describe as
principais características dos ritos funerarios romanos, distinguindo as
semellanzas e as diferenzas que presentan cos de hoxe en día.

Distingue  a  relixión  oficial  de  Roma  dos  cultos
privados,  explicando  os  trazos  que  lles  son  propios,  e
describe as principais características dos ritos funerarios
romanos, distinguindo as semellanzas e as diferenzas que
presentan cos de hoxe en día.

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

Describe as principais manifestacións escultóricas e
pictóricas da arte romana

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

Describe as características, os principais elementos e
a función das grandes obras públicas romanas

LA1B5.9.2.  Localiza  nun  mapa  os  principais  exemplos  de
edificacións  públicas  romanas  que  forman  parte  do  patrimonio
español  e europeo, identificando a partir  de elementos concretos o
seu estilo e a cronoloxía aproximada

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

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

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

LA1B6.2.1. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender

textos de xeito global, relacionando estruturas latinas con outras 
equivalentes nas linguas que coñece

LA1B6.3.1.  Utiliza  correctamente  o  dicionario,  analizando  e
valorando correctamente a información gramatical incluída nos seus
manuais e nas súas entradas, e localiza o significado de palabras que
entrañen dificultade,  identificando entre  varias  acepcións  o  sentido
máis axeitado para a tradución do texto.

Utiliza  correctamente  o  dicionario,  analizando  e
valorando correctamente a información gramatical incluída
nos seus manuais e nas súas entradas,

LA1B6.4.1. Realiza comentarios  sobre os principais trazos dos
textos seleccionados e sobre os aspectos culturais presentes neles,
aplicando para iso os coñecementos adquiridos previamente nesta ou
noutras materias.
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LA1B6.4.2. Elabora mapas conceptuais  e estruturais dos textos
propostos, localizando o tema principal e distinguindo as súas partes.

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

Redacta frases sinxelas

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

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

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

Identifica  e  explica  as  palabras  transparentes  e  de
maior frecuencia

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

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

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

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

LA1B7.4.2. Relaciona palabras da mesma familia etimolóxica ou
semántica.

Relaciona palabras da mesma familia etimolóxica ou
semántica.

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

Coñece o significado das principais locucións latinas
de uso actual

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN.

LA1B1.1.1.  Localiza  nun  mapa  o  marco  xeográfico  da  lingua
latina e a súa expansión, delimitando os seus ámbitos de influencia e
colocando  con  precisión  puntos  xeográficos,  cidades  ou  restos
arqueolóxicos coñecidos pola súa relevancia histórica.

Elaboración de mapa

LA1B1.2.1.  Define  o  indoeuropeo  e recoñece  as  linguas
indoeuropeas e as súas familias, e delimita nun mapa a zona de orixe
e as zonas de expansión.

Elaboración de mapa

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

Elaboración de mapa

LA1B1.4.1.  Identifica  as  linguas  que  se  falan  en  España,
diferenciando pola súa orixe romances e non romances, localiza nun
mapa as  zonas  onde se  utilizan,  delimita  o  marco  xeográfico  das
linguas  romances  faladas  no  mundo  e  recoñece  as  súas
características

Elaboración de mapa

LA1B1.5.1. Distingue e delimita  as etapas do latín, recoñece e
distingue a partir do étimo latino cultismos, semicultismos e termos
patrimoniais, e explica as evolucións que se producen nun caso e no
outro.

Preguntas escritas

LA1B1.5.2. Coñece exemplos de termos latinos que deron orixe
tanto  a  unha palabra  patrimonial  como a  un cultismo,  e  sinala  as

Preguntas escritas
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diferenzas de uso e significado entre ambos.

LA1B1.5.3.  Demostra  a  presenza  do  latín  no  século  XXI  en
campos

como a ciencia, a cultura, a publicidade,os medios de 
comunicación,Internet e as redes sociais

Preguntas orais

LA1B1.6.1. Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao
castelán,  aplicando  as  regras  fonéticas  de  evolución,  e  recoñece
palabras da súa lingua que sufriron procesos de evolución semántica

Preguntas escritas

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

Preguntas orais

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

Preguntas escritas

LAT1B2.3.1. Explica a orixe do alfabeto de diferentes linguas partindo
do alfabeto latino, así como a súa evolución, sinala as adaptacións
que  se  producen  en  cada  unha  e  recoñece  os  tipos  de  alfabeto
usados  actualmente  en  Europa,  en  relación  coas  linguas  que  os
empregan.

Preguntas escritas

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

Preguntas orais

LA1B3.1.1.  Descompón  palabras  nos  seus  formantes,  sinalando  e
diferenciando  lexemas  e  morfemas,e  servíndose  destes  para
identificar desinencias e explicar o concepto de flexión e paradigma

Preguntas orais

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

Preguntas orais

LA1B3.3.1.  Declina  e/ou  conxuga  correctamente  palabras
propostas  segundo  a  súa  categoría,  explicando  e  ilustrando  con
exemplos  as  características  que  diferencian  os  conceptos  de
declinación e conxugación

Preguntas escritas

LA1B3.4.1.  Enuncia  e  declina  correctamente  substantivos,
adxectivos  e  pronomes  en  latín,  distinguíndoos  a  partir  do  seu
enunciado  e  clasificándoos  segundo  a  súa  categoría  e  a  súa
declinación.

Preguntas escritas

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

Preguntas escritas

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

Preguntas escritas

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

Preguntas escritas

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

Preguntas escritas

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

Preguntas escritas

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

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

Preguntas orais

LA1B3.8.1. Traduce correctamente  ao galego e ao castelán formas
verbais latinas, e compara os tempos e os modos verbais presentes
no latín cos do galego e os do castelán.

Preguntas escritas

LA1B4.1.1.  Analiza  morfoloxicamente  e  sintacticamente  frases  e
textos  de  dificultade  graduada,identificando  correctamente  as
categorías  gramaticais  presentes  nas  palabras  con  flexión  e
explicando as funcións que realizan na oración

Preguntas escritas

LA1B4.2.1.  Enumera  correctamente  os  nomes  dos  casos  que
existen  na  flexión  nominal  e  pronominal  latina,  explica  as  súas
funcións dentro da oración e ilustra con exemplos a forma axeitada de
traducilos

Preguntas escritas

LA1B4.3.1.  Recoñece  nos  textos  as  regras  e  a  concordancia
latina,

e redacta en lingua latina pequenas frases, onde practica o seu uso.

Preguntas escritas

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

Preguntas orais e escritas

LA1B4.5.1.  Distingue  as  oracións  simples  das  compostas  e,
dentro  destas  últimas,  as  coordinadas  das  subordinadas,  os  seus
tipos  e  os  nexos  que  as  caracterizan,  e  sinala  exemplos  que
expliquen en cada caso as súas características.

Preguntas orais e escritas

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

Preguntas escritas

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

Preguntas escritas e orais

LA1B5.1.1. Describe o marco histórico en que xorde e se desenvolve
a civilización romana, sinala períodos dentro del e identifica en cada
un  as  conexións  máis  importantes  que  presentan  con  outras
civilizacións

Preguntas escritas

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

Preguntas escritas

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

Preguntas escritas

LA1B5.1.4.  Pode  elaborar  eixes  cronolóxicos  nos  que  se
representan

fitos históricos salientables, consultando diferentes fontes de 
información

Elaboración de liñas do tempo

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

Preguntas escritas

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

Elaboración traballo

LA1B5.2.2. Enumera, explica e ilustra con exemplos os aspectos
fundamentais  que  caracterizan  o  proceso  da  romanización  de
Hispania e da Gallaecia, e sinala a súa influencia na historia posterior.

Elaboración traballo
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LA1B5.3.1. Identifica e sinala nun mapa os restos arqueolóxicos
máis  salientables  da  romanización  de  Hispania  e  da  Gallaecia,  e
descobre e relaciona as pezas arqueolóxicas romanas dos museos
cos coñecementos adquiridos.

Elaboración dun mapa e ficha museo de Lugo

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

Preguntas escritas

LA1B5.4.2. Describe a organización e a evolución da sociedade
romana, explicando as características das clases sociais e os papeis
asignados  a  cada  unha,  relacionando  estes  aspectos  cos  valores
cívicos existentes na época e comparándoos cos actuais

Preguntas escritas

LA1B5.5.1. Identifica os principais deuses, semideuses e heroes
da mitoloxía grecolatina, sinalando os trazos que os caracterizan,os
seus atributos e o ámbito de influencia, explica a súa xenealoxía e
establece relacións entre os deuses.

Elaboración traballo

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

Elaboración traballo

LA1B5.6.1. Recoñece e ilustra  con exemplos o mantemento do
mítico e da figura do heroe na nosa cultura, analizando a influencia da
tradición  clásica  neste  fenómeno,  sinalando  as  semellanzas  e  as
principais  diferenzas  entre  ambos  tratamentos,  e  asociándoas  a
outros trazos culturais propios de cada época.

Preguntas orais

LA1B5.6.2. Sinala semellanzas e diferenzas entre os mitos e as
lendas da antigüidade clásica e os pertencentes a outras culturas,
comparando o seu tratamento na literatura ou na tradición relixiosa,e
valorando a súa influenza na arte e na literatura posterior a través de
exemplos

Preguntas orais

LA1B5.7.1.  Distingue  a  relixión  oficial  de  Roma  dos  cultos
privados,  explicando os trazos que lles son propios, e describe as
principais características dos ritos funerarios romanos, distinguindo as
semellanzas e as diferenzas que presentan cos de hoxe en día.

Preguntas escritas

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

Elaboración traballo

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

Elaboración traballo

LA1B5.9.2.  Localiza  nun  mapa  os  principais  exemplos  de
edificacións  públicas  romanas  que  forman  parte  do  patrimonio
español  e europeo, identificando a partir  de elementos concretos o
seu estilo e a cronoloxía aproximada

Elaboración traballo

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

Preguntas escritas

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

Preguntas escritas

LA1B6.2.1. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender

textos de xeito global, relacionando estruturas latinas con outras 
equivalentes nas linguas que coñece

Preguntas orais
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LA1B6.3.1.  Utiliza  correctamente  o  dicionario,  analizando  e
valorando correctamente a información gramatical incluída nos seus
manuais e nas súas entradas, e localiza o significado de palabras que
entrañen dificultade,  identificando entre  varias  acepcións  o  sentido
máis axeitado para a tradución do texto.

Preguntas orais

LA1B6.4.1. Realiza comentarios  sobre os principais trazos dos
textos seleccionados e sobre os aspectos culturais presentes neles,
aplicando para iso os coñecementos adquiridos previamente nesta ou
noutras materias.

Preguntas orais

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

Elaboración de mapas conceptuais

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

Preguntas escritas

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

Preguntas orais

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

Preguntas orais

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

Preguntas orais e escritas

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

Preguntas orais e escritas

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

Preguntas orais

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

Preguntas orais e escritas

LA1B7.4.2. Relaciona palabras da mesma familia etimolóxica ou
semántica.

Preguntas orais e escritas

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

Preguntas escritas

4.4. GREGO 1º BACH

TEMPORALIZACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEMPORALIZACIÓN SESIÓNS

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

1º trimestre 1/2

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

1º trimestre 1/2

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

1º trimestre 1

GR1B1.3.1. Explica o concepto de familia lingüística 1º trimestre 1/4

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

1º trimestre 1/2
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GR1B1.4.1. Establece a filiación das linguas de Europa 
delimitando nun mapa a zona de orixe e zonas de expansión.

1º trimestre 1

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

1º trimestre 1/2

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

1º trimestre 1/4

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

1º trimestre 1

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

1º trimestre 1

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

1º trimestre 1/2

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

1º trimestre 1/4

GR1B2.2.2. Explica a orixe e a evolución dos sistemas de 
escritura de diferentes linguas, partindo do alfabeto grego, e 
sinala as adaptacións que se producen en cada unha delas.

1º trimestre 1/2

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

1º trimestre 4

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

1º trimestre 1

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

1º trimestre 1

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

1º trimestre 1/2

GR1B3.1.1. Distingue unha lingua flexiva doutra non flexiva. 1º trimestre 1/2

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

1º trimestre 1/4

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

Todo o curso

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

Todo o curso

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

Todo o curso

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

Todo o curso

GR1B3.6.1. Declina e/ou conxuga correctamente palabras 
propostas segundo a súa categoría, e explica e ilustra con 
exemplos as características que diferencian os conceptos de 
conxugación e declinación.

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

Todo o curso

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

1º trimestre 1

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

Todo o curso

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

Todo o curso

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

A partir do 2º trimestre

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

3º Trimestre todas

GR1B4.1.1. Analiza morfolóxica e sintacticamente frases e textos
sinxelos identificando correctamente as categorías gramaticais 
ás que pertencen as diferentes palabras e explicando as 
funcións que realizan no contexto

Todo o curso

GR1B4.2.1. Enumera correctamente os nomes dos casos que 
existen na flexión nominal grega, explica as súas funcións dentro
da oración e ilustra con exemplos a forma adecuada de 
traducilos

1º Trimestre 4

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

Todo o curso

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

Todo o curso

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

Todo o curso

GR1B4.6.1. Compara e clasifica diferentes tipos de oracións 
compostas,diferénciaas con precisión das oracións simples e 
explica en cada caso as súas características

A partir do 2º trimestre

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

 A partir do 2º trimestre

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

 A partir do 2º trimestre

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

 A partir do 3º trimestre

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

 A partir do 3º trimestre

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

Todo o curso

GR1B4.12.1. Identifica na análise de frases e textos de 
dificultade graduada elementos sintácticos propios da lingua 
grega, relacionándoos para traducilos cos seus equivalentes en 

Todo o curso
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galego e/ou en castelán.

GR1B5.1.1. Describe o marco histórico no que xorde e se 
desenvolve a civilización grega, sinalando distintos períodos 
dentro del e identificando en cada un as conexións máis 
importantes con outras civilizacións.

1º trimestre 1/2

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

1º trimestre 1/2

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

1º trimestre 2

GR1B5.1.4. Sabe enmarcar determinados feitos históricos na 
civilización e no período histórico correspondente, póndoos en 
contexto e relacionándoos con outras circunstancias 
contemporáneas

1º trimestre 1/2

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

1º trimestre 1

GR1B5.2.2. Describe a organización da sociedade grega, explica
as características das clases sociais e os papeis asignados a 
cada unha, relaciona estes aspectos cos valores cívicos da 
época e compáraos cos actuais

1º trimestre 1

GR1B5.3.1. Identifica e explica os papeis que 
desempeña dentro da familia cada un dos seus 
membros, analizando a través deles estereotipos 
culturais da época e comparándoos cos actuais  

1º trimestre 1

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

3º trimestre 1

GR1B5.4.2. Describe as principais formas de lecer da sociedade 
grega e analiza a súa finalidade, os grupos aos que van dirixidas 
e a súa función no desenvolvemento da identidade social

2º trimestre 2

GR1B5.5.1. Pode nomear coa súa denominación grega e latina 
os principais deuses e heroes da mitoloxía grecolatina, e sinalar 
os trazos que os caracterizan, os seus atributos e o seu ámbito 
de influencia.

2º trimestre 2

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

2º trimestre 1/4

GR1B5.6.2. Recoñece e ilustra con exemplos o mantemento do 
mítico e da figura do heroe na nosa cultura analizando a 
influencia da tradición clásica neste fenómeno e sinalando as 
semellanzas e as principais diferenzas entre ambos os 
tratamentos, asociándoas a outras características culturais 
propias de cada época.

2º trimestre 1/4

GR1B5.6.3. Recoñece referencias mitolóxicas directas ou 
indirectas en diferentes manifestacións artísticas, e describe, a 
través do uso que se fai destas, os aspectos básicos que en 
cada caso se asocian á tradición grecolatina

A partir do 2º trimestre

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

2º trimestre 1

GR1B5.8.1. Describe e analiza os aspectos relixiosos e culturais 2º trimestre 1
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que sustentan os certames deportivos da antiga Grecia e a 
presenza ou ausencia destes nos seus correlatos actuais.

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

Todo o curso

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

 A partir do 3º trimestre

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

Todo o curso

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

Todo o curso

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

Todo o curso

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

Todo o curso

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

 A partir do 3º trimestre

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

3º trimestre 2

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

 A partir do 1º Trimestre

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

Todo o curso

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

Todo o curso

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

Todo o curso

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

Todo o curso

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

Todo o curso

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

Todo o curso

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

Todo o curso

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN

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

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

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

Explica a orixe da lingua 
grega e a relación coas 
outras linguas da familia 
indoeuropea

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

GR1B1.3.1. Explica o concepto de familia lingüística

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

Define o concepto de 
indoeuropeo e explica o 
proceso de creación do 
termo

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

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

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

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

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

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

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

GR1B2.2.2. Explica a orixe e a evolución dos sistemas de escritura de 
diferentes linguas, partindo do alfabeto grego, e sinala as adaptacións que se
producen en cada unha delas.

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

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

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

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

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

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

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

Distingue palabras 
variables e invariables 

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

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

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

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

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

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

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

GR1B3.6.1. Declina e/ou conxuga correctamente palabras propostas 
segundo a súa categoría, e explica e ilustra con exemplos as características 
que diferencian os conceptos de conxugación e declinación.

Declina e/ou conxuga 
correctamente palabras 
propostas segundo a súa 
categoría

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

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

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

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

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

Analiza morfoloxicamente e
traduce ao galego e/ou ao 
castelán diferentes formas 
verbais gregas,

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

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

GR1B4.1.1. Analiza morfolóxica e sintacticamente frases e textos sinxelos 
identificando correctamente as categorías gramaticais ás que pertencen as 
diferentes palabras e explicando as funcións que realizan no contexto

Analiza morfolóxica e 
sintacticamente frases e 
textos sinxelos identificando
correctamente as 
categorías gramaticais ás 
que pertencen as diferentes
palabras e explicando as 
funcións que realizan no 
contexto

GR1B4.2.1. Enumera correctamente os nomes dos casos que existen na 
flexión nominal grega, explica as súas funcións dentro da oración e ilustra 
con exemplos a forma adecuada de traducilos

Enumera correctamente os 
nomes dos casos que 
existen na flexión nominal 
grega, explica as súas 
funcións dentro da oración 
e ilustra con exemplos a 
forma adecuada de 
traducilos

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

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

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

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

GR1B4.6.1. Compara e clasifica diferentes tipos de oracións 
compostas,diferénciaas con precisión das oracións simples e explica en cada
caso as súas características

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

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

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

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

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

Identifica e relaciona 
elementos morfolóxicos da 
lingua grega para realizar a 
análise e a tradución de 
frases sinxelas.

GR1B4.12.1. Identifica na análise de frases e textos de dificultade graduada 
elementos sintácticos propios da lingua grega, relacionándoos para 
traducilos cos seus equivalentes en galego e/ou en castelán.

GR1B5.1.1. Describe o marco histórico no que xorde e se desenvolve a 
civilización grega, sinalando distintos períodos dentro del e identificando en 
cada un as conexións máis importantes con outras civilizacións.

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

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

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

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

GR1B5.1.4. Sabe enmarcar determinados feitos históricos na civilización e 
no período histórico correspondente, póndoos en contexto e relacionándoos 
con outras circunstancias contemporáneas

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

Describe os principais 
sistemas políticos da antiga
Greza 

GR1B5.2.2. Describe a organización da sociedade grega, explica as 
características das clases sociais e os papeis asignados a cada unha, 
relaciona estes aspectos cos valores cívicos da época e compáraos cos 
actuais

Describe a organización da 
sociedade grega, explica as
características das clases 
sociais e os papeis 
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GR1B5.3.1. Identifica e explica os papeis que desempeña dentro da familia 
cada un dos seus membros, analizando a través deles estereotipos culturais 
da época e comparándoos cos actuais

asignados a cada unha.

 Identifica e explica os 
papeis que desempeña 
dentro da familia cada un 
dos seus membros, 
analizando a través deles 
estereotipos culturais da 
época e comparándoos cos
actuais

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

GR1B5.4.2. Describe as principais formas de lecer da sociedade grega e 
analiza a súa finalidade, os grupos aos que van dirixidas e a súa función no 
desenvolvemento da identidade social

Describe as principais 
formas de lecer da 
sociedade grega 

GR1B5.5.1. Pode nomear coa súa denominación grega e latina os principais 
deuses e heroes da mitoloxía grecolatina, e sinalar os trazos que os 
caracterizan, os seus atributos e o seu ámbito de influencia.

Pode nomear coa súa 
denominación grega e 
latina os principais deuses 
e heroes da mitoloxía 
grecolatina, e sinalar os 
trazos que os caracterizan, 
os seus atributos e o seu 
ámbito de influencia.

