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INTRODUCCIÓN XERAL 

A nosa programación deseñouse partindo do suposto inicial de que se poda levar a cabo o ensino presencial dos alumnos. Con todo, este 

curso nace baixo a ameaza de poder verse interrompido nesta modalidade de ensino debido á pandemia por COVID-19 que está a padecer 

a nosa sociedade, da cal xa debemos enfrontar o curso pasado inopinadas consecuencias. Debido á extraordinaria circunstancia que 

vivimos, somos conscientes de que facilmente se poden presentar imprevistos. Os escenarios aos que previsiblemente teremos que 

enfrontarnos pódense resumir nunha volta ao ensino non presencial (xa sexa por un tempo limitado ou ilimitado, xa sexa para todos os 

alumnos ou soamente algúns). Así pois, a programación do presente curso deberá ser especialmente flexible e capaz de adaptarse aos 

obstáculos que se podan presentar que, máis que nunca, hoxe parecen incontrolables. 

No apéndice final da programación titulado ANEXO EN RELACIÓN COA SITUACIÓN DERIVADA DA PANDEMIA COVID-19 

especifícanse os principios polos que se rexerá a nosa actuación en relación cos cambios previsibles ou imprevisibles de modalidade 

de ensino. 

 

MARCO LEXISLATIVO 

A presente programación basease no seguinte marco lexislativo: 

▪ Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de maio (LOE), modificada pola Ley Orgánica de Educación para la Mejora de la Calidad 

Educativa 8/2013, de 9 de diciembre (LOMCE). 

▪ Real Decreto 1105/2014, do26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do 

Bacharelato. 

▪ Orde ECD/65/2015, de 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de 

avaliación da educación primaria, a educación secundaria obrigatoria e do bacharelato. 

▪ Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

▪ Instrución do 6 de setembro de 2019, de Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, para a 

elaboración de plans de igualdade no curso 2019/2020 nos centros docentes sostidos con fondos públicos de niveis non universitarios 

da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. 
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CONTEXTUALIZACIÓN 

O IES Ricardo Mella, situado na localidade de Vigo, na zona do Meixoeiro, caracterízase por posuír un claustro formado por profesores 

e profesoras de Secundaria e de Formación Profesional, compartindo ámbitos nalgúns casos, debido a ampla oferta educativa do centro. 

O número de alumnos e alumnas que crece considerablemente cada ano coa oferta de Formación Profesional. O Bacharelato, pola contra, 

consta só de cadanseu grupo de 1º e 2º. Impártense os Bacharelatos de Humanidades e Ciencias Sociais e o Científico. 

COMPOSICIÓN DO DEPARTAMENTO 

O Departamento de Latín é unipersoal, sendo o Xefe de departamento, e membro único, Francisco Javier Feijoo Lorenzo. As dúas 

horas de Cultura Clásica de 3º ESO  asúmeas no presente curso o profesor Manuel Alonso Sousa , do Departamento de Ciencias Sociais. 

O Departamento de Latín conta no presente curso académico cos seguintes grupos, materias e horas semanais: 

▪ CULTURA CLÁSICA 3º ESO 2 h.  

▪ LATÍN 4º ESO 3 h.  

▪ LATÍN 1º BACHARELATO 4 h.  

▪ GREGO 1º BACHARELATO 4 h.  

▪ GREGO 2º BACHARELATO 4 h.  

▪ LATÍN 2º BACHARELATO4 h. 
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CULTURA CLÁSICA 3º ESO 
 
INTRODUCIÓN 

Esta programación didáctica é o instrumento específico de planificación, desenrolo e avaliación da materia do currículo vixente en Galiza 

durante el curso 2020-21 e nela concretáronse obxectivos, competencias, contidos, os diferentes elementos que compoñen a metodoloxía 

e los criterios e procedementos de avaliación cun exemplo de rúbrica de avaliación, xunto coas medidas de atención ao alumnado con 

necesidades específicas de apoio educativo. Está encadrada dentro do Proxecto Educativo de Centro onde está definida a identidade do 

centro e se recollen os valores e establecen os obxectivos e prioridades en coherencia co contexto socioeconómico da zona onde se atopa. 

A materia Cultura Clásica ten como finalidade facilitar ao alumnado un primeiro achegamento xeral ao estudo das civilizacións grega e 

latina nos ámbitos literario, artístico, filosófico, científico e lingüístico, con obxecto de que, a partir do seu estudo, poida tomar conciencia 

da supervivencia, influencia e presenza de moitos destes aspectos na cultura occidental, mellorando deste xeito a súa comprensión do 

que constitúe a súa identidade cultural e das diversas manifestacións que a definen. A través da Cultura Clásica preténdese iniciar ó 

alumnado nun exercicio de reflexión e análise sobre as bases nas que descansan algunhas das realidades máis características da nosa 

cultura, confrontando estas con diversos aspectos do que coñecemos como legado clásico e establecendo relacións de correspondencia 

entre unhas e outras. De acordo con este enfoque, o currículo básico da materia artéllase nunha serie de bloques temáticos pertencentes 

a dous ámbitos diferentes, anque claramente interrelacionados: o ámbito lingüístico e o non lingüístico. 

O ámbito lingüístico orientase fundamentalmente a analiza-la relación de parentesco que existe entre as linguas clásicas e un bo número 

das que se falan na actualidade. Para elo pártese do concepto de familia lingüística, entendido como un conxunto de linguas que presentan 

características comúns nos distintos niveis da linguaxe, para centrar a atención na familia das linguas indoeuropeas, á que pertencen o 

grego e o latín, e da que se derivan unha boa parte das linguas modernas. O estudo da orixe i evolución desta familia lingüística 

acompáñase necesariamente da descrición do marco xeográfico no que teñen lugar dita evolución. Por outra parte, en relación con este 

aspecto, inclúese tamén dentro deste ámbito un percorrido a través da orixe e da evolución da escritura e unha descrición dos seus 

diferentes sistemas. Finalmente  préstase especial atención ao importantísimo papel que o grego e o latín desempeñaron na configuración 

das linguas modernas: o grego, polo uso que fixo das súas raíces a linguaxe dea ciencia para a formación do seu léxico; el latín, por se-

la lingua da que derivan directamente tódalas linguas romances. Todo elo formúlase dende a óptica de que o obxectivo último da materia 

neste ámbito no ha de ser outro que permitirlle ó alumnado profundar na comprensión dla propia lingua e no uso da mesma como 

elemento esencial para a comunicación e a adquisición de coñecementos. No ámbito non lingüístico englóbanse o resto dos bloques 
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propostos (xeografía, historia, relixión, arte, sociedade e vida cotiá, literatura e supervivencia na actualidade), enfocados todos eles a 

iniciar ao alumnado no coñecemento dos aspectos máis característicos da cultura grecorromana e, a través do seu estudo, no análise e na 

comprensión de moitos dos regulamentos artísticos e  patróns culturais propios da nosa civilización. Para senta-las bases deste estudo 

pártese da necesidade de situar adecuadamente no tempo e no espazo os acontecementos máis destacados da historia das civilizacións 

grega e romana, tomando en consideración que sen un coñecemento básico da historia grega e romana non é posible comprende-las 

orixes do que chamamos hoxe civilización occidental, e tendo en conta ao mesmo tempo que este contexto histórico está necesariamente 

vencellado ao espazo xeográfico no que ten lugar. O estudo da relixión grega e romana presta especial atención, por unha parte, á 

mitoloxía, cuxa influencia resulta decisiva para a configuración do imaxinario occidental, e por outra, ás manifestacións máis 

significativas da relixiosidade oficial, entre as cales destacan, pola súa repercusión posterior, os xogos dedicados a diferentes divindades, 

e en especial os de Olimpia en honra a Zeus, pero tamén as festividades en honor de Dionisos, ligadas á orixe da traxedia, ou das grandes 

Panateneas, inmortalizadas nos frisos do Partenón. Especial atención merecen tamén as distintas manifestacións artísticas que nos 

deixaron as civilizaciones grega e romana e que constitúen en gran medida os modelos e precedentes de moitas das producións actuais; 

entre as que destacan as relativas ás artes plásticas, e más concretamente á escultura  arquitectura, cuxos restos sobreviven aínda como 

parte do noso patrimonio histórico, e as literarias, cuxa configuración en xéneros determina toda a nosa tradición literaria na mesma 

medida en que o fan tamén os tópicos e recursos literarios empregados polos seus autores. Dedícase un apartado, para rematar, á vida 

cotiá, dentro da cal se abordan aspectos como a vida familiar ou a organización social da vida política e a loita derivada dos 

enfrontamentos entre os seus distintos integrantes, elementos todos eles que contribúen a unha mellor comprensión dalgúns dos 

elementos que sobreviven na actividade humana en calquera época, con independencia do contexto histórico no que se desenrole. Como 

colofón de todo o anterior reservouse un bloque ao estudo da supervivencia do legado clásico na actualidade, co que se pretende analizar 

de maneira máis detida os elementos da herdanza clásica que continúan funcionando como referentes na nosa cultura. 

OBXECTIVOS 

 

▪ Coñecer os aspectos básicos da cultura e civilización clásica e identificar a súa subsistencia no noso patrimonio cultural, artístico e 

institucional. 

▪ Adquirir técnicas e hábitos de estudo que favorezan o traballo individual e colectivo, e incrementar a capacidade de razoamento e 

análise crítica mediante a reflexión sobre aspectos significativos do mundo clásico e a súa comparación cos do mundo actual. 

▪ Mellorar a expresión oral e escrita por medio da reflexión sobre o léxico de orixe grecolatino, tanto común como especializado. 

▪ Recoñecer a importancia do grego e o latín na constitución das linguas romances e valorar a diversidade destas como manifestación 
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da riqueza cultural dos pobos de Europa e, en especial, da pluralidade cultural e lingüística de España. 

▪ Coñecer os acontecementos históricos máis relevantes e os modelos de organización política e social das sociedades clásicas para 

unha mellor comprensión das nosas formas de vida e organización, valorando os aspectos herdados e apreciando a evolución dos 

mesmos para adaptarse aos novos tempos. 

▪ Coñecer as manifestacións artísticas máis significativas da Antigüidade Clásica, analizar os seus aspectos formais e de contido, e 

valorar a súa achega á tradición europea, e hispánica en particular. 

▪ Identificar, comprender e valorar as achegas culturais do mundo clásico relativas á creación do universo mítico, ao desenvolvemento 

do pensamento científico e o avance da técnica. 

▪ Desenvolver habilidades de procura, selección e utilización adecuada e crítica de diversas fontes de información para o coñecemento 

e comprensión da tradición clásica, contando entre elas as tecnoloxías de información e da comunicación. 
 

CONTIDOS 

 

▪ A mitoloxía. a teogonía. o panteón olímpico. 

▪ Marco xeográfico e histórico de Grecia. 

▪ Organización política, social e económica. 

▪ Roma: mito e historia. 

▪ Marco xeográfico, variedade cultural e étnica. 

▪ Organización social e política: institucións, cargos e maxistraturas. 

▪ Organización do imperio. Hispania, provincia de Roma. 

▪ A relixión e as súas formas: crenzas e supersticións. 

▪ A familia: a muller, os fillos e a educación. 

▪ Mundo laboral: agricultura, artesanía, comercio… 

▪ A cidade: trazado, lugares, edificios, … a domus. 

▪ As grandes obras de enxeñería. As villae e insulae. 

▪ Arte clásico: escultura e arquitectura. 
 

PROCEDEMENTOS 

 

Mitoloxía  
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▪ Interpretación do mito. Identificación das principais divindades grecolatinas. 

▪ Recoñecemento das crenzas relixiosas na Antigüidade e comparación coas grandes relixións actuais 

▪ Identificación da presenza da mitoloxía na literatura e a vida cotiá ao longo da historia e a súa subsistencia na actualidade. 

▪ Localización, análise e comentario de obras artísticas de todos os ámbitos que conteñan elementos da mitoloxía grecolatina. 

▪ Lectura e comentario de textos mitolóxicos. 

▪ Realización de procuras de información e de exposicións segundo formulacións e estruturas dadas. 

▪ Recoñecemento de crenzas, supersticións e asuntos máxicos. 

 

Cultura e civilización 

 

▪ Principais fontes para o coñecemento do mundo clásico. 

▪ Análise de semellanzas e diferenzas de organización política e social entre as sociedades clásicas e as sociedades actuais. 

▪ Comparación de aspectos da vida cotiá e do lecer na sociedade grecorromana cos correspondentes nas sociedades actuais. 

▪ Comparación da relixión clásica con outras relixións do mundo actual. 

▪ Análise de topónimos prerromanos, gregos e latinos. 

▪ Lectura de textos clásicos sobre Hispania na Idade Antiga. 

▪ Identificación dos procesos e métodos da transmisión dos textos e o desenvolvemento da filoloxía. 

▪ Recoñecemento e análise de restos arqueolóxicos grecorromanos. 

▪ Observación do patrimonio artístico conservado. 

▪ Análise dos trazos distintivos dos xéneros literarios antigos. 

▪ Recoñecemento da importancia da retórica na literatura e na política antiga. 

▪ Subsistencia dos xéneros e tópicos literarios clásicos na literatura posterior. 

 

Lingua 

▪ Análise das diferenzas entre lingua falada e lingua escrita. 

▪ Identificación das linguas de orixe latina. 

▪ Uso de diversos tipos de dicionarios. Identificación e análise das principais raíces grecolatinas no léxico das linguas actuais. 

▪ Similitudes e diferenzas entre as linguas clásicas, a lingua castelá e outras linguas actuais. 

▪ Lectura e transcrición de termos gregos e latinos. 
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▪ Identificación e uso de helenismos e latinismos na formación de palabras en castelán e noutras linguas romances e non romances. 

▪ Uso dos alfabetos grego e latino como vía de acceso ás palabras de ambas as linguas. 

▪ Análise das linguas modernas e recoñecemento da influencia do latín e o grego en linguas non derivadas do latín. 

 
VALORES 

 

Mitoloxía  

▪ Curiosidade por recoñecer e interpretar pasaxes mitolóxicos grecolatinos. Interese por localizar personaxes, temas e lendas 

mitológicas en manifestacións artísticas actuais. 

▪ Gusto por identificar elementos míticos en manifestacións do ámbito do cine e a publicidade. 

▪ Tendencia reflexionar sobre os propios pensamentos sobre a existencia e problemática humanas e a comparalos cos que se 

manifestaban nas sociedades clásicas. 

▪ Valoración do mito como patrimonio cultural universal. 

▪ Respecto polas manifestacións relixiosas das diferentes culturas (educación para a paz). 

 

Cultura e civilización 

▪ Valoración crítica da hexemonía lingüística e cultural como manifestación do poder político. 

▪ Valoración crítica de costumes e elementos socioculturais do mundo clásico. 

▪ Interese polo coñecemento do feito relixioso como un importante compoñente das diferentes culturas. 

▪ Aprecio e respecto polo patrimonio arqueolóxico e artístico grego e romano. 

▪ Interese por coñecer o nacemento da arqueoloxía e o mundo clásico, así como valorar aos primeiros viaxeiros e estudosos. 

▪ Valoración da diversidade e riqueza do patrimonio artístico que procede do mundo clásico. 

▪ Interese por coñecer a orixe, a historia e a evolución dos pobos e das sociedades. 

▪ Interese pola lectura de obras clásicas como medio para acceder ao coñecemento e goce do mundo antigo. 

 

Lingua 

▪ Valoración da pluralidade lingüística como expresión de variedade e riqueza cultural (educación moral e cívica e educación para a 

paz). 

▪ Interese polo significado etimolóxico das palabras. 
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▪ Interese polas linguas clásicas como medio para profundar na propia lingua e axuda para aprender outras novas. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

A materia Cultura clásica contribuirá de forma especial á adquisición de ditas competencias do seguinte modo, por orde de importancia:  

 

Competencia en comunicación lingüística. 

 

• Mediante o recoñecemento e a utilización de terminoloxía científico-técnica de orixe grecolatino e do concepto lingüístico da 

etimoloxía.  

• Entendendo que as linguas son entidades vivas e en proceso de evolución continua, ao estudiar o Indoeuropeo e as súas linguas 

derivadas, o latín e as súas.  

• Recoñecendo e apreciando a riqueza cultural derivada da diversidade lingüística do noso país e de toda Europa e do mundo.  

• Advertindo da influencia do latín incluso en linguas non derivadas. 

 

Competencias sociais e cívicas. 

  

• Valorando as incontables aportacións de gregos e romanos á civilización europea e occidental (por exemplo, gran parte das estradas y 

autovías actuais seguen o trazado de calzadas romanas). 

• Sabendo ser críticos con aqueles elementos das sociedades antigas que foron felizmente superados grazas ao desenrolo das sociedades 

(por exemplo, a abolición da escravitude ou a incorporación da muller ao mundo laboral e o desenrolo dos seus dereitos na nosa 

sociedade).  

 

Competencia dixital. 

 

• Incorporando as TIC como ferramenta de traballo habitual, tanto do profesor como do alumno, tanto dentro da aula como na casa.  

• Guiando ós nosos alumnos na busca de información na rede, tal e como explicabamos antes.  

 

Aprender a aprender. 
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• Guiando aos nosos alumnos no proceso de ensinanza-aprendizaxe.  

• Subministrándolles ferramentas e técnicas de estudio útiles, tales como o desenrolo de esquemas, cadros sinópticos, resumes…  

 

Conciencia e expresións culturais: 

 

• Comprendendo numerosos fenómenos culturais de variada índole que teñen a súa orixe na antiga Grecia e Roma.  

• Coñecendo e apreciando o papel protagonista da arte Grega e Romana na evolución das sociedades occidentais, tanto a nivel artístico 

como arquitectónico.  

•Verificando a continua supervivencia da tradición clásica nas culturas modernas.  

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

 

• Favorecendo o papel protagonista dos nosos alumnos no proceso de ensinanza-aprendizaxe, sen esquecer os seus dereitos nin os seus 

deberes.  

• Ofrecéndolles exemplos de grandes personaxes históricos de Grecia e Roma que desenrolaron empresas que marcaron a evolución da 

nosa civilización occidental. Historia est magistra vitae. E non só históricos, senón filosóficos, literarios, artísticos…  

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.  

 

• Esixindo ao alumnado un traballo pulcro, ordenado e coherente.  

• Estudiando as achegas de gregos e romanos no mundo matemático, científico e tecnolóxico, sen as cales estas disciplinas non serían 

as mesmas que hoxe en día coñecemos. 

 

 
ENSINOS TRANSVERSAIS 

 

A continuación, e de forma moi breve, presentamos como se incorporan os ensinos transversais na materia Cultura Clásica. 

 

Educación para a igualdade entre sexos 
 

▪ 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, achegando posibles solucións para evitar a discriminación. 
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▪ Alcanzar o compromiso de evitar, en calquera situación comunicativa, formas, termos e expresións que denoten discriminación. 

▪ Rexeitamento ante calquera situación, da vida cotiá e de relación social, de discriminación por razón de sexo. 

 

Educación moral e cívica 
 

▪ Utilizar a lingua oral e escrita como instrumento para relacionarse cos demais e chegar a acordos. 

▪ Reflexionar sobre o uso da lingua como medio para transmitir ideas, pensamentos e opinións, respectando os xuízos e opinións 

alleos. 

▪ Alcanzar un compromiso persoal para a conservación do patrimonio artístico, lingüístico e cultural. 

 

Educación para a paz 
 

▪ Analizar e recoñecer nos textos clásicos as achegas de personaxes 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 achegas dos demais. 

▪ Apreciar e valorar a diversidade lingüística e cultural de España e Europa como mostra da diversidade e riqueza culturais. 

 

Educación ambiental 
 

▪ Recoñecer e identificar na contorna próxima restos arqueolóxicos que se relacionen coas culturas clásicas. 

▪ Manter un compromiso e unha implicación persoal para lograr o mantemento e conservación de toda pegada do mundo clásico na 

contorna natural, sabendo apreciar os avances tecnolóxicos e o respecto das antigas civilizacións pola natureza. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

Son os seguintes, en relación aos contidos arriba expostos: 

 

Bloque 1. Xeografía 

 

▪ Localizar nun mapa feitos xeográficos relevantes para o coñecemento das civilizacións grega e romana.  

▪ Sinalar sobre un mapa o marco xeográfico no que se sitúan no intre de apoxeo das civilizacións grega e romana, delimitando o 

ámbito de influencia de cada unha delas e situando con relativa precisión os puntos xeográficos, cidades ou restos arqueolóxicos 
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máis  coñecidos pola súa relevancia histórica.  

▪ Identificar e describir a grandes trazos o marco xeográfico no que se desenrolan as culturas de Grecia e Roma no intre do seu 

apoxeo.  

▪ Enumerar aspectos do marco xeográfico que poden ser considerados determinantes para comprende-las circunstancias que dan 

lugar ao apoxeo das civilizacións grega e romana e explicar os factores principais que xustifican esta relevancia.  

Bloque 2. Historia: 

 

▪ Identificar algúns feitos esenciais na historia de Grecia e Roma e coñece-la súas repercusións.                      

▪ Describir os principais feitos da historia de Grecia e Roma, identificando las circunstancias que os orixinan, os principais actores 

e as súas consecuencias, e amosando con exemplos a súa influencia na nosa historia.  

▪ Identificar e describir o marco histórico no que se desenrola a cultura de Grecia e Roma.  

▪ Distinguir, a grandes trazos, as diferentes etapas da historia de Grecia e Roma, nomeando os principais feitos asociados a cada 

unha delas.  

▪ Establecer relacións entre determinados feitos da historia de Grecia e Roma e outros asociados a outras culturas.  

▪ Situar dentro dunha liña de tempo o marco histórico no que se desenrolan as civilizacións grega e romana, identificando as 

conexións máis importantes que presentan con outras civilizacións anteriores e posteriores. 

 

Bloque 3. Mitoloxía: 

 

▪ Coñecer os principais deuses da mitoloxía grecolatina.  

▪ Nomear ca súa denominación grega e latina os principais deuses e heroes da mitoloxía grecolatina, sinalando os trazos que os 

caracterizan, os seus atributos e ámbito de influencia.  

▪ Coñecer os mitos e heroes grecolatinos e establecer semellanzas e diferencias entre os mitos e os heroes antigos e os actuais.  

▪ Sinalar 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. 

▪ Comparar os heroes da mitoloxía clásica cos actuais, sinalando  as semellanzas e as principais diferenzas entre uns e outros 

asociándoas a outros trazos culturais propios de cada época.  

▪ Recoñecer referencias mitolóxicas nas artes plásticas, sempre que sexan claras e sinxelas, describindo, a través do uso que se fai 

das mesmas, os aspectos básicos que en cada caso se asocian á  tradición grecolatina. 

 

Bloque 4. Arte: 
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▪ Coñecer as características fundamentais da arte clásica e relacionar manifestacións artísticas actuais cos seus modelos clásicos.  

▪ Recoñecer en imaxes as características esenciais da arquitectura grega e romana identificando razoadamente mediante elementos 

visibles a orde arquitectónica á que pertencen os monumentos máis salientables.  

▪ Recoñecer en imaxes as esculturas gregas e romanas máis célebres encadrándoas nun período histórico e identificando nelas 

motivos mitolóxicos, históricos ou culturais.  

▪ Describir las características e explica-la función das principais obras arquitectónicas da arte grego (templos e teatros), ilustrando 

con exemplos a súa influencia en modelos posteriores. 

▪ Coñecer algúns dos monumentos clásicos máis importantes do patrimonio español.  

▪ Localizar nun mapa e describir os monumentos clásicos máis significativos que forman parte do patrimonio español, identificando 

a partir de elementos concretos o seu estilo e cronoloxía aproximada. 

 

Bloque 5. Sociedade e vida cotiá: 

 

▪ Coñecer as características das principais formas de organización política presentes no mundo clásico establecendo semellanzas e 

diferenzas entre elas.  

▪ Nomear os principais sistemas políticos da antigüidade clásica describindo, dentro de cada un deles, a forma de distribución e 

exercicio de poder, as institucións existentes, o papel que estas desempeñan e os mecanismos de participación política.  

▪ Coñecer as características e a evolución das clases sociais en Grecia e Roma e a súa supervivencia na sociedade actual.  

▪ Describir a organización da sociedade grega e romana, explicando as características das distintas clases sociais e os papeis 

asignados a cada unha delas, relacionando estes aspectos cos valores cívicos existentes na época e comparándoos cos actuais.  

▪ Coñecer a composición da familia e os roles asignados aos seus membros.  

▪ Identificar e explica-los diferentes papeis que desempeñan dentro da familia cada un dos seus membros, identificando e 

explicando a través deles estereotipos culturais e comparándoos cos actuais. 

▪ Identificar as principais formas de traballo e de ocio existentes na antigüidade.  

▪ Identificar e describir formas de traballo e relacionalas cos coñecementos científicos e técnicos da época, explicando a súa 

influencia no progreso da cultura occidental.  

▪ Describir as principais formas de ocio das sociedades grega e romana, analizando a súa finalidade, os grupos aos que van dirixidas 

e a súa función no desenrolo da identidade social.  

▪ Explica-la orixe e a natureza dos Xogos Olímpicos, comparándoos e destacando a súa importancia con respecto a outras 

festividades deste tipo existentes na época. 
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 Bloque 6. Lingua/Léxico: 

 

▪ Coñecer a existencia de diversos tipos de escritura e distinguilas entre elas.  

▪ Recoñecer, diferentes tipos de escritura, clasificándoos conforme a súa natureza, e explicando algún dos trazos que distinguen 

uns dos outros.  

▪ Distinguir distintos tipos de alfabetos usados na actualidade.  

▪ Nomear e describir os trazos principais dos alfabetos máis utilizados no mundo occidental, diferenciándoos doutros tipos de 

escrituras.  

▪ Coñecer a orixe común de diferentes linguas.  

▪ Enumerar e localizar nun mapa as principais ramas da familia das linguas indoeuropeas.  

▪ Comprende-la orixe común das linguas romances.  

▪ Describir a evolución das linguas romances a partir do latín como un proceso histórico, explicando e ilustrando con exemplos os 

elementos que demostran de maneira máis visible a súa orixe común e o parentesco existente entre elas.  

▪ Identificar as linguas romances e non romances da Península Ibérica e localizalas nun mapa.  

▪ Identificar as linguas que se falan en España, diferenciando pola súa orixe romances e non romances e delimitando nun mapa as 

zonas nas que se utilizan.  

▪ Identificar léxico común, técnico e científico de orixe grecolatino na propia lingua e sinalar a súa relación cas palabras latinas ou 

gregas orixinarias.  

▪ Recoñecer e explica-lo significado dalgúns dos helenismos e latinismos máis frecuentes utilizados no léxico das linguas faladas 

en España, explicando o seu significado a partir do termo de orixe.  

▪ Explicar o significado de palabras a partir da súa descomposición e o análise etimolóxico das súas partes.  

▪ Tentar definir algúns termos científico-técnicos de orixe grecolatino partindo do significado das palabras latinas ou gregas das 

que proceden.  

 

Bloque 7. Supervivencia na actualidade: 

 

▪ Recoñece-la presenza da civilización clásica nas artes e na organización social e política.  

▪ Sinala e describe algúns aspectos básicos da cultura e da civilización grecolatina que sobreviviron ata a actualidade, demostrando 

a súa vixencia nunha e outra época mediante exemplos.  

▪ Coñecer a supervivencia da mitoloxía e os temas lendarios nas manifestacións artísticas actuais.  
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▪ Demostra-la supervivencia da mitoloxía e dos temas lendarios mediante exemplos de manifestacións artísticas contemporáneas 

nas que están presentes estes motivos.  

▪ Identifica-los aspectos máis importantes da historia de Grecia e Roma e a súa presenza no noso país e recoñecer as pegadas da 

cultura romana en diversos aspectos da civilización actual.  

▪ Enumerar e explicar con algúns exemplos concretos nos que se pon de manifesto a influencia que o mundo clásico tivo na historia 

e nas tradicións do noso país.  

▪ Realizar traballos de investigación sobre a supervivencia da civilización clásica no entorno, utilizando as tecnoloxías da 

información e a comunicación.  

▪ Utiliza-las tecnoloxías da información e da comunicación para obter información e realizar traballos de investigación sobre a 

supervivencia da civilización clásica na nosa cultura. 

 
CRITERIOS MÍNIMOS PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA 

 

Concretar os criterios de avaliación asociados ás competencias básicas. 

 

▪ Determinar a orixe común das linguas románicas. 

▪ Plasmar a información usando os recursos informáticos habituais. 

▪ Identificar personaxes e temas míticos en obras de todos os campos da arte e tamén en ámbitos cotiáns. 

▪ Situar as civilizacións grega e romana no espazo e o tempo, indicando algúns dos episodios históricos máis relevantes. 

▪ Comparar linguas (a propia e as de estudo) coas clásicas indicando semellanzas e diferenzas morfolóxicas e sintácticas.  

▪ Localizar diversas manifestacións monumentais de época romana no noso territorio. 

▪ Identificar a orixe latina de palabras de uso cotián. 

▪ Comparar sistemas de goberno gregas e as súas prácticas coas actuais. 

▪ Indicar a evolución de certas palabras procedentes do latín. 

▪ Comparar as características das formas de organización social e política romanas coas actuais. 

▪ Falar en público usando con adecuación e coherencia defendendo as propias opinións. 

▪ Identificar en noticias e textos actuais datos, personaxes e episodios clásicos. 