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

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

GR1B5.6.2. Recoñece e ilustra con exemplos o mantemento do mítico e da 
figura do heroe na nosa cultura analizando a influencia da tradición clásica 
neste fenómeno e sinalando as semellanzas e as principais diferenzas entre 
ambos os tratamentos, asociándoas a outras características culturais propias
de cada época.

GR1B5.6.3. Recoñece referencias mitolóxicas directas ou indirectas en 
diferentes manifestacións artísticas, e describe, a través do uso que se fai 
destas, os aspectos básicos que en cada caso se asocian á tradición 
grecolatina

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

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

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

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

Utiliza adecuadamente a 
análise morfolóxica e 
sintáctica de textos de 
dificultade baixa para 
efectuar correctamente a 
súa tradución

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

GR1B6.2.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de 
forma global
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GR1B6.3.1. Traduce do grego ao galego e/ou ao castelán frases e textos 
sinxelos

Traduce do grego ao galego
e/ou ao castelán frases e 
textos sinxelos

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

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

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

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

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

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

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

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

GR1B7.2.1. 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.

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

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

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

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

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS

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

Elaboración de mapa

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

Preguntas escritas

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

Elaboración de mapa

GR1B1.3.1. Explica o concepto de familia lingüística Preguntas escritas

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

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

Elaboración de mapa

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

Preguntas escritas

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

Preguntas orais

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

Preguntas orais

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

Elaboración de mapa

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

Preguntas orais

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

Preguntas orais

GR1B2.2.2. Explica a orixe e a evolución dos sistemas de escritura de 
diferentes linguas, partindo do alfabeto grego, e sinala as adaptacións que se
producen en cada unha delas.

Preguntas orais

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

Preguntas escritas

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

Preguntas escritas

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

Preguntas orais

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

Preguntas orais

GR1B3.1.1. Distingue unha lingua flexiva doutra non flexiva. Preguntas orais

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

Preguntas orais

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

Preguntas orais

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

Preguntas escritas

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

Preguntas escritas

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

Preguntas escritas

GR1B3.6.1. Declina e/ou conxuga correctamente palabras propostas 
segundo a súa categoría, e explica e ilustra con exemplos as características 
que diferencian os conceptos de conxugación e declinación.

Preguntas escritas

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

Preguntas escritas

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

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

Preguntas escritas

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

Preguntas escritas

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

Preguntas escritas

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

Preguntas escritas

GR1B4.1.1. Analiza morfolóxica e sintacticamente frases e textos sinxelos 
identificando correctamente as categorías gramaticais ás que pertencen as 
diferentes palabras e explicando as funcións que realizan no contexto

Probas escritas

GR1B4.2.1. Enumera correctamente os nomes dos casos que existen na 
flexión nominal grega, explica as súas funcións dentro da oración e ilustra 
con exemplos a forma adecuada de traducilos

Preguntas escritas

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

Preguntas escritas

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

Preguntas escritas

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

Preguntas escritas

GR1B4.6.1. Compara e clasifica diferentes tipos de oracións 
compostas,diferénciaas con precisión das oracións simples e explica en cada
caso as súas características

Preguntas escritas

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

Preguntas escritas

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

Preguntas escritas

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

Preguntas escritas

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

Preguntas escritas

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

Preguntas escritas

GR1B4.12.1. Identifica na análise de frases e textos de dificultade graduada 
elementos sintácticos propios da lingua grega, relacionándoos para 
traducilos cos seus equivalentes en galego e/ou en castelán.

Preguntas escritas

GR1B5.1.1. Describe o marco histórico no que xorde e se desenvolve a 
civilización grega, sinalando distintos períodos dentro del e identificando en 
cada un as conexións máis importantes con outras civilizacións.

Preguntas escritas

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

Elaboración liña do tempo

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

Elaboración liña do tempo

GR1B5.1.4. Sabe enmarcar determinados feitos históricos na civilización e 
no período histórico correspondente, póndoos en contexto e relacionándoos 
con outras circunstancias contemporáneas

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

Elaboración traballo

GR1B5.2.2. Describe a organización da sociedade grega, explica as 
características das clases sociais e os papeis asignados a cada unha, 
relaciona estes aspectos cos valores cívicos da época e compáraos cos 
actuais

GR1B5.3.1. Identifica e explica os papeis que desempeña dentro da familia 
cada un dos seus membros, analizando a través deles estereotipos culturais 
da época e comparándoos cos actuais

Elaboración traballo

Elaboración traballo

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

Elaboración traballo

GR1B5.4.2. Describe as principais formas de lecer da sociedade grega e 
analiza a súa finalidade, os grupos aos que van dirixidas e a súa función no 
desenvolvemento da identidade social

Elaboración traballo

GR1B5.5.1. Pode nomear coa súa denominación grega e latina os principais 
deuses e heroes da mitoloxía grecolatina, e sinalar os trazos que os 
caracterizan, os seus atributos e o seu ámbito de influencia.

Elaboración traballo

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

Elaboración traballo

GR1B5.6.2. Recoñece e ilustra con exemplos o mantemento do mítico e da 
figura do heroe na nosa cultura analizando a influencia da tradición clásica 
neste fenómeno e sinalando as semellanzas e as principais diferenzas entre 
ambos os tratamentos, asociándoas a outras características culturais propias
de cada época.

Elaboración traballo

GR1B5.6.3. Recoñece referencias mitolóxicas directas ou indirectas en 
diferentes manifestacións artísticas, e describe, a través do uso que se fai 
destas, os aspectos básicos que en cada caso se asocian á tradición 
grecolatina

Preguntas orais

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

Elaboración traballo

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

Elaboración traballo

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

Probas escritas

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

Probas escritas

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

Probas escritas

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

Probas escritas

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

Preguntas orais

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

Preguntas orais

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

Elaboración mapas 
conceptuais

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

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

 Probas escritas

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

Preguntas orais

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

Probas escritas

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

Preguntas orais

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

Preguntas escritas

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

Preguntas escritas

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

Preguntas orais

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

Preguntas orais

4.5. LATÍN II

TEMPORALIZACIÓN

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE
TEMPORALIZACIÓN

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

Todo o curso

LA2B1.2.1. Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando 
as regras fonéticas de evolución, e recoñece palabras da súa lingua que sufriron 
procesos de evolución semántica, valorando a relación co significado orixinal do 
étimo latino

Todo o curso

LA2B1.2.2. Explica o proceso de evolución de termos latinos ás linguas romances, 
sinalando cambios fonéticos comúns a distintas linguas dunha mesma familia, e 
ilustralo con exemplos.

Todo o curso

LA2B2.1.1. Nomea e describe as categorías, e sinala os trazos que as distinguen. 1º trimestre 2

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

 A partir do 1º
trimestre

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

Todo o curso

LA2B2.4.1. Identifica con seguridade e axudándose do dicionario calquera tipo de 
formas nominais e pronominais, declínaas e sinala o seu equivalente en galego e en
castelán.

Todo o curso
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ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE
TEMPORALIZACIÓN

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

Todo o curso

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

Todo o curso

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

Todo o curso

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

Todo o curso

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

A partir do 2º
trimestre

LA2B3.3.1. Identifica na análise de frases e textos de dificultade graduada 
elementos sintácticos propios da lingua latina, e relaciónaos para traducilos cos 
seus equivalentes en galego e en castelán.

Todo o curso

LA2B3.4.1. Define e comprende os conceptos de oración composta, coordinación e 
subordinación, sinala exemplos nos textos e recoñece os tipos de oracións 
compostas, tanto coordinadas como subordinadas, así como os nexos que as 
caracterizan.

A partir do 2º
trimestre

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

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

Todo o curso

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

Todo o curso

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

Todo o curso

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

Todo o curso

LA2B4.4.1. Realiza comentarios de textos latinos e sitúaos no tempo, explicando a 
súa estrutura, se a extensión da pasaxe o permite, e as súas características 
esenciais, e identifica o xénero ao que pertencen. 

 A partir do 3º
trimestre

LA2B4.5.1. Analiza o diferente uso que se fixo dos textos latinos, explorando o 
mantemento dos xéneros e os temas da literatura latina mediante exemplos da 
literatura contemporánea.

Todo o curso

LA2B4.5.2. Recoñece a través de motivos, temas ou personaxes a influencia da 
tradición grecolatina en textos de autores/as contemporáneos/as, e sérvese deles 
para comprender e explicar o mantemento dos xéneros e dos temas procedentes da
cultura grecolatina, describindo os seus aspectos esenciais e os tratamentos que 
reciben.

A partir do 3º
trimestre

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

LA2B5.2.1. Utiliza con seguridade e autonomía o dicionario, analizando e valorando 
correctamente a información gramatical que proporciona, e identifica en cada caso o
termo máis acaido na lingua propia, en función do contexto e do estilo empregado 
polo autor, para unha correcta tradución do texto.

Todo o curso

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

 A partir do 3º
trimestre
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ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE
TEMPORALIZACIÓN

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

Todo o curso

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

Todo o curso

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

Todo o curso

LA2B6.2.1. Deduce o significado de palabras e expresións latinas non estudadas a 
partir do contexto, ou de palabras ou expresións da súa lingua ou doutras linguas 
que coñeza.

Todo o curso

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

Todo o curso

LA2B6.3.1. Comprende, explica e emprega na lingua propia e no contexto axeitado 
locucións e expresións latinas que se mantiveron na linguaxe literaria, xurídica, 
filosófica, técnica, relixiosa, médica e científica.

Todo o curso

LA2B6.4.1. Recoñece e explica o significado dos helenismos e dos latinismos máis 
frecuentes utilizados no léxico das linguas faladas en España, e explica o seu 
significado a partir do termo de orixe.

Todo o curso

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO 

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

 Recoñece e distingue a 
partir do étimo latino termos
patrimoniais, semicultismos 
e cultismos, 

LA2B1.2.1. Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao 
castelán, aplicando as regras fonéticas de evolución, e recoñece 
palabras da súa lingua que sufriron procesos de evolución 
semántica, valorando a relación co significado orixinal do étimo 
latino

Recoñece palabras da súa 
lingua que sufriron 
procesos de evolución 
semántica, valorando a 
relación co significado 
orixinal do étimo latino

LA2B1.2.2. Explica o proceso de evolución de termos latinos ás 
linguas romances, sinalando cambios fonéticos comúns a distintas 
linguas dunha mesma familia, e ilustralo con exemplos.

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

Nomea e describe as 
categorías.

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

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

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

LA2B2.4.1. Identifica con seguridade e axudándose do dicionario 
calquera tipo de formas nominais e pronominais, declínaas e sinala 

Identifica con seguridade e 
axudándose do dicionario 
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o seu equivalente en galego e en castelán. calquera tipo de formas 
nominais e pronominais, 
declínaas e sinala o seu 
equivalente en galego e en 
castelán.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LA2B3.3.1. Identifica na análise de frases e textos de dificultade 
graduada elementos sintácticos propios da lingua latina, e 
relaciónaos para traducilos cos seus equivalentes en galego e en 
castelán.

 Identifica na análise de 
frases e textos de 
dificultade graduada 
elementos sintácticos 
propios da lingua latina, e 
relaciónaos para traducilos 
cos seus equivalentes en 
galego e en castelán.

LA2B3.4.1. Define e comprende os conceptos de oración 
composta, coordinación e subordinación, sinala exemplos nos 
textos e recoñece os tipos de oracións compostas, tanto 
coordinadas como subordinadas, así como os nexos que as 
caracterizan.

Define e comprende os 
conceptos de oración 
composta, coordinación e 
subordinación, sinala 
exemplos nos textos e 
recoñece os tipos de 
oracións compostas, tanto 
coordinadas como 
subordinadas, así como os 
nexos que as caracterizan.

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

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

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

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

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

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

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

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

LA2B4.4.1. Realiza comentarios de textos latinos e sitúaos no 
tempo, explicando a súa estrutura, se a extensión da pasaxe o 
permite, e as súas características esenciais, e identifica o xénero 
ao que pertencen. 

LA2B4.5.1. Analiza o diferente uso que se fixo dos textos latinos, 
explorando o mantemento dos xéneros e os temas da literatura 
latina mediante exemplos da literatura contemporánea.

LA2B4.5.2. Recoñece a través de motivos, temas ou personaxes a 
influencia da tradición grecolatina en textos de autores/as 
contemporáneos/as, e sérvese deles para comprender e explicar o 
mantemento dos xéneros e dos temas procedentes da cultura 
grecolatina, describindo os seus aspectos esenciais e os 
tratamentos que reciben.

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

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

LA2B5.2.1. Utiliza con seguridade e autonomía o dicionario, 
analizando e valorando correctamente a información gramatical que
proporciona, e identifica en cada caso o termo máis acaido na 
lingua propia, en función do contexto e do estilo empregado polo 
autor, para unha correcta tradución do texto.

 Utiliza con seguridade e 
autonomía o dicionario,

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

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

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

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

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

LA2B6.2.1. Deduce o significado de palabras e expresións latinas 
non estudadas a partir do contexto, ou de palabras ou expresións 
da súa lingua ou doutras linguas que coñeza.

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

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

LA2B6.3.1. Comprende, explica e emprega na lingua propia e no 
contexto axeitado locucións e expresións latinas que se mantiveron 
na linguaxe literaria, xurídica, filosófica, técnica, relixiosa, médica e 
científica.

Comprende, explica e 
emprega na lingua propia e 
no contexto axeitado 
locucións e expresións 
latinas que se mantiveron 
na linguaxe literaria, 
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xurídica, filosófica, técnica, 
relixiosa, médica e 
científica.

LA2B6.4.1. Recoñece e explica o significado dos helenismos e dos 
latinismos máis frecuentes utilizados no léxico das linguas faladas 
en España, e explica o seu significado a partir do termo de orixe.

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

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS

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

Preguntas escritas e orais

LA2B1.2.1. Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao 
castelán, aplicando as regras fonéticas de evolución, e recoñece 
palabras da súa lingua que sufriron procesos de evolución 
semántica, valorando a relación co significado orixinal do étimo 
latino

Preguntas escritas e orais

LA2B1.2.2. Explica o proceso de evolución de termos latinos ás 
linguas romances, sinalando cambios fonéticos comúns a distintas 
linguas dunha mesma familia, e ilustralo con exemplos.

Preguntas escritas e orais

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

Preguntas escritas e orais

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

Preguntas escritas

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

Preguntas escritas 

LA2B2.4.1. Identifica con seguridade e axudándose do dicionario 
calquera tipo de formas nominais e pronominais, declínaas e sinala 
o seu equivalente en galego e en castelán.

Preguntas escritas 

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

Preguntas escritas 

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

Preguntas escritas 

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

Preguntas escritas 

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

Preguntas escritas 

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

Preguntas escritas e orais

LA2B3.3.1. Identifica na análise de frases e textos de dificultade Preguntas escritas e orais
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graduada elementos sintácticos propios da lingua latina, e 
relaciónaos para traducilos cos seus equivalentes en galego e en 
castelán.

LA2B3.4.1. Define e comprende os conceptos de oración 
composta, coordinación e subordinación, sinala exemplos nos 
textos e recoñece os tipos de oracións compostas, tanto 
coordinadas como subordinadas, así como os nexos que as 
caracterizan.

Preguntas escritas 

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

Preguntas escritas 

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

Preguntas escritas 

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

Preguntas escritas 

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

Liña do tempo

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

Preguntas escritas 

LA2B4.4.1. Realiza comentarios de textos latinos e sitúaos no 
tempo, explicando a súa estrutura, se a extensión da pasaxe o 
permite, e as súas características esenciais, e identifica o xénero 
ao que pertencen. 

Preguntas escritas 

LA2B4.5.1. Analiza o diferente uso que se fixo dos textos latinos, 
explorando o mantemento dos xéneros e os temas da literatura 
latina mediante exemplos da literatura contemporánea.

Preguntas escritas e orais

LA2B4.5.2. Recoñece a través de motivos, temas ou personaxes a 
influencia da tradición grecolatina en textos de autores/as 
contemporáneos/as, e sérvese deles para comprender e explicar o 
mantemento dos xéneros e dos temas procedentes da cultura 
grecolatina, describindo os seus aspectos esenciais e os 
tratamentos que reciben.

Preguntas escritas e orais

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

Preguntas escritas 

LA2B5.2.1. Utiliza con seguridade e autonomía o dicionario, 
analizando e valorando correctamente a información gramatical que
proporciona, e identifica en cada caso o termo máis acaido na 
lingua propia, en función do contexto e do estilo empregado polo 
autor, para unha correcta tradución do texto.

Preguntas escritas 

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

Preguntas escritas e orais

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

Preguntas escritas e orais

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

Preguntas escritas 

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

Preguntas escritas 

LA2B6.2.1. Deduce o significado de palabras e expresións latinas 
non estudadas a partir do contexto, ou de palabras ou expresións 
da súa lingua ou doutras linguas que coñeza.

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

Preguntas escritas e orais

LA2B6.3.1. Comprende, explica e emprega na lingua propia e no 
contexto axeitado locucións e expresións latinas que se mantiveron 
na linguaxe literaria, xurídica, filosófica, técnica, relixiosa, médica e 
científica.

Preguntas escritas 

LA2B6.4.1. Recoñece e explica o significado dos helenismos e dos 
latinismos máis frecuentes utilizados no léxico das linguas faladas 
en España, e explica o seu significado a partir do termo de orixe.

Preguntas escritas 

4.6. GREGO II

TEMPORALIZACIÓN

• ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE
•

• TEMPORALIZACI
ÓN

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

• Setembro •

GR2B1.2.1.  Compara  termos  do grego clásico e os  seus equivalentes  en grego
moderno,  constatando as  semellanzas  e  as  diferenzas  que existen  entre  uns  e
outros e analizando a través destas as características xerais que definen o proceso
de evolución.

• Setembro •

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

Setembro

GR2B2.1.1. Recoñece con seguridade e axudándose co dicionario calquera tipo de
formas nominais e pronominais, declínaas e sinala o seu equivalente en galego e/ou
en castelán.

• Todo o
curso •

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

• Todo o
curso • 2

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

1º
trimestre

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

• Todo o
curso

GR2B2.5.1. Sabe determinar a forma, a clase e a categoría gramatical das palabras
dun  texto,  detectando correctamente  coa axuda do  dicionario  os  morfemas  que
conteñen información gramatical.

Todo o
curso

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

curso

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

• 1º
trimestre •

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

Todo o
curso

GR2B3.4.1. Recoñece e clasifica oracións e construcións sintácticas.
Todo o
curso

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

Todo o curso
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• ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE
•

• TEMPORALIZACI
ÓN

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

Todo o
curso

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

•

Todo o curso  

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

Todo o
curso •

GR2B3.7.2.  Identifica  na  análise  de  frases  e  textos  de  dificultade  graduada
elementos sintácticos propios da lingua grega, relacionándoos para traducilos cos
seus equivalentes en galego e castelán.

• Todo o
curso •

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

A partir do
segundo
trimestre

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

•

Primeiro
trimestre

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

curso

GR2B4.3.1. Explora a conservación  dos xéneros e os temas literarios da tradición
grega mediante exemplos da literatura contemporánea, e analiza o uso que se fixo
deles.

•

Todo o
curso •

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

Todo o
curso

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

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

curso

GR2B5.2.1. Utiliza con seguridade  e autonomía o dicionario para a tradución de
textos, e identifica en cada caso o termo máis apropiado na lingua propia en función
do contexto e do estilo empregado polo/a autor/a.

Todo o
curso

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

Ap partir
do terceiro
trimestre.

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

•

Todo o
curso

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

•

Todo o
curso
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• ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE
•

• TEMPORALIZACI
ÓN

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

curso

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

curso

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

curso

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

curso

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

Todo o
curso

GR2B6.5.1. Recoñece e distingue  cultismos, termos patrimoniais e neoloxismos a
partir do étimo grego, e explica as evolucións que se producen nun caso e en outro.

Todo o
curso

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

Todo o
curso

GR2B6.6.2. Sabe descompor  unha palabra nos seus formantes e coñecer o seu
significado en grego,  para aumentar  o caudal  léxico e o coñecemento da lingua
propia.

Todo o
curso

•

• GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA.  
•

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO 

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

 Sitúa nun mapa cidades e 
puntos relevantes na Grecia
Antiga.

GR2B1.2.1.  Compara  termos  do  grego  clásico  e  os  seus
equivalentes en grego moderno, constatando as semellanzas e as
diferenzas que existen entre uns e outros e analizando a través
destas  as  características  xerais  que  definen  o  proceso  de
evolución.