▪ Utilizar con adecuación termos e locucións grecolatinos nos contextos adecuados. 

▪ Expor o apreso sobre acontecementos históricos gregos e romanos. 

▪ Situar nun mapa as principais culturas prerromanas e as capitais das provincias romanas de Hispania. 

▪ Utilizar con soltura os principais topónimos e xentilicios cultos de Hispania. 

▪ Expresar interese e compromiso pola conservación do patrimonio arqueolóxico. 
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▪ Explicar o significado de palabras atendendo aos compoñentes grecolatinos que as forman. 

▪ Identificar os elementos crave das ordes arquitectónicas clásicos en edificios das súas localidades. 

▪ Utilizar en traballos termos científicos e cultos adecuados ao tema e a disciplina. 

▪ Ler e comentar textos das literaturas propias identificando temas e trazos da literatura épica e lírica clásica, e interpretando os 

recursos retóricos existentes. 

▪ Redactar textos sinxelos con intención literaria usando os recursos aprendidos. 
 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 

Para avaliar de forma integradora o proceso de aprendizaxe do alumno terase en consideración os seguintes aspectos, dentro dos criterios de avaliación 

continua e formativa: 

Observación sistemática da actitude do alumno perante a exposición dos contidos conceptuais polo profesor ou dos seus compañeiros.  

- Valoración das intervencións do alumno neste proceso.  

- Análise do método de traballo empregado por cada grupo de alumnos, así como a recompilación e ordenación de materiais e o seu posterior 

ordenamento.  

- Valoración dos traballos encomendados: puntualidade, presentación, rigorosidade, selección da información relevante, etc. 

- Valoración do caderno de clase.  

- Estimación da participación en diálogos abertos da facilidade para a exposición perante o resto da clase.  

- Valoración das respostas ofrecidas en intercambios orais profesor-alumno.  

- Valoración dos coñecementos adquiridos en probas obxectivas.  

Para emiti-la cualificación particular de cada avaliación e a global da final de curso de cada alumno terase en conta a súa evolución ao longo de cada 

avaliación e das tres que compoñen o curso completo. Valoraranse, especialmente, os siguientes puntos:  

• Actuacións na clase: controles orais, exercicios propostos tanto para clase, baixo a supervisión do profesor, como para a casa.  
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• Traballos máis extensos sobre un tema moi concreto, individuais ou colectivos.  

• Os resultados obtidos nas probas escritas.  

• A actitude do alumno: interese pola materia, comportamento axeitado, asistencia regular a clase, etc.  

Tanto nas exposicións orais como nas probas e controles escritos ou nos traballos extensos teranse en conta os seguintes aspectos:  

• Exactitude nos datos.  

• Corrección gramatical.  

• Corrección ortográfica.  

Obviamente, é imprescindible para superar a materia a realización de tódalas diferentes probas de avaliación propostas polo profesor, dende a 

asistencia diaria a clase ata os controles e probas escritas, así como a entrega puntual dos traballos propostos, etc. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 

Porcentaxes: Para superar a avaliación é obrigatorio a realización de tódolos instrumentos que a integran.  

 

Se se realizasen dous exames  ou máis, ou dous traballos ou máis na mesma avaliación, farase media aritmética das notas obtidas en cada 

exame ou en cada traballo, sendo esta media aritmética de cada parte a que pasaría a ponderarse do seguinte xeito:  

 

1. Probas obxectivas: 50%  

 

- Exames sobre os contidos vistos e as lecturas realizadas.  

 

2. Traballo do alumno, xa individual, xa en grupo: 30%  

 

- Inclúen tanto a realización dos traballos como no seu caso entrega ao profesor ou defensa ante os compañeiros e o profesor. 

- Participación na clase, corrección de deberes, probas orais…  
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3. Seguimento diario da evolución do alumno: 20%  

 

- Revisión do caderno de clase.  

- Actitude, comportamento e puntualidade. 

 
AVALIACIÓN INICIAL 

 

Realízase a través da observación e a corrección de exercicios iniciais coa fin de concretar o punto de partida da aprendizaxe, detectar 

obstáculos e pór en marcha medidas e estratexias de aprendizaxe. 

 
CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

 

O alumnado que non aprobe unha avaliación parcial ten a oportunidade de recuperala e aprobala mediante a realización dunha nova 

proba escrita. 
 

No caso de non superar algunha recuperación, proporase unha proba final escrita da avaliación ou avaliacións non superadas. 
 

Valorarase a presentación de traballos relacionados coas actividades propostas no traballo diario de aula. 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTIDOS 
 

PRIMEIRA AVALIACIÓN: de 21 de setembro ao 22 de decembro de 2020. 

 

1.- O PANTEÓN OLÍMPICO. A TEOGONÍA E A MITOLOXÍA. 

• Marco xeográfico e histórico da civilización grega. 

• Fontes e transmisión: soportes e materiais para a escritura. 

• O grego e o latín, linguas indoeuropeas. 

• Orixe dos alfabetos. 

• Palabras usuais, léxico científico, expresións, modismos, locucións, etc. 

 

2.- GRECIA: ORGANIZACIÓN POLÍTICA E SOCIAL. 
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• A economía nas diversas épocas. 

• Esparta e Atenas. As polis da Hélade. 

• Os xogos olímpicos. 

• A épica grega: modelo e guía. 

• As grandes epopeas homéricas. 

• Hesíodo e a súa obra. 

 

3.- ROMA: MITO E HISTORIA. 

• Rómulo e Remo. As divindades romanas. 

• Marco xeográfico latino. 

• Variedade étnica e cultural. 

• Marco histórico: república e imperio. 

• A épica latina: Virxilio e a Eneida. 

• Do latín ás linguas romances. 

• Cultismos, semicultismos e palabras patrimoniais. 

 

4.- O MITO DE ROMA: OS REIS LEXENDARIOS. 

• Roma: organización social e política. 

• Institucións: cargos e maxistraturas. 

• O dereito romano. 

• Organización de Hispania durante o Imperio. 

• Factores da romanización: a cidadanía romana. 

• O exército Romano. 

 

SEGUNDA AVALIACIÓN: do 08 de xaneiro ao 26 de marzo. 

 

5.- OS TEXTOS HISTÓRICOS: CÉSAR, CICERÓN e SÉNECA. 

• Lectura e comentario dos máis importantes. 

• Topónimos de Hispania: léxico culto e patrimonial. 

• Organización política e social de Hispania. 

• Ditos e expresión. 
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6.- A RELIXIÓN E AS SÚAS FORMAS. 

• Organización relixiosas en Roma: crenzas e supersticións. 

• O teatro: a traxedia e a comedia. 

• Os temas da traxedia: a traxedia grega e os seus representantes. 

• Palabras relacionas coa relixión e a literatura. 

• Elementos gregos e latinos nos cultismos. 

 

7.- O AMOR. A MULLER NA FAMILIA. 

• O recoñecemento dos fillos: a educación. 

• Os deuses do fogar: lares e penates. 

• O cómputo do tempo: os días festivos e o ocio entre os romanos. 

• O teatro en Roma: a traxedia latina e Séneca. 

• A comedia en Grecia: Aristófanes e Menandro. 

• A comedia en Roma: outras manifestacións teatrais. 

• Léxico relacionado coa familia. 

• Elementos gregos e latinos relacionados cos cultismos. 

 

8.- AS FÁBULAS CLÁSICAS. 

• Helios, Selene e Eos. 

• O mundo do traballo: agricultura, artesanía, comercio. 

• A moeda. 

• Literatura: a narrativa, as novelas gregas e romanas. 

• As palabras e o seu significado: cultismos e modismos. 

 

TERCEIRA AVALIACIÓN: do 06 de abril ao 22 de xuño. 

 

9.- A CIADE ROMANA: DESEÑO, LUGARES E EDIFICIOS PÚBLICOS. 

• As casas romanas: as domus e as insulae. 

• Heroes gregos na península: Hércules. 

• A lírica: subxéneros da lírica: a égloga, a elexía e o himno. 
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• Elementos latinos na linguaxe: cultismos, termos patrimoniais. 

10.- MITOS E METAMORFOSE: AS TRANSFORMACIÓNS. 

• Grandes obras de enxeñería: Pontes, acuedutos, faros, arcos de trunfo. 

• A casa de campo: as villae. 

• As comidas. 

• A lírica: os epigramas, a oda. 

• Horacio. Topónimos literarios. 

• Ovidio e a súa obra. 

• Outros elementos latinos na linguaxe patrimonial. 

11.- A LENDA DO MINOTAURO E TESEO. DÉDALO. 

• Os grandes edificios públicos: anfiteatros, circos, basílicas, … 

• As vías de comunicación. 

• As calzadas, legado romano na Península. 

• A prosa: historiografía grega e romana. 

• Expresións e locucións latinas. 

• Elementos latinos: cultismos e termos patrimoniais. 

 

12.- MITOS DO AMOR MÁIS ALÁ DA MORTE: ORFEO e EURIDICE. 

• Os castigos eternos. 

• A arte clásica: arquitectura e escultura. 

• A cerámica. 

• A oratoria: tipos de discursos. 

• A elaboración e as partes do discurso. 

• Demóstenes e Cicerón. 

• Elementos gregos na linguaxe. 

• Expresión e termos latinos. 
 

METODOLOXÍA 
 

▪ Traballarse unha metodoloxía eminentemente práctica e activa, na que o alumno se sinta protagonista do proceso de ensinanza-

aprendizaxe. O  carácter interdisciplinario da materia Cultura Clásica condiciona o enfoque metodolóxico que temos que darlle 

á materia. A súa dimensión cultural  lévanos a unha intervención pedagóxica en diversos campos da formación do alumno, a 
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saber, historia, relixión, arte, literatura, filosofía, etc., ao tempo que comparte coas outras áreas lingüísticas do currículo o 

desenrolo da capacidade comprensiva e expresiva do alumno. Parécenos que estes dous aspectos non deben tratarse por separado, 

senón de forma integral. 

▪ Fomentarase a participación activa de tódolos alumnos durante as clases, nas que deberán defender as súas ideas e respostas 

oralmente ante o profesor e o resto do alumnado. Fomentaremos os debates ordenados que xurdan naturalmente durante as clases 

e as achegas respectuosas de todos. 

▪ Promoveremos unha visión crítica dos contidos estudiados, sempre tendo como marco de referencia o mundo actual, destacando 

por suposto as aportacións que las civilizacións grega e romana antigas nos han legaron, pero resaltando tamén aqueles 

comportamentos ou costumes censurables, entendéndoos en todo caso como produto do seu tempo, pero sendo ao mesmo tempo 

perfectamente criticables. Deste modo traballaremos principalmente a educación en valores a partir da materia de Cultura Clásica. 

Mediante lecturas de textos de tema mitolóxico, así como coa realización de resumes, esquemas e cadros sinópticos, traballaremos 

durante todo o curso a comprensión lectora, así como a expresión escrita. 

▪ Mediante os debates na aula, a corrección de exercicios oralmente, e a defensa ante os seus compañeiros dalgúns traballos 

puntualmente encomendados, traballaremos a expresión oral. En todo momento ademais teremos moi en conta a ortografía e a 

expresión mediante unha sintaxe correcta e axeitada en castelán. Complementaremos esta parte da nosa metodoloxía co uso das 

TIC, que introduciremos habitualmente na clase, xa mediante a utilización dos recursos informáticos de que se dispoñan, xa 

mediante a petición aos nosos alumnos da realización de exercicios e traballos utilizando información da rede, xa mediante a 

visualización na aula de imaxes, vídeos, películas, etc., relativas aos contidos que vaiamos vendo ao longo do programa. 

Buscaremos perante todo que o alumno aprenda a discriminar en internet os contidos que lle son útiles daqueles que non o son, 

pois é excesiva a información que se nos ofrece a través destes medios habitualmente e os  nosos alumnos deben ser guiados nas 

súas buscas. Deste modo intentaremos desenrolar e traballar a comunicación audiovisual. 

▪ A materia de Cultura clásica non sole presentar grandes problemas de aprendizaxe: é sinxela e amena. Non obstante, non 

descartamos a posibilidade de atender aos alumnos que o precisen ou o soliciten no horario non lectivo. No caso dos alumnos 

con necesidades educativas especiais, en caso de que existiran, realizarase unha adaptación curricular individualizada en 

colaboración directa co Departamento de Orientación, onde se especifiquen –dependendo do caso concreto–, os obxectivos a 

alcanzar, as competencias básicas a desenrolar, os contidos a ver, así como os criterios de avaliación a seguir. 

 
ESPAZOS E TEMPOS 

 

Trátase de facer explícito, como na proposta, en que espazos se van desenvolver as aprendizaxes e o tempo aproximado para as sesións 

e a diversidade de propostas establecidas. 
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ESPAZOS TEMPO APROXIMADO:  4-5 horas 

- Clase: Traballo sobre o texto, actividades escritas, 

exposicións orais, observación de procesos con lousa 

dixital… 

- Sala de informática. 
- Varios (casa, biblioteca, …): Participación en proxectos 

cooperativos, exercicios de aplicación, consolidación e 

estudo autónomo. 
- ... 

- Motivación e activación de coñecementos 

previos e desenvolvemento dos contidos e 

actividades: 3 sesións. 

- Actividades de reforzo e /ou profundización: 1-2 
sesións. 

- Avaliación: 1 sesión. 

 
 

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Relación dos diversos materiais e recursos didácticos para abordar a materia de Cultura Clásica. 
 

▪ Libro de texto: CULTURA CLÁSICA ESO 3; editorial edebé. 

▪ Material complementario CULTURA CLÁSICA ESO 3; editorial edebé. 

▪ Conxunto de actividades interactivas on-line complementarias ao libro de texto. 

▪ Mediateca. 

▪ Material diverso de consulta. 

▪ Recursos educativos (Internet). 

▪ Programas informáticos de carácter xeral: procesadores de texto, programas de presentacións. 

▪ Material funxible. 

 

 
ATENCIÓN Á DIVERSISADE 

 

Relación das diversas propostas para traballar a atención á diversidade de niveis, estilos e ritmos de aprendizaxe, de intereses e 

capacidades dos alumnos para este curso. Sirva como exemplo: 

 

REFORZO: Fichas con actividades para traballar a aprendizaxe dos contidos mínimos e facilitar ao alumno que o requira a adquisición 

das competencias básicas. 
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Contidos mínimos 
 

Mitoloxía 
 

▪ Identificación da presenza da mitoloxía na literatura e a vida cotiá ao longo da historia e a súa 

subsistencia na actualidade. 

▪ Localización, análise e comentario de obras artísticas de todos os ámbitos que conteñan elementos da 

mitoloxía grecolatina. 

▪ Lectura e comentario de textos mitolóxicos. 

▪ Realización de procuras de información e de exposicións segundo formulacións e estruturas dadas. 

Cultura e civilización 

▪ Identificación das principais fontes para o coñecemento do mundo clásico. 

▪ Análise de semellanzas e diferenzas de organización política e social entre as sociedades clásicas e 

as sociedades actuais. 

▪ Comparación de aspectos da vida cotiá e do lecer na sociedade grecorromana cos correspondentes 

nas sociedades actuais. 

▪ Recoñecemento e análise de restos arqueolóxicos grecorromanos.   

▪ Análise dos trazos distintivos dos xéneros literarios clásicos. 

▪ Recoñecemento da importancia da retórica na literatura e na política antiga. 

 

Lingua 
 

▪ Análise das diferenzas entre lingua falada e lingua escrita. 

▪ Identificación das linguas de orixe latina. 

▪ Uso de diversos tipos de dicionarios. 

▪ Identificación e análise das principais raíces grecolatinas no léxico das linguas actuais. 

▪ Lectura e transcrición de termos gregos e latinos. 

▪ Identificación e uso de helenismos e latinismos na formación de palabras en castelán e noutras 

linguas romances e non romances. 
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PROFUNDIZACIÓN: Fichas con actividades de maior dificultade pola súa resolución, polo tratamento doutros contidos relacionados 

cos do curso, etc. 

 

PLANS INDIVIDUAIS dirixidos a alumnos que o requiren (estranxeiros e de minorías, necesidades educativas especiais e 

superdotación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES MULTINIVEL: Posibilita que os alumnos atopen, respecto ao desenvolvemento dun contido, actividades que se axustan 

ao seu nivel de competencia curricular, aos seus intereses, habilidades e motivacións. Por exemplo propor lecturas sobre mitos ou sobre 

temas históricos, dando a uns alumnos textos contemporáneos pois o seu nivel é máis sinxelo; e a outros, ofrecer textos de autores 

Actividades interactivas 

O alumno responde seleccionando a opción correcta, clasificando 

elementos de diferentes grupos ou situándoos na súa posición 

correcta… Ao finalizar, o programa informa os acertos e erros, e dáse a 

oportunidade de corrixilos. 

Animacións 
Explican contidos de índole moi diversa (conceptos, procedementos...) a 

través de imaxes animadas e textos. 

Cazas do tesouro e webquest 

Propoñen unha procura de información a través da web. Expoñen unha 

serie de preguntas parciais orientadas a resolver unha gran pregunta 

final. Para respondelas, o alumno deberá buscar información por 

Internet nas páxinas webs indicadas ou noutras. 

Enlaces a Internet 

Colección de enlaces a Internet de alto interese: applets, simulación de 

modelos, experimentos virtuais, explicacións complementarias, 

actividades, curiosidades… 

Bancos de imaxes 
Colección de debuxos e fotografías que ilustran ou se relacionan con 

contidos explicados no libro. 

Presentacións 
Secuencia de diapositivas que presenta de forma esquemática os 

contidos principais de cada unidade. 
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clásicos traducidos. 

 
ESTRATEXIAS PARA INCORPORAR TIC NA AULA 

 

Para incorporar o TIC na aula propóñense unha serie de recursos integrados cos contidos e actividades de Cultura Clásica, que 

complementan e amplían. Estes recursos incorpóranse ao día a día na aula, compartindo protagonismo cos contidos planificados para ese 

curso. 

 
 

ESTRATEXIAS PARA ESTIMULAR O INTERESE E O HÁBITO DE LECTURA E A CAPACIDADE DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE 

 

Facer explícito, como no exemplo, que estratexias ou accións levan a cabo, desde a materia, para fomentar a lectura e a expresión (oral 

e escrita) dos alumnos. 

 

Lectura: 
 

▪ Lectura do libro de texto. 

▪ Comentarios de texto (dos textos de autores clásicos traducidos e de textos contemporáneos). 

▪ Outras lecturas como complemento (información diversa, curiosidades, artigos de revistas 

relacionadas coa materia...). 
 

Expresión: 

En canto á capacidade de expresarse correctamente, un dos obxectivos da materia de Cultura Clásica así 

o indica: 

 

Mellorar a expresión oral e escrita por medio da reflexión sobre o léxico de orixe grecolatina, 

tanto común como especializado. 

 

Este obxectivo plasmaríase en: 
 

▪ Exposición oral e escrita en razoamentos, en actividades e traballos individuais, actividades en 
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grupo,... 

▪ Expresión oral e escrita das aprendizaxes, utilizando un vocabulario preciso. 
 

 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
Relación das actividades complementarias e extraescolares planificadas polo centro e relacionadas coa materia. Por exemplo: 

 

▪ Visita a un museo de arte, un parque arqueolóxico… 

▪ Asistencia a exposicións, xornadas, etc., interesantes desde o punto de vista da historia ou a arte. 

▪ Asistencia a representacións teatrais de obras grecolatinas… 

▪ Proposta de análise de filmes… 

 
ADECUACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

ADECUACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
RESULTADOS 

ACADÉMICOS 
PROPOSTAS DE MELLORA 

Preparación da clase e os 

materiais didácticos 

Hai coherencia entre o programado e o desenvolvemento das 

clases. 
  

Existe unha distribución temporal equilibrada.   

Adecúase o desenvolvemento da clase coas características do 

grupo. 
  

Utilización dunha 

metodoloxía adecuada 

Tivéronse en conta aprendizaxes significativas.   

Considérase a interdisciplinariedade (en actividades, tratamento 

dos contidos, etc.). 
  

A metodoloxía fomenta a motivación e o desenvolvemento das 

capacidades do alumno /a. 
  

Regularización da 

práctica docente 

Grao de seguimento dos alumnos.   

Validez dos recursos utilizados en clase para as aprendizaxes.   
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Os criterios de promoción están acordados entre os profesores.   

Avaliación das 

aprendizaxes e 

información que deles se 

dá aos alumnos e familias. 

Os criterios para unha avaliación positiva atópanse vinculados aos 

obxectivos e contidos. 
  

Os instrumentos de avaliación permiten rexistrar numerosas 

variables da aprendizaxe. 
  

Os criterios de cualificación están axustados á tipoloxía de 
actividades planificadas. 

  

Os criterios de avaliación e os criterios de cualificación déronse a 

coñecer: 
- ao alumnado 
- ás familias 

  

Utilización de medidas 

para a atención á 

diversidade 

Adóptanse medidas con antelación para coñecer as dificultades de 

aprendizaxe. 
  

Ofreceuse resposta ás diferentes capacidades e ritmos de 
aprendizaxe. 

  

As medidas e recursos ofrecidos foron suficientes.   

Aplica medidas extraordinarias recomendadas polo equipo 

docente atendendo aos informes psicopedaxógicos. 
  

… … … ... 
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LATÍN 4º ESO 
 
INTRODUCIÓN 

 

A materia Latín na etapa da ESO ten como principal finalidade introducir ao alumnado no coñecemento dos aspectos esenciais da 

lingua e a cultura latina, facendo fincapé ao mesmo tempo no papel que estas desempeñan en tanto que orixe e fundamento das linguas 

romances e da cultura occidental. Esta mesma perspectiva está tamén presente no currículo básico para Bacharelato, se ben nesta etapa 

perséguese un estudo máis en profundidade da lingua, caracterizada pola súa riqueza e complexidade estrutural. Isto non só constitúe 

de por si un importante exercicio intelectual, senón que ao mesmo tempo proporciona unha sólida base científica para o estudo e 

perfeccionamento progresivo no manexo doutras linguas. Partindo desta perspectiva, o estudo da sinatura tense organizado en bloques 

que, con lixeiros matices, se repiten en todos os cursos. Ditos bloques refírense tanto a cuestións lingüísticas como a temas culturais, 

tendo en conta que ambos aspectos constitúen dúas facetas inseparables e complementarias para o estudo da civilización romana, sen 

os cales non é posible apreciar a importancia do legado latino na súa verdadeira dimensión. 

OBXECTIVOS DE ETAPA -ESO (CURRÍCULO LOMCE) 

 

A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as capacidades que lles permitan. 

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 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. 
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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. 

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. 
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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. 

OBXECTIVOS DE LATÍN DE 4º ESO 

▪ Comprender textos latinos en contextos onde o sentido sexa facilmente deducible. 

▪ Identificar e relacionar elementos morfolóxicos, sintácticos e léxicos da lingua latina que permitan a análise e tradución de textos 

sinxelos. 

▪ Desenvolver os hábitos de organización, traballo e disciplina no estudo a partir dos mecanismos de estruturación mental que implica 

o proceso de análise e      tradución de textos Latino. 

▪ Desenvolver as competencias básicas a través dos textos. 

▪ Mellorar a lectura comprensiva e a expresión oral e escrita mediante o coñecemento do vocabulario e as estruturas gramaticais 

latinas. 

▪ Coñecer a orixe e evolución das linguas romances para valorar os trazos comúns e a diversidade lingüística como mostra da riqueza 

cultural dos pobos de Europa. 

▪ Utilizar as regras fundamentais da evolución fonética do latín ás linguas romance e identificar palabras patrimoniais, cultismos e 

expresións latinas en diferentes contextos lingüísticos. 

▪ Entender o significado do léxico común de orixe grecolatina da propia lingua e comprender vocabulario culto, científico e técnico 

a partir dos seus compoñentes etimolóxicos. 

▪ Reflexionar sobre os elementos formais e as estruturas lingüísticas das linguas romances coñecidas polo alumnado, a través a 

comparación co latín, modelo de lingua flexiva. 

▪ Coñecer os aspectos relevantes da cultura e da civilización romanas, utilizando diversas fontes de información e diferentes soportes 

para identificar e valorar a súa continuidade no noso patrimonio cultural, artístico e institucional. 

▪ Coñecer os xéneros literarios latinos máis importantes. 
 

CONTIDOS  

O latín, orixe das linguas romances. 

▪ Marco xeográfico da lingua indoeuropea. 

▪ Linguas indoeuropeas e familias lingüísticas. 

▪ Linguas romances: linguas que derivan do latín. 
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▪ Linguas de España: linguas romances e non romances. 

▪ Palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos. 

 

Sistema da lingua latina: elementos básicos. 

▪ Nocións básicas de evolución fonética, morfolóxica e semántica do latín ao galego e ao castelán. 

▪ Orixes da escritura. Sistemas de escritura. 

▪ Orixes do alfabeto latino. 

▪ Pronuncia do latín. 

 

Morfoloxía 

▪ Formantes das palabras. 

▪ Tipos de palabras: variables e invariables. 

▪ Concepto de declinación e conxugación. 

▪ Flexión nominal e pronominal: substantivos, adxectivos e pronomes 

▪ Flexión verbal. 

 

Sintaxe 

▪ Elementos da oración. 

▪ Casos latinos. 

▪ Concordancia. 

▪ Oración simple: oracións atributivas e predicativas. 

▪ Oración composta: oracións coordinadas. 

▪ Construcións de infinitivo e de participio máis transparentes. 

 

Roma: historia, cultura e civilización 
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▪ A familia romana 

▪ Mitoloxía e relixión. 

▪ Vida cotiá: vivenda, alimentación e indumentaria. 

▪ Espectáculos públicos: teatro, circo e anfiteatro. 

 

Textos 

▪ Análise morfolóxica e sintáctica. 

▪ Comparación das estruturas latinas coas das linguas propias. 

▪ Iniciación ás técnicas de tradución. 

▪ Lectura comprensiva de textos latinos orixinais, adaptados ou traducidos. 

▪ Produción de pequenos textos propios en lingua latina. 

▪ Vocabulario básico latino: léxico transparente; palabras de maior frecuencia. 

▪ Composición e derivación culta: lexemas, prefixos e sufixos. 

▪ Composición e derivación culta: lexemas, prefixos e sufixos. 

▪ Locucións latinas de uso actual. 

 
 

CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

Na área de latín contribuirase a desenvolver as seguintes competencias clave: 

• Competencia en comunicación lingüística 

 

A materia de latín contribúe especialmente ao desenvolvemento da competencia lingüística, grazas a que o alumno terá contacto 

permanente coas fontes escritas que favorecerán a súa lectura e comprensión dos textos. O alumno poderá mellorar o seu vocabulario 

grazas ao coñecemento de numerosos termos latinos e cunha toma de conciencia sobre a orixe latina do seu propio vocabulario e as 

posibilidades de composición e derivación eruditas. Así mesmo poderá mellorar a súa comunicación oral mediante exposicións feitas na 

aula. 

Os apartados nos que faremos mais fincapé serán os seguintes: 
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▪ Ler de forma comprensiva os textos propostos. 

▪ Realizar as actividades de expresión oral e escrita propostas. 

▪ Ler en voz alta e comentar textos sobre a historia do alfabeto latino. 

▪ Relacionar os coñecementos adquiridos en latín coa lingua propia do alumno e outras linguas que coñeza. 

▪ Definir, coñecer e empregar léxico latino e latinismos. 

▪ Aplicar regras de evolución fonética do latín ao castelán. 

▪ Identificar sufixos de orixe latina no léxico propio e definilo a partir deles. 

▪ Identificar prefixos de orixe latina e coñecer o seu significado. 

▪ Traducir textos latinos. 

▪ Relacionar os coñecementos adquiridos en latín coa lingua propia do alumno e outras linguas que coñeza. 

▪ Definir palabras latinas e coñecer latinismos 

▪ Identificar lexemas de orixe latina no léxico propio e definilo a partir deles. 

▪ Ler e comentar textos, e realizar actividades de expresión oral e escrita sobre a sociedade romana. 

▪ Realizar actividades de morfosintaxe. 

▪ Identificar prefixos de orixe grega no léxico propio. 

▪ Aplicar regras de evolución fonética a palabras latinas, distinguindo cultismo, palabras patrimoniais e dobrete. 

▪ Identificar lexemas de orixe grega no léxico propio e definilo a partir deles. 

▪ Ler, comentar textos e realizar actividades de expresión oral e escrita sobre a relixión en Roma. 

▪ Identificar lexemas do vocabulario científico e técnico e coñecer o seu significado. 

▪ Ler, comentar textos e realizar actividades de expresión oral e escrita sobre a familia e a educación en Roma. 

▪ Identificar lexemas do vocabulario científico e técnico estudado e definilo a partir deles. 

▪ Ler e realizar actividades de expresión oral e escrita sobre o ocio en Roma. 

 

• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

A materia de latín permitirá aos alumnos desenvolver a competencia matemática tomando conciencia de que un numeroso grupo de 

termos científicos teñen a súa orixe na Antigüidade. Este feito  permitiralles comprender mellor algúns conceptos, enunciados e contidos 

científicos e matemáticos. 

Tamén hai que ter en conta que moitas das estruturas lóxicas da tradución favorecen ao pensamento lóxico-matemático. Os apartados 

que traballaremos fundamentalmente serán: 
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▪ Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. 

 

▪ Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a comprensión da realidade circundante en distintos ámbitos (biolóxico, físico, 

químico, tecnolóxico,  xeográfico...). 

▪ Aplicar a lóxica interna da tradución. 

▪ Aplicar a lóxica da tradución de oracións sinxelas do latín á lingua propia. 

▪ Realizar actividades que impliquen interpretar e expresar con precisión, informacións, datos e argumentacións. 

 

• Competencia dixital 

 

Dende a área de latín fomentaremos o uso seguro e crítico das TIC para obter, analizar, producir e intercambiar información entre os 

membros da aula. Porase moita intención en que os alumnos sexan quen de contrastar as distintas información obtidas na internet e que 

saiban tratalos con espírito crítico. Tamén serán responsables do seu propio traballo nos diferentes soportes dixitais empregados na aula 

o que desenvolverá a súa autoestima na realización de traballos de forma autónoma. 

Os descritores a traballar serán os seguintes: 

▪ Acceder a todo tipo de información a través das TIC. 

▪ Buscar información en páxinas web. 

▪ Seleccionar a información obtida a través das TIC sobre obras de diferentes autores da literatura latina. 

▪ Producir traballos utilizando as TIC. 

 

• Competencia para aprender a aprender 

A área de latín axudará a que o alumno mellore a súa capacidade para afrontar a aprendizaxe e persistir nela, de xeito que organice o 

seu tempo de acordo coas súas tarefas. Se insistirá tanto na aprendizaxe individual como colectiva. 

Os descritores a traballar serán os seguintes: 

▪ Realizar traballos que impliquen busca, selección e exposición da información. 

▪ Avaliar os traballos e actividades realizados para mellorar o proceso de aprendizaxe. 
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▪ Realizar esquemas e redactar textos. 

▪ Avaliar a propia aprendizaxe. 

 

• Competencias sociais e cívicas 

 

O alumno deberá mellorar a súa capacidade para relacionarse coas persoas que o rodean e ser capaz de participar de manera activa e 

positiva na vida social da aula e do centro. 

Os descritores a traballar serán os seguintes: 

▪ Desenvolver unha actitude tolerante e respectuosa ante a diversidade de linguas. 

▪ Realizar traballos en equipo. 

▪ Desenvolver competencias sociais (participación, formulación das propias ideas, aprender a escoitar ao outro, aprender dos 

demais, etc.) mediante a realización de traballos en equipo. 

▪ Realizar actividades de información sobre a sociedade romana e valorar a diferenza e a herdanza desta na sociedade actual. 

▪ Valorar a diferenza e a herdanza da sociedade romana na sociedade actual. 

▪ Asumir as actitudes da sociedade romana que favorecen a convivencia e valorar criticamente as que non. 

▪ Desenvolver unha actitude tolerante ante a diversidade de ideas e crenzas. 

 

• Competencia en autonomía e iniciativa persoal 

 

Esta materia contribúe a fomentar a autonomía e iniciativa persoal na medida que se utilizan procedementos que esixen planificar, 

avaliar distintas posibilidades e tomar decisións. A exposición de traballos individuais ou en grupo e a realización de debates implican 

valorar as achegas doutros compañeiros, aceptar posibles erros, e non se render ante as dificultades. En definitiva, achega posibilidades 

de mellora e fomenta o afán de superación. 

Os descritores a desenvolver serán os seguintes: 

▪ Realizar traballos individuais e en grupo e esquemas a partir de textos e exposicións. 
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▪ Manifestar as propias opinións. 

▪ Realizar actividades que desenvolvan actitudes de responsabilidade e creatividade. 

▪ Expresar e escoitar opinións sobre os temas de debate propostos. 

 

• Competencia cultural e artística 

 

Por medio da materia de latín o alumnado aprende a apreciar manifestacións culturais e artísticas en xeral e a valorar feitos culturais, 

como a mitoloxía ou a relixión, que forman parte da tradición da nosa civilización; a recoñecer o concepto da estética e a beleza; a 

ampliar a súa visión do mundo con visitas a museos e exposicións, co coñecemento doutras linguas e outras culturas, co teatro, a ópera, 

a música, etc. Todo iso contribúe, sen dúbida, á adquisición desta competencia. 

▪ Coñecer, analizar e valorar mediante o estudo da historia da lingua e do alfabeto latinos as manifestacións culturais e artísticas 

relacionadas con eles. 

▪ Coñecer, analizar e valorar pegada cultural e artística de Roma en Hispania 

▪ Coñecer, analizar e valorar as manifestacións culturais en relación coa política.  

▪ Coñecer e valorar as manifestacións culturais e artísticas e o patrimonio arqueolóxico de Roma. 
 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

▪ Coñecer e localizar en mapas o marco xeográfico da lingua latina. 

▪ Identificar o indoeuropeo como a lingua nai da maioría das linguas faladas en Europa actualmente. 

▪ Identificar e distinguir os formantes  das palabras. 

▪ Comprender  o  concepto de declinación e conxugación. 

▪ Coñecer as declinacións, encadrar as palabras dentro da súa categoría e declinación, enuncialas e declinalas correctamente. 

▪ Coñecer as conxugacións, encadrar os verbos dentro da súa conxugación, enuncialos e conxugalos correctamente. 

▪ 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. 

▪ Coñecer as orixes das linguas faladas en España, clasificalas e localizalas nun mapa. 

▪ Distinguir e identificar palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos. 

▪ Coñecer a aplicar as regras fundamentais da evolución fonética do latín ao galego e ao castelán, partindo dos étimos latinos. 



IES RICARDO MELLA           PROGRAMACIÓN LATÍN-GREGO-CULTURA CLÁSICA 2020-2021 
 

42 
 

▪ Coñecer diferentes sistemas de escritura e distinguilos do alfabeto.   

▪ Coñecer a orixe do alfabeto nas linguas modernas e identificar os distintos tipos de alfabeto empregados hoxe en día en 

Europa. 

▪ Coñecer e aplicar con corrección as normas básicas de pronuncia en latín. 

▪ Distinguir as oracións simples das compostas 

▪ Identificar, distinguir e traducir correctamente as construcións de infinitivo e participio máis transparentes. 

▪ Coñecer os feitos históricos das etapas da historia de Roma, encadralos no seu período correspondente e realizar eixes 

cronolóxicos. 

▪ Coñecer os trazos fundamentais da organización política e social de Roma. 

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

▪ Coñecer os principais deuses, semideuses e heroes da mitoloxía grecolatina. 

▪ Coñecer os deuses, mitos e heroes latinos e establecer semellanzas e diferenzas entre os mitos e os heroes antigos e os 

actuais. 

▪ Comparar as estruturas latinas coas das linguas propias. 

▪ Utilizar correctamente os manuais de gramática e o dicionario, recoñecendo e analizando toda a información que 

proporcionan. 

▪ Realizar a través dunha lectura comprensiva a análise e o comentario do contido e a estrutura de textos latinos traducidos. 

▪ Redactar en lingua latina pequenos textos de produción propia. 

▪ Realizar pequenos coloquios en latín con frases sinxelas e de dificultade progresiva. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  

 

▪ 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. 

▪ Define o indoeuropeo e recoñece as linguas indoeuropeas e as súas familias, delimitando nun mapa a zona de orixe e as zonas 

de expansión. 

▪ 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.  

▪ Define o concepto de declinación e conxugación. 

▪ Enuncia correctamente substantivos, adxectivos e pronomes en latín, distíngueos a partir do seu enunciado e clasifícaos 

segundo a súa categoría e a súa declinación  
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▪ Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra o paradigma de flexión 

correspondente. 

▪ 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.  

▪ 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. 

▪ Cambia de voz as formas dos tempos verbais do presente, pretérito imperfecto, futuro imperfecto e pretérito perfecto de 

indicativo. 

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

▪ Traduce correctamente ao galego e ao castelán diferentes formas verbais latinas 

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

▪ Explica a orixe do alfabeto de diferentes linguas partindo do abecedario latino, e sinala as principais adaptacións que se 

producen en cada unha delas e recoñece os diferentes tipos de alfabetos usados actualmente en Europa e relaciona cada un 

coas linguas que os empregan. 

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

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

▪ Recoñece, dentro de frases e textos sinxelos, as construcións de infinitivo e participio máis transparentes, e analízaas e 

tradúceas correctamente.  

▪ Distingue as etapas da historia de Roma e explica os seus trazos esenciais e as circunstancias que interveñen no paso de unhas 

a outras. 

▪ Sabe enmarcar determinados feitos históricos no período histórico correspondente. 

▪ Pode elaborar eixes cronolóxicos nos que se representan fitos históricos salientables, consultando diferentes fontes de 

información. 

▪ 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. 

▪ Describe os trazos esenciais que caracterizan as sucesivas ramas de organización do sistema político romano. 

▪ 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. 

▪ Identifica e explica os papeis que desempeña dentro da familia cada un dos seus membros, e analiza a través deles os 



IES RICARDO MELLA           PROGRAMACIÓN LATÍN-GREGO-CULTURA CLÁSICA 2020-2021 
 

44 
 

estereotipos culturais da época en comparación cos actuais. 

▪ Identifica os principais deuses, semideuses e heroes da mitoloxía grecolatina, sinala os trazos que os caracterizan e establece 

relacións entre os deuses máis importantes. 

 
CONCRECIÓN DOS MÍNIMOS ESIXIBLES 

 

▪ Sitúa nun mapa de Italia a rexión de do Lacio e a súa capital, Roma. 

▪ Coñece as etapas da historia de Roma (Monarquía, República e Imperio), e as súas  diferenzas principais. 

▪ Sitúa nun mapa de Europa as zonas romanizadas. 

▪ Ten coñecementos básicos do concepto indoeuropeo. 

▪ Poder situar tres linguas indoeuropeas nun mapa. 

▪ Distinguir e clasificar tipos de palabras. 

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

▪ Ten uns coñecementos básicos de clasificación de linguas na Península Ibérica. 

▪ Pode distinguir cultismos e palabras patrimoniais. 

▪ Aplica as regras de evolución fonética ou deduce ditas regras a partir da comparación co termo herdado. 

▪ Recoñece  dun  xeito  xeral tipos de escritura. 

▪ Ten un coñecemento básico do alfabeto latino e grego. 

▪ Le un texto latino lido varias veces na clase. 

▪ Distingue unha oración simple dunha composta 

▪ Diferenza os infinitivos dos participios 

▪ Coñece os principais feitos da historias romana e encádraos na súa etapa correspondente. 

▪ Recoñece as aportacións do mundo romano ás formas de goberno e ás institucións políticas. 

▪ Analiza e reflexiona criticamente sobre os modos de vida, costumes e actitudes da nosa sociedade a partir da comparación 

coa sociedade romana. 

▪ Coñece o panteón grecorromano, os nomes gregos e latinos das divindades as atribucións e características de cada un deles. 

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE 

 

▪ Comentarios e cuestionario do mapa: Xeografía da Península Itálica. 

▪ Comentarios do vídeo: Visión xeral do mundo romano. 
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▪ Cuestionario sobre linguas e pobos indoeuropeos. 

▪ Test: o latín e as linguas indoeuropeas. 

▪ Localiza nun mapa: linguas de orixe latino que se falan en España. 

▪ Recoñece as palabras patrimoniais e cultas a partir dos termos latinos propostos. 

▪ Completar a palabra latina (tendo en conta o resultado castelá ou galego). 

▪ Evolución fonética: completar a palabra latina. 

▪ Que regras temos aplicado? Que regras temos aplicado? 

▪ Identifica a/s palabra/s castelá / galega que deriva da palabra latina que se presenta. 

▪ Indica e describe os cambios fonéticos experimentados e o resultado final. 

▪ Orixe do alfabeto latino. 

▪ Alfabeto latino interactivo. 

▪ Identifica a sílaba tónica nunha palabra latina. 

▪ Exercicios para practicar a acentuación. 

▪ Diferenza entre lexema e morfema nun grupo de palabras. 

▪ Distingue lexema e morfema e recoñece o valor de cada un. 

▪ Que palabras son  variables e cales invariables e por que. 

▪ Define coas túas palabras conxugación e declinación. Pon exemplos. 

▪ Diferenza os tipos de palabras que se proporcionan (substantivos, adxectivos e pronomes). 

▪ Identifica os temas e os tempos de cada tema nos enunciados dos seguintes verbos. 

▪ Identifica os elementos que conforman unha conxugación verbal en latín. 

▪ Identifica a estrutura sintáctica das oracións atributivas latinas. 

▪ Asocia o caso dunha palabra coa función sintáctica. 

▪ Identifica os distintos casos e asóciaos á función sintáctica correspondente. 

▪ Identifica as estruturas morfolóxicas e sintácticas básicas da lingua latina. 

▪ Concorda en caso, xénero e número substantivos e adxectivos da 1º declinación. 

▪ Identifica a estrutura sintáctica das oracións atributivas latinas. 

▪ Identifica  a estrutura  sintáctica  das oracións predicativas. 

▪ Distingue os tipos de coordinación e os seus nexos no seguinte relación de oracións. 

▪ Diferenza entre infinitivo e  participio en castelán ou galego. 

▪ Diferenza entre infinitivo e participio en latín. 

▪ Selecciona e organiza a información que atope nos textos proporcionados. 
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▪ Realiza un resumo escrito de elaboración propia con toda a información recompilada (non serve copiar literalmente frases de 

diversas fontes). 

▪ Recoñece os mitos representados nas obras artísticas escultóricas e pictóricas que se presentan na pantalla 

▪ Determina o significado de determinadas palabras como “hermafrodita”, “marcial”, “apolíneo”, etc. e explica o súa relación 

cos mitos ou as divindades ás que se refiren. 

▪ Relaciona os nomes dos meses e os días da semana coa divindade ou o feito ao que se refiren. Sinala os que non teñen 

ningunha referencia á mitoloxía y explica a súa orixe. 

▪ Resume textos con contidos sobre a vida cotiá, de forma oral ou escrita, recollendo as ideas principais e expresándoas 

correctamente co teu propio vocabulario.  

▪ Analiza  morfoloxicamente e  traduce correctamente os diferentes tempos verbais. 

▪ Identifica algunhas das características da vida pública e privada dos romanos recoñéceas en moitos costumes actuais 

▪ Identifica as estruturas morfolóxicas e sintácticas básicas da lingua latina. 

▪ Identifica os distintos casos e asóciaos á función sintáctica correspondente. 

▪ Identifica nun texto en galego, castelán e latín aqueles vocábulos que indiquen o seu parentesco e sinala os aspectos comúns. 
 

METODOLOXÍA 
 

Os principios pedagóxicos que se estiman para o desenvolvemento dos procesos de ensinanza gardan relación cos propios desta 

etapa educativa da educación básica e cos derivados da adquisición de competencias. 

 

Deste xeito, teranse en conta as seguintes consideracións, coa perspectiva das características de etapa. 

 

▪ Facilitar o acceso de todo o alumnado á educación común, coas medidas necesarias de atención a diversidade. 

▪ Atender ós diferentes ritmos de aprendizaxe do alumnado. 

▪ Favorecer a capacidade de aprender por si mesmos e promover o traballo en equipo. 

▪ Procurar a adquisición e o desenvolvemento das competencias básicas, adecuando o seu logro progresivo ás características 

do alumnado, do curso e da materia. 

▪ Predispoñer e reforzar o hábito de lectura con textos seleccionados para tal fin. 

▪ Desenvolver a comprensión lectora e a expresión oral e escrita. 

▪ Incidir, así mesmo, na comunicación audiovisual e no uso das tecnoloxías da información e a comunicación. 

▪ Desprazar os procesos de ensinanza referidos á transmisión de informacións e coñecementos polos de adquisición de 
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capacidades e competencias. Neste senso primar o coñecemento aplicado, o saber práctico fronte á aprendizaxe 

memorística. 

▪ Utilizar as ideas e coñecementos previos dos alumnos como soporte para novos esquemas mentais que reformulen o 

desenvolvan os dispoñibles. 

▪ Estimular a busca, selección, análise crítico, tratamento, presentación e aplicación dos coñecementos; de tal xeito que a 

función docente se vincule a “titorizar” a aprendizaxe, estimular e acompañar. 

▪ Aproximar a natureza do coñecemento á situacións cotiás e á problemas prácticos, ós contextos e entornas sociais para que 

a aprendizaxe resulte relevante. 

▪ Facilitar situacións que requiran procesos de metacognición do alumnado e axuden a adquirir habilidades de 

autorregulación, tanto para aprender como para aprender a aprender. 

▪ Recorrer á actividades didácticas en clave de “situacións-problema”, nas que se requiren procesos cognitivos variados e a 

aplicación do que se sabe o do que se sabe facer á situacións que resultan próximas, habituais e previsibles. 

▪ Alternar e diversificar as actuacións e situacións de aprendizaxe de acordo coa motivación e intereses do alumnado. 

▪ Utilizar a cooperación entre iguais como experiencia didáctica na que se pon en xogo o diálogo, o debate, a discrepancia, o 

respecto ás ideas dos outros, o consenso, as disposicións persoais 

▪ Acentuar a natureza formativa e orientadora da avaliación, asociada, de xeito continuo, ó desenvolvemento das prácticas e 

procesos de ensinanza e aprendizaxe; que poden ser revisados e axustados de acordo coas informacións e rexistros da 

avaliación formativa. 

 
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

Vanse ir utilizando, segundo o momento e tendo en conta os obxectivos e capacidades que cada un deles pode valorar, os 

seguintes instrumentos e procedementos de recollida de información: 

 

▪ Observación sistemática por parte do profesor coa anotación de datos pertinentes no caderno do alumno/a. 

▪ Análise da produción do alumnado: monografías, comentarios, traballos de aplicación e síntese, caderno de clase, textos 

escritos, producións orais. 

▪ Intercambios orais co alumnado: diálogo, preguntas, postas en común. 

▪ Probas específicas: obxectivas, exposición dun tema, resolución de exercicios. 

▪ Promoverase a participación do alumnado en pequenos traballos de investigación, coa orientación precisa para que poida 

acadar a capacidade de realizar un proxecto de investigación escolar de forma autónoma. 

▪ Haberá que distinguir niveis de dificultade no contido e nas actividades para cubrir as diversas necesidades educativas do 
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alumnado. 

▪ Promoverase a utilización das TICs para informarse, aprender e comunicarse e para utilizar con sentido crítico, como 

recurso formativo, materiais de procedencia diversa. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

  
 

Concederáselle o 75% da nota global ás probas escritas de cada avaliación: propóñense dúas por avaliación, sempre que a 

dinámica e grado de comprensión do grupo así o permita. 

 

Será necesario que os/as alumnos/as acaden 5 puntos sobre 10 en cada unha das  devanditas probas para  poder así  engadir 

as porcentaxes seguintes. 

 

O traballo diario, as tarefas realizadas tanto na clase como na casa, os controis puntuais sobre apartados concretos (lingua latina, 

léxico, textos, historia de Roma coa súa cultura e civilización) avisado o alumnado con antelación, preguntas orais… serán 

cualificadas cun 20% da nota global de cada avaliación, que se obterá da suma das anotacións favorábeis (ou resta, se son 

negativas) cun valor de 0.1 cada unha. Estes datos serán anotados no caderno do profesor . 

 

Dentro deste apartado tamén estarán  os traballos voluntarios que serán cualificados dentro deste 20%, podendo obter ata 

un 10% ( un punto como máximo) se está ben organizado, argumentado e explicado. Será valorado coma un 0 calquera traballo 

no que se observe unha copia evidente da internet ou doutro material empregado.  

 

Poderase pedir aos alumnos/as o seu caderno de clase en calquera momento para valorar os seus progresos, coidado na expresión 

ou a súa presentación. 

 

Será cualificado co 5% restante da nota global a actitude, interese, grao de participación, colaboración que presenten os alumnos/as 

cara a materia así como o respecto a os/as compañeiros/as ou  ao profesor. Evidentemente subirá ou baixará de acordo co seu 

comportamento. Tamén quedará rexistrado no caderno do profesor.  

 

Por ultimo, se algún alumno/a falara ou copiara nalgunha das probas (tanto nas probas escritas como nos controis puntuais de 

seguimento) a súa nota será dun  “0”. 
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Nas probas escritas terase en conta, ademais dos contidos propios da unidade, a orde, a claridade, a limpeza, a precisión léxica 

e a corrección ortográfica e gramatical. A correcta utilización da lingua: as faltas graves de ortografía e expresión serán avaliadas 

negativamente, podendo baixar ata 1 punto na nota final. 

 

A obtención da cualificación final, será a resultante da media da suma das tres avaliacións, pero cómpre destacar que como a 

materia de Latín 4º ten unha parte (a dos coñecementos da gramática latina e a súa tradución ás nosas linguas) progresiva, na 

avaliación final entrarán cuestións  tratadas nas avaliacións primeira e segunda.  

 

Para o caso de confinamento por COVID-19, recorrerase, dentro do posible, a procedementos de avaliación relacionados coas 

actividades que os alumnos podan desenvolver a través de medios dixitais no tempo que dure o confinamento. 

 

 
MEDIDAS DE RECUPERACIÓN  

 

As medidas de recuperación  consistirán na realización doutra  proba de recuperación escrita por cada avaliación. Se o profesor o 

considera oportuno, o primeiro exame da 2ª ou 3ª avaliación pode equivaler á recuperación da avaliación previa non superada. En 

todo caso, ao tratarse dunha materia de avaliación continua, o aprobado dunha avaliación posterior sempre implica a recuperación 

do precedente. 

 

Ademais, tendo en conta que se trata de ensino presencial e obrigatorio, as faltas de asistencia e puntualidade inxustificadas terán 

incidencia tamén nas cualificacións finais. Concretamente, penalizarase con 0,1 puntos cada falta de asistencia inxustificada e con 

0,05 puntos cada falta de puntualidade inxustificada. 

 

Por último, grazas aos instrumentos de recollida de información como guías de observación, cuestionarios… debemos comprobar 

se o proceso de ensinanza-aprendizaxe foi o adecuado, e, en caso negativo, reorientar o noso proceso incorporando novos 

mecanismos de recuperación. 
 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 

A extensión da escolaridade obrigatoria e os cambios operados na sociedade intensifican a diversidade nos centros: as diferenzas 
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de orixe e traxectoria escolar do alumnado son variadas e tamén son variadas as expectativas no propio sistema educativo. É 

indiscutible que hai unha necesidade de atención aos diversos intereses, capacidades e motivacións. As Unidades Didácticas nesta 

materia ofrecen unha información básica e un desenvolvemento monográfico, que permite administrar os contidos en función dos 

coñecementos e expectativas do alumnado. Aqueles contidos que non se consideran imprescindibles para a consecución dos 

obxectivos/capacidades, separaranse dos que son esenciais. 

 

As actividades neste campo serán: 

 

▪ Consolidación das aprendizaxes básicas para acadar os obxectivos planeados. 

 

▪ Organización dos coñecementos de maior dificultade, dando prioridade ás habilidades de procedementos. Investigación, 

para os alumnos máis interesados. 
 

 
PROGRAMA DE REFORZO PARA RECUPERACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES DE CURSOS ANTERIORES 

 

Os alumnos coa materia de LATÍN pendente terán un seguimento particular por parte do profesor quen lles informará dos niveis 

mínimos esixidos para a superación da materia. 

 

Do mesmo xeito, entregaránselles unha serie de actividades relativas aos bloques de contidos de civilización, cultura, literatura e 

historia que realizarán pola súa conta.  

Serán revisadas e as posibles dúbidas aclaradas nunha clase de recuperación e reforzo quincenal ou, como máximo,  

mensual, que será acordada cos alumnos interesados. 
 

 

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN UTILIZAR 
 
 
No presente curso, co fin de evitar trasfega de papeis, apoiarémonos maiormente en proxeccións e documentos inseridos na Aula 

Virtual. O cal non vai en detrimento dun uso eventual de documentos impresos escollidos de diversas fontes de didáctica do latín, tanto 

no aspecto gramatical como cultural ou de realia.   
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PROCEDEMENTO E SISTEMÁTICA DE CONTROL, SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO GRAO DE CONSECUCIÓN DAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS E OBXECTIVOS DA ETAPA, POR PARTE DO ALUMNADO 

 

 

 
MATERIA: 

 

Si Non 

 

 
Preparei con antelación o material necesario para a clase (caderno, estoxo, axenda, libro...)?  

  

 

 
Levei o material necesario á sesión? 

  

 
Tomei nota na axenda das actividades e os traballos pendentes e das datas importantes (exames, entrega de 
traballos, presentacións, autorizacións, excursións...)? 

  

 

 
Organiceime o tempo que é necesario dedicar a cada tarefa e materia, tanto na aula como na casa?  

  

 

 
Ordenei e clasificado os apuntamentos, as notas e as actividades da materia? 

  

 

 
Cumprín o plan de traballo que me propuxera seguir? 
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Comprobei que cumprín con todas as miñas obrigas pendentes (actividades, traballos, estudo, preparación...)? 

  

 

 
Fun autónomo/a á hora de traballar en clase e na casa? 

  

 

 

 
Organiceime o tempo que é necesario dedicar a cada tarefa e materia, tanto na aula como na casa?  

  

 

 
Ordenei e clasificado os apuntamentos, as notas e as actividades da materia? 

  

 

 
Cumprín o plan de traballo que me propuxera seguir? 

  

 
Comprobei que cumprín con todas as miñas obrigas pendentes (actividades, traballos, estudo, preparación...)? 
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REXISTRO DO TRABALLO DIARIO  
SI 

 
NON 

 
Planifiquei previamente a realización do traballo diario, e cumprino, completando as actividades e as 

tarefas encomendadas. 

  

 

 
Indiquei a data, o tema ao que corresponde e o enunciado da actividade (ou onde encontralo).  

  

 

 
Fun ordenado e limpo na redacción das actividades. 

  

 

 
Realicei un desenvolvemento lóxico, ordenado e completo da resolución das tarefas  encomendadas. 

  

 
Plasmei de forma clara e concisa a formulación e o desenvolvemento das actividades.  

  

 
Engadín unha conclusión e/ou reflexión ao finalizar o traballo diario. 

  

 
Comprobei e corrixido as actividades, seguindo as explicacións dos meus compañeiros e compañeiras e profesor ou 
profesora. Unha vez na casa, repasei os erros cometidos, e, en caso necesario, volvín realizar as devanditas 

actividades. 

  

 
Entreguei as actividades en tempo e forma, cumprindo cos requisitos establecidos para a súa elaboración. 

  

 

 
Fun autónomo/a á hora de traballar en clase e na casa? 
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Realicei tarefas orixinais e creativas, empregando material alternativo e/ou complementario por iniciativa propia. 

  

Fun autónomo na realización do traballo diario, primando a aprendizaxe persoal sobre a    realización completa das 

actividades (é preferible facer unha parte só, que todo con axuda). 
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LATÍN I 

 
INTRODUCIÓN 

 

As materias de Grego e Latín proporcionan as bases lingüísticas, históricas e culturais precisas para entender aspectos esenciais da 

civilización occidental; permiten unha reflexión profunda sobre as linguas galega e castelá e contribúen eficazmente á aprendizaxe das 

linguas modernas de orixe romance ou doutras influídas polo grego e o latín. Constitúen tamén un coñecemento imprescindible para todas 

as persoas que optaron por unha primeira especialización no campo das humanidades ou das ciencias sociais. Os contidos propostos para 

Grego e Latín céntranse en dous grandes ámbitos, como son a lingua e a cultura e están distribuídos en catro bloques: 

 

ESTUDO PROGRESIVO DAS CARACTERÍSTICAS DA LINGUA GREGA E LATINA 

 

A aprendizaxe das linguas clásicas e da súa gramática terá como obxectivo último a comprensión e tradución de textos literarios orixinais 

dunha complexidade progresiva, para o que é posible partir de textos adaptados ou elaborados. Segundo se suxire no DCB de Latín para 

4º de ESO e de Grego e Latín de BACHARELATO, parece recomendable seguir un método no que as regras morfosintácticas se deduzan 

da práctica da lectura e da tradución e no que a súa aprendizaxe sistemática constitúa unha segunda fase. 

 

COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN DE TEXTOS GREGOS E  LATINOS 

 

 Os textos seleccionados responderán a diferentes épocas e xéneros literarios e poderán presentarse, tanto na súa forma orixinal, coas 

adaptacións necesarias para facilitar a súa comprensión, como en traducións. O profesorado poderá servirse tamén de textos elaborados 

graduados que faciliten o acceso progresivo aos textos orixinais. A práctica da tradución de textos latinos ten que contribuír tamén á 

reflexión sobre a lingua propia, buscando a correcta adecuación entre as estruturas lingüísticas de ambas as linguas. 