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

GR2B2.1.1. Recoñece con seguridade e axudándose co dicionario
calquera tipo de formas nominais e pronominais, declínaas e sinala
o seu equivalente en galego e/ou en castelán.

Recoñece con seguridade e
axudándose  co  dicionario
calquera  tipo  de  formas
nominais  e  pronominais,
declínaas  e  sinala  o  seu
equivalente en galego e/ou
en castelán.

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

Recoñece con seguridade e
axudándose  do  dicionario
calquera  tipo  de  formas
verbais, conxúgaas e sinala
o seu equivalente en galego
e/ou en castelán.
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GR2B2.2.1. Nomea e describe as categorías gramaticais, sinalando
as características que as distinguen.

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

GR2B2.5.1.  Sabe  determinar  a  forma,  a  clase  e  a  categoría
gramatical das palabras dun texto, detectando correctamente coa
axuda  do  dicionario  os  morfemas  que  conteñen  información
gramatical.

Sabe determinar a forma, a
clase  e  a  categoría
gramatical  das  palabras
dun  texto,  detectando
correctamente  coa  axuda
do  dicionario  os  morfemas
que  conteñen  información
gramatical.

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

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

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

Recoñece  os  valores  das
preposicións e identifica os
complementos
circunstanciais.

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

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

Recoñece  e  clasifica
oracións  e  construcións
sintácticas.

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

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

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

Identifica  formas  non
persoais do verbo en frases
e  textos  e   tradúceas
correctamente 

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

•

    Coñece, analiza e 
traduce correctamente
as construcións de 
participio

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

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

GR2B3.7.2. Identifica na análise  de frases e textos de dificultade
graduada  elementos  sintácticos  propios  da  lingua  grega,
relacionándoos para traducilos cos seus equivalentes en galego e
castelán.

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

 Describe as características
esenciais  dos  xéneros
literarios gregos, e identifica
e sinala a súa presenza nos
textos propostos.
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GR2B4.2.1. Realiza eixes cronolóxicos e sitúa neles autores, obras
e outros aspectos relacionados coa literatura grega.

•

GR2B4.2.2. Distingue o xénero  literario ao que pertence un texto,
as súas características e a súa estrutura.

GR2B4.3.1.  Explora  a  conservación  dos  xéneros  e  os  temas
literarios  da  tradición  grega  mediante  exemplos  da  literatura
contemporánea, e analiza o uso que se fixo deles.

•

GR2B4.4.1.  Pode  establecer  relacións  e  paralelismos  entre  a
literatura grega e a posterior

Pode establecer relacións e
paralelismos  entre  a
literatura  grega  e  a
posterior

GR2B4.5.1.  Nomea  autores  representativos  da  literatura  grega,
encádraos no seu contexto cultural e cita e explica as súas obras
máis coñecidas.

Nomea  autores
representativos da literatura
grega,  encádraos  no  seu
contexto  cultural  e  cita  e
explica as súas obras máis
coñecidas.

GR2B5.1.1.  Utiliza  adecuadamente  a  análise  morfolóxica  e
sintáctica  de  textos  gregos  para  efectuar  correctamente  a  súa
tradución.

Utiliza  adecuadamente  a
análise  morfolóxica  e
sintáctica de textos gregos
para  efectuar
correctamente  a  súa
tradución.

GR2B5.2.1. Utiliza con seguridade e autonomía o dicionario para a
tradución  de  textos,  e  identifica  en  cada  caso  o  termo  máis
apropiado  na  lingua  propia  en  función  do  contexto  e  do  estilo
empregado polo/a autor/a.

Utiliza  con  seguridade  e
autonomía o dicionario para
a tradución de textos.

GR2B5.3.1.  Aplica  os  coñecementos  adquiridos  para  realizar
comentario lingüístico, literario e histórico de textos.

GR2B5.4.1.  Identifica  o  contexto  social,  cultural  e  histórico  dos
textos  propostos,  partindo  de  referencias  tomadas  dos  propios
textos e asociándoas con coñecementos adquiridos previamente.

•

Identifica o contexto social,
cultural  e  histórico  dos
textos  propostos,  partindo
de referencias tomadas dos
propios  textos  e
asociándoas  con
coñecementos  adquiridos
previamente.

GR2B5.5.1.  Recoñece e explica a  partir  de elementos formais o
xénero e o propósito do texto.

•

Recoñece e explica a partir
de  elementos  formais  o
xénero  e  o  propósito  do
texto.

GR2B6.1.1.  Identifica  os  helenismos  máis  frecuentes  do
vocabulario  común  e  do  léxico  especializado,  e  explica  o  seu
significado a partir dos étimos gregos orixinais.

Identifica  os  helenismos
máis  frecuentes  do
vocabulario  común  e  do
léxico  especializado,  e
explica o seu significado a
partir  dos  étimos  gregos
orixinais.

GR2B6.2.1. Deduce e explica o  significado de palabras da propia
lingua ou de outras, obxecto de estudo, a partir dos étimos gregos
dos que proceden.
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GR2B6.3.1.  Explica  o  significado  de  termos  gregos  mediante
termos equivalentes en galego e en castelán.

GR2B6.3.2.  Deduce  o  significado  de  palabras  gregas  non
estudadas a partir  do contexto ou de palabras da súa lingua ou
doutras que coñeza.

Deduce  o  significado  de
palabras  gregas  non
estudadas  a  partir  do
contexto ou de palabras da
súa  lingua ou  doutras  que
coñeza.

GR2B6.4.1.  Comprende  e  explica  a  relación  entre  termos
pertencentes á mesma familia etimolóxica ou semántica.

Comprende  e  explica  a
relación  entre  termos
pertencentes  á  mesma
familia  etimolóxica  ou
semántica.

GR2B6.5.1. Recoñece e distingue cultismos, termos patrimoniais e
neoloxismos a partir do étimo grego, e explica as evolucións que se
producen nun caso e en outro.

Recoñece  e  distingue
cultismos,  termos
patrimoniais  e  neoloxismos
a partir do étimo grego,

GR2B6.6.1. Descompón palabras  tomadas tanto do grego antigo
como  da  lingua  propia  nos  seus  formantes,  e  explica  o  seu
significado.

GR2B6.6.2. Sabe descompor  unha palabra nos seus formantes e
coñecer o seu significado en grego, para aumentar o caudal léxico
e o coñecemento da lingua propia.

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS

GR2B1.1.1. Delimita ámbitos de influencia dos distintos dialectos,
situando  con  precisión  puntos  xeográficos,  cidades  ou  restos
arqueolóxicos coñecidos pola súa relevancia histórica.

Elaboración de mapa

GR2B1.2.1.  Compara  termos  do  grego  clásico  e  os  seus
equivalentes en grego moderno, constatando as semellanzas e as
diferenzas que existen entre uns e outros e analizando a través
destas  as  características  xerais  que  definen  o  proceso  de
evolución.

Preguntas orais

GR2B1.3.1. Coñece a pronuncia da lingua grega moderna e utiliza
algunhas palabras e expresións básicas.

Preguntas orais

GR2B2.1.1. Recoñece con seguridade e axudándose co dicionario
calquera tipo de formas nominais e pronominais, declínaas e sinala
o seu equivalente en galego e/ou en castelán.

Exame escrito.

GR2B2.2.1. Recoñece con seguridade e axudándose do dicionario
calquera  tipo  de  formas  verbais,  conxúgaas  e  sinala  o  seu
equivalente en galego e/ou en castelán.

Exame escrito.

GR2B2.2.1. Nomea e describe as categorías gramaticais, sinalando
as características que as distinguen.

Preguntas orais

GR2B2.4.1.  Identifica e distingue en palabras propostas os seus
formantes, sinalando e diferenciando lexemas e afixos, e procura
exemplos doutros termos nos que estean presentes.

Preguntas orais
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GR2B2.5.1.  Sabe  determinar  a  forma,  a  clase  e  a  categoría
gramatical das palabras dun texto, detectando correctamente coa
axuda  do  dicionario  os  morfemas  que  conteñen  información
gramatical.

Preguntas orais

GR2B3.1.1. Recoñece os valores dos casos gregos e os usos dos 
pronomes en frases e textos propostos.

Exame escrito.

GR2B3.2.1. Recoñece os valores das preposicións e identifica os 
complementos circunstanciais.

Exame escrito.

GR2B3.3.1.  Coñece,  identifica  e  traduce  correctamente  os  usos
modais propios da lingua grega.

Preguntas orais

GR2B3.4.1.  Recoñece  e  clasifica  oracións  e  construcións
sintácticas.

Exame escrito.

GR2B3.5.1.  Recoñece,  clasifica,  analiza e traduce correctamente
os nexos subordinantes.

Exame escrito.

GR2B3.6.1.  Identifica formas non  persoais  do verbo en frases e
textos, tradúceas correctamente e explica as súas funcións.

Exame escrito.

• GR2B3.6.2.  Coñece,  analiza  e  traduce  correctamente  as
construcións  de  participio,  relacionándoas  con  construcións
análogas noutras linguas que coñeza.

Exame escrito.

GR2B3.7.1. Recoñece, distingue e clasifica os tipos de oracións e
as  construcións  sintácticas  gregas,  relacionándoas  con
construcións análogas noutras linguas que coñeza.

Preguntas orais

GR2B3.7.2. Identifica na análise  de frases e textos de dificultade
graduada  elementos  sintácticos  propios  da  lingua  grega,
relacionándoos para traducilos cos seus equivalentes en galego e
castelán.

Preguntas orais

GR2B4.1.1.  Describe  as  características  esenciais  dos  xéneros
literarios  gregos, e identifica e sinala a súa presenza nos textos
propostos.

Preguntas orais

GR2B4.2.1. Realiza eixes cronolóxicos e sitúa neles autores, obras
e outros aspectos relacionados coa literatura grega.

•

Elaboración de liña do 
tempo

GR2B4.2.2. Distingue o xénero  literario ao que pertence un texto,
as súas características e a súa estrutura.

Exame escrito.

GR2B4.3.1.  Explora  a  conservación  dos  xéneros  e  os  temas
literarios  da  tradición  grega  mediante  exemplos  da  literatura
contemporánea, e analiza o uso que se fixo deles.

•

Preguntas orais

GR2B4.4.1.  Pode  establecer  relacións  e  paralelismos  entre  a
literatura grega e a posterior

Preguntas orais

GR2B4.5.1.  Nomea  autores  representativos  da  literatura  grega,
encádraos no seu contexto cultural e cita e explica as súas obras
máis coñecidas.

Exame escrito.

GR2B5.1.1.  Utiliza  adecuadamente  a  análise  morfolóxica  e Exame escrito.
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sintáctica  de  textos  gregos  para  efectuar  correctamente  a  súa
tradución.

GR2B5.2.1. Utiliza con seguridade e autonomía o dicionario para a
tradución  de  textos,  e  identifica  en  cada  caso  o  termo  máis
apropiado  na  lingua  propia  en  función  do  contexto  e  do  estilo
empregado polo/a autor/a.

Observación diaria

GR2B5.3.1.  Aplica  os  coñecementos  adquiridos  para  realizar
comentario lingüístico, literario e histórico de textos.

Preguntas orais

GR2B5.4.1.  Identifica  o  contexto  social,  cultural  e  histórico  dos
textos  propostos,  partindo  de  referencias  tomadas  dos  propios
textos e asociándoas con coñecementos adquiridos previamente.

•

Exame escrito.

GR2B5.5.1.  Recoñece e explica a  partir  de elementos formais o
xénero e o propósito do texto.

•

Preguntas orais

GR2B6.1.1.  Identifica  os  helenismos  máis  frecuentes  do
vocabulario  común  e  do  léxico  especializado,  e  explica  o  seu
significado a partir dos étimos gregos orixinais.

Exame escrito.

GR2B6.2.1. Deduce e explica o  significado de palabras da propia
lingua ou de outras, obxecto de estudo, a partir dos étimos gregos
dos que proceden.

Preguntas orais

GR2B6.3.1.  Explica  o  significado  de  termos  gregos  mediante
termos equivalentes en galego e en castelán.

Preguntas orais

GR2B6.3.2.  Deduce  o  significado  de  palabras  gregas  non
estudadas a partir  do contexto ou de palabras da súa lingua ou
doutras que coñeza.

Preguntas orais

GR2B6.4.1.  Comprende  e  explica  a  relación  entre  termos
pertencentes á mesma familia etimolóxica ou semántica.

Observación diaria

GR2B6.5.1. Recoñece e distingue cultismos, termos patrimoniais e
neoloxismos a partir do étimo grego, e explica as evolucións que se
producen nun caso e en outro.

Preguntas orais

GR2B6.6.1. Descompón palabras  tomadas tanto do grego antigo
como  da  lingua  propia  nos  seus  formantes,  e  explica  o  seu
significado.

Preguntas orais

GR2B6.6.2. Sabe descompor  unha palabra nos seus formantes e
coñecer o seu significado en grego, para aumentar o caudal léxico
e o coñecemento da lingua propia.

Observación diaria
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4.7.ORATORIA.

TEMPORALIZACIÓN 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE
TEMPO-
RALIZA
CIÓN

SESIÓNS

ORB1.1.1. Identifica nos textos escritos os argumentos principais e a tese
 1º 
trimestre todas

ORB1.1.2. Explica a intención do discurso
1º 
trimestre todas

ORB1.1.3. Identifica a estrutura do texto e a relación entre ideas. 
1º 
trimestre todas

ORB1.1.4. Identifica as estratexias para captar a atención e a benevolencia da audiencia 
equilibrando o uso de recursos emocionais e racionais.

1º 
trimestre todas

ORB1.1.5. Contrasta o contido do texto co coñecemento obtido noutras fontes e co que sabe
Todo o 
curso

 ORB1.1.6. Valora a influencia dos trazos lingüísticos e dos procedementos retóricos na eficacia 
da mensaxe.

Todo o curso

ORB1.2.1. Identifica nos textos orais os argumentos principais e a tese.
1º 
trimestre todas

ORB1.2.2. Explica a intención persuasiva do discurso e exprésaa.
1º 
trimestre

todas

ORB1.2.3. Identifica a estrutura do texto e a relación entre as ideas que expón.
1º 
trimestre todas

ORB1.2.4. Contrasta o contido do texto co coñecemento obtido noutras fontes e co que sabe. Todo o 
curso

ORB1.2.5. Identifica os recursos da linguaxe non verbal, e describe o seu valor expresivo.      Todo o
curso

ORB2.1.1. Condensa nunha frase breve e clara unha mensaxe persuasiva.
1º 
trimestre todas

ORB2.2.1. Emprega nun texto estratexias comunicativas para captar a atención e a benevolencia
da audiencia.

Dende o 2º
trimestre

ORB2.2.2. Planifica o discurso tendo en conta as características do modelo ou xénero elixido.
Dende o 2º
trimestre

ORB2.2.3. Deseña o discurso tendo en conta o tempo e a canle de comunicación de que dispón.
Dende o 2º
trimestre

ORB2.3.1. Identifica as fontes das que pode obter información.

8.

Dende o 2º
trimestre

ORB2.3.2. Selecciona as fontes documentais máis acaidas e as súas propias vivencias para 
extraer contidos e ideas variadas relacionadas co tema do discurso.

Dende o 2º
trimestre

ORB2.4.1. Analiza de xeito crítico a información atopada e avalía a súa idoneidade para o 
obxectivo do seu discurso. 

Dende o 2º
trimestre

ORB2.4.2. Organiza os datos para o seu tratamento facendo uso das técnicas de traballo 
intelectual.

Dende o 2º
trimestre

ORB2.5.1. Selecciona as ideas combinando equilibradamente os contidos lóxicos cos 
emocionais, para construír unha proposta persoal e orixinal.

Dende o 3º
trimestre
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ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE
TEMPO-
RALIZA
CIÓN

SESIÓNS

ORB2.6.1. Emprega con propiedade os recursos propios da argumentación.
Dende o 2º
trimestre

ORB2.7.1.  Organiza  os  contidos  nunha  estrutura  clara  e  eficaz,  na  que  se  observa  unha
introdución, unha conclusión e un desenvolvemento coherente do corpo do discurso.

Dende o 2º
trimestre

ORB2.8.1. Redacta o discurso con coherencia, cohesión e corrección lingüística. Dende o 2º
trimestre

ORB2.8.2. Emprega recursos retóricos básicos de maneira orixinal e ao servizo da eficacia 
persuasiva.

Dende o 3º
trimestre

ORB2.9.1.  Realiza  sucesivas  revisións,  correccións  e  melloras  do  texto,  axudándose  da
autoavaliación e da co-avaliación.

Dende o 2º
trimestre

ORB2.9.2. Utiliza as TIC nos procesos de revisión da corrección ortográfica.
Todo o
curso

ORB3.1.1. Desenvolve estratexias propias para memorizar un texto.
Dende o 3º
trimestre

RB3.2.1. Presenta un texto aprendido sen perder a improvisación e a espontaneidade.
Dende o 3º
trimestre

ORB3.3.1. Realiza unha exposición na que procura manifestar confianza, seguridade e 
serenidade para gozar da oportunidade de presentar o seu discurso perante un auditorio.

Dende o 3º
trimestre

ORB3.4.1. Recoñece as emocións negativas (medo escénico, inseguridade, nerviosismo, et.) 
como unha manifestación natural da exposición perante o público

Dende o 2º
trimestre

ORB3.4.2. Desenvolve estratexias propias e saudables para controlar a conduta asociada ás 
emocións negativas. 

Dende o 2º
trimestre

ORB3.5.1. Pronuncia con corrección e claridade un texto de creación propia.  Dende o 2º
trimestre

ORB3.5.2. Emprega con especial coidado o ritmo de elocución natural de xeito que permita 
seguir a exposición con facilidade. Dende o 3º

trimestre

 ORB3.5.3. Emprega as pausas, os silencios e os cambios de ton e de ritmo de maneira 
significativa, para potenciar o poder expresivo do seu discurso.

Dende o 3º
trimestre

 ORB3.6.1. Emprega nunha exposición a mirada, a posición do corpo e a xestualidade de 
maneira natural, eliminando progresivamente pequenos vicios e tics inadecuados.

Dende o 2º
trimestre

ORB3.7.1. Deseña presentacións con diapositivas sinxelas, claras e creativas, e emprega con 
moderación os recursos audiovisuais. 

Dende o 2º
trimestre

ORB4.1.1. Emprega nun discurso as estratexias da retórica e da oratoria de maneira ética e
honesta,  recoñecendo  as  debilidades  do  razoamento  propio  e  valorando  as  achegas  do
razoamento alleo.

Dende o 2º
trimestre

ORB4.1.2. Identifica as estrataxemas que terxiversan a información.
Dende o 1º
trimestre

ORB4.2.1. Presenta proxectos, achegas, opinións ou refutacións en ámbitos orais diversos reais 
ou ficticios

Dende o 2º
trimestre

ORB4.2.2. Elabora discursos para a defensa lexítima de dereitos establecidos.
Dende o 2º
trimestre

ORB4.3.2. Presenta as súas ideas desde unha perspectiva empática e sen agredir as outras
persoas.

Dende o 2º
trimestre
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ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE
TEMPO-
RALIZA
CIÓN

SESIÓNS

            ORB4.3.3. Desenvolve habilidades asertivas para expor as propias ideas con honestidade,
afirmando os propios dereitos.

Dende o 2º
trimestre

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO 

ORB1.1.1. Identifica nos textos escritos os argumentos principais e 
a tese

Identifica tese e 
argumentos nun discurso 
escrito

ORB1.1.2. Explica a intención do discurso Explica a intención do 
discurso

ORB1.1.3. Identifica a estrutura do texto e a relación entre ideas. Identifica a estrutura

ORB1.1.4. Identifica as estratexias para captar a atención e a 
benevolencia da audiencia equilibrando o uso de recursos 
emocionais e racionais.

Identifica as estratexias 
para captar a atención e a 
benevolencia 

ORB1.1.5. Contrasta o contido do texto co coñecemento obtido 
noutras fontes e co que sabe

Contrasta o contido do texto
co coñecemento obtido 
noutras fontes e co que 
sabe

 ORB1.1.6. Valora a influencia dos trazos lingüísticos e dos 
procedementos retóricos na eficacia da mensaxe.

ORB1.2.1. Identifica nos textos orais os argumentos principais e a 
tese.

Identifica nos textos orais 
os argumentos principais e 
a tese.

ORB1.2.2. Explica a intención persuasiva do discurso e exprésaa. Explica a intención 
persuasiva do discurso e 
exprésaa.

ORB1.2.3. Identifica a estrutura do texto e a relación entre as ideas 
que expón.