 

ESTUDO DO LÉXICO GREGO E LATINO E A SÚA SUBSISTENCIA EN GALEGO, CASTELÁN E OUTRAS LINGUAS MODERNAS 

 

A adquisición dun vocabulario grego e latino, baseado nunha frecuencia de uso, constitúe un instrumento para a comprensión e tradución 

de textos, ao tempo que permite mellorar na expresión oral e escrita en galego e en castelán, así como en linguas estranxeiras. Pódese 

adquirir ese vocabulario básico a través dos textos traballados, co que a súa aprendizaxe se realiza nun contexto determinado que facilita 

a súa asimilación. A lectura de textos traducidos e orixinais constitúe un instrumento privilexiado para pór ao alumnado en contacto coas 

mostras máis importantes da civilización romana: a creación literaria e a produción artística; a ciencia e a técnica; as institucións políticas, 

relixiosas e militares; a vida familiar, a organización social e a ordenación xurídica. A selección de textos de xéneros e épocas diversas 

atenderá ao criterio de ofrecer unha visión completa e equilibrada da historia e da sociedade romanas. A sistematización de todos eses 
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datos extraídos de diversas fontes documentais, incluídas as que brindan as tecnoloxías da información e da comunicación, e a súa 

comparación constante cos que ofrecen as sociedades actuais permitirán unha valoración razoada achega de Grecia e Roma á 

conformación do ámbito cultural e político europeo. As tecnoloxías da información e da comunicación (TICs) ofrecen novas e atractivas 

perspectivas no estudo da lingua e cultura grecorromana que convén aproveitar, como o uso de metodoloxías interactivas no estudo da 

lingua grega e latina, procura de textos, imaxes e vídeos na internet, ferramentas de presentación e comunicación de resultados, etc… A 

gradación dos contidos lingüísticos debe basearse no índice de frecuencia, situando no primeiro curso o máis habitual e deixando para o 

segundo o menos frecuente. Corresponde ao primeiro a lectura comprensiva e tradución de textos breves e sinxelos a través dos cales se 

asimilarán as estruturas da morfoloxía regular, os valores sintácticos máis usuais e os aspectos básicos da civilización grecorromana. No 

segundo curso avanzarase na lectura comprensiva e tradución de textos de maior complexidade, distinguindo neles as características do 

xénero literario ao que pertencen, así como o tratamento de aspectos específicos do legado grecorromano transmitiron até hoxe e seguen 

vivos nos nosos escritos e mesmo nas expresións da lingua cotiá. 

 

O seu carácter opcional fai necesario dotar ao ensino desta materia dunha gran flexibilidade para adecualo á realidade de cada centro e 

do seu alumnado. As directrices deste currículo han de tomarse como orientacións abertas cara ao logro dos obxectivos sinalados para 

a etapa. 

 
OBXECTIVOS DA ETAPA -BAC (CURRÍCULO LOMCE) 

 

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. 
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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. 

o) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables.  

p) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

q) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun 

mundo globalizado. 
 
 

OBXECTIVOS POR CURSO 
 
 

▪ Iniciarse na lectura, interpretación e tradución de textos de dificultade progresiva utilizando, para este fin, o coñecemento dos 

elementos morfolóxicos, sintácticos e léxicos básicos da lingua latina. 

▪ Reflexionar sobre os elementos substanciais que conforman as linguas e relacionar compoñentes significativos da flexión 

nominal, pronominal e verbal latina coas linguas modernas derivadas do latín ou influídas por el. 

▪ Achegarse a textos latinos diversos, orixinais adaptados e traducidos, mediante unha lectura comprensiva e distinguir as súas 

características esenciais e o xénero literario ao que pertencen 

▪ Recoñecer elementos da lingua latina que evolucionaron ou que permanecen nas nosas linguas e aprecialos como unha das claves 

para a súa interpretación. 

▪ Buscar información sobre aspectos relevantes da civilización romana, indagando en documentos, inscricións, textos e outras fontes 

de información (bibliográficas, informáticas, audiovisuais), relacionando elementos dispersos e analizar criticamente as súas 

interpretacións e constatar a súa presenza ao longo da historia. 

▪ Identificar e valorar as principais achegas da civilización romana no noso contorno e apreciar a lingua Latina como instrumento 

transmisor da cultura. 

▪ Valorar a contribución do mundo romano como elemento integrador de diferentes correntes de pensamento e actitudes (éticas e 

estéticas) que conforman o ámbito cultural europeo. 
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1. CRITERIOS DE AVALIACIÓN (RELACIONADOS COS RESPECTIVOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS BÁSICAS) E 

CONCRECIÓN DOS MÍNIMOS ESIXIBLES 

 

 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

 
C_CLAVE 

 

 
MÍNIMOS ESIXIBLES 

B1.1. Coñecer e localizar en mapas o marco 

xeográfico da lingua latina. 
1B1.1.1. 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. 

CMCC

T 

CCEC 

CSC 

Sitúa nun mapa os puntos 

clave do marco xeográfico da 

lingua latina 

B1.2. Identificar o indoeuropeo como a 

lingua nai da maioría das linguas faladas en 

Europa hoxe en día. 

1B1.2.1. 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 
CAA Ten uns coñecementos 

básicos sobre o concepto de 

indoeuropeo e pode situar 

algunhas linguas 

indoeuropeas nun mapa. 

B1.3. Agrupar as linguas indoeuropeas en 

familias  lingüísticas  e  localizalas  nun 

mapa. c 

o 

1B1.3.1. Identifica as linguas que se falan actualmente en Europa, 

diferenciando pola súa orixe entre indoeuropeas e non indoeuropeas, clasifica 

as primeiras en familias lingüísticas e delimita nun mapa as zonas onde se 

utilizan. 

CSC 

CCEC 

Ten uns coñecementos 

básicos de clasificación de 

linguas europeas 

B1.4.  Coñecer  as  orixes  das  linguas 

faladas en España, clasificalas e localizalas 

nun mapa, e delimitar o marco xeográfico 

das linguas roman-ces faladas no mundo, 

recoñecendo as súas  características. s 

1B1.4.1. 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 

CCEC 
CSC 

Ten uns coñecementos 

básicos de clasificación de 

linguas na Península Ibérica 
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B1.5. Distinguir as principais etapas na 

evolución do latín e recoñecer e 

identificar  palabras  patrimoniais 

cultismos e semicultismos. 

1B1.5.1. Distingue e delimita as etapas do latín, recoñece e distingue a partir 

do étimo latino cultismos, semicultismos e termos patrimoniais, e explica as 

evolucións que se producen nun caso e no outro. 

CCL 

 
CAA 

CMCC

T 

Ten unha idea global das 

etapas do latín e pode 

distinguir cultismos, 

semicultismos e palabras 

patrimoniais 

B1.6.  Coñecer  e aplicar  as  regras 

fundamentais da evolución fonética, e  

recoñecer  os  procesos  de  evolucións 

semántica  do  latín  ao  galego  e  ao castelán 

partindo dos étimos latinos. 

1B1.5.2. Coñece exemplos de termos latinos que deron orixe tanto a unha 

palabra patrimonial como a un cultismo, e sinala as diferenzas de uso e  

significado entre ambos. 

CCL Coñece algún “doblete” 

B2.1. Recoñecer sistemas de escritura e 

distinguilos do alfabeto. 

1B1.5.3. 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. 

CMCC

T 

CD 

CCE

C 

Coñece aspectos básicos da 

pegada do latín na 

cultura 

B2.2. Distinguir as fases da evolución do 

alfabeto latino, desde a súa orixe ata o 

alfabeto da época clásica. 

1B1.6.1. 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. 

CC

L 

CA

A 

Coñece  aspectos  básicos 

das regras de evolución do 

latín ao galego e ao castelán 

B2.3. Coñecer a orixe do alfabeto nas linguas 

modernas. 

1B2.1.1. Recoñece tipos de escritura e clasifícaos consonte a súa natureza e a 

súa función, e describe os trazos que distinguen uns dos outros. 

CD 

CCEC 

Recoñece dun  xeito xeral 

tipos de escritura 

B2.4. Coñecer e aplicar con corrección as 

normas básicas da pronuncia en latín ed 

distinguir os seus tipos. 

1B2.2.1. Explica a orixe do alfabeto latino, e a evolución e a adaptación os 

signos do alfabeto grego. 

CAA 

CMCCT 

Ten un coñecemento básico 

do alfabeto latino e grego 

B3.1. Coñecer, identificar e distinguir os 

formantes das palabras. 

1B2.3.1. Explica a orixe do alfabeto de diferentes linguas partindo do alfabeto 

latino, así como a súa evolución, sinala as adaptacións que se producen en cada 

unha e recoñece os tipos de alfabeto usados actualmente en Europa, en relación 

coas linguas que os empregan. 

CSC 

CCL 

CCE

C 

Ten un coñecemento 

básico outros alfabetos 
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B3.2. Distinguir os tipos de palabras a partir 

do seu enunciado. 

1B2.4.1.  Le  con  pronuncia  e  acentuación  correctas  textos  latinos, 

identificando e reproducindo exemplos de diferentes tipos de pronuncia. 

CCL Le sen moitos errores textos 

latinos 

B3.3. Comprender o concepto de 

declinación e conxugación. 

1B3.1.1. 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. 

CMCC
T 

 
CCL 

Ten o concepto básico de 

flexión e paradigma 

B3.4. Coñecer as declinacións, encadrar as 

palabras dentro da súa categoría de 

declinación, enuncialas e declinalas 

correctamente 

1B3.2.1. Distingue palabras variables e invariables, explica os trazos que 

permiten identificalas e define criterios para clasificalas. 

CAA 

CCL 

Distingue palabras 

variables e invariables 

B3.5. Coñecer as conxugacións, encadrar 
os verbos dentro da súa conxugación, 

enuncialos e conxugalos correctamente.  

1B3.3.1. Declina e/ou conxuga correcta-mente palabras propostas segundo a súa 

categoría, explicando e ilustrando con exemplos as características que distinguen 

os conceptos de declinación e conxugación 

CAA 

CCL 

CD 

Declina e conxuga sen moitos 

erros 

B3.6.  Analizar  o  funcionamento  dos 
temas verbais latinos de presente e de 

perfecto,  e  recoñecer  as  formas  dos 

tempos verbais formados a partir deles, 

tanto en voz activa como en voz pasiva. 

1B3.4.1. Enuncia e declina correctamente substantivos, adxectivos e pronomes 

en latín, distinguíndoos a partir do seu enunciado e clasificándoos segundo a súa 

categoría e a súa declinación. 

CCL Enuncia e declina sen 

moitos erros 

B3.7. Distinguir formas persoais e non 

persoais do verbo, e recoñecer as 

categorías gramaticais presentes en cada 

unha.

 

c 

1B3.4.2.  Declina  palabras  e  sintagmas  en  concordancia,  aplicando 

correctamente para cada palabra o paradigma de flexión correspondente 

CCL Ten unha noción xeral de 

concordancia e a aplica sen 

moitos erros 
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B3.8. Traducir ao galego e ao castelán as 

formas verbais latinas, e  

comparar os sistemas verbais

 

fl 

1B3.5.1. Clasifica verbos segundo a súa conxugación partindo do  

seu enunciado e describe os trazos polos que se recoñecen os modelos de flexión 

verbal. 

CAA 

CCL 

Clasifica verbos 

B4.1. Coñecer e analizar as funcións das 

palabras na oración. 

1B3.5.2. Coñece e identifica as formas que compoñen o enunciado dos verbos de 

paradigmas regulares e recoñece a partir destas os modelos de conxugación. 

CCL Recoñece enunciados de 

verbos 

B4.2.  Coñecer  os  nomes  dos  casos 

latinos, identificar as principais funcións 

que realizan na oración e saber traducir os 

casos á lingua materna adecuadamente. 

1B3.5.3. Conxuga os tempos verbais máis frecuentes en voz activa e pasiva, 

aplicando correctamente os paradigmas correspondentes. 

CCL Ten  unha  idea  xeral  dos 

paradigmas verbais 

B4.3. Recoñecer as regras

 de concordancia na lingua latina e 

a súa correspondencia no galego e no 

castelán. 

1B3.6.1.  Explica  o  uso  dos  temas  verbais  latinos,  identificando    

correctamente as formas derivadas de cada un. 

CAA 

CCL 

Coñece os temas verbais 

latinos 

B4.4. Recoñecer e clasificar os tipos de 

oración simple 

1B3.6.2. Cambia de voz as formas verbais identificando e manexando con 

seguridade os formantes que expresan este accidente verbal. 

CD CCL Cambia sen moitos erros de 

voz verbal 

B4.5. Distinguir as oracións simples das 

compostas e, dentro destas últimas, as 

coordinadas das subordinadas 

1B3.7.1. Distingue formas persoais e non persoais dos verbos, explica os trazos 

que permiten identificalas e define criterios para clasificalas. 

CAA 

CCL 

Identifica elementos 

verbais básicos 

B4.6. Coñecer as funcións 

 das formas non persoais nas 

 oracións de: infinitivo/participio.                                          

D 

1B3.8.1. 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. 

CC

L 

CA

A 

Traduce sen  moitos erros 

formas verbais 
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B4.7.  Identificar,  distinguir  e  traducir 

correctamente as construcións de 
infinitivo e participio máis frecuentes. 
 g 

q 

1B4.1.1. Analiza morfoloxicamente e sintacticamente frases e textos de  

dificultade graduada, identificando correctamente as categorías gramaticais 

presentes nas palabras con flexión e explicando as funcións que realizan na 

oración. 

CMCCT 

CCL 

Coñece os principios básicos 

da análise morfosintáctica 

B5.1. Coñecer os feitos históricos das etapas 

da historia de Roma, encadralos no seu 

período correspondente e realizar eixes 

cronolóxicos. 

1B4.2.1. Enumera correctamente os nomes dos casos que existen  

na flexión nominal e pronominal latina, explica as súas funcións dentro da 

oración e ilustra con exemplos a forma axeitada de traducilos. 

CAA 

CCL 

Coñece os casos e as súas 

funcións 

B5.2.  Coñecer os fitos históricos 

principais da romanización de Hispania e da

 Gallaecia, e realizar eixes 

cronolóxicos. 

1B4.3.1. Recoñece nos textos as regras e a concordancia latina, e redacta na 

lingua latina pequenas frases, onde practica o seu uso. 

CCL Redacta frases latinas 

básicas. 

B5.3. Recoñecer as pegadas da 

romanización  nos  principais  depósitos e 

arqueolóxicos e museos. 

1B4.4.1. Compara e clasifica tipos de oracións simples, e identifica e  

  explica en cada caso as súas características. 

CMCCT 

CCL 

Recoñece frases simples 

B5.4. Coñecer a organización política e 

social  de  Roma  e  recoñecer  o   

seu mantemento actual. a 

c 

1B4.5.1. Distingue as oracións simples das compostas e, dentro destas últimas, 

as coordinadas das subordinadas, os seus tipos e os nexos que as caracterizan, 

e sinala exemplos que expliquen en cada caso as súas características. 

CAA 

CCL 

Distingue tipos de oracións 

compostas. 

B5.5.  Coñecer  os  principais  deuses, 

semideuses e heroes da mitoloxía 

 grecolatina. 

1B4.6.1. Identifica as funcións que realizan as formas non persoais 

(infinitivo e participio) dentro da oración e compara exemplos do seu uso. 

CAA 

CCL 

Coñece dun xeito básico o 

funcionamento de infinitivo e 

participio 
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B5.6. Coñecer os deuses, os mitos, os heroes 
e as lendas latinas principais,  

e establecer semellanzas e diferenzas entre os 
mitos e os heroes antigos e os actuais. 

c 

LA1B5.6.1. Recoñece e ilustra con exemplos o mantemento do mítico e a 

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 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 literatura posterior a través de exemplos. 

CCEC,CCL, 

CSC,CSIEE,CAA 

Coñece os principais heroes 

da mitoloxía clásica e os 

relatos míticos dos que é 

protagonista. 
 
Identifica as lendas míticas 

presentes en catro das obras 

pictóricas e as referencias 

míticas de textos literarios en 

galego. 

B5.7. Coñecer e comparar as características 

da relixiosidade e da relixión latinas, os 

cultos privados e ritos funerarios coas 

actuais. 

LA1B5.7.1. Distingue a relixión oficial de Roma dos cultos privados, 

explicando os trazos que lles son propios, e describe as principais 

características dos ritos funerarios romanos, distinguindo as semellanzas e as 

diferenzas que presentan cos de hoxe en día. 

CSC,CMCT, 

CCL,CCEC 

Coñece os cultos domésticos 

e os deuses asociados. 

B5.8. Coñecer as características 

fundamentais da arte romana e describir 

algunhas das súas manifestacións máis 

importantes. 

LA1B5.8.1. Describe as principais manifestacións escultóricas e pictóricas da 

arte romana, identificando a partir de elementos concretos o seu estilo e a súa 

cronoloxía aproximada. 

CCEC,CD Identifica catro obras 

escultóricas e 

arquitectónicas 

da arte romana. 

B5.9. Identificar os trazos máis destacados 

das edificacións públicas e do urbanismo 

romano, e sinalar a súa presenza dentro do 

patrimonio histórico de España e Europa. 

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. 

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. 

CD,CSC, 

CMCCTC

, CAA 

Recoñece as principais 

obras públicas romanas. 

B5.10. Describir a estrutura e o 

funcionamento do exército romano e 

distinguir as etapas na súa evolución. 

LA1B5.10.1. Enumera os elementos que compoñen a estrutura do exército 

romano e explica o seu funcionamento, atendendo á súa evolución ao longo dos 

períodos históricos. 

CSC, 

CMCCT 

Identifica os principais 

elementos do exército 

romano. 
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B6.1. Coñecer e aplicar os coñecementos  

fonolóxicos, morfolóxicos, sintácticos e 

léxicos da lingua latina para a 

interpretación, a tradución e a retroversión 

de textos de dificultade progresiva. 

LA1B6.1.1. Utiliza adecuadamente a análise fonética, morfolóxica, sintáctica 

e semántica de textos de dificultade graduada, para efectuar correctamente a 

súa tradución ou retroversión. 

CCL,CAA Traduce correctamente un 

texto de dificultade media. 

B6.2. Comparar as estruturas latinas coas 

das linguas propias. 

LA1B6.2.1. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de xeito 

global, relacionando estruturas latinas con outras equivalentes nas linguas que 

coñece. 

CAA, CCL Asocia termos e estruturas 

sintácticas do texto latino 

coa lingua propia. 

B6.3. Utilizar correctamente manuais e 

dicionarios, recoñecendo e analizando toda 

a información que proporcionan. 

LA1B6.3.1. Utiliza correctamente o dicionario, analizando e valorando 

correctamente a información gramatical incluída nos manuais e nas entradas do 

mesmo, e localiza o significado de palabras que entrañen dificultade, 

identificando entre varias acepcións o sentido máis axeitado para a tradución 

do texto. 

CAA, CCL Localiza correctamente os 

termos latinos e identifica o         

significado 

máis axeitado para a 

tradución do texto. 

B6.4. Realizar a través dunha lectura 

comprensiva a análise e o comentario do 

contido e estrutura de textos latinos 

orixinais, adaptados ou traducidos. 

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. 

LA1B6.4.2. Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos propostos,  

localizando o tema principal e distinguindo as súas partes. 

CSC,CCEC, 

CAA, 

CMCCT,CC

L 

Realiza un comentario dos 

contidos culturais dos textos 

traducidos 

B6.5. Redactar en lingua latina pequenos 

textos de produción propia. 

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

proposto. 

CC
L 

Redacta frases sinxelas en 

latín proporcionándolle o 

vocabulario. 

B6.6. Realizar pequenos coloquios en latín 

con frases sinxelas e de dificultade 

progresiva. 

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

previamente acordado. 

CC
L 

Utiliza  expresións 

coloquiais en latín. 

B7.1. Coñecer, identificar e traducir o 

léxico latino transparente e as palabras de 

maior frecuencia. 

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. 

CAA,CC

L, CD 

Identifica a orixe latina 

dunha relación de cultismos 

estudados na clase e de 

léxico común da lingua 

propia 
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B7.2. Distinguir e coñecer o significado 

dos principais prefixos e sufixos que 

interveñen na composición e derivación 

culta. 

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

seu mantemento na propia lingua. 

CMCCT,CC

L 

Identifica os principais 

prefixos e sufixos explicados 

nas unidades. 

B.7.3. Establecer mediante mecanismos de 

inferencia as relacións existentes entre 

determinados étimos latinos e os derivados 

en linguas romances. 

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

dos étimos latinos. 

CAA,CCL Identifica a orixe latina dunha 

relación de cultismos 

estudados na clase. 

B7.4. Identificar e explicar os elementos 

léxicos latinos que permanecen nas linguas 

dos/das estudantes. 

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. 

CCL,CAA, 

CD 

Identifica a orixe latina 

dunha relación de cultismos 

estudados na clase. 

B7.5. Coñecer o significado das principais 

locucións latinas de uso actual e saber 

empregalas nun contexto axeitado. 

LA1B7.5.1. Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual 

e sabe empregalas no seu contexto adecuado cando se expresa na súa propia 

lingua. 

CCL,CCL Recoñece o sentido e usa 

adecuadamente nunha frase 

as locucións Latinas tratadas 

na clase. 

B7.4. Identificar e explicar os elementos 

léxicos latinos que permanecen nas linguas 

dos/das estudantes. 

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. 

CCL,CAA, 

CD 

Identifica a orixe latina 

dunha relación de cultismos 

estudados na clase. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE ASOCIADAS A CADA BLOQUE DE CONTIDO 

 
 

 
BLOQUE 

 

 
OBXECTIVOS 

 

 
CONTIDOS 

 

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE 

 
 
 

TEMPORALIZACIÓN 

Bloque 1. O latín, orixe das 

linguas romances 

i,q B1.1. Marco xeográfico da lingua Sitúa nun mapa de Italia a rexión de do Lacio e a 

súa capital, Roma. 

3sesións 
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Bloque 1. O latín, orixe das 

linguas romances 

g B1.2. O indoeuropeo. Linguas indoeuropeas 

e familias lingüísticas 

Relaciona elementos: grupos de linguas 

indoeuropeas e linguas que os integran. 

5 sesións 

Bloque 1. O latín, orixe das 

linguas romances 

l B1.2. O indoeuropeo. Linguas 

indoeuropeas e familias lingüísticas. 

Test sobre linguas e pobos indoeuropeos Test: o 

latín e as linguas indoeuropeas 

2 sesións 

Bloque 1. O latín, orixe das 

linguas romances 

n,q B1.3. Linguas de España: linguas romances e 

non romances. 

Localiza nun mapa: linguas de orixe latino que se 

falan en España 

6 sesións 

Bloque 1. O latín, orixe das 

linguas romances 

d,g,q B1.4. Orixe, evolución e etapas do  

latín. Palabras patrimoniais, cultismos  

e semicultismos.                                       

r 

Palabras cultas e patrimoniais: actividades 

interactivas do blog “Almacén de clásicas”  

 completar a palabra latina (tendo en conta o resultado 

castelá ou galego) 

4 sesións 

Bloque 2. Sistema de lingua 

latina: elementos básicos 

d,q,n B1.5. Nocións básicas de

 evolución fonética, morfolóxica e 

semántica do  

latín ao galego e ao castelán. 

Exercicios interactivos de derivación. Sufixos 

derivativos. 
 
Evolución fonética: completar a palabra latina 

Indica e describe os cambios fonéticos 

experimentados e o resultado final 

5 sesións 

Bloque 2. Sistema de lingua 

latina: elementos básicos 

g B2.1. Orixes da escritura. Sistemas de 

escritura. 

Exercicios sobre a evolución do latín ao castelán 
 

Indica e describe os cambios fonéticos 

experimentados e o resultado final 

2 sesións 

Bloque 2. Sistema de lingua 

latina: elementos básicos 

g B2.2. Orixe e evolución do alfabeto latino. Os sons do alfabeto.  2 sesións 
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Bloque 2. Sistema de lingua 

latina: elementos básicos 

g B2.2. Orixe e evolución do alfabeto latino. Descargar  o  arquivo  "Loquamur  latine"  de 

saúdos e presentacións en latín 

2 sesións 

Bloque 3. Morfoloxía e B2.3. Pronuncia do latín: tipos. Indagar a sílaba tónica nunha palabra latina 

Exercicios para practicar a acentuación 

3 sesións 

Bloque 3. Morfoloxía d B3.1. Formantes das palabras. Diferenza entre lexema e morfema nun grupo de 

palabras Distingue lexema e morfema e recoñece o 
valor de cada un. 

 

 

ç 

 

4 sesións 

Bloque 3. Morfoloxía g B3.2. Tipos de palabras: variables e 

invariables. 

Que palabras son variables e cales invariables e por 

que. 
 
Diferenza os tipos de palabras que se proporcionan 

(substantivos, adxectivos e pronomes) 

2 sesións 

Bloque 3. Morfoloxía i,l B3.3. Concepto de declinación e 

conxugación. 

 Define  coas  túas  palabras  conxugación  e 

declinación. Pon exemplos. 

4 sesións 

Bloque 3. Morfoloxía g,d B3.4. Flexión nominal e pronominal: 

substantivos, adxectivos e pronomes. 

Conceptos  de  declinación, caso e función 

sintáctica asociada a cada clase de palabras. 

5 sesións 

Bloque 3. Morfoloxía d,g,d B3.5. Flexión verbal. Identifica  os  tempos  de  presente  do  modo 

indicativo do verbo SUM 

6 sesións 

Bloque 3. Morfoloxía l,d B3.5. Flexión verbal. Identifica os temas e os tempos de  cada tema nos 

enunciados dos seguintes verbos 

3 sesións 
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Bloque 3. Morfoloxía g B3.5. Flexión verbal. Identifica os morfemas temporais e as desinencias 

de presente e de perfecto  dos seguintes verbos 

3 sesións 

Bloque 3. Morfoloxía g,d B3.4. Flexión nominal e pronominal: 

substantivos, adxectivos e pronomes. 

Conceptos  de  declinación, caso e función 

sintáctica asociada a cada clase de palabras. 

5 sesións 

Bloque 3. Morfoloxía d,g,d B3.5. Flexión verbal. Identifica  os  tempos  de  presente  do  modo 

indicativo do verbo SUM 

6 sesións 

Bloque 3. Morfoloxía l,d B3.5. Flexión verbal. Identifica os temas e os tempos de  cada tema nos 

enunciados dos seguintes verbos 

3 sesións 

Bloque 3. Morfoloxía g B3.5. Flexión verbal. Identifica os morfemas temporais e as desinencias 

de presente e de perfecto  dos seguintes verbos 

3 sesións 

Bloque 4. Sintaxe e,d,q B3.5. Flexión verbal. Explica  os  elementos  que  conforman  unha 

forma verbal en latín 

4 sesións 

Bloque 4. Sintaxe i B4.1. Elementos da oración. Identifica as estruturas morfolóxicas e 

sintácticas básicas da lingua latina 

3 sesións 
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Bloque 4. Sintaxe e B4.2. Casos latinos. Asocia o caso dunha palabra coa función sintáctica 

Identifica os distintos casos e asóciaos á función 

sintáctica correspondente 
 
Identifica as estruturas morfolóxicas e 

sintácticas básicas da lingua latina 

5 sesións 

Bloque 4. Sintaxe g B4.3. Concordancia. Concorda en caso, xénero e número 

substantivos e adxectivos da 1º declinación 

5 sesións 

Bloque 4. Sintaxe d B4.4. Oración simple: oracións atributivas e 

predicativas. 

Identifica a estrutura sintáctica das oracións 

atributivas latinas 
 

Identifica a estrutura sintáctica das oracións 

predicativas 

5 sesións 

Bloque 4. Sintaxe g B4.5. Oración composta: coordinación e 

subordinación. 

Distingue  os tipos de coordinación e os seus 

nexos no seguinte relación de oracións 
 
Textos para traducir: oracións de relativo 

4 sesións 

Bloque 4. Sintaxe e B4.6. Construcións de infinitivo e de 

participio. 

Textos para traducir: oracións de participio 
 

Tradución do infinitivo nas subordinadas 

substantivas con suxeito propio 
 
Diferenza entre infinitivo e participio en castelán 

ou galego. 
 

Diferenza entre infinitivo e participio en latín. 

6 sesións 
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Bloque 5. Roma: historia, 

cultura, arte e civilización 

e B4.6. Construcións de infinitivo e de 

participio. 

Analiza  morfosintacticamente  e  traduce  as 

seguintes frases (infinitivos I) 
 

Analiza  morfosintacticamente  e  traduce  as 

seguintes frases (infinitivos II): 

5 sesións 

Bloque 5. Roma: historia, 

cultura, arte e civilización 

a,i,l,g,a,q B5.1. Períodos da historia de Roma.  Cita as distintas etapas do mundo romano. 

 Recoñece fitos realizados por distintos 

personaxes romanos: Rómulo, Xulio César, 

Octavio Augusto. 

2 sesións 

Bloque 5. Roma: historia, 

cultura, arte e civilización 

h,a,q B5.2. Romanización de Hispania e da 

Gallaecia. 

Test sobre o vídeo “Memoria de España - Las 

grandes potencias se disputan Iberia” 

2 sesións 

Bloque 5. Roma: historia, 

cultura, arte e civilización 

n,q B5.2. Romanización de Hispania e da 

Gallaecia. 

Selecciona e organiza a información que atopes nos 

textos proporcionados sobre a Romanización da 

Gallaecia. 

2 sesións 

Bloque 5. Roma: historia, 

cultura, arte e civilización 

a,c B5.3. Organización política e social de 

Roma. 

Resume o texto de forma oral ou escrita, recollendo 

as ideas principais e expresándoas correctamente co 

teu propio vocabulario. 
 
Diferenza as ideas principais das secundarias e 

explica o sentido global do texto. 

1 sesión 

Bloque 5. Roma: historia, 

cultura, arte e civilización 

l B5.4. Mitoloxía e relixión. Ritos funerarios. Realiza un resumo escrito de elaboración propia 

con toda a información recompilada (non serve 

copiar literalmente frases de diversas fontes) a 

partir da documentación atopada nos enlaces 

proporcionados. 