Identifica a estrutura do 
texto e a relación entre as 
ideas

ORB1.2.4.  Contrasta  o  contido  do  texto  co  coñecemento  obtido
noutras fontes e co que sabe. 

Contrasta o contido do texto
co  coñecemento  obtido
noutras  fontes  e  co  que
sabe.

ORB1.2.5. Identifica os recursos da linguaxe non verbal, e describe 
o seu valor expresivo.      

Identifica os recursos da 
linguaxe non verbal, e 
describe o seu valor 
expresivo.

ORB2.1.1. Condensa nunha frase breve e clara unha mensaxe 
persuasiva.

Condensa nunha frase 
breve e clara unha 
mensaxe persuasiva.

ORB2.2.1. Emprega nun texto estratexias comunicativas para 
captar a atención e a benevolencia da audiencia.

ORB2.2.2. Planifica o discurso tendo en conta as características do 
modelo ou xénero elixido.

ORB2.2.3. Deseña o discurso tendo en conta o tempo e a canle de Deseña o discurso tendo en
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comunicación de que dispón. conta o tempo e a canle de 
comunicación de que 
dispón.

ORB2.3.1. Identifica as fontes das que pode obter información.

9.

ORB2.3.2. Selecciona as fontes documentais máis acaidas e as 
súas propias vivencias para extraer contidos e ideas variadas 
relacionadas co tema do discurso.

Selecciona as fontes 
documentais máis acaidas

ORB2.4.1. Analiza de xeito crítico a información atopada e avalía a 
súa idoneidade para o obxectivo do seu discurso. 

Analiza de xeito crítico a 
información atopada e 
avalía a súa idoneidade 
para o obxectivo do seu 
discurso. 

ORB2.4.2. Organiza os datos para o seu tratamento facendo uso 
das técnicas de traballo intelectual.

ORB2.5.1. Selecciona as ideas combinando equilibradamente os 
contidos lóxicos cos emocionais, para construír unha proposta 
persoal e orixinal.

ORB2.6.1. Emprega con propiedade os recursos propios da 
argumentación.

Emprega con propiedade 
os recursos propios da 
argumentación.

ORB2.7.1. Organiza os contidos nunha estrutura clara e eficaz, na
que  se  observa  unha  introdución,  unha  conclusión  e  un
desenvolvemento coherente do corpo do discurso.

Organiza os contidos nunha
estrutura clara e eficaz, na
que  se  observa  unha
introdución,  unha
conclusión  e  un
desenvolvemento 

ORB2.8.1. Redacta o discurso con coherencia, cohesión e 
corrección lingüística.

Redacta o discurso con 
coherencia, cohesión e 
corrección lingüística.

ORB2.8.2. Emprega recursos retóricos básicos de maneira orixinal 
e ao servizo da eficacia persuasiva.

ORB2.9.1. Realiza sucesivas revisións, correccións e melloras do
texto, axudándose da autoavaliación e da coavaliación.

Realiza sucesivas revisións,
correccións  e  melloras  do
texto,

ORB2.9.2. Utiliza as TIC nos procesos de revisión da corrección
ortográfica.

 Utiliza as TIC nos procesos
de  revisión  da  corrección
ortográfica.

ORB3.1.1. Desenvolve estratexias propias para memorizar un texto.

RB3.2.1. Presenta un texto aprendido sen perder a improvisación e
a espontaneidade.

ORB3.3.1. Realiza unha exposición na que procura manifestar 
confianza, seguridade e serenidade para gozar da oportunidade de 
presentar o seu discurso perante un auditorio.

ORB3.4.1. Recoñece as emocións negativas (medo escénico, 
inseguridade, nerviosismo, et.) como unha manifestación natural da
exposición perante o público

Recoñece as emocións 
negativas (medo escénico, 
inseguridade, nerviosismo, 
et.) como unha 
manifestación natural da 
exposición perante o 
público

ORB3.4.2. Desenvolve estratexias propias e saudables para 
controlar a conduta asociada ás emocións negativas. 
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ORB3.5.1. Pronuncia con corrección e claridade un texto de 
creación propia.  

Pronuncia con corrección e 
claridade un texto de 
creación propia.  

ORB3.5.2. Emprega con especial coidado o ritmo de elocución 
natural de xeito que permita seguir a exposición con facilidade.

Emprega con especial 
coidado o ritmo de 
elocución natural de xeito 
que permita seguir a 
exposición con facilidade.

 ORB3.5.3. Emprega as pausas, os silencios e os cambios de ton e
de ritmo de maneira significativa, para potenciar o poder expresivo 
do seu discurso.

 ORB3.6.1. Emprega nunha exposición a mirada, a posición do 
corpo e a xestualidade de maneira natural, eliminando 
progresivamente pequenos vicios e tics inadecuados.

ORB3.7.1. Deseña presentacións con diapositivas sinxelas, claras e
creativas, e emprega con moderación os recursos audiovisuais. 

Deseña presentacións con 
diapositivas sinxelas, claras
e creativas, e emprega con 
moderación os recursos 
audiovisuais. 

ORB4.1.1. Emprega nun discurso as estratexias da retórica e da
oratoria de maneira ética e honesta, recoñecendo as debilidades do
razoamento propio e valorando as achegas do razoamento alleo.

Emprega  nun  discurso  as
estratexias da retórica e da
oratoria de maneira ética e
honesta,  recoñecendo  as
debilidades  do  razoamento
propio  e  valorando  as
achegas  do  razoamento
alleo.

ORB4.1.2.  Identifica  as  estrataxemas  que  terxiversan  a
información.

Identifica  as  estrataxemas
que  terxiversan  a
información.

ORB4.2.1. Presenta proxectos, achegas, opinións ou refutacións en
ámbitos orais diversos reais ou ficticios

ORB4.2.2. Elabora discursos para a defensa lexítima de dereitos 
establecidos.

ORB4.3.2.  Presenta  as  súas  ideas  desde  unha  perspectiva
empática e sen agredir as outras persoas.

            ORB4.3.3. Desenvolve habilidades asertivas para expor as propias
ideas con honestidade, afirmando os propios dereitos.

Desenvolve  habilidades
asertivas  para  expor  as
propias  ideas  con
honestidade,  afirmando  os
propios dereitos.

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS

ORB1.1.1. Identifica nos textos escritos os argumentos principais e 
a tese

Preguntas escritas e orais

ORB1.1.2. Explica a intención do discurso Preguntas escritas e orais

ORB1.1.3. Identifica a estrutura do texto e a relación entre ideas. Preguntas escritas e orais
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ORB1.1.4. Identifica as estratexias para captar a atención e a 
benevolencia da audiencia equilibrando o uso de recursos 
emocionais e racionais.

Preguntas escritas e orais

ORB1.1.5. Contrasta o contido do texto co coñecemento obtido 
noutras fontes e co que sabe

Preguntas escritas e orais

 ORB1.1.6. Valora a influencia dos trazos lingüísticos e dos 
procedementos retóricos na eficacia da mensaxe.

Preguntas orais

ORB1.2.1. Identifica nos textos orais os argumentos principais e a 
tese.

Preguntas escritas e orais

ORB1.2.2. Explica a intención persuasiva do discurso e exprésaa. Preguntas orais

ORB1.2.3. Identifica a estrutura do texto e a relación entre as ideas 
que expón.

Preguntas escritas e orais

ORB1.2.4.  Contrasta  o  contido  do  texto  co  coñecemento  obtido
noutras fontes e co que sabe. 

Preguntas escritas e orais

ORB1.2.5. Identifica os recursos da linguaxe non verbal, e describe 
o seu valor expresivo.      

Preguntas  orais

ORB2.1.1. Condensa nunha frase breve e clara unha mensaxe 
persuasiva.

Preguntas escritas e orais

ORB2.2.1. Emprega nun texto estratexias comunicativas para 
captar a atención e a benevolencia da audiencia.

Elaboración dun discurso

ORB2.2.2. Planifica o discurso tendo en conta as características do 
modelo ou xénero elixido.

Elaboración dun discurso

ORB2.2.3. Deseña o discurso tendo en conta o tempo e a canle de 
comunicación de que dispón.

Elaboración e exposición 
dun discurso

ORB2.3.1. Identifica as fontes das que pode obter información. Elaboración dun discurso

ORB2.3.2. Selecciona as fontes documentais máis acaidas e as 
súas propias vivencias para extraer contidos e ideas variadas 
relacionadas co tema do discurso.

Elaboración dun discurso

ORB2.4.1. Analiza de xeito crítico a información atopada e avalía a 
súa idoneidade para o obxectivo do seu discurso. 

Elaboración dun discurso

ORB2.4.2. Organiza os datos para o seu tratamento facendo uso 
das técnicas de traballo intelectual.

Elaboración dun discurso

ORB2.5.1. Selecciona as ideas combinando equilibradamente os 
contidos lóxicos cos emocionais, para construír unha proposta 
persoal e orixinal.

Elaboración dun discurso

ORB2.6.1. Emprega con propiedade os recursos propios da 
argumentación.

Elaboración dun discurso

ORB2.7.1. Organiza os contidos nunha estrutura clara e eficaz, na
que  se  observa  unha  introdución,  unha  conclusión  e  un
desenvolvemento coherente do corpo do discurso.

Elaboración dun discurso

ORB2.8.1. Redacta o discurso con coherencia, cohesión e 
corrección lingüística.

Elaboración dun discurso

ORB2.8.2. Emprega recursos retóricos básicos de maneira orixinal 
e ao servizo da eficacia persuasiva.

Elaboración dun discurso

ORB2.9.1. Realiza sucesivas revisións, correccións e melloras do
texto, axudándose da autoavaliación e da coavaliación.

Elaboración dun discurso
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ORB2.9.2. Utiliza as TIC nos procesos de revisión da corrección
ortográfica.

Elaboración dun discurso

ORB3.1.1. Desenvolve estratexias propias para memorizar un texto. Presentación dun discurso

RB3.2.1. Presenta un texto aprendido sen perder a improvisación e
a espontaneidade.

Presentación dun discurso

ORB3.3.1. Realiza unha exposición na que procura manifestar 
confianza, seguridade e serenidade para gozar da oportunidade de 
presentar o seu discurso perante un auditorio.

Presentación dun discurso

ORB3.4.1. Recoñece as emocións negativas (medo escénico, 
inseguridade, nerviosismo, et.) como unha manifestación natural da
exposición perante o público

Preguntas orais

ORB3.4.2. Desenvolve estratexias propias e saudables para 
controlar a conduta asociada ás emocións negativas. 

Presentación dun discurso

ORB3.5.1. Pronuncia con corrección e claridade un texto de 
creación propia.  

Presentación dun discurso

ORB3.5.2. Emprega con especial coidado o ritmo de elocución 
natural de xeito que permita seguir a exposición con facilidade.

Presentación dun discurso

 ORB3.5.3. Emprega as pausas, os silencios e os cambios de ton e
de ritmo de maneira significativa, para potenciar o poder expresivo 
do seu discurso.

Presentación dun discurso

 ORB3.6.1. Emprega nunha exposición a mirada, a posición do 
corpo e a xestualidade de maneira natural, eliminando 
progresivamente pequenos vicios e tics inadecuados.

Presentación dun discurso

ORB3.7.1. Deseña presentacións con diapositivas sinxelas, claras e
creativas, e emprega con moderación os recursos audiovisuais. 

Presentación dun discurso

ORB4.1.1. Emprega nun discurso as estratexias da retórica e da
oratoria de maneira ética e honesta, recoñecendo as debilidades do
razoamento propio e valorando as achegas do razoamento alleo.

Preguntas orais

ORB4.1.2.  Identifica  as  estrataxemas  que  terxiversan  a
información.

Preguntas orais e escritas

ORB4.2.1. Presenta proxectos, achegas, opinións ou refutacións en
ámbitos orais diversos reais ou ficticios

Participación en debates

ORB4.2.2. Elabora discursos para a defensa lexítima de dereitos 
establecidos.

Presentación dun discurso

ORB4.3.2.  Presenta  as  súas  ideas  desde  unha  perspectiva
empática e sen agredir as outras persoas.

Presentación dun discurso

            ORB4.3.3. Desenvolve habilidades asertivas para expor as propias
ideas con honestidade, afirmando os propios dereitos.

Presentación dun discurso

4.8. CINEMA E LITERATURA

TEMPORALIZACIÓN 

B
L
O

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE TEMPORALIZACIÓN

Trimestre Sesións
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B ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE TEMPORALIZACIÓN

Q
U
B1 CLB1.1Coñece e valora a evolución histórica do cinema. 1º trimestre 2

CLB1.2.1 Coñece a terminoloxía básica da linguaxe cinematográfica 1ºTrimestre 2

CLB1.3.1. Identifica as relacións históricas do cinema coa literatura. 2ºTrimestre 1/4

CLB1.4.1. Coñece os cambios que pode

experimentar o contido dunha obra literaria na súa adaptación cinematográfica
2ºTrimestre 2

CLB1.4.2. Emprega con corrección a terminoloxía precisa para definir os elementos 
cinematográficos presentes en obras literarias e os elementos literarios que poden 
aparecer nos filmes.

Todo o 
curso

B2

CLB2.1Encadra  e define o subxénero de terror dentro da novela e e a narrativa, 
identifica a tipoloxía dos seus protagonistas e redacta un esquema sobre as súas
características definitorias: vampiros, licántropos, fantasmas

1ºTrimestre 1/2

CLB2.2  Coñece a  orixe   da  temática  sobre  o  desdobramento  da  alma humana
(Jekyll e Hyde) e as súas manifestacións no cine.

1ºTrimestre

1/4

CLB2.3 Comenta a evolución que experimentou o subxénero de terror ao longo do
tempo ata chegar á ciencia ficción actual e á ficción especulativa. Identifica os temas
destas.

1/2

 CLB2.4Le a obra Frankenstein, o moderno Prometeo e compáraa coa versión 
cinematográfica de 1931 establecendo semellanzas e diferenzas. Xustifica o 
encadramento dentro do subxénero do home artificial  o filme 2001 de Kubrick.

2

B3 CLB3.1.1. Recoñece as características do subxénero policial en textos breves dos
autores máis representativos

3ºTrimestre
1

CLB3.2.1. Identifica as características do
subxénero  en  fragmentos  de  filmes  previamente  seleccionados:  a  investigación
criminal e a figura do detective

2

CLB3.2.3.  Caracteriza  a  figura  do  detective   da  novela  policial  a  partir  da
identificación dos trazos dos protagonistas nos filmes traballados ( Detective que
centra as investigacións na observación e no razoamento)

1

CLB3.3.1. Coñece a aparición do subxénero da novela negra a partir  da análise
comparativa de textos canónicos dos principais autores 1

CLB3.4.1. Realiza un retrato do detective da novela negra

mediante a análise comparativa dos protagonistas en distintos filmes: Detective que 
deixa de lado a observación e centra as súas investigacións na intuición persoal.
- Protagonista marcado por características
negativas: adiccións varias, misantropía,misoxinia…
- Ambientación escura.
- Clara intención de crítica social.

2

CLB3.4.2. Rexistra os mecanismos que se  empregan nos filmes analizados para
ofrecer a atmosfera escura e opresiva característica deste tipo de subxénero

1/2
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B
L
O

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE
TEMPORALIZACIÓN

CLB3.4.3. Determina as distintas posibilidades

de crítica social presentes nas películas escollidas. 1/2

CLB3.5.1. Detalla as características que definen

aos novos detectives A valoración social do detective
individualista: o novo heroe. 1/2

CL3.6 Le a obra O terceiro home  e fai unha comparación coa película clásica. 3

B4

CLB4.1.1. Recoñece distintas posibilidades de

entender o amor na historia da literatura.

-O amor na mitoloxía grega e latina.

- O amor cortés na Idade Media.
- Os tópicos amorosos na literatura do Renacemento e do Barroco.
- A nova concepción do amor no Romanticismo: o sufrimento amoroso. A figura de 
don Juan.

2º trimestre

3

CLB4.2.1. Identifica y valora as distintas visións

cinematográficas de Rómeo y Xulieta: O amor imposible:
- Por cuestións familiares.
- Por cuestións sociais.

3

B4

CLB4.2.2.  Describe  as convencións sociais  (como as  diferenzas de clase ou de
idade)  que  obstaculizan  as  relacións  amorosas.  Analiza  de  forma  crítica  o
impedimento que poden representar

1/2

CLB4.2.3.  Le  Rómeo  e  Xulieta  e  determina  o  distinto  tratamento  que  recibe  a
condición sexual na obra literaria e as súas versións cinematográficas 1/2

CLB4.3.1. Describe as cuestións que provocan as infidelidades de Ana Karenina e
Emma Bovary:O  amor  adúltero  e  a  muller  insatisfeita  .Detalla  as  reaccións  que
provoca o adulterio no contorno das dúas mulleres.

1

CLB4.3.2.  Cuestiona  o  dramático  final  das  protagonistas  femininas.  Explica  as
convencións sociais que provocan a perda de liberdade dunha muller e a frustración
vital que deriva desa situación.

1/2

CLB4.4.2.  Realiza  una  valoración  crítica  sobre  a  situación  que  viven  as
protagonistas de distintas obras literarias: O amor tirano que priva de liberdade.

1/4

CLB4.5.1. Comenta as características que denotan un amor feliz  en obras literarias
e as súas adaptacións cinematográficas. 1/2

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA

Os mínimos esixibles son os sinalados  á dereita:

BLO-
QUE

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE
GRAO MÍNIMO CONSECUCIÓN

B2 CLB1.1Coñece e valora a evolución histórica do 
cinema.

Coñece e valora a evolución histórica do cinema.

CLB1.2.1 Coñece a terminoloxía básica da Coñece a terminoloxía básica da linguaxe cinematográfica
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BLO-
QUE

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE
GRAO MÍNIMO CONSECUCIÓN

linguaxe cinematográfica

CLB1.3.1. Identifica as relacións históricas do 
cinema coa literatura.

 Identifica as relacións históricas do cinema coa literatura.

CLB1.4.1. Coñece os cambios que pode

experimentar o contido dunha obra literaria na súa 
adaptación cinematográfica

Coñece os cambios que pode

experimentar o contido dunha obra literaria na súa 
adaptación cinematográfica

CLB1.4.2. Emprega con corrección a

terminoloxía precisa para definir os elementos 
cinematográficos presentes en obras literarias e os
elementos literarios que poden aparecer nos 
filmes.

CLB2.1Encadra  e define o subxénero de terror 
dentro da novela e e a narrativa ,identifica a 
tipoloxía dos seus protagonistas e redacta un 
esquema sobre as súas características 
definitorias: vampiros, licántropos, fantasmas

Encadra  e define o subxénero de terror dentro da 
novela e e a narrativa ,identifica a tipoloxía dos seus 
protagonistas e redacta un esquema sobre as súas
características definitorias.

CLB2.3  Coñece  a  orixe   da  temática  sobre  o
desdobramento da alma humana  (Jekyll e Hyde)
e as súas manifestacións no cine.

CLB2.4 Comenta a evolución que experimentou o
subxénero de terror ao longo do tempo ata chegar
á  ciencia  ficción  actual  e  á  ficción  especulativa.
Identifica os temas destas.

 CLB2.7Le a obra Frankenstein, o moderno 
Prometeo e compáraa coa versión cinematográfica
de 1931 establecendo semellanzas e diferenzas. 
Xustifica o encadramento dentro do subxénero do 
home artificial  o filme 2001 de Kubrick.

Le a obra Frankenstein, o moderno Prometeo e compáraa coa 
versión cinematográfica de 1931 establecendo semellanzas e 
diferenzas.

CLB3.1.1.  Recoñece  as  características  do
subxénero  policial  en  textos  breves  dos  autores
máis representativos

CLB3.2.1. Identifica as características do
subxénero  en fragmentos  de filmes  previamente
seleccionados: a investigación criminal e a figura
do detective

CLB3.2.3. Caracteriza a figura do detective a partir
da identificación dos trazos dos protagonistas nos
filmes  traballados  (  Detective  que  centra  as
investigacións na observación e no razoamento)

Caracteriza  a  figura  do detective  a  partir  da  identificación  dos
trazos dos protagonistas nos filmes traballados ( Detective que
centra as investigacións na observación e no razoamento)

CLB3.3.1.  Coñece  a  aparición  do  subxénero  da
novela negra a partir  da análise comparativa de
textos canónicos dos principais autores

CLB3.4.1.  Realiza  un  retrato  do  detective  do
cinema negro mediante a análise comparativa dos
protagonistas  en  distintos  filmes:  Detective  que
deixa  de  lado  a  observación  e  centra  as  súas
investigacións na intuición persoal.

- Protagonista marcado por características
negativas: adiccións varias, 
misantropía,misoxinia…
- Ambientación escura.
- Clara intención de crítica social.

Realiza  un  retrato  do  detective  do  cinema  negro
mediante a análise comparativa dos protagonistas en
distintos  filmes:  Detective  que  deixa  de  lado  a
observación  e  centra  as  súas  investigacións  na
intuición persoal.

- Protagonista marcado por características
negativas: adiccións varias, misantropía,misoxinia…
- Ambientación escura.
- Clara intención de crítica social.
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CLB3.4.2.  Rexistra  os  mecanismos  que  se
empregan  nos  filmes  analizados  para  ofrecer  a
atmosfera escura e opresiva característica deste
tipo de subxénero

CLB3.4.3. Determina as distintas posibilidades

de crítica social presentes nas películas escollidas.

CLB3.5.1. Detalla as características que definen

aos novos detectives e a valoración social do 
detective individualista, o novo heroe.

Detalla as características que definen

aos novos detectives. A valoración social do detective 
individualista,o novo heroe.

CL3.6  Le  a  obra  O  falcón  maltés   e  fai  unha
comparación coa película clásica.

Le  a  obra  O falcón  maltés   e  fai  unha  comparación  coa
película clásica.

CLB4.1.1. Recoñece distintas posibilidades de

entender o amor na historia da literatura.

-O amor na mitoloxía grega e latina.

- O amor cortés na Idade Media.
- Os tópicos amorosos na literatura do 
Renacemento e do Barroco.
- A nova concepción do amor no Romanticismo: o 
sufrimento amoroso. A figura de don Juan.

Recoñece distintas posibilidades de

entender o amor na historia da literatura.

-O amor na mitoloxía grega e latina.

- O amor cortés na Idade Media.
- Os tópicos amorosos na literatura do Renacemento e 
do Barroco.
- A nova concepción do amor no Romanticismo: o 
sufrimento amoroso. A figura de don Juan.

CLB4.2.1. Identifica y valora as distintas visións

cinematográficas de Romeu y Xulieta: O amor 
imposible:
- Por cuestións familiares.
- Por cuestións sociais.

CLB4.2.2. Describe as convencións sociais (como
as  diferenzas  de  clase  ou  de  idade)  que
obstaculizan  as  relacións  amorosas.  Analiza de
forma  crítica  o  impedimento  que  poden
representar

CLB4.2.3.  Le  Rómeo  e  Xulieta  e  determina  o
distinto tratamento que  recibe a condición sexual
na  obra  literaria  e  as  súas  versións
cinematográficas

Le Rómeo e Xulieta e determina o distinto tratamento que
recibe  a condición  sexual  na obra  literaria e as  súas versións
cinematográficas

CLB4.3.1. Describe as cuestións que provocan as
infidelidades de Ana Karenina e Emma Bovary:

O amor adúltero e a muller  insatisfeita.  Detalla as
reaccións que provoca o adulterio no contorno das
dúas mulleres.

CLB4.3.2  Cuestiona  o  dramático  final  das
protagonistas  femininas.  Explica as  convencións
sociais que provocan a perda de liberdade dunha
muller  e  a  frustración  vital  que  deriva  desa
situación.

CLB4.4.1. Realiza una valoración crítica sobre a
situación que viven as protagonistas de distintas
obras  literarias:  O  amor  tirano  que  priva  de
liberdade.

CLB4.5.1.  Comenta  as  características  que
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denotan  un  amor  feliz   en  obras  literarias  e  as
súas adaptacións cinematográficas.

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS

CLB1.1Coñece e valora a evolución histórica do cinema. Preguntas  escritas

CLB1.2.1 Coñece a terminoloxía básica da linguaxe 
cinematográfica

Preguntas  escritas

CLB1.3.1. Identifica as relacións históricas do cinema coa literatura. Preguntas  escritas

CLB1.4.1. Coñece os cambios que pode

experimentar o contido dunha obra literaria na súa adaptación 
cinematográfica

Preguntas  escritas

CLB1.4.2. Emprega con corrección a

terminoloxía precisa para definir os elementos cinematográficos 
presentes en obras literarias e os elementos literarios que poden 
aparecer nos filmes.

Traballo escrito

CLB2.1Encadra  e define o subxénero de terror dentro da novela e 
e a narrativa ,identifica a tipoloxía dos seus protagonistas e redacta 
un esquema sobre as súas
características definitorias: vampiros, licántropos, fantasmas

Esquema

CLB2.2 Coñece a orixe  da temática sobre o desdobramento da
alma humana  (Jekyll e Hyde) e as súas manifestacións no cine.

Preguntas escritas

CLB2.3 Comenta a evolución que  experimentou o subxénero de
terror  ao longo  do tempo ata chegar á ciencia ficción actual  e á
ficción especulativa. Identifica os temas destas.

Preguntas escritas

 CLB2.4Le a obra Frankenstein, o moderno Prometeo e compáraa 
coa versión cinematográfica de 1931 establecendo semellanzas e 
diferenzas. Xustifica o encadramento dentro do subxénero do home
artificial  o filme 2001 de Kubrick.

Traballo escrito

CLB3.1.1.  Recoñece  as  características  do  subxénero  policial  en
textos breves dos autores máis representativos

Intervencións orais

CLB3.2.1. Identifica as características do
subxénero en fragmentos de filmes previamente seleccionados: a
investigación criminal e a figura
do detective

Intervencións orais

CLB3.2.3. Caracteriza a figura do detective a partir da identificación
dos trazos dos protagonistas nos filmes traballados ( Detective que
centra as investigacións na observación e no razoamento)

Preguntas escritas

CLB3.3.1.  Coñece a  aparición  do subxénero  da novela  negra a
partir  da análise  comparativa de textos canónicos dos  principais
autores

Intervencións orais

CLB3.4.1. Realiza un retrato do detective

mediante a análise comparativa dos protagonistas en distintos 
filmes: Detective que deixa de lado a observación e centra as súas 
investigacións na intuición persoal.

Preguntas escritas
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- Protagonista marcado por características
negativas: adiccións varias, misantropía,misoxinia…
- Ambientación escura.
- Clara intención de crítica social.

CLB3.4.2.  Rexistra os mecanismos que se  empregan nos filmes
analizados  para  ofrecer  a  atmosfera  escura  e  opresiva
característica deste tipo de subxénero

Preguntas escritas

CLB3.4.3. Determina as distintas posibilidades

de crítica social presentes nas películas escollidas.

Intervencións orais

CLB3.5.1. Detalla as características que definen

aos novos detectives. A valoración social do detective
individualista: o novo heroe.

Preguntas escritas

CL3.6  Le a  obra  O  falcón maltés   e  fai  unha comparación  coa
película clásica.

Traballo escrito

CLB4.1.1. Recoñece distintas posibilidades de

entender o amor na historia da literatura.

-O amor na mitoloxía grega e latina.

- O amor cortés na Idade Media.
- Os tópicos amorosos na literatura do Renacemento e do Barroco.
- A nova concepción do amor no Romanticismo: o sufrimento 
amoroso. A figura de don Juan.

           Preguntas escritas

CLB4.2.1. Identifica y valora as distintas visións

cinematográficas de Rómeo y Xulieta: O amor imposible:
- Por cuestións familiares.
- Por cuestións sociais.

Intervencións orais

CLB4.2.2. Describe as convencións sociais (como as diferenzas de
clase ou de idade) que obstaculizan as relacións amorosas

Analiza de forma crítica  impedimento que poden representar.

Intervencións orais

CLB4.2.3. Le Rómeo e Xulieta e determina o distinto tratamento
que recibe a condición sexual na obra literaria e as súas versións
cinematográficas

Intervencións orais

CLB4.3.1. Describe as cuestións que provocan as infidelidades de
Ana Karenina e Emma Bovary:

O amor adúltero e a muller  insatisfeita. Detalla as reaccións que
provoca o adulterio no contorno das dúas mulleres.

Preguntas escritas

CLB4.3.2Cuestiona o dramático final das protagonistas femininas. 
Explica as convencións sociais que provocan a perda de liberdade 
dunha muller e a frustración vital que deriva desa situación.

Intervencións orais

CLB4.4.1. Realiza una valoración crítica sobre a situación que viven
as  protagonistas  de distintas  obras  literarias:  O amor  tirano que
priva de liberdade.

Intervencións orais

CLB4.5.1. Comenta as características que  denotan un amor feliz
en obras literarias e as súas adaptacións cinematográficas.

Intervencións orais
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5.-CONCRECIÓN METODOLÓXICA QUE REQUIRE A MATERIA.

CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS CULTURA CLÁSICA 3ºESO

En primeiro lugar, a axuda dos mapas dará unha orientación xeográfica acerca
da antiga Grecia,  do helenismo, da cidade de Roma, da extensión e conquista do
imperio, da repartición político-administrativa da Hispania Romana ou dos principais
restos romanos en Gallaecia, por mencionar algúns. 

Na  parte  de  historia  traballaremos  na  elaboración  de  liñas  do  tempo e  de
mapas conceptuais  que axuden o alumno a facerse unha idea global da época que é
obxecto  do  noso  estudo.  Este  sistema seranos  tamén útil  á  hora  de  clasificar  as
linguas da familia lingüística indoeuropea.

Máis  interese  adoitan  espertar  os  temas  sociais  que  van  analizando  as
diversas facetas da vida antiga. A grande amplitude desta materia permítenos deternos
nos apartados de maior importancia ou  amenidade (organización social, a familia, a
educación,os espectáculos, a relixión, o sistema político,et.) e tratar de reflexionar en
debates na clase en que medida perduran hoxe e que lles debemos ós antigos de bo
ou de malo.

O  tratamento  destes  temas  levarémolo  a  cabo  con  diversos  medios  que
complementen a explicación do profesor e a fagan máis amena, como, por exemplo, a
proxección de presentacións de diapositivas e DVD e o aproveitamento dos recursos
en Internet (sesións nas que se esixirá a cumprimentación dun cuestionario), debates
verbo  dos  asuntos  propostos,  lectura  de  textos  traducidos  de  autores  latinos  e
gregos,en  especial  teatrais,   ou   presentación  con  exposición  oral  ou  escrita  de
traballos feitos polos propios alumnos baixo a dirección do profesor. 

 

 CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS LATÍN E GREGO

Procuraremos que xa as primeiras exposicións teóricas vaian sempre unidas á
práctica, introducindo de contado ó alumno na tradución de frases sinxelas, onde poda
desenvolver a súa capacidade intelectiva e analítica e vaia descubrindo dun modo
reflexivo as estruturas gramaticais explicadas. O método maiéutico ou socrático na
materia de latín revélase particularmente eficaz  deixando o alumno que chegue a
redución ao absurdo do seu razoamento e sexa el quen de marcha atrás e produza un
novo razoamento, esta vez  correcto.

O cerne do ensino das linguas clásicas debe ser a  tradución ou lectura dos
seus textos. Por iso hai que afacer ó alumno a traducir canto antes textos seguidos, de
maneira que non perda o interese pola materia,  problema moi frecuente cando se
abusa dos exercicios con frases máis ou menos interesantes, pero sen relación entre
elas. Os textos elixidos deben ser axeitados ós niveis de coñecemento gramatical ós
que vai chegando o alumno durante o curso. Por outra banda, convén seleccionar
textos que sexan capaces de introducilo nos temas culturais  do mundo romano: a
casa,  a familia,  a  escola,  a relixión,  o exército,  a  mitoloxía,  et.  Para  acadar  estes
obxectivos de amenidade e proveito na tradución non dubidaremos en combinar as
lecturas incluídas no libro de texto con outras aportadas polo profesor ó longo do
curso.

A aprendizaxe  da  gramática non  debe  tomarse  como un  fin  en  si  mesma,
senón que debe ser un instrumento para descifrar os textos latinos e gregos, e, de
paso,  contribuír  a  establecer  relacións  entre  as  linguas  romances  que  manexa  o
alumno e a profundar nos seus coñecementos sobre elas.

Así e todo, sería absurdo pretender avanzar no estudo de calquera lingua sen
unhas nocións lingüísticas mínimas, e máis aínda no caso do latín, ó ser un dos seus
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obxectivos  fundamentais  do  seu  estudo  o  avance  na  comprensión  dos  textos
lingüísticos e ó estar unanimemente descartado un método de aprendizaxe puramente
mecánico tal e como se emprega coas linguas modernas.

Para fixar con claridade e precisión os contidos gramaticais e léxicos, ademais
de  exemplificalos  coa  tradución  de  frases  como diciamos  anteriormente,  podemos
botar  man  dunha  serie  de  exercicios  como  poden  ser  os  de  permutación  (duns
complementos por outros, do número das palabras, et.), de substitución de espazos en
branco nas oracións ou de construción de frases novas a partir  dun modelo e dun
vocabulario dados, sen esquecer nunca o fin primordial destes esforzos que sería o
acceder ó estudo de textos latinos e gregos.

En canto ó vocabulario, no primeiro curso de latín  e grego non se permitirá o
uso do dicionario ata o terceiro trimestre, para acadar a adquisición dun léxico básico.
Esta  aprendizaxe  realizarase  unicamente  a  partir  dos  textos  que  son  obxecto  de
tradución, sendo labor do profesor insistir no vocabulario mais importante e frecuente,
facendo as explicacións culturais ou etimolóxicas que considere pertinentes para a
fixación  do  verdadeiro  sentido  das  palabras:  é  moi  útil  á  hora  de  facilitar  a
memorización do léxico novo, clarexar os procedementos de composición e derivación
das palabras,  sen esquecer  a importancia  do estudio  da evolución do vocabulario
latino ás distintas linguas romances. No curso superior, é preciso afacer ós alumnos ó
manexo correcto do dicionario, de modo que non lle cre excesiva dependencia e o
axude a atopar o sentido exacto dunha palabra na frase.

Os  temas  de  cultura  latina son  imprescindibles  para  unha  interpretación
completa dos textos literarios a traducir.

Asemade,   ante a constatación de que aos alumnos de primeiro de B.A.C.
cústalles cada vez máis comprender o que len, extraeremos datos na clase, lendo en
alta voz, de textos que traballaremos entre todos, para que así se afagan á técnica do
resumo, esquematización e comentario.

É importante para os estudantes de letras do curso superior,  que aparte da
tradución  dos  textos,  fagan  comentarios  literarios  e  sitúen  ó  autor  na  súa  época,
analizando os compoñentes socio-culturais que rodean a súa creación, para chegar a
unha maior comprensión do lido, o que lles reportará sen dúbida satisfacción estética e
persoal.  Desta  maneira  pretendemos  formalos  no  método  filolóxico  e  inicialos  na
cultura clásica, que foi referencia dos artistas occidentais ata os nosos días.

No capítulo de novas tecnoloxías, ademais do uso dos DVD, empregaremos
programas e xogos didácticos,  distribución de cómics  en latín  e consulta na rede,
porque parece demostrado que son eficaz ferramenta de achegamento aos rapaces. O
profesor guiará os alumnos á hora de buscaren datos na Internet, para axudalos a
discriminar a inxente cantidade de información á que se pode acceder, non toda ela de
igual valor.

CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS PARA ORATORIA

Atendendo  ao  reflectido  no  devandito  decreto,  o  carácter  desta  materia  é
eminentemente práctico polo que trala exposición duns conceptos previos, o alumno
guiado polo profesor, deberá ser o suxeito da súa propia aprendizaxe, primeiramente
tratando  de  analizar  discursos  orais  e  escritos,  para  despois  compoñer
argumentacións  propias  e  finalmente  expolas  ante  un  auditorio  coa  entoación,  o
diplomo e os recursos retóricos  e traballados previamente. O debate e a interacción
entre alumnos e profesor serán continuos ao longo de todo o proceso para acadar os
obxectivos  propostos. Xa  que  logo,  as  clases  constarán  de   poucos  contidos  de

108



IES Ricardo Carballo Calero
Programación Didáctica do Departamento de Linguas Clásicas

Curso 2020-2021

carácter  conceptual  e  moitas  actividades  que  permitan  desenvolver  as  destrezas
fundamentais vinculadas coa materia, nomeadamente aquelas que teñen que ver coa
oralidade, sen perder nunca de vista a necesidade de establecer un clima de confianza
e  seguridade  que  favoreza  a  expresión  do  alumnado.  En  segundo  lugar,  débese
fomentar  o  traballo  cooperativo,  pois  facilita  a  implicación  do  alumnado,  permite
desenvolver  as  competencias  lingüística,  social  e  cívica  a  través da interacción,  e
propicia a creación dun clima adecuado para a autoavaliación e a co-avaliación. En
terceiro lugar,  resulta imprescindible a coordinación e o traballo interdisciplinar  con
outras materias: moitas das habilidades desta materia son comúns a outras (xestión
da información, comprensión de lectura, escoita comprensiva, expresión escrita, et.),
polo que o tratamento integrado destes elementos competenciais suporá un mellor
aproveitamento do tempo e redundará en beneficio da aprendizaxe do alumnado. En
cuarto e último lugar,  a metodoloxía de traballo por proxectos, sempre orientada á
acción, á integración coherente de coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes,
e á creación dun produto real (un concurso de debate, a organización de conferencias
ou  presentacións,  et.),  parece  adecuada  para  mobilizar  todos  os  elementos
curriculares da materia.

CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS PARA CINEMA E LITERATURA

Cómpre destacar que a orientación metodolóxica será eminentemente práctica, dado
que os contidos conceptuais  serán mínimos.  A dinámica das clases centrarase  na
lectura e comentario de textos escritos e na análise de fragmentos de filmes dende
unha perspectiva comparativa. Fomentarase o traballo que implique a interacción do
alumnado e farase especial fincapé no desenvolvemento do espírito crítico a través da
análise  das  distintas  realidades  sociais  e  culturais  presentes  nos  fragmentos
analizados. Por último, parece imprescindible destacar a necesidade de potenciar o
traballo interdisciplinar, dado que as destrezas que traballarán os alumnos son comúns
a  outras  materias:  TIC,  comprensión  lectora,  expresión  oral  e  escrita,  escoita
comprensiva, cultura audiovisual, et.

6.-MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN UTILIZAR.

MATERIAL NECESARIO

O departamento de Linguas Clásicas  decidiu  empregar o  manual da editorial Edebé
para Cultura Clásica de 3º da ESO , editorial Santillana para o Latín de 4º de ESO  e o
da editorial Casals para Latín de 1º e 2º de BAC. En Grego I seguiremos a utilizar o de
Baía  Edicións.  Recoméndase  aos  alumnos  comprar  un  dicionario  de  latín  para
traballar na casa, xa que no departamento dispoñemos de varios exemplares para a
súa utilización na clase. Para grego élles suficiente o vocabulario que aparece ao final
do libro de texto. En Oratoria utilizaremos   como referencia o libro de Sam Leith ¿Me
hablas  a  mí?  La  retórica  de  Aristóteles  a  Obama  xunto  con  outros  materiais
proporcionados  polo  profesor.  Utilizaranse  os  recursos  audiovisuais  sempre  que  o
tema así o aconselle. Para Cinema e Literatura empregaremos apuntes entregados
polo profesor para traballar os contidos relacionados no currículo,  os exercicios que o
profesor considere oportunos, material do Departamento e da Biblioteca do Centro e
recursos atopados en Internet.

Outros materiais

Caderno
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Lapis USB do alumno
Ordenadores do Centro e proxector

 RECURSOS DOS QUE DISPOÑEMOS. 

Encerado branco e proxector.

Dicionarios e libros de consulta no departamento e na biblioteca.

Algúns exemplares de libros de literatura latina e grega na biblioteca do centro.

As aulas de informática I e II contan con 17 e 14 equipos respectivamente máis
o do profesor. Ambas teñen proxector. Na aula II  o sistema é X- Ubuntu, que permite
instalar o programa Epoptes no ordenador do profesor para poder controlar dende o
seu o traballo dos  alumnos.

7.-CRITERIOS SOBRE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO
ALUMNADO. INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS

Segundo o que se recolle na Orde pola que se aproba o calendario escolar para o
curso actual cada profesor e profesora do departamento, ao inicio do curso, dá ao
alumnado a información básica  sobre a programación didáctica da súa materia.  A
verificación desta información rexístrase nun documento na xefatura de estudos. As
programacións didácticas das materias poden ser consultadas polas familias na páxina
web do centro no apartado Pais e nais. Ademais, cada profesor e profesora dispón
dunha hora semanal de atención directa ás familias.