2 sesións 
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INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

 
 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

1B1.1.1. Localiza nun mapa o marco xeográfico da lingua latina e a súa expansión,  Observación sistemática por parte do profesor 

delimitando  os  seus  ámbitos  de  influencia  e  colocando  con  precisión  puntos   Análise da produción do alumnado 

xeográficos, cidades ou restos arqueolóxicos coñecidos pola súa relevancia histórica.   Probas escritas 

1B1.2.1. Define o indoeuropeo e recoñece as linguas indoeuropeas e as súas  Observación sistemática por parte do profesor 

familias, e delimita nun mapa a zona de orixe e as zonas de expansión  Análise da produción do alumnado 

 Intercambios orais co alumnado 

 Probas escritas 

1B1.3.1. Identifica as linguas que se falan actualmente en Europa, diferenciando pola  Observación sistemática por parte do profesor 

súa orixe entre indoeuropeas e non indoeuropeas, clasifica as primeiras en familias   Análise da produción do alumnado 

lingüísticas e delimita nun mapa as zonas onde se utilizan.  Intercambios orais co alumnado 

 Probas escritas 

1B1.4.1. Identifica as linguas que se falan en España, diferenciando pola súa orixe ro  Observación sistemática por parte do profesor 

mances e non romances, localiza nun mapa as zonas onde se utilizan, delimita o marco  Análise da produción do alumnado 

xeográfico das linguas romances faladas no mundo e recoñece as súas características.  Intercambios orais co alumnado 

 Probas escritas 

1B1.5.1. Distingue e delimita as etapas do latín, recoñece e distingue a partir do étimo  Análise sistemático e continuado das tarefas diarias realizadas en 

latino cultismos, semicultismos e termos patrimoniais, e explica as evolucións que se  clase. 

producen nun caso e no outro.  Análise da produción do alumnado 

 Intercambios orais co alumnado  Probas escritas 

1B1.5.2. Coñece exemplos de termos latinos que deron orixe tanto a unha palabra  Análise da produción do alumnado 

patrimonial como a un cultismo, e sinala as diferenzas de uso e significado entre   Intercambios orais co alumnado 

ambos.  Probas escritas  
Análise sistemático e continuado das tarefas diarias realizadas en clase  
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1B1.5.3. Demostra a presenza do latín no século XXI en campos como a ciencia, a cul  - Análise sistemático e continuado das tarefas diarias realizadas en clase. 

tura, a publicidade, os medios de comunicación, internet e as redes sociais.    

 - Intercambios orais co alumnado 

 - Probas escritas 

 - Traballos de investigación 

1B1.6.1. Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as  Análise sistemático e continuado das tarefas diarias realizadas en clase. 

  Análise da produción do alumnado 

 Intercambios orais co alumnado 

 Probas escritas 

T1B2.1.1. Recoñece tipos de escritura e clasifícaos consonte a súa natureza e a súa  Análise sistemático e continuado das tarefas diarias realizadas en clase. 

función, e describe os trazos que distinguen uns dos outros.   

 
Análise da produción do alumnado: traballos individuais o colectivos en 

 soporte dixital. 

 Probas específicas: exames. 

1B2.2.1. Explica a orixe do alfabeto latino, e a evolución e a adaptación dos signos do  Intercambios orais co alumnado 

alfabeto grego.   

 Probas escritas 

1B2.3.1. 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. 

 
 

 

Intercambios orais co alumnado Probas 

escritas 

1B2.4.1. Le con pronuncia e acentuación correctas textos latinos, identificando e repro 

ducindo exemplos de diferentes tipos de pronuncia. 

 Observación sistemática por parte do profesor  

- Análise da produción do alumnado  

- Intercambios orais co alumnado 

 1B3.1.1. Descompón palabras nos seus formantes, sinalando e diferenciando lexemas  Intercambios orais co alumnado 

e morfemas, e servíndose destes para identificar desinencias e explicar o concepto  Probas escritas 

de flexión e paradigma.  Traballos de investigación 
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1B3.2.1. Distingue palabras variables e invariables, explica os trazos que permiten  Intercambios orais co alumnado 

identificalas e define criterios para clasificalas.  Probas escritas 

 

1B3.3.1. Declina e/ou conxuga correctamente palabras propostas segundo a súa  Observación sistemática por parte do profesor coa anotación de 

categoría, explicando e ilustrando con exemplos as características que distinguen os  datos pertinente na ficha do alumno/a. 

conceptos de declinación e conxugación  Análise da produción do alumnado: traballos individuais o colectivos 

 en soporte dixital. 

 Probas específicas: exames. 

1B3.4.1. Enuncia e declina correctamente substantivos, adxectivos e pronomes en  Observación sistemática por parte do profesor 

latín, distinguíndoos a partir do seu enunciado e clasificándoos segundo a súa  Análise da produción do alumnado 

categoría e a súa declinación.  Intercambios orais co alumnado 

 Probas escritas 

1B3.4.2. Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para  Observación sistemática por parte do profesor 

cada palabra o paradigma de flexión correspondente.  Análise da produción do alumnado  
Intercambios orais co alumnado  

Probas escritas 

 

1B3.5.1. Clasifica verbos segundo a súa conxugación partindo do seu enunciado e  Observación sistemática por parte do profesor 

describe os trazos polos que se recoñecen os modelos de flexión verbal.  Análise da produción do alumnado 

 Probas escritas 

 
1B3.5.2. Coñece e identifica as formas que compoñen o enunciado dos verbos de para-  Observación sistemática por parte do profesor 

digmas regulares e recoñece a partir destas os modelos de conxugación.  Análise da produción do alumnado 

 Probas escritas 

 

1B3.5.3. Conxuga os tempos verbais máis frecuentes en voz activa e pasiva, aplicando  Observación sistemática por parte do profesor 

correctamente os paradigmas correspondentes.  Análise da produción do alumnado 

 Probas escritas 

1B3.1.1. Descompón palabras nos seus formantes, sinalando e diferenciando lexemas  Intercambios orais co alumnado 

e morfemas, e servíndose destes para identificar desinencias e explicar o concepto  Probas escritas 

de flexión e paradigma.  Traballos de investigación 
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1B3.2.1. Distingue palabras variables e invariables, explica os trazos que permiten  Intercambios orais co alumnado 

identificalas e define criterios para clasificalas.  Probas escritas 

 

1B3.3.1. Declina e/ou conxuga correctamente palabras propostas segundo a súa  Observación sistemática por parte do profesor coa anotación de 

categoría, explicando e ilustrando con exemplos as características que distinguen os  datos pertinente na ficha do alumno/a. 

conceptos de declinación e conxugación  Análise da produción do alumnado: traballos individuais o colectivos 

 en soporte dixital. 

 Probas específicas: exames. 

1B3.4.1. Enuncia e declina correctamente substantivos, adxectivos e pronomes en  Observación sistemática por parte do profesor 

latín, distinguíndoos a partir do seu enunciado e clasificándoos segundo a súa  Análise da produción do alumnado 

categoría e a súa declinación.  Intercambios orais co alumnado 

 Probas escritas 

1B3.4.2. Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para  Observación sistemática por parte do profesor 

cada palabra o paradigma de flexión correspondente.  Análise da produción do alumnado  
Intercambios orais co alumnado  

Probas escritas 

 

1B3.5.1. Clasifica verbos segundo a súa conxugación partindo do seu enunciado e  Observación sistemática por parte do profesor 

describe os trazos polos que se recoñecen os modelos de flexión verbal.  Análise da produción do alumnado 

 Probas escritas 

 
1B3.5.2. Coñece e identifica as formas que compoñen o enunciado dos verbos de para-  Observación sistemática por parte do profesor 

digmas regulares e recoñece a partir destas os modelos de conxugación.  Análise da produción do alumnado 

 Probas escritas 

 

1B3.5.3. Conxuga os tempos verbais máis frecuentes en voz activa e pasiva, aplicando  Observación sistemática por parte do profesor 

correctamente os paradigmas correspondentes.  Análise da produción do alumnado 

 Probas escritas 

1B3.6.1. Explica o uso dos temas verbais latinos, identificando correctamente as formas 

derivadas de cada un. 

 

 

Probas escritas 
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1B3.6.2. Cambia de voz as formas verbais identificando e manexando con seguridade os 

formantes que expresan este accidente verbal. 

 Probas escritas 

1B3.7.1. Distingue formas persoais e non persoais dos verbos, explica os trazos que 

permiten identificalas e define criterios para clasificalas. 

 Probas escritas 

1B3.8.1. Traduce correctamente ao galego e ao castelán formas verbais latinas, e   Observación sistemática por parte do profesor 

compara os tempos e os modos verbais presentes no latín cos do galego e os do  Análise da produción do alumnado 

castelán.  Intercambios orais co alumnado 

1B4.1.1. Analiza morfoloxicamente e sintacticamente frases e textos de dificultade  Observación sistemática por parte do profesor 

graduada, identificando correctamente as categorías gramaticais presentes nas   Análise da produción do alumnado 

palabras con flexión e explicando as funcións que realizan na oración.  Intercambios orais co alumnado Probas 

escritas 

 

1B4.2.1. Enumera correctamente os no-mes dos casos que existen na flexión nominal  Observación sistemática por parte do profesor 

e pronominal latina, explica as súas funcións dentro da oración e ilustra con exemplos  Análise da produción do alumnado 

a forma axeitada de traducilos.  Intercambios orais co alumnado 

 Probas escritas 

1B4.3.1. Recoñece nos textos as regras e a concordancia latina, e redacta en lingua  Observación sistemática por parte do profesor 

latina pequenas frases, onde practica o seu uso.  Análise da produción do alumnado 

 Intercambios orais co alumnado 

 Probas escritas 

1B4.4.1. Compara e clasifica tipos de oracións simples, e identifica e explica en cada caso 

as súas características. 

 Probas escritas  

Traballos de investigación 

   
1B4.5.1. Distingue as oracións simples das compostas e, dentro destas últimas, as   Observación sistemática por parte do profesor 

coordinadas das subordinadas, os seus tipos e os nexos que as caracterizan, e sinala   Análise da produción do alumnado 

exemplos que expliquen en cada caso as súas características.  Intercambios orais co alumnado 

 Probas escritas 
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1B5.1.1. Describe o marco histórico en que xorde e se desenvolve a          

sociedade romana, sinala períodos dentro del e identifica en cada un  

as conexións máis  importantes que presentan con outras civilizacións 

  

 

• Probas escritas.  

• Traballos ou cuestións sobre o tema. 
 

 
 

 

 

 

METODOLOXÍA 

O enfoque metodolóxico en LATÍN I deberá favorecer a capacidade de auto-aprendizaxe, de traballar en equipo e aplicar os métodos 

apropiados de investigación para seguir aprendendo ao longo da vida. 

Os textos converteranse no punto de partida para traballar simultaneamente os aspectos morfosintácticos da lingua latina, o seu léxico e a 

súa relación co galego e co castelán, así como os aspectos culturais relacionados cos textos traballados. 

 

Proporase unha secuencia de traballo axeitada e graduada por medio dunha metodoloxía activa, preferentemente de tipo indutivo-

contextual, na que as normas se convertan en posesión permanente e en automatismo lingüístico. 

 

O enfoque irá dirixido a que o alumnado desenvolva e afiance as súas propias técnicas de traballo mediante diversas estratexias. 

Procurarase  xerar un clima  na  aula  co que  as alumnas e  alumnos sintan a  necesidade  de  participar activamente no proceso  de 

ensinanza-aprendizaxe, asegurándonos de que eses intentos, mesmo se son erróneos, sirvan de estímulo para intentalo de novo. 

 

Neste senso, crearanse contextos de aprendizaxe e avaliación que comprometan o alumnado e que o leven a planificar e avaliar as súas 

1B4.6.1. Identifica as funcións que realizan as formas non persoais (infinitivo e 

participio) dentro da oración e compara exemplos do seu uso. 

 Probas escritas 

1B4.7.1. Recoñece, analiza e traduce correctamente as construcións de infinitivo e 

participio máis frecuentes, en relación con construcións análogas noutras linguas que 

coñece. 

 

 
• Observación sistemática por parte do profesor coa anotación de datos  

pertinentes na ficha do alumno/a. 

 

• Análise da produción do alumnado: traballos individuais e  
comparacións coas dos compañeiros/as. 

• Probas específicas: exames. 
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realizacións, identificando os avances e as dificultades, de cara a autorregular o seu propio e singular proceso de aprender a aprender. 

 

Promoverase a participación do alumnado en pequenos traballos de investigación, coa orientación precisa para que poida acadar a 

capacidade de realizar un proxecto de investigación escolar de forma autónoma.  

 

Haberá que distinguir niveis de dificultade no contido e nas actividades para cubrir as diversas necesidades educativas do alumnado. 

 

Promoverase a utilización das TIC para informarse, aprender e comunicarse e para utilizar con sentido crítico, como recurso formativo, 

materiais de procedencia diversa. 

 

Promoverase a participación en proxectos europeos. 
 
 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 
 

 

Vanse ir utilizando, segundo o momento e tendo en conta os obxectivos e capacidades que cada un deles pode valorar, os seguintes 

instrumentos e procedementos de recollida de información: 

 

▪ Observación sistemática por parte do profesor coa anotación de datos pertinente no caderno do alumno/a. 

▪ Análise da produción do alumnado: monografías, comentarios, traballos de aplicación e síntese, caderno de clase, 

textos escritos, producións orais. 

▪ Intercambios orais co alumnado: diálogo, preguntas, postas en común. 

▪ Probas específicas: obxectivas, exposición dun tema, resolución de exercicios. 

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

Concederáselle o 80% da nota global ás probas escritas de cada avaliación: propóñense dúas por avaliación, sempre que a dinámica e grado 

de comprensión do grupo así o permita. 

 

Será necesario que os/as alumnos/as acaden 5 puntos sobre 10 en cada unha das devanditas probas  e así ter dereito a engadir as porcentaxes 

seguintes. 

 

O traballo diario, as tarefas realizadas tanto na clase como na casa, os controis puntuais sobre apartados concretos, avisado o alumnado 

con antelación, preguntas orais… serán cualificadas cun 15% da nota global de cada avaliación, que se obterá da suma das anotacións 
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favorábeis (ou resta, se son negativas) cun valor de 0.1 cada unha. Estes datos serán anotados no caderno do profesor . 

 

Dentro deste apartado tamén estarán  os traballos voluntarios que serán cualificados dentro deste 15%, podendo obter ata un 10% ( un 

punto como máximo) se está ben organizado, argumentado e explicado.  

Será valorado coma un “0 “ calquera traballo no que se observe unha copia evidente da internet ou doutro material empregado.  

 

Poderase pedir aos alumnos/as o seu caderno de clase en calquera momento para valorar os seus progresos, coidado na expresión ou a súa 

presentación. 

 

Será cualificado co 5% restante da nota global a actitude, interese, grao de participación, colaboración que presenten os alumnos/as cara a 

materia así como o respecto aos/as compañeiros/as ou  o profesor. Evidentemente subirá ou baixará de acordo co seu comportamento. 

Tamén quedará rexistrado no caderno do profesor.  

 

Por ultimo, se algún alumno/a falara ou copiara nalgunha das probas (tanto nas probas escritas como nos controis puntuais de seguimento) 

a súa nota será dun  “0”. 

 

Nas probas escritas terase en conta, ademais dos contidos propios da unidade, a orde, a claridade, a limpeza, a precisión léxica e a corrección 

ortográfica e gramatical. A correcta utilización da lingua: as faltas graves de ortografía e expresión serán avaliadas negativamente, podendo 

baixar ata 1 punto na nota final. 

 

A obtención da cualificación final, será a resultante da media das tres avaliacións, valorándose cas seguintes porcentaxes: 1ª avaliación: 

30%, 2ª avaliación: 30%, 3ª avaliación: 40 %. 

  

Cómpre destacar que como a materia de Latín 1º ten unha parte (a dos coñecementos da lingua latina e a súa tradución ás nosas linguas) 

progresiva, na avaliación final entrarán cuestións  tratadas nas avaliacións primeira e segunda.  

 

Para o caso de confinamento por COVID-19, recorrerase, dentro do posible, a procedementos de avaliación relacionados coas actividades 

que os alumnos podan desenvolver a través de medios dixitais no tempo que dure o confinamento. 
 

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

As medidas de recuperación consistirán na realización dunha  proba de recuperación escrita, pudendo ser a mesma que a primeira proba 

da 2ª ou 3ª avaliación, obrigatoria para todos os alumnos. 

 



IES RICARDO MELLA           PROGRAMACIÓN LATÍN-GREGO-CULTURA CLÁSICA 2020-2021 
 

 

Ademais, as faltas de asistencia e puntualidade inxustificadas terán incidencia tamén nas cualificacións finais. Concretamente, penalizarase 

con 0,1 puntos cada falta de asistencia inxustificada e con 0,05 puntos cada falta de puntualidade inxustificada. 

 

Por último, grazas aos instrumentos de recollida de información como guías de observación, cuestionarios… debemos comprobar se o 

proceso de ensinanza-aprendizaxe foi o adecuado, e, en caso negativo, reorientar o noso proceso incorporando novos mecanismos de 

recuperación. 
 

 

ACTIVIDADES DE REFORZO/ RECUPERACIÓN 
 

Os alumnos coa materia de LATÍN I pendente terán un seguimento particular por parte do profesor quen lles informará dos niveis 

mínimos esixidos para a superación da materia.  

 

Do mesmo xeito, entregaránselles unha serie de actividades relativas aos bloques de contidos de civilización, cultura, literatura e historia 

que realizarán pola súa conta. Serán revisadas e as posibles dúbidas aclaradas nunha clase de recuperación e reforzo quincenal ou, como 

máximo, mensual, que será acordada cos alumnos interesados. 

 
MATERIAIS DIDÁCTICOS 

 

 

No presente curso, co fin de evitar trasfega de papeis, apoiarémonos maiormente en proxeccións e documentos inseridos na Aula Virtual. O cal 

non vai en detrimento dun uso eventual de documentos impresos escollidos de diversas fontes de didáctica do latín, tanto no aspecto gramatical 

como cultural ou de realia.   

 

Neste sentido contaremos con obras como os Niveis I e II do ECCE ROMANI, texto elaborado orixinariamente polo Scotish Classics Group 

(ed. Oliver and Boyd), ampliado na versión norteamericana (ed. Pearson Prentice Hall), e dobremente ampliado con exercicios elaborados polo 

noso Departamento. Así mesmo, empregaremos pasaxes doutras obras como Annus horribilis e Anus mirabilis de Mark Walker (ed. The 

History Press), ou obras de textos adaptados como The Romans Speak for Themselves, de Gilbert Lawall, ou obras de distinto tenor, como o 

cómic Tres fabulae horrificae, de Hocelyn Demuth, baseado en textos medievais, por mencionar só algún deles. 
 
 
 

CONTIDOS MÍNIMOS ACADABLES 
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▪ Análise, en textos latinos moi sinxelos, e identificación dos elementos básicos da morfoloxía regular latina. 

▪ Recoñecemento das funcións sintácticas máis frecuentes e importantes. 

▪ Tradución á lingua materna, coa maior fidelidade posible, de textos breves sinxelos en latín, ben orixinais ou ben adaptados. 

▪ Recoñecemento das voces de orixe latina no léxico das nosas linguas, especialmente en palabras de uso técnico e científico con clara 

relación etimolóxica. 

▪ Localización no espazo e no tempo dos fenómenos máis relevantes da historia e da literatura de Roma 
 

 

PROCEDEMENTO E SISTEMÁTICA DE CONTROL, SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO GRAO DE CONSECUCIÓN DAS COMPETENCIAS BÁSICAS E 

OBXECTIVOS DA ETAPA, POR PARTE DO ALUMNADO 

 

 

 
MATERIA: 

 

Si Non 

 
 

Preparei con antelación o material necesario para a clase (caderno, estoxo, axenda, libro...)? 

  

 
 

Levei o material necesario á sesión? 

  

 
Tomei nota na axenda das actividades e os traballos pendentes e das datas importantes (exames, entrega de 

traballos, presentacións, autorizacións, excursións...)? 

  

 
 

Organiceime o tempo que é necesario dedicar a cada tarefa e materia, tanto na aula como na casa? 
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Ordenei e clasificado os apuntamentos, as notas e as actividades da materia? 

  

 
 

Cumprín o plan de traballo que me propuxera seguir? 

  

 
Comprobei que cumprín con todas as miñas obrigas pendentes (actividades, traballos, estudo, Preparación...)? 

  

 
 

Fun autónomo/a á hora de traballar en clase e na casa? 

  

 
 
Organiceime o tempo que é necesario dedicar a cada tarefa e materia, tanto na aula como na casa?  

  

 
 
Ordenei e clasificado os apuntamentos, as notas e as actividades da materia? 

  

       Cumprín o plan de traballo que me propuxera seguir?   

   Comprobei que cumprín con todas as miñas obrigas pendentes (actividades, traballos, estudo,   preparación...)?  

  

Fun autónomo/a á hora de traballar en clase e na casa? 
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REXISTRO DO TRABALLO DIARIO  
SI 

 
NON 

 
Planifiquei previamente a realización do traballo diario, e cumprino, completando as actividades e as 

tarefas encomendadas. 

  

 
 

Indiquei a data, o tema ao que corresponde e o enunciado da actividade (ou onde encontralo).  

  

 

 
Fun ordenado e limpo na redacción das actividades. 

  

 

 
Realicei un desenvolvemento lóxico, ordenado e completo da resolución das tarefas encomendadas. 

  

 
Plasmei de forma clara e concisa a formulación e o desenvolvemento das actividades.  

  

 
Engadín unha conclusión e/ou reflexión ao finalizar o traballo diario. 

  

 
Comprobei e corrixido as actividades, seguindo as explicacións dos meus compañeiros e compañeiras e profesor ou 

profesora. Unha vez na casa, repasei os erros cometidos, e, en caso necesario, volvín realizar as devanditas 

actividades. 

  

 
Entreguei as actividades en tempo e forma, cumprindo cos requisitos establecidos para a súa elaboración. 

  

 
Realicei tarefas orixinais e creativas, empregando material alternativo e/ou complementario por iniciativa propia. 
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Fun autónomo na realización do traballo diario, primando a aprendizaxe persoal sobre a    realización completa das 

actividades (é preferible facer unha parte só, que todo con axuda). 
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LATÍN II
1
 

 

O desenvolvemento da programación do presente curso queda en parte a expensas do que poda ditaminar a autoridade educativa competente 

tendo en conta que os alumnos de Latín I do pasado curso non cursaron algo máis do último trimestre. 

 

OBXECTIVOS DA ETAPA -BAC (CURRÍCULO LOMCE) 

 

j) 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. 

k) 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. 

l) 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. 

m) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como 

medio de desenvolvemento persoal. 

n) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

o) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

p) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 

q) 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. 

r) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

r) 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. 

s)  Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e 

sentido crítico. 

t) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e enriquecemento cultural. 

u) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables.  

 
1 Cf. Introdución, no apartado Latín I. 
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v) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

w) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun 

mundo globalizado. 
 

OBXECTIVOS POR CURSO 
 
 

▪ Coñecer e utilizar os fundamentos morfolóxicos, sintácticos e léxicos da lingua latina, iniciándose na interpretación e lectura de textos 

de complexidade progresiva. 

▪ Reflexionar sobre os elementos substanciais que conforman as linguas, relacionando compoñentes significativos do latín co galego: a 

toponimia galega de orixe latina. 

▪ Analizar textos Latinos diversos, orixinais ou traducidos, mediante unha lectura comprensiva e distinguir as súas características 

esenciais e o xénero literario ao que pertencen. 

▪ Ordenar os conceptos lingüísticos propios do alumno, establecendo categorías, xerarquías, oposicións e relacións entre ámbitos 

lingüísticos diversos. 

▪ Recoñecer algúns elementos de orixe latina que permanecen no mundo actual e aprecialos como unha das claves para a súa 

interpretación: locucións e expresións latinas que se seguen empregando na nosa época. 

▪ Buscar e indagar en documentos, inscricións, textos e outras fontes de información (bibliográficas, informáticas, audiovisuais) 

relacionando elementos dispersos e analizando criticamente as súas interpretacións. 

▪ Identificar e valorar as principais aportacións da cultura romana e da súa lingua como instrumento transmisor: procedementos de 

composición e derivación que están presentes na nosa lingua coa súa orixe na lingua latina.  

▪ Valorar as contribucións do mundo clásico como elemento integrador de diferentes correntes de pensamento e actitudes (éticas e 

estéticas) que conforman o ámbito cultural europeo. 

 

 Xa que moitos dos alumnos/as que cursan 2º de bacharelato presentaranse as probas da ABAU seguiremos as pautas sinaladas, aínda que 

non confirmadas, do grupo de traballo para “Latín II” e profundaremos nos seguintes apartados: 

 

▪ Traducir textos da Historia de Roma de Eutropio e das Fábulas de Fedro. 

▪ Analizar morfolóxica e sintacticamente os textos propostos destes autores. 

▪ Coñecer as características xerais dos xéneros literarios que citamos a continuación e obra e características dos autores máis salientables de 

cada un: 

o Teatro: Plauto. 

o Oratoria e retórica: Cicerón. 

o Historiografía: Tito Livio. 

o Épica: Virxilio     e. Lírica: Horacio. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN (RELACIONADOS COS RESPECTIVOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS BÁSICAS) E CONCRECIÓN 

DOS MÍNIMOS ESIXIBLES) 

 
 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

 
C_CLAVE 

 

 
MÍNIMOS ESIXIBLES 

B1.1.  Distinguir  e  identificar  palabras 

patrimoniais, cultismos e semicultismos. 

LA2B1.1.1. Recoñece e distingue a partir do étimo latino termos 

patrimoniais, semicultismos e cultismos, e explica as evolucións que se 

producen nun e noutro caso. 

CCL,CAA,CCEC Explica a evolución e define os 

termos a partir do étimo latino 

B1.2.  Coñecer  a  aplicar  as  regras  da 
evolución fonética e recoñecer os procesos 

de evolución semántica do latín ao galego e 
ao castelán, partindo dos étimos latinos.  

l 

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. 

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. 

CCL,CMCCT,CCL

, CCEC,CAA,CD 

Explica a evolución e define os 

termos a partir do étimo latino 

B2.1. Coñecer as categorías gramaticais. LA2B2.1.1. Nomea e describe as categorías, e sinala os trazos que as 

distinguen. 

CAA,CCL Diferenza as categorías 

gramaticais 

B2.2. Coñecer, identificar e distinguir os 

formantes das palabras. 

LA2B2.2.1. Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, 

diferenciando lexemas e morfemas, e procurando exemplos noutros termos 

nos que estean presentes. 

CMCCT,CCL Separa e identifica os elementos 

morfolóxicos dunha relación de 

termos latinos 

B2.3. Realizar a análise morfolóxica das 

palabras dun texto latino e enuncialas. 

LA2B2.3.1. Analiza morfoloxicamente palabras presentes nun texto 

latino, identifica correctamente os seus formantes e sinala o seu enunciado. 

CMCCT,CCL Analiza morfoloxicamente as 

palabras dun texto latino e 

enúnciaas correctamente 
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B2.4. Identificar, declinar e traducir todas 

as formas nominais e pronominais. 

LA2B2.4.1. Identifica con seguridade e axudándose do dicionario calquera 

tipo de formas nominais e pronominais, declínaas e sinala o seu 

equivalente en galego e en castelán. 

CD,CCL,CAA Usa o dicionario para identificar as 

formas nominais e pronominais 

 LA2B2.4.2. Aplica os seus coñecementos da morfoloxía nominal e 

pronominal latina para realizar traducións e retroversións, axudándose do 

dicionario. 

CCL,CAA Usa o dicionario correctamente 

para traducir un texto 

B2.5. Identificar, conxugar, traducir e 

efectuar a retroversión de todas as formas 

verbais. 

LA2B2.5.1. Identifica con seguridade e axudándose do 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. 

CD,CAA,CCL Localiza correctamente 

As formas verbais e identifica o 
seu equivalente en castelán 

B3.1. Coñecer e aplicar os coñecementos da 

sintaxe nominal e pronominal para a  

tradución de textos latinos.

 

t 

LA2B3.1.1. Utiliza axeitadamente a análise da sintaxe nominal e  

pronominal dun texto para efectuar correctamente a súa tradución. 

CCL,CAA Analiza sintacticamente os 

sintagmas  nominais e os 

pronomes e tradúceos 

correctamente 

B3.2. Recoñecer e clasificar as oracións e 

as construcións sintácticas latinas. 

LA2B3.2.1. Recoñece, distingue e clasifica os tipos de oracións e as 

construcións sintácticas latinas, e relaciónaas con construcións análogas 

existentes noutras linguas que coñeza. 

CCL,CAA Recoñece construcións  sintácticas: 

oracións de relativo e de infinitivo 

non concertado 

B3.3. Relacionar e aplicar coñecementos 

sobre elementos e construcións sintácticas 

en interpretación e tradución de textos 

latinos.

 

c 

LA2B3.3.1. Identifica na análise de frases e textos de dificultade graduada 

elementos sintácticos propios da lingua latina, e relaciónaos para traducilos 

cos seus equivalentes en galego e en castelán. 

CCL,CAA Traduce os sintagmas máis 

frecuentes da lingua latina 

B3.4. Definir, comprender e recoñecer os 

diferentes  tipos  de  oracións  compostas 

coordinadas e subordinadas.