CULTURA CLÁSICA 3º ESO

CRITERIOS  PARA A AVALIACIÓN 

1. Situar no espazo e no tempo os fenómenos máis relevantes da civilización grega e
da romana , confeccionando mapas e situando nos mesmos o desenvolvemento 
do imperio romano,as diferentes divisións administrativas de Hispania, as vías de 
comunicación e os topónimos latinos con especial atención á provincia da 
Gallaecia.

2. Identificar, agrupar e caracterizar prefixos e sufixos de orixe latina e grega, e 
analizar os helenismos e os latinismos da linguaxe científica e técnica e mesmo da
linguaxe habitual, nas linguas galega e castelá.

3. Coñecer os alfabetos grego e latino,  así  como a equivalencia fonética de cada
signo  e  as  normas  para  a  súa  transcrición,  así  como o  funcionamento  básico
dunha lingua flexiva.

4. Recoñecer os elementos que integran as frases latinas e de uso actual a través da
interpretación  de  textos  sinxelos  que  poidan  traducirse  á  lingua  usada
habitualmente polo alumno.

5. Coñecer  as principais  leis  fonéticas  que rexen o paso de palabras do latín  as
linguas romances coñecidas polos alumnos e alumnas.

6. Recoñecer as relacións de parentesco que existen entre as linguas indoeuropeas e
en especial das románicas que se falan na Península Ibérica.

7. Recoñecer  as  principais  realizacións  da  arte  clásica  (arquitectura,  escultura,
pintura)  e  a  súa  permanencia  na  arte  actual,  así  como  mostrar  interese  pola
conservación do patrimonio.

110



IES Ricardo Carballo Calero
Programación Didáctica do Departamento de Linguas Clásicas

Curso 2020-2021

8. Coñecer os principais mitos clásicos da formación do mundo e do home, así como
os principais deuses do panteón clásico, coas súas funcións, atributos e algúns
dos mitos en que participan e heroes máis representativos.

9. Recoñecer no mundo moderno a permanencia dos mitos clásicos.
10. Analizar as formas de goberno do mundo clásico, coñecer as liñas fundamentais

da súa evolución e  recoñecer  nelas  a  orixe  dos actuais  sistemas  de  goberno,
valorando ó mesmo tempo a importancia da oratoria na política e na educación, e
do dereito na organización socio-política.

11. Identificar os aspectos culturais procedentes do mundo clásico mediante a análise
de  costumes  de  hoxe,  a  observación  de  obras  de  arte  e  a  lectura  de  textos
literarios actuais que tratan temas e tópicos da literatura clásica.

12. Mellorar as propias producións orais e escritas mediante a aplicación do observado
no estudo das frases latinas de uso actual ,  da etimoloxía e , en xeral,  da cultura
clásica adquirida.
13.  Elaboración  de  sinxelos  traballos  de  investigación  sobre  distintos  temas  do
currículo facendo uso de diversos instrumentos de consulta, nos que se valorará  a
corrección na expresión escrita ,a utilización do léxico específico de cada campo, a
claridade conceptual e a sistematización da información.
14.  Valorar a capacidade dos alumnos para recoñecer o influxo da civilización romana
no mundo actual nos seus diversos aspectos, así como o seu interese e actitude  ó
abordaren  o  estudio  desta  así  como  participar  nas  actividades  extraescolares
propostas polo departamento.
15.- Presentar debidamente ao profesor o traballo realizado na clase, sexa no caderno
ou en cuestionarios que se faciliten.

CRITERIOS DE  CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

Criterios conceptuais

O alumno deberá demostrar  que acadou os obxectivos mínimos ou os superou.  A
cualificación final non será simplemente a media aritmética das trimestrais, senón que
terá en conta o progreso ou retroceso na aprendizaxe do alumno ó longo do curso.

Criterios procedementais

 Faranse exames ou traballos cada trimestre  sobre temas propostos polo profesor que
suporían un 80% da nota, o restante 20% correspondería a valoración das tarefas de
clase solicitadas polo profesor .
 Ditos  traballos  obrigatoriamente  cumprirán  estes  dous  requisitos  mínimos:  estar
escrito a man e ser  persoal (a mera copia será incluso penalizada). Nel valoraranse a
ortografía,  puntuación,  presentación,  orixinalidade  e  aplicación  dos  coñecementos
explicados  na  aula  xunto  aos  acadados  coa  realización  do  traballo.  As  faltas  de
ortografía serán penalizadas en exames e traballos a razón de 0.25 puntos o erro
ortográfico e 0.10 puntos o acento. 
Os alumnos que non acaden o aprobado deste xeito poderán presentarse a un exame
de recuperación por cada avaliación.

En xuño  realizarán unha recuperación global os alumnos que non chegaran ao
grao mínimo de consecución dos estándares. 

Por outra parte, os alumnos que aínda así non acaden o aprobado deberán
examinarse por escrito de toda a materia na convocatoria de setembro, quedando ao
criterio do Departamento se, nalgún caso, é posible combinar ou substituír o exame
con algún tipo de traballo.
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 Criterios actitudinais

O   incumprimento  dos  obxectivos  mínimos  actitudinais  contemplados  no  PCC  do
centro suporá unha penalización do 10% da nota,  a saber: cumprimento das tarefas
sinaladas e actitude respectuosa para cos compañeiros e o profesor, participación nas
actividades programadas polo departamento e  boa actitude do alumno na clase e fora
dela fronte á materia.

LATÍN 4º ESO

CRITERIOS PARA A AVALIACIÓN

Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances

1. Coñecer e localizar en mapas o marco xeográfico da lingua latina.

2.  Identificar  o  indoeuropeo  como a  lingua  nai  da  maioría  das linguas  faladas  en
Europa actualmente.

3. Agrupar as linguas indoeuropeas en familias lingüísticas e localizalas nun mapa.

4.  Coñecer as orixes das linguas faladas en España,  clasificalas e localizalas nun
mapa.

5. Distinguir e identificar palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos.

6. Coñecer e aplicar as regras fundamentais da evolución fonética do latín ao galego e
ao castelán, partindo dos étimos latinos.

Bloque 2. Sistema da lingua latina: elementos básicos

1. Coñecer diferentes sistemas de escritura e distinguilos do alfabeto.

2. Coñecer a orixe do alfabeto nas linguas modernas e identificar os tipos de alfabeto
empregados hoxe en día en Europa.

3. Coñecer e aplicar con corrección as normas básicas de pronuncia en latín.

Bloque 3. Morfoloxía

1. Identificar e distinguir os formantes das palabras.

2. Distinguir e clasificar tipos de palabras.

3. Comprender o concepto de declinación e conxugación.

4.  Coñecer  as  declinacións,  encadrar  as  palabras  dentro  da  súa  categoría  e
declinación, enuncialas e declinalas correctamente.

5.  Coñecer  as  conxugacións,  encadrar  os  verbos  dentro  da  súa  conxugación,
enuncialos e conxugalos correctamente.

6. Recoñecer as formas dos tempos verbais formados a partir do tema de presente e
perfecto, tanto en voz activa como en voz pasiva, así como as formas non persoais
do verbo: infinitivo de presente activo e participio de perfecto.

Bloque 4. Sintaxe

1. Coñecer e analizar as funcións das palabras na oración.

2. Coñecer os nomes dos casos latinos e identificar as súas principais funcións na
oración, e saber traducir os casos á lingua materna adecuadamente.

Recoñecer as regras de concordancia na lingua latina e a súa correspondencia no
galego e no castelán.
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4. Recoñecer e clasificar os tipos de oración simple.

. Distinguir as oracións simples das compostas.

6.Identificar, distinguir e traducir correctamente as construcións de infinitivo e participio
máis transparentes.

Bloque 5. Roma: historia, cultura e civilización

1. Coñecer os feitos históricos das etapas da historia de Roma, encadralos no seu
período correspondente e realizar eixes cronolóxicos

2. Coñecer os trazos fundamentais da organización política e social de Roma.

3. Coñecer a composición da familia e os papeis asignados aos seus membros.

4. Coñecer os principais deuses, semideuses e heroes da mitoloxía grecolatina.

5. Coñecer os deuses, mitos e heroes latinos, e establecer semellanzas e diferenzas
entre os mitos e os heroes antigos e os actuais.

6. Recoñecer os tipos de vivenda empregados en Roma, as características principais
da alimentación romana,  os  elementos  da indumentaria  e  as  normas  de hixiene
persoal, peiteados e cosméticos.

7. Coñecer os espectáculos públicos realizados no teatro, no circo e no anfiteatro, e a
súa relación co mundo actual

Bloque 6. Textos

1.  Aplicar  coñecementos  básicos  de  morfoloxía  e  sintaxe  para  iniciarse  na
interpretación, na tradución e na retroversión de frases de dificultade progresiva e
textos adaptados.

2. Comparar as estruturas latinas coas das linguas propias.

3.  Utilizar  correctamente  os  manuais  de  gramática  e  o  dicionario,  recoñecendo  e
analizando toda a información que proporcionan.

4.Realizar a través dunha lectura comprensiva a análise e o comentario do contido e a
estrutura de textos latinos traducidos.

5. Redactar en lingua latina pequenos textos de produción propia.

6. Realizar pequenos coloquios en latín con frases sinxelas e de dificultade progresiva.

Bloque 7. Léxico

1. Coñecer, identificar e traducir o léxico latino transparente e as palabras de maior
frecuencia.

2. Distinguir e coñecer o significado dos principais prefixos e sufixos que interveñen na
composición e na derivación culta.

3. Recoñecer os elementos léxicos latinos que permanecen nas linguas do alumnado.

4.  Coñecer  o  significado  das  principais  locucións  latinas  de  uso  actual  e  saber
empregalas nun contexto axeitado.

Criterios conceptuais

Para  comprobar  a  competencia  do  alumnado  en  relación  cos  temas  que  se
pretenden abordar farase unha avaliación inicial de forma oral que servirá tamén para
facer unha presentación  e indicar os obxectivos a acadar.
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Durante  o  proceso  de  aprendizaxe,  as  actividades  de  avaliación  irán
secuenciándose coa finalidade de detectar o ritmo e a calidade desta aprendizaxe e
poder  reconducilo  se  fose  preciso.  Esta avaliación  formativa pode  ser  diaria
(actividades  orais  individuais),  semanal,  quincenal,  mensual  (traballos  de
investigación,  probas  escritas)  ou  mesmo  trimestral  (murais,  exposicións,  proba
escrita...)

As avaliacións non teñen carácter liberatorio. Non haberá probas especiais de
recuperación, posto que, ó ser a aprendizaxe dunha lingua un proceso continuo, cada
avaliación ordinaria recupera por si mesma a anterior e inclúe contidos xa avaliados
xunto  cos  novos.  As  probas  de  final  de  curso  e  setembro  abarcarán  ,
consecuentemente, a totalidade da materia estudada durante o curso.

Facendo unha  avaliación sumativa,  ó  rematar  o proceso de aprendizaxe,  é
preciso  reflexionar  sobre  o  rendemento  global  do  alumno  e  facer  un  xuízo  dese
rendemento. Queda a criterio do profesor determinar se o resultado dos exames finais
se corresponde de xeito coherente  coa traxectoria  do alumno ó longo do curso e
especialmente do último trimestre:  de sospeitarse  algún tipo de engano , poderanse
esixir ó alumno novas probas que demostren a súa aptitude.

 Criterios procedementais
Ó  longo  do  curso  están  programadas  tres  avaliacións,  que  comprenderán  como
mínimo, dúas probas escritas cada unha. Dentro de cada avaliación, cada proba terá
dobre valor  ca anterior,  por  ser  posterior  no tempo e  comprender,  por  tanto,  máis
cantidade de materia. De non xustificar o alumno mediante documento médico  ou
oficial a falta de asistencia a unha desas probas, computarase como cero.

Para anota final  os resultados das probas suporán un 70% . O 30% restante
procederá  dos traballos encargados polo profesor (traballos en grupo, indagacións
sobre un tema de cultura  proposto na clase, traballos de síntese e vocabulario, tarefas
derivadas das actividades programadas, et.) As faltas de ortografía serán penalizadas
en exames e  traballos  a razón de 0.25 puntos o  erro ortográfico e 0.10 puntos o
acento.

Os exames poderán constar basicamente dos seguintes apartados:
1.- Tradución con ou sen dicionario e análise de frases  co nivel de dificultade

que esixa o avance no estudo da gramática. Isto  computarase cando menos como o
50% da proba.

2.- Preguntas sobre aspectos morfolóxicos e sintácticos relacionados ou non
coa tradución.

3.- Identificación das regras máis elementais de derivación e composición e
das relacións etimolóxicas do latín coa lingua materna.

4.-  Pequenas  retroversións  ou  outros  exercicios  estruturais  que  permitan
comprobar a asimilación dos contidos gramaticais e léxicos.

Criterios  actitudinais

Penalizarase co 10% da nota a non participación na clase, o baixo grado de
asimilación dos  dos temas transversais,  así como o incumprimento dos obxectivos
mínimos actitudinais contemplados no PCC do centro, a saber:  realización das tarefas
sinaladas , actitude respectuosa para cos compañeiros e o profesor, participación nas
actividades programadas polo departamento e  boa actitude do alumno na clase e fora
dela fronte á materia.

En xuño  realizarán unha recuperación global os alumnos que non chegaran
ao  grao mínimo de  consecución  dos estándares.   Se  aínda  así  non  acadasen  o
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aprobado  deberán  examinarse  por  escrito  de  toda  a  materia  na  convocatoria  de
setembro.

LATÍN I 

CRITERIOS  PARA  A  AVALIACIÓN 

1. Lectura correcta de textos latinos: coñecemento do alfabeto latino, así como da
equivalencia fonética de cada signo e das normas de acentuación.

2. Analizar  en textos latinos os elementos da morfoloxía e da sintaxe da frase e
apreciar variantes e coincidencias con outras linguas coñecidas polo alumnado.

3. Parafrasear,  oralmente ou por escrito,  pequenos textos latinos, diferenciando as
ideas principais das secundarias.

4. Traducir de modo coherente á lingua galega ou castelá textos axeitados ó nivel do
alumno. 

5. Tradución  inversa de textos  sinxelos  utilizando  as  estruturas  propias  da lingua
latina.

6. Coñecer a orixe dos principais prefixos e sufixos latinos usados na formación de
palabras  nas  linguas  romances,  con  especial  atención  os  que  serven  para
constituír o vocabulario científico, así como os principais latinismos de uso habitual
nas linguas romances.

7. Recoñecer as principais leis fonéticas que rexen o paso de palabras do latín as
linguas  romances  de  uso  cotiá  e  deducir  as  regras  básicas  de  derivación  e
composición recoñecendo as relacións de parentesco entre linguas .

8. Identificar as etapas da historia do pobo romano destacando os seus aspectos
máis relevantes e a súa presencia na península Ibérica e en Galicia en particular. 

9. Coñecer os elementos socioculturais que caracterizaban a civilización romana e
constatar  a  súa  supervivencia  no  mundo  actual:  urbanismo  e   enxeñería  civil
romana,  as  formas  de  goberno,  a  importancia  da  oratoria  na  política  e  na
educación, o dereito romano, a relixión, o calendario, a vida cotiá, et.

10. Elaboración de sinxelos traballos de investigación sobre as pegadas da 
romanización no noso entorno facendo uso de diversos instrumentos de consulta, 
nos que se valorará  a corrección na expresión escrita co léxico específico de cada 
campo, a claridade conceptual e a sistematización da información.

11. Valorar a capacidade dos alumnos para recoñecer o influxo da civilización romana  
no mundo actual nos seus diversos aspectos, así como o seu interese e actitude  
ó abordaren o estudio desta.

12. Participar nas actividades extraescolares propostas polo departamento.

CRITERIOS DE  CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

Criterios conceptuais
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Para  comprobar  a  competencia  do  alumnado  en  relación  cos  temas  que  se
pretenden abordar farase unha avaliación inicial de forma oral que servirá tamén para
facer unha presentación  da unidade e indicar os obxectivos a acadar.

Durante  o  proceso  de  aprendizaxe,  as  actividades  de  avaliación  irán
secuenciándose coa finalidade de detectar o ritmo e a calidade desta aprendizaxe e
poder  reconducilo  se  fose  preciso.  Esta avaliación  formativa pode  ser  diaria
(actividades  orais  individuais),  semanal,  quincenal,  mensual  (traballos  de
investigación,  probas  escritas)  ou  mesmo  trimestral  (murais,  exposicións,  proba
escrita...)

As avaliacións non teñen carácter liberatorio. Non haberá probas especiais de
recuperación, posto que, ó ser a aprendizaxe dunha lingua un proceso continuo, cada
avaliación ordinaria recupera por si mesma a anterior e inclúe contidos xa avaliados
xunto  cos  novos.  As  probas  de  final  de  curso  e  setembro  abarcarán  ,
consecuentemente, a totalidade da materia estudada durante o curso.

Facendo unha  avaliación sumativa,  ó  rematar  o proceso de aprendizaxe,  é
preciso  reflexionar  sobre  o  rendemento  global  do  alumno  e  facer  un  xuízo  dese
rendemento,. Queda a criterio do profesor determinar se o resultado dos exames finais
se corresponde de xeito coherente coa traxectoria  do alumno ó longo do curso e,
especialmente,  a do último trimestre.  En caso de sospeitarse algún procedemento
punible  na  realización  dun  exame,  poderanse  esixir  ó  alumno  novas  probas  que
demostren a súa aptitude.

 Criterios procedementais

Ó longo do curso están programadas tres avaliacións, que comprenderán como
mínimo, dúas probas escritas cada unha. Dentro de cada avaliación, cada proba terá
dobre valor  ca anterior,  por  ser  posterior  no tempo e  comprender,  por  tanto,  máis
cantidade de materia. De non xustificar o alumno mediante documento médico  ou
oficial a falta de asistencia a unha desas probas, computarase como cero.

Para anota final  os resultados das probas suporán polo menos un  80% . O
10% restante procederá da observación do traballo diario e,  de ser o caso, outro 10%
dos traballos encargados polo profesor (traballos en grupo, indagacións sobre un tema
proposto  na  clase,  traballos  de  síntese  e  vocabulario,  tarefas  derivadas  das
actividades programadas, et.) As faltas de ortografía serán penalizadas en exames e
traballos a razón de 0.25 puntos o erro ortográfico e 0.10 puntos o acento.

Os exames poderán constar basicamente dos seguintes apartados:
1.- Tradución con ou sen dicionario e análise de frases ou textos pequenos co

nivel  de  dificultade  que  esixa  o  avance  no  estudo  da  gramática.  Esta  tradución
computarase cando menos como o 60% da proba.

2.- Preguntas sobre aspectos morfolóxicos e sintácticos relacionados ou non
coa tradución.

3.- Identificación das regras máis elementais de derivación e composición e
das relacións etimolóxicas do latín coa lingua materna.

4.-  Pequenas  retroversións  ou  outros  exercicios  estruturais  que  permitan
comprobar a asimilación dos contidos gramaticais e léxicos.

5.- Cuestións de cultura clásica.

Criterios  actitudinais
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Penalizarase co 10% da nota a non participación na clase, o baixo grado de
asimilación dos  dos temas transversais,  así como o incumprimento dos obxectivos
mínimos actitudinais contemplados no PCC do centro, a saber:  realización das tarefas
sinaladas , actitude respectuosa para cos compañeiros e o profesor, participación nas
actividades programadas polo departamento e  boa actitude do alumno na clase e fora
dela fronte á materia.

En xuño  realizarán unha recuperación global os alumnos que non chegaran
ao  grao mínimo de  consecución  dos estándares.   Se  aínda  así  non  acadasen  o
aprobado  deberán  examinarse  por  escrito  de  toda  a  materia  na  convocatoria  de
setembro.

 GREGO I

CRITERIOS  PARA  A  AVALIACIÓN 

1.- Ler textos breves e orixinais da civilización grega. Transcribir termos gregos na
lingua materna.
2.- Recoñecer helenismos e referilos ós termos gregos orixinais.
3.-  Distinguir  unidades  de  especial  interese  na  derivación  e  composición  de
palabras: prefixos, sufixos, lexemas,et.
4.- Relacionar distintas palabras da mesma familia etimolóxica ou semántica.
5.- Recoñecer as diferentes formas nominais, pronominais e verbais e as funcións
das declinacións e  conxugacións e  apreciar  a  súa  correspondencia  coa  lingua
materna e outras linguas modernas.
4.- Traducir textos gregos sinxelos.
5.- Realiza-la retroversión de frases sinxelas.
6.- Situar no espazo e no tempo (época e marco xeográfico) os acontecementos
históricos máis importantes de Greza; identifica-las súas manifestacións culturais
básicas e recoñece-la súa pegada na nosa civilización.

CRITERIOS DE  CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

Criterios conceptuais

Para  comprobar  a  competencia  do  alumnado  en  relación  cos  temas  que  se
pretenden abordar farase unha avaliación inicial de forma oral que servirá tamén para
facer unha presentación  da unidade e indicar os obxectivos a acadar.

Durante  o  proceso  de  aprendizaxe,  as  actividades  de  avaliación  irán
secuenciándose coa finalidade de detectar o ritmo e a calidade desta aprendizaxe e
poder  reconducilo  se  fose  preciso.  Esta avaliación  formativa pode  ser  diaria
(actividades  orais  individuais),  semanal,  quincenal,  mensual  (traballos  de
investigación, probas escritas) ou mesmo trimestral (murais,exposicións, nova proba
escrita...)

As avaliacións non teñen carácter liberatorio. Non haberá probas especiais de
recuperación, posto que, ó ser a aprendizaxe dunha lingua un proceso continuo, cada
avaliación ordinaria recupera por si mesma a anterior e inclúe contidos xa avaliados
xunto  cos  novos.  As  probas  de  final  de  curso  e  setembro  abarcarán  ,
consecuentemente, a totalidade da materia estudada durante o curso.

Facendo unha  avaliación sumativa,  ó  rematar  o proceso de aprendizaxe,  é
preciso  reflexionar  sobre  o  rendemento  global  do  alumno  e  facer  un  xuízo  dese
rendemento. Queda a criterio do profesor determinar se o resultado dos exames finais
se corresponde de xeito coherente coa traxectoria  do alumno ó longo do curso e,

117



IES Ricardo Carballo Calero
Programación Didáctica do Departamento de Linguas Clásicas

Curso 2020-2021

especialmente  a  do  último  trimestre.  En  caso  de  sospeita  de  condutas  ilícitas  na
realización dos exames, poderanse esixir ó alumno novas probas que demostren a
súa aptitude.

 Criterios  procedementais

Ó  longo  do  curso  están  programadas  tres  avaliacións,  que  comprenderán  como
mínimo, dúas probas escritas cada unha. Dentro de cada avaliación, cada proba terá
dobre valor  ca anterior,  por  ser  posterior  no tempo e  comprender,  por  tanto,  máis
cantidade de materia. De non xustificar o alumno mediante documento médico  ou
oficial a falta de asistencia a unha desas probas, computarase como cero.

Para anota final  os resultados das probas suporán polo menos un 80%. O 10%
restante procederá da observación do traballo diario e, de ser o caso, outro 10% dos
traballos encargados polo profesor (traballos en grupo,  indagacións sobre un tema
proposto  na  clase,  traballos  de  síntese  e  vocabulario,  tarefas  derivadas  das
actividades programadas, et.) As faltas de ortografía serán penalizadas en exames e
traballos a razón de 0.25 puntos o erro ortográfico e 0.10 puntos o acento.

Os exames  constarán basicamente dos seguintes apartados:
1.- Tradución con ou sen dicionario e análise de frases ou textos pequenos co

nivel  de  dificultade  que  esixa  o  avance  no  estudo  da  gramática.  Esta  tradución
computarase cando menos como o 60% da proba.

2.- Preguntas sobre aspectos morfolóxicos e sintácticos relacionados ou non
coa tradución.

3.- Identificación das regras máis elementais de derivación e composición e
das relacións etimolóxicas do latín coa lingua materna.

4.-  Pequenas  retroversións  ou  outros  exercicios  estruturais  que  permitan
comprobar a asimilación dos contidos gramaticais e léxicos.

5.- Cuestións de cultura clásica.

Criterios actitudinais

Penalizarase co 10% da nota a non participación na clase  , o baixo grado de
asimilación  dos  contidos  actitudinais  dos  temas  transversais,  así  como  o
incumprimento dos obxectivos mínimos actitudinais contemplados no PCC do centro, a
saber:  realización das tarefas sinaladas , actitude respectuosa para cos compañeiros
e o profesor,  participación nas actividades programadas polo departamento e  boa
actitude do alumno na clase e fora dela fronte á materia.

En xuño  realizarán unha recuperación global os alumnos que non chegaran
ao  grao mínimo de  consecución  dos estándares.   Se  aínda  así  non  acadasen  o
aprobado  deberán  examinarse  por  escrito  de  toda  a  materia  na  convocatoria  de
setembro.

LATÍN II

CRITERIOS PARA  A  AVALIACIÓN

1. Identificar  e  analizar  en  textos  orixinais  os  elementos  da  morfoloxía  regular  e
irregular  e  da  sintaxe  da  oración  simple  e  composta  e  comentar  as  súas
discrepancias e coincidencias con outras linguas coñecidas.
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2. Resumir  oralmente  ou  por  escrito  textos  latinos  orixinais  de  distintos  xéneros
literarios,  elaborar  esquemas  básicos  do  seu  contido  e  diferenciar  as  ideas
principais das secundarias.

3. Tradución coherente de textos de autores recomendados pola CIU entre outros.
4. Coñecer a orixe dos principais prefixos e sufixos grecolatinos usados na formación

de  palabras  nas  linguas  romances,  con  especial  atención  os  que  serven  para
constituír o vocabulario científico, así como os principais latinismos e frases latinas
de uso actual.

5. Coñecer as características e  dos  principais xéneros literarios latinos e os seus
autores  e comentar os seus elementos esenciais en textos traducidos.

6. Recoñecer  as  pegadas  da  romanización  en  Gallaecia  con  especial  atención  á
toponimia,  e  valora-la  capacidade  demostrada  polos  alumnos  para  percibir  o
influxo da civilización romana no mundo actual nos seus máis diversos aspectos.

7.
Demostrar uns coñecementos esenciais no ámbito da mitoloxía clásica.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

Criterios conceptuais

Para  comprobar  a  competencia  do  alumnado  en  relación  cos  temas  que  se
pretenden abordar farase unha avaliación inicial de forma oral que servirá tamén para
facer unha presentación  da unidade e indicar os obxectivos a acadar.

Durante  o  proceso  de  aprendizaxe,  as  actividades  de  avaliación  irán
secuenciándose coa finalidade de detectar o ritmo e a calidade desta aprendizaxe e
poder reconducilo se fose preciso.

As avaliacións non teñen carácter liberatorio. Non haberá probas especiais de
recuperación, posto que, ó ser a aprendizaxe dunha lingua un proceso continuo, cada
avaliación ordinaria recupera por si mesma a anterior e inclúe contidos xa avaliados
xunto  cos  novos.  As  probas  de  final  de  curso  e  setembro  abarcarán  ,
consecuentemente, a totalidade da materia estudada durante o curso.

Criterios  procedementais

Ó  longo  do  curso  están  programadas  tres  avaliacións,  que  comprenderán  como
mínimo, dúas probas escritas cada unha. Dentro de cada avaliación, cada proba terá
dobre valor  ca anterior,  por  ser  posterior  no tempo e  comprender,  por  tanto,  máis
cantidade de materia. De non xustificar o alumno mediante documento médico  ou
oficial a falta de asistencia a unha desas probas, computarase como cero.
Facendo unha  avaliación sumativa,  ó rematar o proceso de aprendizaxe, é preciso
reflexionar sobre o rendemento global do alumno e facer un xuízo dese rendemento.
Queda  a  criterio  do  profesor  determinar  se  o  resultado  dos  exames  finais  se
corresponde  de  xeito  coherente  coa  traxectoria  do  alumno  ó  longo  do  curso  e,
especialmente  a  do  último  trimestre.  En  caso  de  sospeita  de  condutas  ilícitas  na
realización dos exames, poderanse esixir ó alumno novas probas que demostren a
súa aptitude.
En  segundo  de  Bacharelato  comezaremos  repasando  e  ampliando  os  contidos
gramaticais  de Latín I  e   aplicaremos no trimestre inicial  os mesmos criterios  do
primeiro  nivel  do  Bacharelato.  A medida  que  avance  o  curso,  aproximaremos  as
cuestións e a embarcación ás das probas de reválida (análise e tradución de Fedro e
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Eutropio 70%, cuestións de literatura 15%, preguntas de toponimia e frases latinas
15%)

GREGO II

CRITERIOS PARA  A  AVALIACIÓN
1.-Coñecer as orixes dos dialectos  antigos e literarios, clasificalos  e localizalos nun
mapa.
2.- Comprender a relación directa entre o grego clásico e o moderno, e sinalar algúns
trazos básicos que permiten percibir este proceso de evolución.
3.-Identificar,  analizar,  traducir  e efectuar a retroversión de calquera tipo de formas
nominais e pronominais.
4.-Identificar, conxugar, traducir e efectuar a retroversión de  calquera tipo de formas
verbais. Coñecer e identificar os usos modais propios da lingua grega.
5.-Coñecer, identificar e distinguir os formantes das palabras. 
6.-Recoñecer e clasificar as oracións e as construcións sintácticas.
7.-Utilizar  o  dicionario e  procurar  o  termo máis apropiado na lingua propia para a
tradución do texto.
8.- Realizar a tradución, a interpretación e o comentario lingüístico, literario e histórico
de textos de grego clásico.
9.- Coñecer as características dos xéneros literarios gregos, os seus autores e obras 
máis representativas, e as súas influencias na literatura posterior.
10.-  Recoñecer  os  helenismos  máis  frecuentes  do vocabulario  común e  do  léxico
especializado,e remontalos aos étimos gregos orixinais.
11.-Recoñecer e identificar os elementos léxicos e os procedementos de formación do
léxico grego, a derivación e a composición, para entender mellor os procedementos de
formación  de palabras  nas  linguas actuais.  Relacionar  palabras  da  mesma familia
etimolóxica ou semántica.
12.-Identificar  a etimoloxía e coñecer o significado das palabras de orixe grega da
lingua propia ou de outras, obxecto de estudo de léxico común e especializado

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

Criterios conceptuais

Para  comprobar  a  competencia  do  alumnado  en  relación  cos  temas  que  se
pretenden abordar farase unha avaliación inicial de forma oral que servirá tamén para
facer unha presentación  da unidade e indicar os obxectivos a acadar.

Durante  o  proceso  de  aprendizaxe,  as  actividades  de  avaliación  iranse
secuenciando coa finalidade de detectar  o ritmo e a calidade desta aprendizaxe e
poder reconducilo se fose preciso.

As avaliacións non teñen carácter liberatorio. Non haberá probas especiais de
recuperación, posto que, ó ser a aprendizaxe dunha lingua un proceso continuo, cada
avaliación ordinaria recupera por si mesma a anterior e inclúe contidos xa avaliados
xunto  cos  novos.  As  probas  de  final  de  curso  e  setembro  abarcarán,
consecuentemente, a totalidade da materia estudada durante o curso.

Criterios  procedementais

Ó  longo  do  curso  están  programadas  tres  avaliacións,  que  comprenderán  como
mínimo, dúas probas escritas cada unha. Dentro de cada avaliación, cada proba terá
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dobre valor  ca anterior,  por  ser  posterior  no tempo e  comprender,  por  tanto,  máis
cantidade de materia. De non xustificar o alumno mediante documento médico  ou
oficial a falta de asistencia a unha desas probas, computarase como cero.
Facendo unha  avaliación sumativa,  ó rematar o proceso de aprendizaxe, é preciso
reflexionar sobre o rendemento global do alumno e facer un xuízo dese rendemento.
Queda  a  criterio  do  profesor  determinar  se  o  resultado  dos  exames  finais  se
corresponde  de  xeito  coherente  coa  traxectoria  do  alumno  ó  longo  do  curso  e,
especialmente  a  do  último  trimestre.  En  caso  de  sospeita  de  condutas  ilícitas  na
realización dos exames, poderanse esixir ó alumno novas probas que demostren a
súa aptitude.
En  segundo  de  Bacharelato  comezaremos  repasando  e  ampliando  os  contidos
gramaticais de Grego I  e  aplicaremos no trimestre inicial  os mesmos criterios  do
primeiro  nivel  do  Bacharelato.  A medida  que  avance  o  curso,  aproximaremos  as
cuestións e a avaliación ao procedemento das probas de reválida (60% tradución, 10%
lecturas  obrigatorias,  30%  preguntas  sobre  o  autor,  a  gramática  do  texto  ou
helenismos).

ORATORIA

CRITERIOS PARA  A  AVALIACIÓN

Comprobarase se o alumno:
- Valora axeitadamente e comprende a noción de retórica como parte dos procesos de
comunicación, comparando o concepto previo e o aprendido na clase.
- Valora a persuasión como fenómeno propio da interacción humana.
- Diferencia correctamente  retórica, elocuencia e oratoria.
- Manexa correctamente os conceptos principais vinculados ao dominio da retórica.
-Comprende a relación da retórica coas modernas disciplinas da comunicación.
-Adquire unhas nocións básicas sobre a orixe e florecemento da retórica en Grecia e
Roma así como sobre o seu desenvolvemento posterior.
- Coñece as fases do deseño, desenvolvemento e execución da mensaxe persuasiva
e a súa estrutura normativa.
- É capaz de comentar discursos e mensaxes persuasivas utilizando os coñecementos
adquiridos.
- É capaz de deseñar, desenvolver e expoñer discursos sinxelos.
-Mellora a súa capacidade de comunicación oral e escrita, tanto no entorno académico
coma no cotiá.
- Mellora o seu dominio das TIC.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

Criterios conceptuais

Trátase de comprobar a capacidade do alumno para recuperar, organizar, analizar e
procesar información coa finalidade de ser tratada para usos privados ou colectivos a
través  de  diversos  medios  e  soportes  e  a  súa  capacidade  para  a  creación  de
producións propias  expresándose con fluidez e eficacia, de xeito oral e por escrito e
co apoio das TIC. Así mesmo quérese medir a capacidade e habilidade do alumno
para expoñer  razoadamente ideas incorporando os fundamentos da retórica  e das
técnicas  comunicativas aplicadas á persuasión. 
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O alumno deberá demostrar  que acadou os obxectivos mínimos ou os superou.  A
cualificación final non será simplemente a media aritmética das trimestrais, senón que
terá en conta o progreso ou retroceso na aprendizaxe do alumno ó longo do curso.
 
Criterios procedementais

Cómpre  que  os  instrumentos  de  avaliación  sexan  variados  (elaboración  de
comentarios, exercicios, preguntas, esquemas e resumos, debates, exposicións) para
poder atender as diversas destrezas e competencias que traballa a materia e mais
para valorar a evolución do alumnado. 

 Os alumnos elaborarán cada trimestre  un discurso escrito que debe ser defendido en
público sobre temas propostos polo profesor que suporá un 50% da nota, o restante
50% corresponderá a valoración das tarefas de clase solicitadas . 

 Os  traballos escritos obrigatoriamente cumprirán estes dous requisitos mínimos: estar
escrito a man e ser  persoal (a mera copia será  penalizada). Nel valoraranse  tamén a
ortografía,  puntuación,  presentación,  orixinalidade  e  aplicación  dos  coñecementos
explicados na aula xunto aos incorporados no proceso de realización do traballo. As
faltas de ortografía serán penalizadas a razón de 0.25 puntos o erro ortográfico e 0.10
puntos o acento. Os traballos escritos son individuais: de detectárense traballos iguais
ou extremadamente similares puntuaranse con 0 puntos. 
Os alumnos que non acaden o aprobado deste xeito poderán presentarse a un exame
de recuperación por cada avaliación.

En  xuño  poderán  realizar  unha  recuperación  global  os  alumnos  que  non
chegaran ao grao mínimo de consecución dos estándares. 

Por  outra  parte,  os  alumnos  que  aínda  así  non  promocionen  deberán
examinarse  oralmente e por escrito de toda a materia na convocatoria de setembro,
quedando  ao  criterio  do  Departamento  se,  nalgún  caso,  é  posible  combinar  ou
substituír o exame escrito con algún tipo de traballo.

   Criterios   actitudinais  

O incumprimento dos obxectivos mínimos actitudinais contemplados no PCC do centro
suporá unha penalización do 10% da nota, a saber: cumprimento das tarefas sinaladas
e  actitude  respectuosa  para  cos  compañeiros  e  o  profesor,  participación  nas
actividades programadas polo departamento e  boa actitude do alumno na clase e fora
dela fronte á materia.

CINEMA E LITERATURA

CRITERIOS PARA A AVALIACIÓN

Comprobarase se o alumno:

a. Comprende textos orais de distintos subxéneros e temáticas procedentes de fontes 
audiovisuais.
b. Entende textos literarios, utilizando coñecementos básicos sobre as convencións de
cada xénero e los temas e motivos da tradición literaria.
c. Utiliza con corrección a lingua no ámbito académico para procesar información e 
redactar textos nas actividades escolares.

122



IES Ricardo Carballo Calero
Programación Didáctica do Departamento de Linguas Clásicas

Curso 2020-2021

d. Usa con progresiva autonomía e espírito crítico as novas tecnoloxías da información
e a comunicación.
e. Converte a lectura en fonte de pracer e enriquecemento persoal e consolida hábitos 
lectores.
f. Valora o patrimonio cultural como froito dun determinado contexto histórico-cultural.
g. Interpreta e valora informacións diversas con espírito crítico.
h. Emprega técnicas de busca, elaboración e presentación da información alternando 
lo medios tradicionais e as TIC.
i. Coñece as características xerais dos períodos máis representativos da historia da 
literatura facendo especial fincapé en cuestións temáticas e nas variacións do seu 
tratamento ao longo do tempo.
j. Comprende a orixe e evolución do cine e a  súa consolidación artística na sociedade 
actual.
k. Recoñece os principios básicos da narratoloxía de forma teórica e práctica en textos
concretos.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

Criterios conceptuais

Trátase de comprobar se o alumno desenvolveu destrezas  relacionadas coa súa 
capacidade comunicativa  de carácter oral e escrito, empregando  léxico específico 
literario e cinematográfico, e é capaz de seleccionar e tratar información procedente de
diversas fontes. Ademais mirarase se  adquiriu coñecementos básicos de  dúas formas
artísticas clave na na cultura actual : o cinema e a literatura. Por último trátase de 
comprobar se é capaz de facer unha análise crítica de carácter ético e moral a 
temática tratada.. Non podemos esquecer tampouco a valoración da competencia
dixital a través do emprego das TIC nos exercicios presentados.

Criterios procedementais

a) A nota do trimestre  obterase a partir das seguintes porcentaxes:
- Realización de polo menos un traballo de investigación guiada polo docente, a man,
que  incluirá  a  comparación  crítica  entre  unha  obra  literaria  e  a  súa  adaptación
cinematográfica: 50%.
-Exercicios  entregados  (cuestionarios  sobre  vídeos,  resolución  de  test,  lecturas
guiadas...)  :  50%.  Atendendo  ao  desenvolvemento  das  clases  ao  longo  do  curso
poderanse  substituír  estes  exercicios  pola  presentación  dun  segundo  traballo  de
investigación.

Valoraranse  tamén a ortografía, puntuación, presentación, orixinalidade e aplicación
dos  coñecementos  explicados  na  aula  xunto  aos  incorporados  no  proceso  de
realización  do traballo.  As  faltas  de  ortografía  serán  penalizadas  a  razón de  0.25
puntos  o  erro  ortográfico  e  0.10  puntos  o  acento.  De  detectarse  unha  copia,  a
cualificación será de 0 puntos nos traballos afectados.

b) Exames extraordinarios:
Para aqueles alumnos que deban recuperar toda ou parte da materia, deseñaremos 
unha proba escrita tipo test que recolla os contidos básicos presentados ao longo do 
curso académico.
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 Criterios actitudinais

O incumprimento dos obxectivos mínimos actitudinais contemplados no PCC do centro
suporá unha penalización do 10% da nota, a saber: cumprimento das tarefas sinaladas
e  actitude  respectuosa  para  cos  compañeiros  e  o  profesor,  participación  nas
actividades programadas polo departamento e  boa actitude do alumno na clase e fora
dela fronte á materia.

IRREGULARIDADES  NA REALIZACIÓN DAS PROBAS.

No caso de que se detecte a algún alumno que realice unha proba de xeito
irregular, procederase como segue: 

-  Se se atopa consultando algún tipo de apuntamento, en calquera soporte,
retiraráselle a proba, que será cualificada cun cero. 

- Se se detecta algunha consulta a un compañeiro, actuarase deste xeito: 
1ª vez: amoestación verbal e baixada dun punto na proba. 
2ª vez: amoestación verbal e retirada do exame. 
Isto aplicarase tanto a quen realiza a consulta como a quen a recibe, no caso

de que a atenda. 
Cando exista a sospeita fundada de fraude ao realizar unha proba, aínda que

isto non se detectara durante o desenvolvemento da mesma, a profesora poderá facer
unha proba de contraste verbo  dos contidos en cuestión. 