 

t 

 c 

LA2B3.4.1. Define e comprende os conceptos de oración composta, 

coordinación e subordinación, sinala exemplos nos textos e recoñece os  

tipos de oracións compostas, tanto coordinadas como subordinadas, así 

como os nexos que as caracterizan. 

CAA,CCL Traduce correctamente as 

oracións coordinadas e as 

subordinadas 
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B3.5. Coñecer as funcións das formas non 

persoais do  verbo:  infinitivo, participio, 

xerundio, xerundivo e supino. 

LA2B3.5.1. Identifica formas non persoais do verbo en frases e textos, 

tradúceas correctamente e explica as súas funcións. 

CCL,CAA Traduce correctamente o 

infinitivo non concertado 

B4.1. Enumerar os principais factores da 

transmisión da literatura latina ao longo 

dos períodos históricos, e describir os 

soportes da escritura na Antigüidade e a súa 

evolución. 

LA2B4.1.1. Nomea os aspectos máis salientables referentes á transmisión 

dos textos clásicos ao longo do tempo. 

CCEC,CMCCT, 

CCEC 

Coñece as formas de transmisión 

dos textos clásicos polo menos da 

época medieval e renacentista 

B4.2. Coñecer  as  características  dos 

xéneros literarios latinos, os seus autores as 

obras máis representativas e as súas 

influencias na literatura posterior. 

LA2B4.2.1. Describe as características esenciais dos xéneros literarios 

latinos, e identifica e sinala a súa presenza en textos propostos. 

CAA,CCL,CCEC Coñece os trazos máis 

salientables dos xéneros literarios 

latinos 

B4.3.  Coñecer   os  fitos  esenciais  da 

literatura  latina  como  base  literaria  dae 

literatura e da cultura europea

 e occidental. 

LA2B4.3.1. Realiza eixes cronolóxicos e sitúa neles autores, obras 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 

CMCCT,CCEC,C

D 

,CCL 

Sitúa correctamente os 

principias autores e obras da 

literatura latina 

B4.4.  Analizar,  interpretar  e  situar  no 

tempo textos mediante

 lectura comprensiva, 

distinguindo xénero, época,  características 

e estrutura, se a extensión da pasaxe o 

permite. 

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 o que pertencen. 

CCL,CSC,CCEC Comenta historicamente o texto 

latino e identifica o xénero ao que 

pertencen 

 

B4.5. Establecer relacións e paralelismos 

entre a literatura clásica e a posterior. 

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. 

CSC,CD,CCL Establece unha relación de 

paralelismo  entre  os  xéneros 

latinos e os actuais e identifica os 

principais temas da literatura 

latina a través da súa subsistencia 

na actualidade 
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B5.1. Realizar a tradución e interpretación de 

textos latinos orixinais. 

LA2B5.1.1. Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e sintáctica 

de textos latinos para efectuar correctamente a súa tradución. 

CCL,CAA Analiza morfo-sintacticamente e 

traduce con corrección 

B5.2. Utilizar o dicionario, analizar e valorar 

correctamente a  información  gramatical que 

proporciona e procurar o termo máis acaído na 

lingua propia para a tradución dol texto. a 

LA2B5.2.1. Utiliza con  seguridade e autonomía o dicionario, 

analizando e valorando correctamente a información gramatical que 

proporciona, e identifica en cada caso o termo máis acaído na ingua 

propia, en función do contexto e do estilo empregado polo autor, para 

unha correcta tradución do texto. 

CD,CAA,CCL Localiza os termos no dicionario 

latino, recoñece o enunciado e 

selecciona o significado máis 

axeitado á tradución 

B5.3. Realizar comentarios lingüísticos, 

históricos e literarios de textos de autores 

latinos. 

LA2B5.3.1.  Aplica  os coñecementos adquiridos  para  realizar 

comentarios lingüísticos, históricos e literarios de textos. 

CAA,CSC,CCEC,

C CL 

Comenta a morfoloxía, a sintaxe e 

o sentido literario do texto 

traducido 

B5.4. Coñecer o contexto social, cultural e 

histórico dos textos traducidos. 

LA2B5.4.1. Identifica o contexto social, cultural e histórico dos textos 

propostos partindo de referencias tomadas dos propios textos e 

asociándoas con coñecementos adquiridos previamente. 

CSC,CCEC,CCL Realiza un comentario do texto 

situando o contexto social e 

cultural 

B5.5. Identificar as características formais dos 

textos. 

LA2B5.5.1. Recoñece e explica a partir de elementos formais o 

xénero e o propósito do texto. 

CCL,CCEC Identifica  o   xénero  ao  que 

pertence o texto 

B6.1. Coñecer, identificar e traducir termos 

latinos pertencentes ao vocabulario 

especializado: léxico literario, científico e 

filosófico. 

LA2B6.1.1. Identifica e explica termos do léxico literario, científico e 

filosófico, e tradúceos correctamente ao galego e ao castelán. 

CCL,CMCCT,CD Traduce correctamente termos 

cultos ao galego e ao castelán 

B6.2. Recoñecer os elementos léxicos latinos 

que permanecen nas linguas dos estudantes. 

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. 

CAA,CCL,CD Define e identifica o étimo latino 

dunha relación de palabras de 

léxico común e culto 

B6.3. Coñecer o significado das principais 

locucións latinas de uso actual e saber 

empregalas nun contexto axeitado. 

LA2B6.3.1. Comprende, explica e emprega na lingua propia e no 

contexto axeitado locucións e expresións latinas que subsistiron na 

linguaxe literaria, xurídica, filosófica, técnica, relixiosa, médica e 

científica. 

CMCCT,CSC,CD, 

CEC,CCL 

Coñece o significado de 

expresións Latinas do ámbito 

literario e científico-técnico 
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B6.4. Recoñecer a presenza de latinismos e 

helenismos na linguaxe científica e na fala 

culta, e deducir o seu significado a partir dos 

correspondentes termos latinos e gregos. 

LA2B6.4.1. Recoñece e explica o significado dos helenismos e dos 

latinismos máis frecuentes utilizados no léxico das linguas faladas en 

España, e explica o seu significado a partir do termo de orixe. 

CCL,CCEC Indica derivados actuais dunha 

relación de termos latinos e 

comprende o seu significado 

 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE ASOCIADAS A CADA BLOQUE DE CONTIDO 
 

 

Bloque Obxectivos Contidos Actividades de aprendizaxe Temporalización 

Bloque 1. O latín, orixe das 

linguas romances 

d,q B1.1. Mantemento de elementos lingüísticos 

latinos nas linguas modernas: palabras 

patrimoniais, cultismos e semicultismos. 

Palabras cultas e palabras patrimoniais: 

actividades 

Sufixos derivativos latinos (exercicios) 

3sesións 



IES RICARDO MELLA           PROGRAMACIÓN LATÍN-GREGO-CULTURA CLÁSICA 2020-2021 
 

 

 
 

 

Bloque 1. O latín, orixe das 

linguas romances 

d,g,q B1.2.  Evolución  fonética,  morfolóxica  e 

semántica do latín ao galego e ao castelán. 

Completa a palabra latina (tendo en conta 

o resultado en galego e castelá) 
 

Indica e describe os cambios fonéticos 
experimentados e o resultado final 
 
Identifica a/s palabra/s castelá/s ou galega 

que derivan da 

palabra latina que se presenta 

5 sesións 

Bloque 2. Morfoloxía i B2.1. Morfoloxía nominal e pronominal: 

formas menos usuais e irregulares. 

Análise  morfolóxica  das formas 

nominais e pronominais 

2 sesións 

Bloque 2. Morfoloxía d B2.1. Morfoloxía nominal e pronominal: 

formas menos usuais e irregulares. 

Localiza no dicionario e indicación do 

enunciado de formas menos usuais e 

irregulares 

6 sesións 

Bloque 2. Morfoloxía d B2.1. Morfoloxía nominal e pronominal: 

formas menos usuais e irregulares. 

Concorda do adxectivo co substantivo en 

caso, xénero e número 

4 sesións 

Bloque 2. Morfoloxía j B2.1. Morfoloxía nominal e pronominal: 

formas menos usuais e irregulares. 

Analiza morfoloxicamente as 

formas nominais e pronominais 

5 sesións 

 

     Bloque 2. Morfoloxía d B2.1. Morfoloxía nominal e pronominal: 

    formas menos usuais. 

     e irregulares 

Analiza morfoloxicamente as 2 sesións 

formas nominais e pronominais 

nun  texto  que  recolla  formas  

menos usuais e irregulares 
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Bloque 2. Morfoloxía l,d B2.2. Morfoloxía verbal: verbos irregulares e 

defectivos. Formas nominais do verbo: 

xerundio, xerundivo e supino. Conxugación 

perifrástica. 

Analiza morfoloxicamente as 

formas verbais e formas  nominais do 

verbo 

2 sesións 

Bloque 3. Sintaxe e B3.1.  Estudo  pormenorizado  da  sintaxe 

nominal e pronominal. 

Analiza morfoloxicamente as 

formas pronominais do verbo 

2 sesións 

Bloque 3. Sintaxe e B3.2. Tipos de oracións e construcións 

sintácticas. 

Traduce o infinitivo nas subordinadas 

substantivas con suxeito propio 

3 sesións 

Bloque 3. Sintaxe e,q B3.2. Tipos de oracións e construcións 

sintácticas. 

Analiza e traduce as oracións de 

infinitivo concertado e non concertado 

4 sesións 

Bloque 3. Sintaxe d B3.3. Oración composta: coordinación e 

subordinación. 

Analiza morfosintacticamente e traduce 

as oracións con CUM histórico 
 
Analiza  morfosintacticamente  e 

tradución de oracións introducidas por 

Ut e Ne 
 

Exercicios interactivos: Valor das 

principais conxuncións subordinantes 

2 sesións 

Bloque 3. Sintaxe e B3.4. Construcións de infinitivo, participio, 

xerundio, xerundivo e supino. 

Analiza morfosintacticamente as frases 

con participio concertado e con ablativo 

absoluto 

4 sesións 
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Bloque 4. Literatura 

latina 

h B4.1. Transmisión literaria e xéneros literarios 

latinos: épica, historiografía, lírica, oratoria, 

comedia e fábula. 

Lectura e comentario das 

características dos xéneros literarios 

latinos 

5 sesións 

Bloque 4. Literatura 

latina 

l B4.1. Transmisión literaria e xéneros literarios 

latinos: épica, historiografía, lírica, oratoria, 

comedia e fábula. 

Lectura e comentario das 

características dos xéneros literarios 

latinos 

6 sesións 

Bloque 4. Literatura 

latina 

i,g B4.1. Transmisión literaria e xéneros literarios 

latinos: épica, historiografía, lírica, oratoria, 

comedia e fábula. 

Identifica as características dos xéneros 

literarios latinos e comparación cos 

textos actuais 

3 sesións 

Bloque 4. Literatura 

latina 

d B4.1. Transmisión literaria e xéneros literarios 

latinos: épica, historiografía, lírica, oratoria, 

comedia e fábula. 

Clasifica os xéneros por autores e obras 
 
Identifica as características dos xéneros 

literarios latinos en textos actuais 

3 sesións 

Bloque 4. Literatura 

latina 

n,h,q B4.1. Transmisión literaria e xéneros literarios 

latinos: épica, historiografía, lírica, oratoria, 

comedia e fábula. 

Identifica as características dos xéneros 

literarios latinos e comparación cos 

textos actuais 

4 sesións 

Bloque 5. Textos e B5.1. Tradución e interpretación de textos 

latinos. 

Traduce  os  textos de  Fedro  e explica o 

sentido do texto 

3 sesións 

Bloque 5. Textos d B5.1. Tradución e interpretación de textos 

latinos. 

Traduce  os  textos de  Eutropio  e 

explica o sentido do texto 

5 sesións 

Bloque 5. Textos b B5.2. Comentario e análise histórica, lingüística 

e literaria de textos latinos orixinais. 

Comenta dende o punto de vista 

morfosintáctico e literario os textos de 

Fedro e Eutropio traducidos 

5 sesións 
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Bloque 5. Textos a B5.3.  Coñecemento  do  contexto  social, 

cultural e histórico dos textos traducidos. 

Relaciona os textos traducidos co seu 

contexto social e cultural 

5 sesións 

Bloque 5. Textos h B5.4. Identificación das características 

formais dos textos. 

Localiza as características que definen a 

pertenza do texto a un xénero 

determinado 

4 sesións 

Bloque 6. Léxico e,q B6.1.  Ampliación  de  vocabulario  básico 

latino: léxico literario, científico e filosófico. 

Identifica a pertenza do vocabulario ao 

ámbito literario, científico ou filosófico e 

explica o seu significado 

6 sesións 

Bloque 6. Léxico d,g,q B6.2. Etimoloxía e orixe das palabras da propia 

lingua. 

Identifica a palabra latina da que deriva 

a castelá que se presenta. 

 

5 sesións 

Bloque 6. Léxico h B6.3. Locucións e expresións latinas 

incorporadas á lingua coloquial e á literaria. 

Explica o significado dos latinismos e 

úsaos nunha oración 

Completa coa locución adecuada e 

explica coas túas palabras o significado 

da expresión 

2 sesións 

Bloque 6. Léxico d,q B6.4. Composición e derivación culta: lexemas, 

prefixos e sufixos de orixe latina e grega. 

Actividades de composición e derivación 
 
Clasifica os principais sufixos latinos e 

indica o seu resultado en galego 

2 sesións 
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INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

 
 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

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.  

· Observación sistemática por parte do profesor Análise 

· da produción do alumnado 

· Intercambios orais co alumnado 
 

· Probas escritas 

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. 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. 

 

 
 

 

 

Observación sistemática por parte do profesor 

Análise da produción do alumnado Intercambios 

orais co alumnado 

Probas escritas 

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

 
 

 
 

 

Observación sistemática por parte do profesor 

Análise da produción do alumnado 

Intercambios orais co alumnado 
 
Probas escritas 

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. 

 

 

 

 

Observación sistemática por parte do profesor 

Análise da produción do alumnado Intercambios 

orais co alumnado 

Probas escritas 

LA2B2.3.1. Analiza morfoloxicamente palabras presentes nun texto latino, identifica 

correctamente os seus formantes e sinala o seu enunciado. 

 

 

 
 

 

Observación sistemática por parte do profesor 

Análise da produción do alumnado 

Intercambios orais co alumnado Probas 

escritas 
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LA2B2.4.1. Identifica con seguridade e axudándose do dicionario calquera tipo de  Observación sistemática por parte do profesor 

formas nominais e pronominais, declínaas e sinala o seu equivalente en galego e en  Análise da produción do alumnado 

castelán.  Intercambios orais co alumnado 

 Probas escritas 

LA2B2.4.2. Aplica os seus coñecementos da morfoloxía nominal e pronominal latina  Observación sistemática por parte do profesor 

para realizar traducións e retroversións, axudándose do dicionario.  Análise da produción do alumnado 

 Intercambios orais co alumnado 

 Probas escritas 

 Traballos de investigación 

LA2B2.5.1. Identifica con seguridade e axudándose do dicionario calquera tipo de  Observación sistemática por parte do profesor 

formas verbais, conxúgaas e sinala o seu equivalente en galego e en castelán  Análise da produción do alumnado 

LA2B2.5.2. Aplica os seus coñecementos da morfoloxía verbal latina para realizar  Intercambios orais co alumnado 

traducións e retroversións, axudándose do dicionario.  Probas escritas 

 Traballos de investigación 

LA2B3.1.1. Utiliza axeitadamente a análise da sintaxe nominal e pronominal dun texto  Observación sistemática por parte do profesor 

para efectuar correctamente a súa tradución.  Análise da produción do alumnado 

 Intercambios orais co alumnado  

Probas escritas 

 

 

 
 

Traballos de investigación 

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. 

 

 

Intercambios orais co alumnado  

Probas escritas 



IES RICARDO MELLA           PROGRAMACIÓN LATÍN-GREGO-CULTURA CLÁSICA 2020-2021 
 

 

 
 

 
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. 

 

 

Intercambios orais co alumnado 

 Probas escritas 

LA2B3.4.1. Define e comprende os conceptos de oración composta, coordinación e  Observación sistemática por parte do profesor coa anotación 

subordinación, sinala exemplos nos textos e e recoñece os tipos de oracións compostas,   de datos pertinente na ficha do alumno/a. 

tanto coordinadas como subordinadas, así como os nexos que as caracterizan.  Análise da produción do alumnado: traballos individuais o 

 colectivos en soporte dixital. 

 Probas específicas: exames. 

LA2B3.5.1. Identifica formas non persoais do verbo en frases e textos, tradúceas  Intercambios orais co alumnado 

correctamente e explica as súas funcións.  Probas escritas 

 Traballos de investigación 

LA2B4.1.1. Nomea os aspectos máis salientables referentes á transmisión dos textos   Intercambios orais co alumnado 

clásicos ao longo do tempo.  Probas escritas 

 Traballos de investigación 

LA2B4.2.1. Describe as características esenciais dos xéneros literarios latinos, e identifica   Observación sistemática por parte do profesor 

e sinala a súa presenza en textos propostos.  Análise da produción do alumnado 

 Intercambios orais co alumnado 

 Probas escritas 

LA2B4.3.1. Realiza eixes cronolóxicos e sitúa neles autores, obras e outros aspectos   Observación sistemática por parte do profesor 

relacionados coa literatura latina.  Análise da produción do alumnado 

LA2B4.3.2. Nomea autores representativos da literatura latina, encádraos no seu 

contexto cultural, e cita e explica as súas obras máis coñecidas 
 

 

Intercambios orais co alumnado Probas 

escritas 

LA2B4.4.1. Realiza comentarios de textos latinos e sitúaos no tempo, explicando a súa  Observación sistemática por parte do profesor 

estrutura, se a extensión da pasaxe o permite, e as súas características esenciais, e  Análise da produción do alumnado 

identifica o xénero ao que pertencen.  Intercambios orais co alumnado 

 Probas escritas 
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    LA2B4.5.1. Analiza o diferente uso que se fixo dos textos latinos, explorando         os 

xéneros e os temas da literatura latina mediante exemplos da literatura contemporánea 

· Probas escritas 

· Traballo de investigación 

 

                                                                                    

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. 

    Observación por parte do profesor coa anotación de datos. 

    Probas escritas. 

LA2B5.1.1. Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e sintáctica de textos latinos para 

efectuar correctamente a súa tradución. 

 

 

Probas escritas 

Traballo de investigación 

LA2B5.2.1. Utiliza con seguridade e autonomía o dicionario, analizando e valorando  Observación sistemática por parte do profesor coa anotación 

correctamente a información gramatical que proporciona, e identifica en cada caso o  de datos pertinente na ficha do alumno/a. 

termo máis acaído na lingua propia, en función do contexto e do estilo empregado polo  Análise da produción do alumnado: traballos individuais o 

autor, para unha correcta tradución do texto.  colectivos en soporte dixital. 

 Probas específicas: exames. 

LA2B5.3.1. Aplica os coñecementos adquiridos para realizar comentarios lingüísticos,   Probas escritas 

históricos e literarios de textos.  Traballo de investigación 

LA2B5.4.1. Identifica o contexto social, cultural e histórico dos textos propostos partindo  Probas escritas 

de referencias tomadas dos propios textos e asociándoas con coñecementos adquiridos   Traballo de investigación 

previamente. 

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

texto.  Traballo de investigación 

LA2B6.1.1. Identifica e explica termos do léxico literario, científico e filosófico, e   Observación sistemática por parte do profesor 

tradúceos correctamente ao galego e ao castelán.  Análise da produción do alumnado 

 Intercambios orais co alumnado 

 Probas escritas 
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LA2B6.2.1. Deduce o significado de palabras e expresións latinas non estudadas a partir   Observación sistemática por parte do profesor 

do contexto, ou de palabras ou expresións da súa lingua ou doutras linguas que coñeza.   Análise da produción do alumnado 

LA2B6.2.2. Identifica a etimoloxía e coñece o significado de palabras de léxico común e 

especializado do galego e do castelán. 
 

 

Intercambios orais co alumnado Probas 

escritas 

LA2B6.3.1. Comprende, explica e emprega na lingua propia e no contexto axeitado  Observación sistemática por parte do profesor 

locucións e expresións latinas que subsistiron na linguaxe literaria, xurídica, filosófica,  Análise da produción do alumnado 

técnica, relixiosa, médica e científica.  Intercambios orais co alumnado 

 Probas escritas 

LA2B6.4.1. Recoñece e explica o significado dos helenismos e dos latinismos máis  Observación sistemática por parte do profesor 

frecuentes utilizados no léxico das linguas faladas en España, e explica o seu significado  Análise da produción do alumnado 

a partir do termo de orixe.  Intercambios orais co alumnado 

 
 

METODOLOXÍA 
 
 
As claves da nosa metodoloxía baséanse nos seguintes puntos: 

 

▪ Comparación das estruturas morfosintácticas máis representativas da lingua latina coas do galego e castelán para que o 

alumno poda percibir a súa conexión e dependencia. 

▪ Repaso e ampliación sistemática de contidos gramaticais. 

▪ Tradución de textos latinos seleccionados (comezamos con textos adaptados para pasar seguidamente a textos de Fedro e 

Eutropio), sobre os que versarán as explicacións gramaticais pertinentes. Neste sentido facemos fincapé nos distintos 

niveis de tradución (literal, literario), tomando conciencia da importancia e alcance da tradución literaria. 

▪ Realización de actividades centradas no recoñecemento e significado de determinados prefixos e sufixos latinos. 

▪ Proxeccións de documentais relacionados cos autores que se estudan e a súa época. 

▪ Lecturas breves de documentos relacionados cos contidos, que permitan cualificar a capacidade de síntese e comprensión 

do alumno. 

▪ Posto que non contamos con libro de texto  o profesor proporcionará ao alumnado o material realizado polo profesor e 

que se usará como soporte en todas as nosas clases. Os alumnos  disporán, ademais, de acceso a algún Dicionario Latín-

Español ou Latín-Galego. 
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PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
 
Vanse ir utilizando, segundo o momento e tendo en conta os obxectivos/capacidades que cada un deles pode valorar, os seguintes 

instrumentos e procedementos de recollida de información: 

 

▪ Observación sistemática por parte do profesor coa anotación de datos pertinente na ficha do alumno/a. 

▪ Análise da produción do alumnado: monografías, resumes, traballos de aplicación e síntese, caderno de clase, textos escritos, 

producións orais. 

▪ Intercambios orais co alumnado: diálogo, cuestionarios, postas en común. 

▪ Probas específicas: obxectivas,  exposición dun tema, resolución de exercicios, traducións con e sen dicionario. 

▪ Promoverase a participación do alumnado en pequenos traballos de investigación, coa orientación precisa para que poida 

acadar a capacidade de realizar un proxecto de investigación escolar de forma autónoma. 

▪ Haberá que distinguir niveis de dificultade no contido e nas actividades para cubrir as diversas necesidades educativas do 

alumnado. 

▪ Promoverase a utilización das TICs para informarse, aprender e comunicarse e para utilizar con sentido crítico, como recurso 

formativo, materiais de procedencia diversa. 
 
 
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

Concederáselle polo menos o 80% da nota global ás probas escritas de cada avaliación: propóñense dúas por avaliación, sempre 

que a dinámica e grado de comprensión do grupo así o permita. 

 

Será necesario que os/as alumnos/as acaden 5  puntos sobre 10 en cada unha das devanditas probas para ter dereito a engadir as 

porcentaxes seguintes. 

 

Non se considerarán como aptas aquelas traducións que no coincidan coa análise morfolóxica e sintáctica e viceversa. 

 

Poderá ser cualificado cun 10% da nota global con controis que terán que desenvolver na clase e entregar ao profesor para a súa 

puntuación. Estes controis poden ser textos latinos (de Eutropio ou de Fedro) para realizar a súa análise morfolóxica, sintáctica e 

tradución, ou oracións sobre apartados concretos da morfoloxía e sintaxe latina,  ou ben sobre a literatura latina e autores que se 

estean estudando; expresións latinas co seu significado e exemplos en contextos adecuados; ou explicación de procedementos de 

composición e derivación de orixe latina e os seus resultados na nosa lingua. 
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O traballo diario, as tarefas realizadas tanto na clase como na casa, preguntas orais,  etc., poderán ser cualificados cun 10% da 

nota global de cada avaliación, que se obterá da suma das anotacións favorábeis(ou resta, se son negativas) cun valor de 0.1 

cada unha. Tamén se incluirán neste apartado o comportamento e actitude do alumnado cara a material. Estes datos serán 

anotados no caderno do profesor . 

 

Poderase pedir aos alumnos/as o seu caderno de clase en calquera momento para valorar os seus progresos, coidado na 

expresión ou a súa presentación. 

 

Por ultimo, se algún alumno/a falara ou copiara nalgunha das probas (tanto nas probas escritas como nos controis puntuais de 

seguimento) a súa nota será dun  “0”. 

 

Nas probas escritas terase en conta, ademais dos contidos propios da unidade, a orde, a claridade, a limpeza, a precisión léxica e 

a corrección ortográfica e gramatical. A correcta utilización da lingua: as faltas graves de ortografía e expresión serán avaliadas 

negativamente, podendo baixar ata 1 punto na nota final. 

 

A obtención da cualificación final, será a resultante da media das tres avaliacións, valorándose cas seguintes porcentaxes: 

1ª avaliación: 30%, 2ª avaliación: 30%, 3ª avaliación: 40 %. Cómpre destacar que como a materia de Latín II ten unha parte (a 

dos coñecementos da lingua latina e a súa tradución ás nosas linguas) progresiva, na avaliación final entrarán cuestións  tratadas 

nas avaliacións primeira e segunda.  

 

Haberá probas escritas de recuperación para os alumnos e alumnas que non acaden un 5 sobre 10 na avaliación ordinaria, 

intentando, deste xeito, facilitarlles a mellora nos seus resultados. 

  

As medidas de recuperación   serán a realización doutra  proba escrita de recuperación por cada avaliación. 

 

Ademais, as faltas de asistencia e puntualidade inxustificadas terán incidencia tamén nas cualificacións finais. Concretamente, 

penalizarase con 0,1 puntos cada falta de asistencia inxustificada e con 0,05 puntos cada falta de puntualidade inxustificada. 

 

Por último, grazas aos instrumentos de recollida de información como guías de observación, cuestionarios… debemos comprobar 

se o proceso de ensinanza-aprendizaxe foi o adecuado, e, en caso negativo, reorientar o noso proceso incorporando novos 

mecanismos de recuperación. 
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Para o caso de confinamento por COVID-19, recorrerase, dentro do posible, a procedementos de avaliación relacionados coas 

actividades que os alumnos podan desenvolver a través de medios dixitais no tempo que dure o confinamento. 

 

PROGRAMA DE REFORZO PARA A RECUPERACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES DE CURSOS ANTERIORES 

 

Os alumnos coa materia de LATÍN I pendente terán un seguimento particular por parte do profesor quen lles informará dos niveis 

mínimos esixidos para a superación da materia. 

 

Terán que facer un exame da materia de LATÍN I por cada avaliación e terá a mesma cualificación que a citada na programación 

desta materia (Latín I). 
 
Do mesmo xeito, entregaránselles unha serie de actividades relativas aos bloques de contidos de lingua latina, civilización, 

literatura e historia que realizarán pola súa conta. Poderán ser revisadas e as posibles dúbidas aclaradas nunha clase de 

recuperación e reforzo quincenal ou, como máximo, mensual, que sería acordada cos alumnos interesados. 

 
MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Textos en soporte preferentemente dixital, actividades complementarias elaboradas polo Departamento, esquemas e ilustracións 

que permitan ter unha visión máis profunda de cada contido. 

 
PROCEDEMENTOS PARA ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS NOS CONTIDOS PROGRESIVOS 

 
 
• Análise, en textos latinos  sinxelos, e identificación dos elementos básicos da morfoloxía regular latina. 

• Recoñecemento das funcións sintácticas máis abundantes e importantes. 

• Tradución á lingua materna, coa maior fidelidade posible, de textos breves  en latín, ben orixinais ou ben adaptados. 

• Recoñecemento das voces de orixe latina no léxico das nosas linguas, especialmente en palabras de uso técnico e 

científico con clara relación etimolóxica. 

• Localización no espazo e no tempo dos fenómenos máis relevantes da historia e da literatura de Roma. 

• Identificación e análise de textos. 
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GREGO I
2
 

 

 
OBXECTIVOS DA ETAPA_BAC (CURRÍCULO LOMCE) 

 

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. 

o) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables.  

p) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

q) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun 

mundo globalizado. 

 
2 Cf. Introdución, no apartado Latín I. 
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OBXECTIVOS POR CURSO 

 

▪ Iniciarse na lectura, interpretación e tradución de textos de dificultade progresiva utilizando, para este fin, o coñecemento dos elementos 

morfolóxicos, sintácticos e léxicos básicos da lingua grega. 

▪ Reflexionar sobre os elementos substanciais que conforman as linguas e relacionar compoñentes significativos da flexión nominal, 

pronominal e verbal latina coas linguas modernas derivadas do grego ou influídas por el. 

▪ Achegarse a textos gregos diversos, orixinais adaptados e traducidos, mediante unha lectura comprensiva e distinguir as súas 

características esenciais e o xénero literario ao que pertencen 

▪ Recoñecer elementos da lingua grega que evolucionaron ou que permanecen nas nosas linguas e aprecialos como unha das claves 

para a súa interpretación. 