AVALIACIÓN DE ALUMNOS NON SUSCEPTIBLES DE AVALIACIÓN CONTINUA

 Os  alumnos  que  pola  súa  a  escasa  asistencia  ás  clases  non  sexan
susceptibles de avaliación continua, someteranse en xuño a un exame global de nivel
semellante á proba extraordinaria de setembro, que reflicta os contidos mínimos da
materia, e entregarán todos os traballos obrigatorios do curso.

 
 

8.-INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A
PRÁCTICA DOCENTE.

A  práctica  docente  dos  profesores  do  departamento  será  avaliada  pola
enquisa,  incluída a continuación,  que o centro ten previsto para ese fin.  Tendo en
conta eses resultados cada docente fará unha autoavaliación para mellorar os puntos
nos que o proceso do ensino non é percibido como axeitado.

IES RICARDO CARBALLO CALERO
ENQUISA DE

ACTIVIDADES DE AULA

124



IES Ricardo Carballo Calero
Programación Didáctica do Departamento de Linguas Clásicas

Curso 2020-2021

CURSO 2020 / 2021 GRUPO: 

Puntúa as preguntas atendendo á seguinte relación:

1.- Nunca

2.- Case nunca

3.- Ás veces

4.- Case sempre

5.- Sempre

1. O  profesor@  é  puntual  e  cumpre  o  seu
horario.

 

2. O  ambiente  na  aula  é  o  idóneo  para  traballar
(ordenado e respectuoso).

3. O profesor@ explica con claridade e responde ás
preguntas do alumnado.

4. Presto atención ao profesor@ e pregunto as dúbidas
que teño.

5. Fago  as  tarefas  que  o  profesor@  nos  manda  en
clase.

6. Fago  as  tarefas  na  casa  acotío  ou  case  acotío
(exercicios, traballos, estudo, repaso, et.).

7. En xeral, aprendo coas clases deste profesor@.

8. O  profesor@  entrega  as  probas  e  os  exames
corrixidos no prazo de dúas semanas.

9. O profesor@ atende as dúbidas sobre corrección e
cualificación de probas e exames.

SUXESTIÓNS NALGUNHAS MATERIAS OU MÓDULOS:
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9.-ORGANIZACIÓN  DAS  ACTIVIDADES  DE  SEGUIMENTO,
RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES.

Os alumnos coa materia pendente de Cultura Clásica, Latín, Grego e Oratoria
terán que realizar unha serie de exercicios e tarefas que lles adxudicará o Xefe de
Seminario, e que deberán entregar coma prazo máximo a semana anterior á data que
a Xefatura de Estudios determinara para a realización da proba trimestral. Unha vez
entregada e corrixida dita tarefa, os alumnos pendentes darán conta de tela asimilada
a  nivel  dos  mínimos  indispensables  no  exame correspondente.  Quen  non  lograra
liberar a materia deste modo, terá a oportunidade dunha proba global á fin do curso.

10.-ORGANIZACIÓN  DOS  PROCEDEMENTOS  QUE  LLE  PERMITAN  AO
ALUMNADO  ACREDITAR  OS  COÑECEMENTOS  NECESARIOS  EN
DETERMINADAS MATERIAS, NO CASO DO BACHARELATO.

 Segundo o artigo 21 da Resolución citada anteriormente, o alumnado poderá cursar
en segundo materias condicionadas á superación das correspondentes materias do
primeiro curso non cursadas en primeiro. Esta acreditación poderase realizar: 

1. a)  Cursando e superando a correspondente materia de primeiro. 

2. b)  O alumnado poderá matricularse da materia de segundo curso sen cursar a
correspondente materia de primeiro curso, sempre que o profesorado que a
imparta considere que o alumno ou a alumna reune as condicións necesarias
para poder seguir con aproveitamento a materia de segundo. En calquera caso,
a  decisión de que o  alumnado reune  as  condicións  para  poder  seguir  con
aproveitamento  a  materia  de  segundo  curso,  deberá  adoptarse  segundo
criterios  obxectivos  e  avaliables,  de  maneira  que  sexa  posible  acreditar  tal
condición.  O  departamento  didáctico  realizará  unha  proba  cos  contidos
mínimos de cada materia. A data límite para a realización desta acreditación
será  antes  do inicio  das actividades  lectivas.  Desta  circunstancia  deixarase
constancia  mediante  unha  dilixencia  no  historial  académico,  no  expediente
académico e, de ser o caso, por medio de observación no informe persoal por
traslado. 

11.-DESEÑO  DA  AVALIACIÓN  INICIAL  E  MEDIDAS  INDIVIDUAIS  OU
COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS
SEUS RESULTADOS.

En 3ºESO, por ser unha materia nova, non é preciso ter coñecementos previos. De
todos os  xeitos  faremos  ao comezo de curso unhas  preguntas  para  deixar  claros
algúns conceptos cronolóxicos ou espaciais con respecto á antiga civilización grega ou
romana. 

No caso de Latín  e  Grego,  a  principal  dificultade  é  o  dominio  deficiente  da
análise morfosintáctica das linguas que falan polo que empezamos sempre por un
repaso das nocións básicas  para comprobar  o  grao de competencia  dos alumnos
nestas cuestións. En caso de non estaren claras alongaranse estas explicacións antes
de entrar non contidos da nosa materia.

Para Cinema e literatura e Oratoria non son precisos coñecementos previos.
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12.-MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.

A resposta á diversidade que presentan os alumnos na aula pasa por aplicar un tipo de
ensino adaptativo que trate de atendelos mediante a diversificación das formas de
actuación  educativa  conforme  ás  súas  características,  pero  sen  renunciar  a  uns
obxectivos globais que sexan iguais para todos. Esta estratexia intenta asegurar que
todo  o  alumnado  acade  as  capacidades  consideradas  irrenunciables  mediante  as
adaptacións curriculares e organizativas que se consideren necesarias:
- Desenvolveranse actividades o máis diversas posible, cun sistema de traballo que
permita  ofrecer  ó  alumnado diferentes  puntos  de entrada  para  a  aprendizaxe dos
diferentes contidos.
-  Fomentarase  un  clima  motivador  para  a  participación  do  alumnado  (formulando
preguntas, propoñendo traducións,debates,et.)
- Organizaremos o estudo dos contidos de forma que incorpore diferentes estratexias
e técnicas, como esquemas, resumes, et.
- Programaranse  actividades de reforzo para os alumnos atrasados dentro da aula.

De haber alumnado con altas capacidades ou con dificultades ou problemas de
aprendizaxe por motivos motrices, sensoriais, de desenvolvemento ou socioculturais,
serán atendidos polo profesorado do departamento coa axuda do departamento de
orientación. Dependendo de cada caso, levarase a cabo unha atención individualizada
(reforzos  educativos  e  adaptacións  curriculares)  ou  elaboraranse  programas
específicos de intervención.

13.-CONCRECIÓN  DOS  ELEMENTOS  TRANSVERSAIS  QUE  SE
TRABALLAN NO CURSO QUE CORRESPONDAN.

 Seguindo as indicacións do decreto, a comprensión lectora, a expresión oral e
escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da comunicación,
o emprendemento,  a educación cívica e constitucional, a prevención da violencia de
xénero, da violencia contra as persoas con discapacidade, da violencia terrorista e de
calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia traballaranse en todas as materias
do departamento, sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das materias
de cada etapa. Evitaranse os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos
que  supoñan  discriminación  por  razón  da  orientación  sexual  ou  da  identidade  de
xénero,  favorecendo  a  visibilidade  da  realidade  homosexual,  bisexual,  transexual,
transxénero e intersexual. Finalmente, afianzarase o espírito emprendedor a partir de
aptitudes  como  a  creatividade,  a  autonomía,  a  iniciativa,  o  traballo  en  equipo,  a
confianza nun mesmo e o sentido crítico.

A COMPRENSIÓN LECTORA E A EXPRESIÓN ORAL E ESCRITA 
Xa que constitúe parte intrínseca das materias de Humanidades e tamén da

cultura clásica   non consideramos preciso abondar neste punto. Por todo o exposto na
metodoloxía  comprenderase  a  intensidade  coa  que  o  Departamento  de  Latín
colaborará no Proxecto Lector do Centro:

1. Enriquecendo o universo semántico do alumno
2. Facendo que progrese nas estratexias de comprensión lectora (extraendo

información ,reflexionando e organizando un traballo monográfico)
3. Realizando lecturas dramatizadas na clase
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4. Ofrecendo libros e lecturas que os acheguen a outras realidades
5. Fomentando a lectura no tempo de ocio o que, ó tempo que alimenta a

imaxinación e a creatividade, mellora a súa capacidade de expresión.

EDUCACIÓN PARA A IGUALDADE ENTRE OS SEXOS E A VIOLENCIA DE XÉNERO  
 Recoñecer en textos clásicos e actuais situacións nas que se produza calquera

tipo de discriminación por razón de sexo.
 Reflexionar  e  opinar  sobre  as  situacións  observadas,  aportando  posibles

solucións para evita-la discriminación.
 Acadar  o  compromiso de evitar  en calquera  situación comunicativa  formas,

termos e expresións que denoten discriminación.
 Rexeitar calquera situación de discriminación por razón de sexo na vida cotiá e

de relación social.

EDUCACIÓN PARA A PAZ E CONTRA A VIOLENCIA ENTRE PERSOAS  
 Analizar e Recoñecer nos textos clásicos as contribucións de persoeiros de

calquera ámbito do mundo clásico no fomento da paz, as relacións entre os
diversos pobos e a convivencia.

 Aplicar as normas que rexen o intercambio comunicativo, sabendo respectar e
aceptar as contribucións dos demais calquera que sexan as súas capacidades.

 Apreciar e valora-la diversidade lingüística e cultural de España e Europa como
mostra da diversidade e riqueza culturais.

 Reflexionar  sobre a violencia racista ou xenófoba para comprender as súas
causas e  poder rexeitar  esta práctica cando apareza.



EDUCACIÓN MORAL E CÍVICA  
 Utilizar a lingua oral e escrita como instrumento para relacionarse cos demais e

chegar a acordos.
 Aproveitar  o estudo da democracia ateniense para valorar o a participación

cidadá na política e no establecemento de leis democráticas.
 Reflexionar  sobre  o  uso  da  lingua  como  medio  para  transmitir  ideas,

pensamentos e opinións, respectando os xuízos e opinións alleas.
 Acadar  o  compromiso  persoal  para  a  conservación  do  patrimonio  artístico,

lingüístico e cultural.
 Recoñecer  e  identificar  no  contorno  próximo  restos  arqueolóxicos  que  se

relacionen coas culturas clásicas.
 Manter un compromiso e unha implicación persoal para acadar o mantemento

e conservación de toda pegada do mundo clásico no contorno natural, sabendo
apreciar os avances tecnolóxicos e o respecto das antigas civilizacións pola
natureza.

 USO DAS TIC E DA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

•  O feito de ter un canón á nosa disposición facilita a preparación de clases en
soporte ofimático, o uso  de presentacións multimedia , de imaxes e textos de
todo tipo e o acceso á Internet na aula.  

• Tamén  impartiremos  algunhas  clases  na  aula  de  informática  utilizando
aplicacións educativas ou realizando webquest ou buscas de información na
rede cuns fins didácticos determinados. 

• Todo isto permitiranos a realización de actividades interactivas,  e incluso,  o
acceso común do grupo ós seus propios traballos en soporte dixital. O profesor

128



IES Ricardo Carballo Calero
Programación Didáctica do Departamento de Linguas Clásicas

Curso 2020-2021

guiará os alumnos á hora de atopar información na Internet con buscadores,
para axudalos a discriminar a inxente cantidade de datos con espírito crítico, de
xeito que aprendan a distinguir os sitios web cuns mínimos de calidade.

14.-ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  E  EXTRAESCOLARES
PROGRAMADAS POR CADA DEPARTAMENTO DIDÁCTICO.

Se é posible, en colaboración con outros departamentos  farase unha viaxe a
Lugo coincidindo co Festival de teatro grecolatino. Visitaremos de paso a muralla, os
restos arqueolóxicos do Museo Provincial e os que están espallados pola cidade. De
quedar  tempo dispoñible tentaríamos de nos achegar ó Castro de Viladonga ou a
Santa Eulalia de Bóveda. 

Proporase ós alumnos tamén a participación na olimpíada de tradución que vai
ter lugar en abril en Compostela reunindo alumnos de latín e grego de toda Galicia.

En Cultura Clásica faremos un percorrido mitolóxico pola cidade aproveitando
para recompilar as inscricións latinas que se atopen.

Trataremos  finalmente  de  programar  unha  visita  ao  xacemento  romano  de
Caldoval en Mugardos co departamento de historia. 

15.-MECANISMOS  DE  REVISIÓN,  AVALIACIÓN  E  MODIFICACIÓN  DAS
PROGRAMACIÓNS  DIDÁCTICAS  EN  RELACIÓN  COS  RESULTADOS
ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA.

O departamento realizará a súa autoavaliación en base a : 
         •   Experiencia de cursos anteriores, recollida na memoria final. 

•  Contacto  con  outros  centros  de  ensino  ou  compañeiros  nos  cursiños  e
xornadas nas  que participamos que podan aportarnos posibles innovacións aplicables
á nosa tarefa.

•  Porcentaxe  de  alumnos  que  acadan  os  obxectivos  mínimos  esixibles  ao
finalizar o curso académico. 

Esta programación será suxeita a avaliación cada trimestre e se anotarán nas
actas de reunión do departamento os cambios que a evolución da aprendizaxe do
alumnado vaia esixindo.
        Un resumo da presente programación será colocada na aula virtual do centro, na
que  constarán  os  criterios  mínimos  esixibles  así  como  os  procedementos  de
cualificación,  unha  vez  aprobada  pola  Inspección  educativa,  para  que  poida  ser
consultada por os interesados. Outra copia estará a disposición dos alumnos na aula.

As modificacións  que ao longo do curso podan facerse serán debidamente
xustificadas nas actas mensuais e na memoria do departamento.
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 ADDENDA: ADAPTACIÓN COVID-19

1. TEMPORALIZACIÓN DESTA ADDENDA
Primeiro trimestre do curso 2020-21.

2.-OBXECTIVOS :

-Adaptar esta programación didáctica, deseñada para o ensino presencial, á
situación de pandemia, coa finalidade de continuar co seu desenvolvemento no caso
de ter que recorrer ao ensino non presencial. 

-Incorporar as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso anterior,
así como planificar a transición ao ensino non presencial, se isto fose necesario. 

-Recuperar  as  aprendizaxes  imprescindibles  non  adquiridas  no  curso
2019/2020. 

-Reforzar, partindo dos informes individualizados elaborados a finalización do
curso  2019/2020  e  da  avaliación  inicial,  os  elementos  curriculares  esenciais  e  as
competencias e aprendizaxes imprescindibles do curso anterior. 

-Axustar  o  currículo,  segundo  as  necesidades  do  alumnado  derivadas  dos
resultados da avaliación inicial. 

-Establecer  medidas  metodolóxicas  e  organizativas  que  favorezan  o  pleno
desenvolvemento de todo o alumnado. 

2.-ANÁLISE EVALORACIÓN DAS APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES 
QUE NON SE ADQUIRIRON NO CURSO 2019/2020.

En  Cultura  Clásica  de  3º  da  ESO,  Retórica  e  Oratoria  de  2ºde  BAC,  Cinema  e
Literatura de 1º de BAC por seren materias que os alumnos cursan por primeira vez,
non  se  precisan  coñecementos  previos,  máis  alá  das  competencias  que  se
presupoñen  para  cada  nivel  e  que,  salvo  casos  particulares,  teñen  adquiridas  os
alumnos.
En 4º  da ESO precisan un repaso da análise morfolóxica e sintáctica nas linguas
vehiculares antes da introdución da lingua latina.
En  Latín  e  Grego  de  2º  de  BAC  precisan  traballar  de  novo  os  contidos  que  se
impartiron de xeito telemático no curso pasado relativos á voz pasiva, subordinadas
adxectivas e substantivas, a comparación e o uso de participios.

3.-ANÁLISE E VALORACIÓN DOS RESULTADOS DA AVALIACIÓN INICIAL 
DA AREA COA FINALIDADE DE DETECTAR AS CARENCIAS E 
NECESIDADES DO ALUMNADO.

Na avaliación inicial da ESO non se detectaron carencias derivadas do confinamento
no terceiro trimestre do curso pasado, aínda que coma tódolos anos, haxa alumnos
concretos  que arrastran atraso de cursos moi anteriores. Prestaremos atención coma
sempre  ás  dificultades  de  base  que  poidan  existir  e  trataremos  de  abordalas  na
medida do posible, en coordinación co departamento de orientación.
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4.-INCORPORACIÓN DAS APRENDIZAXES NON ADQUIRIDAS Á 
PROGRAMACIÓN DO CURSO 2020-21.

En Latín e Grego de 2º de BAC adicaremos o primeiro trimestre a repaso dos contidos
do primeiro curso facendo especial fincapé nos que se explicaron nas clases virtuais,
impartidas durante o confinamento que afectou ao 3º trimestre do curso pasado, e que
non quedaron suficientemente traballados. 
No resto de materias do departamento, non se precisa esta actuación ao seren novas
para o alumnado matriculado. No entanto, en 4º da ESO faremos un repaso sinxelo da
análise morfolóxica e sintáctica nas linguas vehiculares antes da introdución da lingua
latina. Logo iremos refrescando  os coñecementos sobre este aspecto a medida que
se precisen.

5.-PLAN DE REFORZO.

No noso centro realizaranse tarefas globalizadas para a posta en práctica de todas as
competencias, o uso das TIC como recurso didáctico e actividades que favorezan a
autoaprendizaxe  e  a  investigación  mediante  proxectos  de  traballo,  entre  outras.
Adaptaranse  ás  necesidades  individuais  do  alumnado  derivadas  do  resultado  da
avaliación inicial e estenderanse durante o 1º trimestre.

6.-ADAPTACIÓNS NECESARIAS PARA A DOCENCIA NON PRESENCIAL

Por outro lado, en función da evolución da pandemia da COVID 19 durante este curso,
adaptaremos o sistema ás circunstancias, polo que  o ensino presencial pode mudar a
semipresencial  ou online.  
Contemplamos dúas modalidades de docencia non presencial: telemática e mixta:
 
a) Metodoloxía en caso de suspensión das clases presenciais (modalidade de 
ensino telemático)

A docencia realizarase a través da aula virtual no curso creado para a área e nivel no
que estea matriculado o alumnado, utilizando ademais para a comunicación  o correo
corporativo, o sistema Webex e Agueiro.

b)  Metodoloxía  en  caso  de  atención  a  alumnado  en  corentena  (modalidade
ensino mixto)

Atenderase ao alumnado en corentena mediante o correo corporativo. Se se precisase
explicar algo novo, poderíase establecer tamén unha conexión Webex.

c) Procedementos e instrumentos de avaliación deseñados para o ensino non
presencial.

No suposto de non poder acudir ao Instituto, cualificarase ao alumnado de Latín e
Grego  mediante  probas  telemáticas  e  o  resto  das  materias  serán  cualificadas
mediante traballos.  As posibles modificacións dos mínimos esixibles,  en función da
duración dun eventual confinamento, quedarán reflectidas nas actas do Departamento.
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d) Modo de prover o dereito á educación ao alumnado que non poida seguir a
ensinanza telemática.

Atenderase  especialmente,  de  ser  o  caso,  ao  alumnado  que  non  dispoña  de
conectividade, proporcionándolle materiais e atención pedagóxica  en coordinación co
Departamento de orientación. Non todo o alumnado ten acceso a Internet e os que
teñen, non  dispoñen todos de wifi e  dun equipo axeitado para conectarse e seguir o
ensino  telemático.  A  estas  familias,  ao  igual  que  o  pasado  curso,  intentaremos
facilitarlles  os  equipos.  No  caso  de  non  poder  prestárllelo  a  todo  o  alumnado  se
facilitarán as tarefas en papel. 
e)  Mecanismos  que  o  profesorado  adoptará  para  asegurar  o  seguimento
contínuo  do  curso  polo  alumnado.  Controlarase  semanalmente  o  acceso  e
actividade  de  cada  alumno/a  á  aula  virtual  no  caso  de  suspensión  da  actividade
lectiva.  

 

Ferrol,  setembro de 2020
 

Ado:

 Mª Xosefa Sixto Vilasánchez 

Xefa do Departamento de Linguas Clásicas.
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