▪ Buscar información sobre aspectos relevantes da civilización grega, indagando en documentos, inscricións, textos e outras fontes de 

información (bibliográficas, informáticas, audiovisuais), relacionando elementos dispersos e analizar criticamente as súas 

interpretacións e constatar a súa presenza ao longo da historia. 

▪ Identificar e valorar as principais achegas da civilización grega no noso contorno e apreciar a lingua grega como instrumento 

transmisor da cultura. 

▪ Valorar a contribución do mundo grego como elemento integrador de diferentes correntes de pensamento e actitudes (éticas e 

estéticas) que conforman o ámbito cultural europeo. 
 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN (RELACIONADOS COS RESPECTIVOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS BÁSICAS) E 

CONCRECIÓN DOS MÍNIMOS EXIXIBLES 

 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

C_CLAVE 

 

 

 

 

MÍNIMOS ESIXIBLES 

B1.1. Coñecer e localizar en mapas o marco 

xeográfico da lingua grega. 

B1.1.1. Localiza nun mapa o marco xeográfico en que ten lugar o 

nacemento da lingua grega e a súa expansión. 

 
Sitúa nun mapa os puntos clave do 

marco xeográfico da linga grega 

B1.2. Explicar a orixe da lingua grega a partir 

do indoeuropeo e coñecer  

os principais grupos lingüísticos  

que compoñen a familia das linguas ie. 

  B1.2.1. Explica a orixe da lingua grega e a relación coas      outras 

linguas da familia indoeuropea. 
 Ten uns coñecementos básicos de 

linguas indoeuropeas 

B1.3. Entender  o concepto de  familia 

lingüística e de indoeuropeo. 

 B.1.3. Relaciona unhas poucas palabras gregas e explica cales forman 

unha familia lingüística. 

 Ten uns coñecementos básicos de 

linguas indoeuropeas 
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B1.4. Identificar o indoeuropeo como a lingua 

nai da maioría das linguas faladas  f en 

Europa hoxe en día. 

B1.2.2. Enumera e localiza nun mapa as principais ramas da    das  

linguas indoeuropeas.  

 
 

 

Ten o concepto básico de familia 

lingüística 
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B1.5.Coñecer as etapas da historia da lingua 

grega 

B1.3.1. Explica o concepto de familia lingüística. 

 
 

 
 

Define o concepto de indoeuropeo 

B1.6. Identificar exemplos de escritura micénica 

e alfabética. 

B1.3.2. Define o concepto de indoeuropeo e explica o proceso de 

creación do termo. 
 

 
 
 

Ten uns coñecementos básicos 

linguas europeas 

de 

B1.7. Recoñecer a evolución da lingua grega ata 

chegar ao momento actual. 

B1.4.1. Establece a filiación das linguas de Europa delimitando 

nun mapa a zona de orixe e zonas de expansión. 
 

 
 

Coñece aspectos básicos

 da evolución da lingua 

grega 

B1.8. Recoñecer a división dialectal da lingua 

grega e identificar a súa expansión xeográfica. 

B1.5.1. Coñece as etapas da evolución da lingua grega, desde o 

micénico ata o grego moderno.  
 

 
 
 
 

Recoñece dun xeito xeral o lineal B 

B2.1.  Coñecer  diferentes  sistemas  de escritura 

e distinguilos do alfabeto. 

B1.6.1. Identifica a escritura Lineal B como un silabario, e a 

evolución dos caracteres do alfabeto.  
 
 

 

Ten  un  coñecemento  moi básico 

dalgúns termos de grego moderno 

B2.2. Coñecer a orixe do alfabeto grego, a súa 

influencia e a súa relación con outros sistemas de 

escritura usados na actualidade 

B1.7.1. Coñece a pronuncia da lingua grega moderna e utiliza 

algunhas palabras e expresións básicas.  
 
 
 
 
 

Ten un coñecemento básico de 

variedades dialectais gregas 

B2.3. Coñecer os caracteres do alfabeto grego na 

súa forma maiúscula e minúscula        escribilos 

e lelos coa pronuncia correcta. 

B1.8.1. Sitúa nun mapa as diversas variedades dialectais da ingua 

grega. 
 Recoñece dun xeito xeral tipos de 

escritura 
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B2.4. Recoñecer o cadro clasificatorio dos 

fonemas da lingua grega xunto coa súa 

pronuncia  

B2.1.1. Recoñece diferentes tipos de escritura segundo a súa orixe e 

tipoloxía e describindo os trazos que distinguen a uns outros.  
 

 
 
 
 
 
 

Ten o concepto básico da orixe do 

alfabeto grego 

B2.5. Coñecer e aplicar as normas de 

transcrición para transcribir  

 Termos gregos ao abecedario galego e 

castelán. 

B2.2.1. Explica a orixe do alfabeto grego e describe a evolución dos 

seus signos a partir da adaptación dos signos do alfabeto fenicio. 

 

 
 
 

 

Ten o concepto básico das influenzas do 

alfabeto grego 

B2.6. Coñecer os acentos, espíritos e demais

 signos diacríticos e de    d 

puntuación, o seu valor e a súa colocación.  

B2.2.2. 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. 

 
 

 
 
 

Coñece o alfabeto grego 

B3.1. Coñecer o concepto de flexión  

   lingüística 

B2.3.1. Identifica e nomea correctamente os caracteres que forman o 

alfabeto grego, na súa forma minúscula e maiúscula, e escríbeos e leos 

correctamente 

 

 
 
 

 

Clasifica fonemas do alfabeto grego 

B3.2. Distinguir e clasificar as categorías de 

palabras a partir do seu enunciado. 

B2.4.1. Sitúa todos os fonemas da lingua grega no cadro clasificatorio 

dos fonemas e sabe describilos desde o punto e o modo de articulación. 

 

 
 
 

 

Transcribe do grego sen moitos erros  

B3.3. Coñecer, identificar e distinguir os 

forman-tes das palabras. 

B2.5.1. Coñece as normas de transcrición e aplícaas con corrección na 

transcrición de ter-mos gregos ao galego e ao castelán.  
 

 
 
 

Coñece acentos, espíritos e signos de 

puntuación  
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B3.4. Comprender o concepto de 

declinación/flexión. 

B2.6.1. Coñece o valor e colocación dos acentos, espíritos e demais 

signos diacríticos e de puntuación.  
 
 

 

Distingue unha lingua flexiva 

doutra non flexiva 

B3.5. Coñecer as declinacións, encadrar as 

palabras dentro da súa declinación, 

declinalas correctamente, e analizar e 

traducir formas nominais e pronominais 

B3.1.1. Distingue unha lingua flexiva doutra non flexiva.  

 
 
 
 

 

Distingue palabras variables e 

invariables 

 

B3.6. Conxugar correctamente as formas 

verbais estudadas, analizalas 

morfoloxicamente e traducilas.  c 

B3.2.1. Distingue palabras variables e invariables, explica as 

características que permiten identificalas e define criterios para 

lasificalas. 

 
L 

Identifica e distingue en    

palabras propostas os seus 

formantes 

B3.7. Diferenciar entre formas persoais e non 

persoais do verbo e recoñecer as categorías 

gramaticais presentes en cada unha delas. 

B3.3.1. Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, 

sinalando e diferenciando lexemas e afixos, e buscando exemplos 

doutros termos nos que estean presentes. 

 Enuncia sen moitos erros diversos tipos 

de palabras en grego, distinguíndoos a 

partir  do seu enunciado e clasificándoos 

segundo a súa categoría e declinación 

B4.1. Coñecer e analizar as funcións das 

palabras na oración. 

B3.4.1. Enuncia correctamente diversos tipos de palabras en grego, 

distinguíndoos a partir do seu enunciado e clasificándoos segundo a súa 

categoría e declinación. 

 Declina palabras e sintagmas en 

concordancia 
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B4.2. Coñecer e identificar os nomes 
dos casos gregos, e saber traducilos 

correctamente ás nosas linguas 
 

 
 

 

B.3.5.1. Declina substantivos identificando neles os diferentes casos, 

deducindo o concepto de flexión e tradúceos correctamente. 

CCl Analiza desde o punto de vista 

morfolóxico substantivos, 

adxectivos, determinantes e 

sintagmas de concordancia, e 

tradúceos sen moitos erros ao galego 

e/ou ao castelán 

B4.3.Coñecer o  concepto de 

concordancia tanto nominal (caso,  

xénero e número) como verbal (número e 

persoa). 

B3.5.2. Analiza desde o punto de vista morfolóxico substantivos,    

determinantes, adxectivos e sintagmas de concordancia, e  tradúceos 

correctamente ao galego e/ou ao castelán. 

 
 
 
 
 

Declina e/ou conxuga sen moitos erros 

palabras propostas segundo a súa 

categoría 

B4.4. Recoñecer os elementos da 

oració: suxeito, predicado,  atributo, 

complementos, etc.   

 c 

d 

B3.6.1. Declina e/ou conxuga correctamente palabras propostas  segundo 

a súa categoría, e explica e ilustra con exemplos as características que 

diferenzan os conceptos de conxugación e declinación. 

 
 
 
 
 

Clasifica  dun  xeito  básico  verbos 

segundo o seu tema 

B4.5. Recoñecer e clasificar os tipos de 

oración simple. 

B3.6.2. Clasifica verbos segundo o seu tema, e describe os trazos polos 

que se recoñecen os modelos de flexión verbal. 
 

 

 
 

Explica basicamente o uso dos temas 

verbais gregos 

B4.6. Distinguir as oracións simples das 

compostas. 

B3.6.3. Explica o uso dos temas verbais gregos e identifica 

correctamente as formas derivadas de cada un deles. 
 

 

 
 

Conxuga sen moitos erros os tempos 

verbais en voz activa e medio pasiva, 

B4.7. Coñecer as funcións das formas  

 do infinitivo nas oracións. 
B3.6.4. Conxuga os tempos verbais en voz activa e medio pasiva, 

aplicando correctamente os paradigmas correspondentes. 
 

 
 
 
 

Analiza morfoloxicamente e traduce se 

moitos erros ao galego e/ou ao castelán 

diferentes formas verbais gregas. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE ASOCIADAS A CADA BLOQUE DE CONTIDO 

 
 

 
BLOQUE 

 

 
OBXECTIVOS 

 

 
CONTIDOS 

 

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE 

 
 
 

TEMPORALIZACIÓN 

Bloque 1. Lingua grega d,g,h B1.1. Marco xeográfico da 

lingua grega. 

Localiza as principais rexións da Grecia continental. 
 
Asocia as cidades de Atenas, Esparta, Micenas, Delfos 

e Olimpia con algún acontecemento histórico ou 

cultural. 

 

 
  2 sesións 

Bloque 1. Lingua grega a,g,h B1.2 Familias lingüísticas. O 

indoeuropeo. 

Realiza  un  esquema  cos  principais  grupos  de 

linguas indoeuropeas 

  2 sesións 

Bloque 1. Lingua grega a,g,h B1.2. Familias lingüísticas. O 

indoeuropeo. 

Cuestionario sobre a protolingua 
 
Sinala nun mapa as principais linguas indoeuropeas 

  2 sesións 

Bloque 1. Lingua grega a,g,h B1.2. Familias lingüísticas. O 

indoeuropeo. 

Actividade interactiva sobre o indoeuropeo e os 

primeiros habitantes da Hélade 

  2 sesións 

Bloque 1. Lingua grega d,h,n B1.3. Historia da lingua 

grega: desde o micénico ata o 

grego moderno. 

Diferenza entre o lineal A e o lineal B   2 sesións 

B4.8.  Identificar  as  construcións  de 

infinitivo concertado e non concertado. 

B3.6.5. Analiza morfoloxicamente e traduce ao galego e/ou ao castelán 

diferentes formas verbais gregas, e compara o seu uso en ambas as 

linguas. 

 

 
 

 

Distingue  formas  persoais  e  non 

persoais dos verbos. 

 B4.9.  identificar as voces media e pasiva 

en formas verbais. 

B3.6.6.  Cambia  de  voz  as  formas  verbais  identificando  e 

manexando con seguridade os formantes que expresan este accidente 

verbal. 

 
 

 
 

Identifica a voz das formas verbais. 
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Bloque 1. Lingua grega d,h,n B1.3.  Historia  da  lingua 

grega: desde o micénico ata o 

grego moderno. 

Elabora un pequeno traballo de investigación sobre o 

primeiro testemuño da lingua grega 

  2 sesións 
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Bloque 1. Lingua grega d,h,n B1.3. Historia da lingua 

grega: desde o micénicol ata o 

grego moderno. 

Elabora un esquema sobre as principais etapas da 

lingua grega 

  2 sesións 

Bloque 1. Lingua grega a,h B1.4. Variedades 

dialectais. 

Cita os principais dialectos da lingua grega 
 
Sinala no seguinte mapa, no espazo “Dialectos  

gregos”, os distintos dialectos gregos. 

  2 sesións 

Bloque 2. Sistema de 

 Lingua grega: elementos 

básicos. 

a,d,g,h B2.1. Orixes da escritura. 

Sistemas de escritura. 

Valora a importancia da escritura como elemento 

civilizador na cultura dos pobos 

  2 sesións 

Bloque 2. Sistema  de 

lingua grega: elementos 

básicos 

a,d,g,h B2.2. Orixes e evolución do 

alfabeto grego. 

Resume nun esquema as diversas etapas da evolución 

do alfabeto grego 

  2 sesións 

Bloque 2. Sistema  de 

lingua grega: elementos 

básicos 

a,d,e B2.3. Caracteres do 

alfabeto grego. 

 Le as seguintes palabras, escritas en maiúsculas e 

minúsculas, para practicar o aprendido sobre o alfabeto 
 
Practica a lectura co seguinte texto 

 2 sesións 

Bloque 2. Sistema  de 

lingua grega: elementos 

básicos 

d,e,f B2.4. Clasificación dos 

fonemas: pronuncia. 

 Localiza as oclusivas que aparecen nas frases e no   

texto da Ilíada e clasifícaas segundo o 

seu punto de articulación 

2 sesións 

Bloque 2. Sistema de 

lingua grega: elementos 

básicos. 

d,e,f B2.5. Transcrición de 

termos  dos caracteres    

gregos. 

Transcribe as palabras en negriña e indica  dous      

derivados actuais 

  2 sesións 
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Bloque 2. Sistema  de 

lingua grega: elementos 

básicos 

d,e,f B2.6. Signos diacríticos e de 

puntuación. 

Localiza no texto os acentos gregos e os signos de 

puntuación 

2 sesións 

Bloque 3. Morfoloxía d,e,f,i B3.1. O grego, lingua 

flexiva. Tipos de palabras:    

variables e invariables. p 

Diferenza os 

proporcionan 

pronomes) 

tipos de palabras que 

(substantivos, adxectivos 

se e  2 sesións 

Bloque 3. Morfoloxía d,e,f,i B3.1. O grego, lingua 

flexiva. Tipos de palabras: 

variables e invariables. 

Que palabras son variables e cales invariables e 

explica os motivos  

 2 sesións 

Bloque 3. Morfoloxía d,e,f B3.2. Formantes 

das palabras. 

Diferenza entre lexema e morfema nun grupo de 
palabras 
 
Distingue lexema e morfema e recoñece o valor de 

cada un 

 2 sesións 

Bloque 3. Morfoloxía d,e,f B3.3. Concepto de 

declinación: declinacións 

gregas. Enunciado e 

paradigmas. 

Asocia o caso dunha palabra coa función sintáctica 

 
Define  coas  túas  palabras  conxugación  e 

declinación. Pon exemplos 

 2 sesións 

Bloque 3. Morfoloxía d,e,f B3.4. Flexión nominal e 

pronominal. 

Identifica os enunciados das tres declinacións 
 
Enuncia  os  pronomes  demostrativos  e  os pronomes 

persoais 

 2 sesións 

Bloque 3. Morfoloxía d,e,f B3.5. Sistema verbal 

grego. Verbos temáticos e 

atemáticos. 

Identifica os morfemas temporais das  seguintes 

 formas    verbais e enúnciaas 

 2 sesións 
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Bloque 3. Morfoloxía d,e,f B3.6. Formas verbais 

persoais e non persoais. 

Indica as formas nominais do verbo grego e diferenza 

unha forma nominal dunha forma non nominal 

 2 sesións 

Bloque 4. Sintaxe d,e,f,h,i B4.1. Casos gregos. Asocia o caso dunha palabra coa función sintáctica 
 
Identifica  os  distintos  casos  e  asóciaos  á función 

sintáctica correspondente 

Todo o curso 

Bloque 4. Sintaxe d,e,f,h,i B4.1. Casos gregos. Identifica  os  distintos  casos  e  asóciaos  á función 

sintáctica correspondentes 

 Todo o curso 

Bloque 4. Sintaxe e,f B4.2. Concordancia. Concorda en caso, xénero e número substantivos e 

adxectivos da 1º declinación 

 Todo o curso 

Bloque 4. Sintaxe e,f B4.3. Elementos da 

oración. 

Identifica  a  estrutura  sintáctica  das  oracións 
atributivas latinas 
 
Identifica a estrutura sintáctica das oracións 

predicativas 

 2 sesións 

Bloque 4. Sintaxe e,f B4.4. Oración simple: 

oracións  atributivas e 

predicativas. 

Traduce as seguintes oracións e diferenza as que 

   son atributivas das que son predicativas 

 2 sesións 

Bloque 4. Sintaxe e,f B4.5. Oracións compostas. Analiza e traduce as seguintes oracións de relativo  2 sesións 

Bloque 4. Sintaxe e,f B4.6. Construcións de 

infinitivo. 

Identifica o infinitivo de presente nas seguintes 

oracións e tradúceas 

 2 sesións 
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Bloque 4. Sintaxe e,f B4.6. Construcións 

infinitivo. 

de Traduce e identifica a oración subordinada completiva 

de infinitivo concertado e non concertado 

 2 sesións 

Bloque 4. Sintaxe e,f B4.7. Construcións 

participio. 

de Identifica as construcións de participio e indica as 

posibles traducións do participio de presente en voz 

activa 

2  2   sesións 

 
 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

 
 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

B1.1.1. Localiza nun mapa o marco xeográfico en que ten lugar o 

nacemento da lingua grega e a súa expansión. 

· Observación sistemática por parte do profesor Análise 

· da produción do alumnado 

· Probas escritas 

 
B1.2.1. Explica a orixe da lingua grega e a relación coas outras linguas  Observación sistemática por parte do profesor 

da familia indoeuropea.  Análise da produción do alumnado 

 Intercambios orais co alumnado 

 Probas escritas 

B1.2.2. Enumera e localiza nun mapa as principais ramas da familia  Observación sistemática por parte do profesor 

das linguas indoeuropeas.  Análise da produción do alumnado 

 Intercambios orais co alumnado 

 Probas escritas 

B1.3.1. Explica o concepto de familia lingüística.  Observación sistemática por parte do profesor 

 Análise da produción do alumnado 

 Intercambios orais co alumnado / Probas escritas 
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B1.3.2. Define o concepto de indoeuropeo e explica o proceso de 

creación do termo. 

· Observación sistemática por parte do profesor 

· Análise da produción do alumnado 

· Intercambios orais co alumnado 

· Probas escritas 

B1.4.1. Establece a filiación das linguas de Europa delimitando nun mapa 

a zona de orixe e zonas de expansión. 

· Observación sistemática por parte do profesor coa anotación de datos pertinente na 

ficha do alumno/a. 

· Análise da produción do alumnado: traballos individuais o colectivos en soporte 

dixital. 

· Probas específicas: exames. 

B1.5.1. Coñece as etapas da evolución da lingua grega, desde o micénico 

ata o grego moderno. 

· Observación sistemática por parte do profesor 

 
· Análise da produción do alumnado 

 

· Intercambios orais co alumnado 
 

· Probas escritas 

B1.6.1. Identifica a escritura Lineal B como un silabario, e a evolución 

dos caracteres do alfabeto. 

· Observación sistemática por parte do profesor coa anotación de datos pertinente na 

ficha do alumno/a. 

· Análise da produción do alumnado: traballos individuais o colectivos en soporte 

dixital.  

· Probas específicas: exames 

B1.7.1. Coñece a pronuncia da lingua grega  moderna e utiliza algunhas 

palabras e expresións básicas. 

 

 
 

Intercambios orais co alumnado  

 Probas escritas 
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B1.8.1. Sitúa nun mapa as diversas variedades dialectais da lingua grega.  

 
 

Intercambios orais co alumnado  

Probas escritas 

B2.1.1. Recoñece diferentes tipos de escritura segundo a súa orixe  Observación sistemática por parte do profesor 

e tipoloxía e describindo os trazos que distinguen a uns doutros.   

 Análise da produción do alumnado 

 Intercambios orais co alumnado 

B2.2.1. Explica a orixe do alfabeto grego e describe a evolución dos  Intercambios orais co alumnado 

seus signos a partir da adaptación dos signos do alfabeto fenicio.  Probas escritas 

 Traballos de investigación 

B2.2.2. Explica a orixe e a evolución dos sistemas de escritura de  Intercambios orais co alumnado 

diferentes  linguas,  partindo  do  alfabeto  grego,  e  sinala  as  Probas escritas 

adaptacións que se producen en cada unha delas.  

B2.3.1. Identifica e nomea correctamente os caracteres que forman  Observación sistemática por parte do profesor 

o alfabeto grego, na súa forma minúscula e maiúscula, e escríbeos e  Análise da produción do alumnado 

leos correctamente  Intercambios orais co alumnado 

 Probas escritas 

B2.4.1. Sitúa todos os fonemas da lingua grega no cadro clasificatorio  Observación sistemática por parte do profesor 

dos fonemas e sabe describilos desde o punto e o modo de articulación.  Análise da produción do alumnado 

  Intercambios orais co alumnado 

B2.5.1. Coñece as normas de transcrición e aplícaas con corrección 

 nos termos gregos que transcribas ao galego ou castelán. 

 

 

 

 

 Observación sistemática por parte do profesor 

Análise da produción do alumnado 

Intercambios orais co alumnado 

Probas escritas 
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B2.6.1. Coñece o valor e colocación dos acentos, espíritos e demais  Observación sistemática por parte do profesor 

signos diacríticos e de puntuación.  Análise da produción do alumnado 

 Probas escritas 

 

B3.1.1. Distingue unha lingua flexiva doutra non flexiva.  Observación sistemática por parte do profesor 

 Análise da produción do alumnado 

 Probas escritas 

 

B3.2.1.  Distingue  palabras  variables  e  invariables,  explica  as  Observación sistemática por parte do profesor 

características que permiten identificalas e define criterios  para  Análise da produción do alumnado 

clasifica-las.  Probas escritas 

B3.3.1.  Identifica  e  distingue  en  palabras  propostas  os  seus  Probas escritas 

formantes, sinalando e diferenciando lexemas e afixos, e buscando  

exemplos doutros termos nos que estean presentes. 

B3.4.1. Enuncia correctamente diversos tipos de palabras en grego, 

distinguíndoos a partir do seu enunciado e clasificándoos segundo a súa 

categoría e declinación. 

 Probas escritas 

B3.5.1. Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando 

correctamente para ca-da palabra o paradigma de flexión correspondente. 

 Probas escritas 

B3.5.2. Analiza desde o punto de vista morfolóxico substantivos,  Observación sistemática por parte do profesor 

adxectivos, determinantes e sintagmas de concordancia, e tradúceos  Análise da produción do alumnado 

correctamente ao galego e/ou ao castelán.  Intercambios orais co alumnado 

 Probas escritas 

B3.6.1. Declina e/ou conxuga correctamente palabras propostas  Observación sistemática por parte do profesor 

segundo a súa categoría, e explica e ilustra con exemplos  as  Análise da produción do alumnado 

características que distinguen os conceptos de conxugación  e  Intercambios orais co alumnado 

declinación.  Probas escritas 
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B3.6.2. Clasifica verbos segundo o seu tema, e describe os trazos  Observación sistemática por parte do profesor 

polos que se recoñecen os modelos de flexión verbal.  Análise da produción do alumnado 

 Intercambios orais co alumnado 

 Probas escritas 

B3.6.3.  Explica  o  uso  dos  temas  verbais  gregos  e  identifica  Observación sistemática por parte do profesor 

correctamente as formas derivadas de cada un deles.  Análise da produción do alumnado 

 Intercambios orais co alumnado 

 Probas escritas 

B3.6.4. Conxuga os tempos verbais en voz activa e medio pasiva,  Probas escritas 

aplicando correctamente os paradigmas correspondentes.  Traballos de investigación 

B3.6.5. Analiza morfoloxicamente e traduce ao galego e/ou ao  Observación sistemática por parte do profesor 

castelán diferentes formas verbais gregas, e compara o seu uso en   Análise da produción do alumnado 

ambas as linguas.  Intercambios orais co alumnado 

 Probas escritas 

B3.6.6. Cambia de voz as formas verbais identificando e manexando con 

seguridade os formantes que expresan este accidente verbal. 

 Probas escritas 

B1.1.1. Localiza nun mapa o marco xeográfico en que ten lugar o 

nacemento da lingua grega e a súa expansión. 

 Probas escritas 

B1.2.1. Explica a orixe da lingua grega e a relación coas outras linguas  Probas escritas 

da familia indoeuropea.  Traballos de investigación 

 
 

 

 

 

 

 

METODOLOXÍA 
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O enfoque metodolóxico en GREGO I deberá favorecer a capacidade de auto-aprendizaxe, de traballar en equipo e aplicar os métodos 

apropiados de investigación para seguir aprendendo ao longo da vida. Os textos converteranse no punto de partida para traballar 

simultaneamente cos aspectos morfosintácticos da lingua grega, o seu léxico e a súa relación co galego e co castelán, así como os aspectos 

culturais relacionados cos textos traballados. Proporase unha secuencia de traballo axeitada e graduada por medio dunha metodoloxía 

activa, preferentemente de tipo indutivo-contextual, na que as normas se convertan en posesión permanente e en automatismo lingüístico. 

 

O enfoque irá dirixido a que o alumnado desenvolva e afiance as súas propias técnicas de traballo mediante diversas estratexias. 

 

Procurarase xerar un clima na aula co que os alumnos sintan a necesidade de participar activamente no proceso de ensinanza-aprendizaxe, 

asegurándonos de que eses intentos, mesmo se son erróneos, sirvan de estímulo para intentalo de novo. 

 

Neste senso, crearanse contextos de aprendizaxe e avaliación que comprometan o alumnado e que o leven a planificar e avaliar as súas 

realizacións, identificando os avances e as dificultades, de cara a autorregular o seu propio e singular proceso de aprender a aprender. 

Promoverase a participación do alumnado en pequenos traballos de investigación, coa orientación precisa para que poida acadar a 

capacidade de realizar un proxecto de investigación escolar de forma autónoma. 

 

Haberá que distinguir niveis de dificultade no contido e nas actividades para cubrir as diversas necesidades educativas do alumnado.  

 

Promoverase a utilización das TIC para informarse, aprender e comunicarse e para utilizar con sentido crítico, como recurso formativo, 

materiais de procedencia diversa. 

 
 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
 

 

Vanse ir utilizando, segundo o momento e tendo en conta os obxectivos e capacidades que cada un deles pode valorar, os seguintes 

instrumentos e procedementos de recollida de información: 

 

▪ Observación sistemática por parte profesor coa anotación de datos pertinente no caderno do alumno/a. 

▪ Análise da produción do alumnado: monografías, comentarios, traballos de aplicación e síntese, caderno de clase, textos escritos, 

producións orais. 

▪ Intercambios orais co alumnado: diálogo, preguntas, postas en común. 

▪ Probas específicas: obxectivas,  exposición dun tema, resolución de exercicios. 
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▪ Promoverase a participación do alumnado en pequenos traballos de investigación, coa orientación precisa para que poida acadar a 

capacidade de realizar un proxecto de investigación escolar de forma autónoma. 

▪ Haberá que distinguir niveis de dificultade no contido e nas actividades para cubrir as diversas necesidades educativas do 

alumnado. 

▪ Promoverase a utilización das TICs para informarse, aprender e comunicarse e para utilizar con sentido crítico, como recurso 

formativo, materiais de procedencia diversa. 
 
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 

Concederáselle, polo menos, o 80% da nota global ás probas escritas de cada avaliación: propóñense dúas por avaliación, sempre que a 

dinámica e grado de comprensión do grupo así o permita. 

 

Será necesario que os/as  alumnos/as acaden 5 puntos sobre 10 en cada unha das devanditas probas para ter dereito a engadir as 

porcentaxes seguintes. 

 

O traballo diario, as tarefas realizadas tanto na clase como na casa, os controis puntuais sobre apartados concretos, avisado o alumnado con 

antelación, preguntas orais… poden ser cualificadas cun 15% da nota global de cada avaliación, que se obterá da suma das anotacións favorábeis 

(ou resta, se son negativas) cun valor de 0.1 cada unha. Estes datos serán anotados no caderno do profesor . 

Dentro deste apartado tamén estarán incluídos os traballos voluntarios que serán cualificados dentro deste 15%, podendo obter ata un 10%  ( 

un punto como máximo) se está ben organizado, argumentado e explicado.  

Será valorado coma un “0 “ calquera traballo no que se observe unha copia evidente da internet ou doutro material empregado.  

Poderase pedir aos alumnos/as o seu caderno de clase en calquera momento para valorar os seus progresos, coidado na expresión ou a súa 

presentación. 

Poderá ser cualificado co 5% restante da nota global a actitude, interese, grao de participación, colaboración que presenten os alumnos/as cara 

a materia así como o respecto aos/as compañeiros/as ou ou profesor. Evidentemente subirá ou baixará de acordo co seu comportamento. Tamén 

quedará rexistrado no caderno do profesor.  

Por último, se algún alumno/a falara ou copiara nalgunha das probas (tanto nas probas escritas como nos controis puntuais de seguimento) a 

súa nota será dun  “0”. 

 

Nas probas escritas terase en conta, ademais dos contidos propios da unidade, a orde, a claridade, a limpeza, a precisión léxica e a 

corrección ortográfica e gramatical. A correcta utilización da lingua: as faltas graves de ortografía e expresión serán avaliadas 
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negativamente, podendo baixar ata 1 punto na nota final. 

A obtención da cualificación final, será a resultante da media das tres avaliacións, valorándose cas seguintes porcentaxes: 

1ª avaliación: 30%. 2ª avaliación: 30%. 3ª avaliación: 40 %. 

Cómpre destacar que como a materia de Grego 1º ten unha parte (a dos coñecementos da lingua grega e a súa tradución ás nosas linguas) 

progresiva, na avaliación final entrarán cuestións  tratadas nas avaliacións primeira e segunda.  

 
MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

 

As medidas de recuperación   serán a realización doutra  proba de recuperación escrita por cada avaliación. 

 

Ademais, as faltas de asistencia e puntualidade inxustificadas terán incidencia tamén nas cualificacións finais. Concretamente, 

penalizarase con 0,1 puntos cada falta de asistencia inxustificada e con 0,05 puntos cada falta de puntualidade inxustificada. 

 

Por último, grazas aos instrumentos de recollida de información como guías de observación, cuestionarios… debemos comprobar se o 

proceso de ensinanza-aprendizaxe foi o adecuado, e, en caso negativo, reorientar o noso proceso incorporando novos mecanismos de 

recuperación. 

 
ACTIVIDADES DE REFORZO/ RECUPERACIÓN 

 

Os alumnos coa materia de GREGO I pendente terán un seguimento particular por parte do profesor quen lles informará dos niveis 

mínimos esixidos para a superación da materia. Aínda que neste curso non temos alumnado nesta situación. 

 

Do mesmo xeito, entregaránselles unha serie de actividades relativas aos bloques de contidos de civilización, cultura, literatura e historia 

que realizarán pola súa conta. Serán revisadas e as posibles dúbidas aclaradas nunha clase de recuperación e reforzo quincenal ou, como 

máximo, mensual, que será acordada cos alumnos interesados. 

 
MATERIAIS DIDÁCTICOS  

 

Este curso empregaremos a metodoloxía proposta polo manual Athénaze, de M. Balme, G. Lawall L. Miraglia, T. F. Borri. Con todo, 

recorreremos a outra clase de materiais (gramaticais, textuais e culturais) presentados preferentemente por vía telemática que serán postos 

na Aula Virtual. 

 
PROCEDEMENTO E SISTEMÁTICA DE CONTROL, SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO GRAO DE CONSECUCIÓN DAS COMPETENCIAS BÁSICAS E 

OBXECTIVOS DA ETAPA, POR PARTE DO ALUMNADO 



164 

IES RICARDO MELLA           PROGRAMACIÓN LATÍN-GREGO-CULTURA CLÁSICA 2020-2021 
 

 

 

▪ Análise, en textos gregos moi sinxelos, e identificación dos elementos básicos da morfoloxía regular grega. 

▪ Recoñecemento das funcións sintácticas máis frecuentes e importantes. 

▪ Tradución á lingua materna, coa maior fidelidade posible, de textos breves sinxelos en grego, ben orixinais ou ben adaptados. 

▪ Recoñecemento das voces de orixe grega no léxico das nosas linguas, especialmente en palabras de uso técnico e científico con 

clara relación etimolóxica. 

▪ Localización no espazo e no tempo dos fenómenos máis relevantes da historia e da literatura de Grecia. 
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GREGO II
3
 

 

O desenvolvemento da programación do presente curso queda en parte a expensas do que poda ditaminar a autoridade educativa 

competente tendo en conta que os alumnos de Grego I do pasado curso non cursaron algo máis do último trimestre. 

 
OBXECTIVOS DA ETAPA_BAC (CURRÍCULO LOMCE) 

 
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. 

o) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables. p) 

 
3 Cf. Introdución, no apartado Latín I. 
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Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun 

mundo globalizado. 

 
OBXECTIVOS POR CURSO  

 
▪ Iniciarse na comprensión, interpretación e tradución de textos de dificultade progresiva, utilizando para este fin o coñecemento 

dos elementos morfolóxicos, sintácticos e léxicos básicos da lingua grega. 

▪ Reflexionar sobre o léxico de orixe grega presente na linguaxe cotiá e na terminoloxía científica, identificando étimos, prefixos e 

sufixos gregos que axuden a unha mellor comprensión das linguas modernas. 

▪ Ler textos gregos tanto orixinais como adaptados ou traducidos, realizando unha lectura comprensiva e crítica, distinguindo as 

características principais e o xénero literario a que pertencen. 

▪ Coñecer, na medida en que sexa posible, as máis importantes manifestacións culturais da Grecia antiga e recoñecer e valorar a 

súa contribución e continuidade ao longo da historia no mundo actual. 

▪ Utilizar de maneira crítica fontes de información variadas, obtendo delas datos relevantes para o coñecemento da lingua e a 

cultura estudada. 
 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN (RELACIONADOS COS RESPECTIVOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS BÁSICAS) E 

CONCRECIÓN DOS MÍNIMOS EXIXIBLES 

 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C_clave Mínimos esixibles 

B1.1.  Coñecer as  orixes  dos dialectos antigos e

 literarios, clasificalos ed 

localizalos nun mapa.  o 

h 

GR2B1.1.1. Delimita ámbitos de influencia dos distintos 

dialectos, situando con precisión puntos xeográficos, cidades u 

restos arqueolóxicos coñecidos pola súa relevancia histórica. 

CCL,CD,CCEC Sitúa nun mapa  as 

cidades   máis 

importantes de Grecia e 

asóciaas  cos  principais 

acontecementos históricos 
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B1.2. Comprender a relación directa entre o grego 

clásico e o moderno, e sinalar algúns  trazos  

básicos  que  permiten percibir este proceso de 

evolución. a 

p 

GR2B1.2.1. Compara termos do grego clásico e os seus 

equivalentes en grego moderno, constatando as semellanzas as 

diferenzas que existen entre uns e outros e analizando través das 

mesmas as características xerais que definen o proceso de 

evolución. 

CCL,CAA Diferenza os termos do grego 

clásico e o grego moderno 

B1.3. Recoñecer a evolución da lingua grega ata 

chegar ao momento actual nos aspectos fonéticos, 

morfosintáctico e léxico. 

GR2B1.3.1. Coñece a pronuncia da lingua grega moderna e 

utiliza algunhas palabras e expresións básicas. 

CCL Coñece expresións 

básicas do grego moderno 

B2.1. Identificar, analizar, traducir e efectuar a 

retroversión de calquera tipo de formas nominais 

e pronominais. 

GR2B2.1.1. Recoñece con seguridade e axudándose do dicionario 

calquera tipo de formas nominais e pronominais, declínaas e 

sinala o seu equivalente en galego e/ou en castelán. 

CCL Identifica morfoloxicamente 

substantivos das tres 

declinacións gregas 

B2.2. Identificar, conxugar, traducir e efectuar a 

retroversión de calquera tipo de formas verbais. 

GR2B2.2.1. Recoñece con seguridade e axudándose do dicionario 

calquera tipo de formas verbais, conxúgaas e sinala o seu 

equivalente en galego e/ou en castelán. 

CCL Identifica morfoloxicamente 

verbos en voz activa e pasiva 

B2.3. Coñecer as categorías gramaticais. GR2B2.2.1. Nomea e describe as categorías gramaticais, 

sinalando as características que as distinguen. 

CCL Coñece as categorías 

gramaticais 

B2.4. Coñecer, identificar e distinguir os 
formantes das palabras. 

GR2B2.4.1. Identifica e distingue en palabras propostas os seus 

formantes, sinalando e diferenciando lexemas e afixos, e procura 

exemplos doutros termos nos que estean presentes. 

CCL Separa e identifica 

morfoloxicamente os 

compoñentes das palabras 
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B2.5. Realizar a análise morfolóxica das palabras 

dun texto grego. 

GR2B2.5.1. Sabe determinar a forma, a clase e a categoría 

gramatical das palabras dun texto, detectando correctamente coa 

axuda do dicionario os morfemas que conteñen información 

gramatical. 

CCL Identifica  os  principais 

morfemas gramaticais 

da lingua grega 

B3.1. Recoñecer os valores dos casos e os usos 

sintácticos do sistema pronominal.  d 

GR2B3.1.1. Recoñece os valores dos casos gregos e os usos os 

pronomes en frases e textos propostos. 

CCL Identifica as funcións 

sintácticas asociadas a cada 

caso grego e os principais usos 

dos pronomes 

B3.2. Recoñecer os usos das preposicións e dos 

complementos circunstanciais. 

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

complementos circunstanciais. 

CCL Recoñece os sintagmas 

preposicionais 

B3.3. Coñecer e identificar os usos modais propios 

da lingua grega. 

GR2B3.3.1. Coñece, identifica e traduce correctamente os usos 

modais propios da lingua grega. 

CCL Traduce  con  corrección os 

modo gregos 

B3.4. Recoñecer e clasificar as oracións e as 

construcións sintácticas. 

GR2B3.4.1. Recoñece e clasifica oracións e construcións 

sintácticas. 

CCL Diferenza as oracións de 

relativo, infinitivo e participio 

B3.5. Recoñecer os nexos subordinantes e os tipos 

de oracións subordinadas. 

GR2B3.5.1. Recoñece, clasifica, analiza e traduce 

correctamente os nexos subordinantes. 

CCL Traduce correctamente os 

nexos de subordinación coa 

axuda do dicionario 

B3.6. Coñecer as funcións das formas non 

persoais do verbo. 

GR2B3.6.1. Identifica formas non persoais do verbo en frases e 

textos, tradúceas correctamente e explica as súas 

funcións. 

GR2B3.6.2. Coñece, analiza e traduce correctamente as 

construcións de participio, relacionándoas con construcións 

análogas noutras linguas que coñeza. 

CCL Recoñece morfoloxicamente as 

formas nominais do verbo 
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B3.7. Relacionar e aplicar coñecementos sobre

 elementos e construcións 

sintácticas da lingua grega en interpretación e 

tradución de textos de textos clásicos. 

GR2B3.7.1. Recoñece, distingue e clasifica os tipos de racións 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. 

CCL Asocia as construcións 

sintácticas gregas coas 

construcións sintácticas da 

lingua propia 

B4.1. Coñecer as características dos xéneros 

literarios gregos, os seus autores e obras máis 

representativas, e as súas influencias na literatura 

posterior. 

GR2B4.1.1. Describe as características esenciais dos xéneros 

literarios gregos, e identifica e sinala a súa 

presenza nos textos propostos. 

CCL,CCEC Diferenza os xéneros da 

literatura grega e os autores 

principais 

B4.2.  Analizar,  interpretar  e  situar  no tempo

 textos mediante  lectura 

comprensiva, distinguindo o xénero 

literario  ao  que  pertencen,  as  súas 

características esenciais e a súa estrutura, se  a  

extensión  da  pasaxe  elixida  o permite. 

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. 

CMCCT, 

CCEC, CCL 

Sitúa os autores da literatura 

grega na época histórica que 

lles corresponde 

B4.3. Coñecer os fitos esenciais da literatura grega 

como base da literatura e da cultura europea e 

occidental. 

GR2B4.3.1. Explora a conservación dos xéneros e os temas 

literarios da tradición grega mediante exemplos da literatura 

contemporánea, e analiza o uso que se fixo deles. 

CCL,CCEC Identifica a presenza das 

características dos xéneros 

literarios gregos nos xéneros 

literarios da lingua propia 

B4.4. Establecer relacións e paralelismos entre a 

literatura clásica e a posterior. 

GR2B4.4.1. Pode establecer relacións e paralelismos entre a 

literatura grega e a posterior. 

CCEC Recoñece a presenza da 

literatura clásica na literatura 

posterior 
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B4.5. Coñecer os autores fundamentais da 

literatura coas súas obras principais. 

GR2B4.5.1. Nomea autores representativos da literatura grega, 

encádraos no seu contexto cultural e cita e explica as súas obras 

máis coñecidas 

CD,CCEC Relaciona os principais xéneros 

da literatura grega cos autores e 

as obras máis representativas 

B5.1. Coñecer, identificar e relacionar os 

elementos morfolóxicos da lingua gregas en 

interpretación e tradución de textos  gregos. 

GR2B5.1.1. Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e 

sintáctica de textos gregos para efectuar correctamente a súa 

tradución. 

CCL Traduce un texto con 

subordinadas completivas e 

de participio concertado 

B5.2. Utilizar o dicionario e procurar o termo máis 

apropiado na lingua propia para a tradución do 

texto. m 

e 

GR2B5.2.1. Utiliza con seguridade e autonomía o dicionario ara 

a tradución de textos, e identifica en cada caso o termo máis 

apropiado na lingua propia en función do contexto e do estilo 

empregado polo/a autor/a. 

CCL,CD Localiza no dicionario os 

termos dos textos gregos que 

traduce e identifica o 

significado máis axustado á 

tradución 

B5.3. Realizar a tradución, a interpretación e o 

comentario lingüístico, literario e histórico de 

textos de grego clásico. 

GR2B5.3.1. Aplica os coñecementos adquiridos para realizar 

comentario lingüístico, literario e histórico de textos. 

CCL,CCEC Realiza un comentario 

lingüístico e literario do texto 

que traduce 

B5.4. Coñecer o contexto social, cultural e 

histórico dos textos traducidos. 

GR2B5.4.1. Identifica o contexto social, cultural e histórico dos 

textos propostos, partindo de referencias tomadas dos propios 

textos e asociándoas con coñecementos adquiridos previamente. 

CSC,CCEC Realiza un comentario social, 

cultural e histórico do texto que 

traduce 

B5.5. Identificar as características formais dos 

textos. 

GR2B5.5.1. Recoñece e explica a partir de elementos formais o 

xénero e o propósito do texto. 

CCL Comprende o sentido do texto 

traducido e pode identificar o 

xénero ao que pertence 
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B6.1.  Recoñecer  os  helenismos  máis frecuentes 

do vocabulario común e do léxico  especializado, e  

remontalos aos étimos gregos orixinais. 

GR2B6.1.1. Identifica os helenismos máis frecuentes do 

vocabulario común e do léxico especializado, e explica o seu 

significado a partir dos étimos gregos orixinais. 

CCL Sinala   e   define  dous 

derivados actuais 

pertencentes ao vocabulario 

común 

B6.2. Identificar a etimoloxía e coñecer o 

significado das palabras de orixe grega d 

GR2B6.2.1. Deduce e explica o significado de palabras a propia 

lingua ou de outras, obxecto de estudo, a 

CCL Recoñece  o  significado 

doutros derivados 

da lingua propia ou de outras, obxecto de estudo 

de léxico común e especializado. 

partir dos étimos gregos dos que proceden.  actuais a partir do étimo grego 

do que procede 

B6.3.  Coñecer,  identificar  e  traducir  o léxico 

grego. 

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. 

CCL Recoñece  o  significado dun 

étimo grego a partir de termos 

da lingua propio 

B6.4.  Relacionar  palabras  da  mesma familia 

etimolóxica ou semántica. 

GR2B6.4.1. Comprende e explica a relación entre termos 

pertencentes á mesma familia etimolóxica ou semántica. 

CCL Recoñece  o  significado dun 

étimo grego a partir de termos 

da lingua propio 

B6.5. Recoñecer a etimoloxía e evolución das 

palabras da propia lingua. 

GR2B6.5.1. Recoñece e distingue cultismos, termos patrimoniais 

e neoloxismos a partir do étimo grego, e explica as evolucións que 

se producen nun caso e en outro. 

CCL Recoñece o significado dun 

étimo grego a partir de termos 

da lingua propio, tanto culto, 

como patrimonial como 

neoloxismo 
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B6.6. Recoñecer e identificar os 

elementos léxicos e os procedementos dea 

formación do léxico grego, a derivación e a 

composición, para entender mellor os 

procedementos de formación de palabras 

nas linguas actuais. 

GR2B6.6.1. Descompón palabras tomadas tanto do grego antigo 

como da lingua propia nos seus formantes, e explica 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. 

CCL Diferenza os lexemas e os      

morfemas      de 

formación máis importantes da 

lingua grega 

B1.1.  Coñecer as  orixes  dos dialectos antigos e

 literarios, clasificalos e 

localizalos nun mapa.  o 

h 

GR2B1.1.1. Delimita ámbitos de influencia dos distintos 

dialectos, situando con precisión puntos xeográficos, cidades u 

restos arqueolóxicos coñecidos pola súa relevancia histórica. 

CCL,CD,CCEC Sitúa  os  dialectos  da lingua 

grega na súa zona xeográfica 

correspondente 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE ASOCIADAS A CADA BLOQUE DE CONTIDO 

 

Bloque Obxectivos Contidos Actividades de aprendizaxe Temporalización 

Bloque 1. Lingua 

grega 

e,f,h B1.1. Dialectos antigos, dialectos 

literarios e koiné. 

Realiza un esquema cos principais dialectos 

gregos e indica en que zonas de Grecia foron 

usados 

2 sesións 

Bloque 1. Lingua 

grega 

d,f B1.2 Do grego clásico ao grego moderno. Indica os principais cambios na pronuncia do 

grego antigo e o grego moderno 

2 sesións 

Bloque 1. Lingua 

grega 

d,f B1.2 Do grego clásico ao grego moderno. Le as expresións coloquiais en grego moderno e 

indica os cambios na 

pronuncia repecto do grego antigo 

2 sesións 

Bloque 2. Morfoloxía d,e,f B2.1. Revisión da flexión nominal e 

pronominal: formas  menos usuais e 

irregulares. 

Analiza  morfoloxicamente  e  pon  en relación 

coas formas que máis coñecidas 

2 sesións 
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Bloque 2. Morfoloxía d,e,f B2.2 Revisión da flexión verbal: 

conxugación  atemática.  Modos verbais. 

Analiza morfoloxicamente e traduce as 

seguintes formas verbais 

2 sesións 

Bloque 2. Morfoloxía d,e,f B2.3. Análise morfolóxica. Identifica e analiza os substantivos das 3 

declinacións 
 
Analiza e traduce os sintagmas nominais e 

cámbiaos de número 
 
Pasa de aoristo a imperfecto os verbos do texto 

2 sesións 

Bloque 2. Morfoloxía d,e,f B2.3. Análise morfolóxica. Analiza e separa en elementos 

morfolóxicos as formas verbais da voz activa, 

media e pasiva. 

2 sesións 

Bloque 2. Morfoloxía d,e,f B2.3. Análise morfolóxica. Identifica e analiza os adxectivos da 3ª 

declinación 

2 sesións 

Bloque 3. Sintaxe d,e,f B3.1. Estudo pormenorizado sintaxe 

nominal e pronominal. 

da Analiza e traduce os sintagmas nominais e 

pronominais 

2 sesións 

Bloque 3. Sintaxe  B3.1. Estudo pormenorizado sintaxe 

nominal e pronominal. 

da Analiza morfoloxicamente e traduce as formas 

nominais e pronominais en acusativo 

2 sesións 

Bloque 3. Sintaxe d,e,f B3.2. Usos modais. Traduce as formas verbais en subxuntivo e 

optativo 

2 sesións 

Bloque 3. Sintaxe d,e,f B3.3. Tipos de oracións 

construcións sintácticas. 

e Analiza e traduce as frases 2 sesións 
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Bloque 3. Sintaxe d,e,f B3.4. Oración composta. Formas de 

subordinación. 

Traduce as oracións de relativo 
 
Traduce as oracións de infinitivo concertado e 

non concertado 

2 sesións 

Bloque 3. Sintaxe d,e,f B3.4. Oración composta. Formas de 

subordinación. 

Traduce as oracións completivas e indica a 

función sintáctica que teñen. 

2 sesións 

Bloque 3. Sintaxe d,e,f,i B3.5.Análise,tradución e 

interpretación de textos. 

Traduce textos de Xenofonte con axuda do 

dicionario e interpreta o sentido do texto 

traducido 

2 sesións 

Bloque 4. Literatura d,e,h,i,n B4.1. Xéneros literarios: épica, 

historiografía, drama (traxedia e 

comedia), lírica, oratoria e fábula. 

Realiza un esquema coas características dos 

xéneros literarios máis importantes da literatura 

grega 

2 sesións 

Bloque 4. Literatura d,e,h,i,n B4.1. Xéneros literarios: épica, 

historiografía, drama (traxedia e 

comedia), lírica, oratoria e fábula. 

Indica os principias autores e  obras dos 

xéneros literarios explicados na clase 

2 sesións 

Bloque 4. Literatura d,e,h,i,n B4.1. Xéneros literarios: épica, 

historiografía, drama (traxedia e 

comedia), lírica, oratoria e fábula. 

Busca as características que definen os xéneros 

literarios da literatura grega nos seguintes textos 

actuais 

2 sesións 

Bloque 4. Literatura d,e,h,i,n B4.1. Xéneros literarios: épica, 

historiografía, drama (traxedia e 

comedia), lírica, oratoria e fábula. 

Indica a que xénero pertencen os textos que se 

propoñen e por que razón 

2 sesións 

Bloque 4. Literatura d,e,h,i,n B4.1. Xéneros literarios: épica, 

historiografía, drama (traxedia e 

comedia), lírica, oratoria e fábula. 

Le e comenta os seguintes textos 2 sesións 
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Bloque 5. Textos d,e,f,n B5.1. Tradución e interpretación 

de textos gregos. 

Analiza morfosintacticamente e traduce usando 

o dicionario o texto de Xenofonte 
 
Explica o sentido do texto traducido 

2 sesións 

Bloque 5. Textos d,e,g B5.2. Uso do dicionario. Identifica a terminoloxía e as siglas empregadas 

nos artigos do dicionario grego 
 

Recoñece o enunciado dos verbos latinos e 

indica o procedemento para a súa localización 

nos dicionarios latinos. 
 
Recoñece o enunciado dos substantivos e 

adxectivos e o indica o procedemento para a súa 

localización no dicionario grego 

2 sesións 

Bloque 5. Textos d,e,f B5.3. Comentario e análise filolóxica de 

textos de grego clásico orixinais, 

preferiblemente en prosa. 

Analiza a sintaxe e o léxico do texto de Platón 2 sesións 

Bloque 5. Textos a,d,e,h,n B5.4. Coñecemento do contexto social, 

cultural e histórico dos textos traducidos. 

Analiza o contexto cultural e sitúa na época 

histórica o texto de Platón traducido 

2 sesións 

Bloque 5. Textos d,n B5.5.Identificación das características 

formais dos textos. 

Identifica os elementos que caracterizan o 

xénero ao que pertence o texto 

2 sesións 
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Bloque 6. Léxico d,e,f B6.1. Helenismos máis frecuentes do 

léxico especializado e común. 

Comenta a formación dos verbos con preverbio 

do texto. Di helenismos que conteñan eses 

preverbios 

2 sesións 

Bloque 6. Léxico d,e,f B6.1. Helenismos máis frecuentes do 

léxico especializado e común. 

Indica dous derivados actuais e defíneos 2 sesións 

Bloque 6. Léxico d,e,f,n B6.2. Ampliación de vocabulario básico 

grego: linguaxe literaria e filosófica. 

Define e relaciona con palabras do texto 2 sesións 

Bloque 6. Léxico d,e,f,n B6.2. Ampliación de vocabulario básico 

grego: linguaxe literaria e filosófica. 

Define e relaciona con palabras do texto 2 sesións 

Bloque 6. Léxico d,e,f B6.3.   Etimoloxía   e   orixe  das palabras 

da propia lingua. 

Define e relaciona con palabras do texto 2 sesións 
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INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

 
 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

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

 

 

 

· Observación sistemática por parte do profesor  

· Análise da produción do alumnado  

· Intercambios orais co alumnado 

· Probas escritas 

GR2B1.2.1. Compara termos do grego clásico e os seus equivalentes en grego  Observación sistemática por parte do profesor 

moderno, constatando as semellanzas e as diferenzas que existen entre uns e  Análise da produción do alumnado 

outros e analizando a través das mesmas as características xerais que definen o  Intercambios orais co alumnado 

proceso de evolución.  Probas escritas 

GR2B1.3.1. Coñece a pronuncia da lingua grega moderna e utiliza algunhas palabras  Observación sistemática por parte do profesor 

e expresións básicas.  Análise da produción do alumnado 

 Intercambios orais co alumnado 

 Probas escritas 

GR2B2.1.1. Recoñece con seguridade e axudándose do dicionario calquera tipo de  Observación sistemática por parte do profesor 

formas nominais e pronominais, declínaas e sinala o seu equivalente en galego e/ou  Análise da produción do alumnado 

en castelán.  Intercambios orais co alumnado 

 Probas escritas 

GR2B2.2.1. Recoñece con seguridade e axudándose do dicionario calquera tipo de  Observación sistemática por parte do profesor 

formas verbais, conxúgaas e sinala o seu equivalente en galego e/ou en castelán.  Análise da produción do alumnado 

 Intercambios orais co alumnado 

 Probas escritas 

GR2B2.2.1. Nomea e describe as categorías gramaticais, sinalando as 

características que as distinguen. 

 

 Intercambios orais co alumnado .Probas escritas 

 

GR2B2.4.1. Identifica e  distingue en palabras propostas os seus formantes, 

 

 

 

 

 Probas escritas 
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GR2B2.5.1. Sabe determinar a forma, a clase e a categoría gramatical das palabras  Observación sistemática por parte do profesor 

dun texto, detectando correctamente coa axuda do dicionario os morfemas que  Análise da produción do alumnado 

conteñen información gramatical.  Intercambios orais co alumnado 

 Probas escritas 

 Traballos de investigación 

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

 Observación sistemática por parte do profesor 

 

 
Análise da produción do alumnado 

Intercambios orais co alumnado  

 Probas escritas 

  GR2B3.2.1. Recoñece os valores das preposicións e identifica os complementos  Intercambios orais co alumnado 

circunstanciais.  Probas escritas 

GR2B3.3.1. Coñece, identifica e traduce correctamente os usos modais propios da  Intercambios orais co alumnado 

lingua grega.  Probas escritas 

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

GR2B3.5.1. Recoñece, clasifica, analiza e traduce correctamente os nexos  Intercambios orais co alumnado 

subordinantes.  Probas escritas 

 Traballos de investigación 

GR2B3.6.1. Identifica formas non persoais do verbo en frases e textos, tradúceas   Intercambios orais co alumnado 

correctamente e explica as súas funcións. GR2B3.6.2. Coñece, analiza e traduce  Probas escritas 

correctamente as construcións de participio, relacionándoas con construcións  Traballos de investigación 

análogas noutras linguas que coñeza. 

sinalando e diferenciando lexemas e afixos, e procura exemplos doutros termos.  Traballos de investigación 
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GR2B3.7.1. Recoñece, distingue e clasifica os tipos de oracións e as construcións   Observación sistemática por parte do profesor 

sintácticas gregas, relacionándoas con construcións análogas noutras linguas que  Análise da produción do alumnado 

coñeza. 
GR2B3.7.2. Identifica  na análise de  frases e  textos de dificultade graduada elementos 

sintácticos propios da lingua grega, relacionándoos para traducilos cos 

 

 

Intercambios orais co alumnado Probas escritas 

seus equivalentes en galego e castelán. 

GR2B4.1.1. Describe as características esenciais dos xéneros literarios gregos, e   Observación sistemática por parte do profesor 

identifica e sinala a súa presenza nos textos propostos.  Análise da produción do alumnado 

 Intercambios orais co alumnado 

 Probas escritas 

GR2B4.2.1. Realiza eixes cronolóxicos e sitúa neles autores, obras e outros aspectos   Observación sistemática por parte do profesor 

relacionados coa literatura grega.  Análise da produción do alumnado 

GR2B4.2.2. Distingue  o  xénero  literario  ao que pertence un  texto, as  súas 

características e a súa estrutura. 
 

 

Intercambios orais co alumnado Probas escritas 

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. 

 

Probas escritas 

Traballo de investigación 

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

 

Probas escritas 

Traballo de investigación 

GR2B4.5.1. Nomea autores representativos da literatura grega, encádraos no seu  Observación sistemática por parte do profesor 

contexto cultural e cita e explica as súas obras máis coñecidas.  Análise da produción do alumnado 

 Intercambios orais co alumnado 

 Probas escritas 

GR2B5.1.1. Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e sintáctica de textos  Probas escritas 

gregos para efectuar correctamente a súa tradución.  Traballo de investigación 
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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. 

 

 

Probas escritas 

Traballo de investigación 

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

literario e histórico de textos. 

 

 

Probas escritas 

Traballo de investigación 

GR2B5.4.1. Identifica o contexto social, cultural e histórico dos textos propostos,   Observación sistemática por parte do profesor 

partindo  de  referencias  tomadas  dos  propios  textos  e  asociándoas  con  Análise da produción do alumnado 

coñecementos adquiridos previamente.  Intercambios orais co alumnado 

 Probas escritas 

GR2B5.5.1. Recoñece e explica a partir de elementos formais o xénero e o propósito  Observación sistemática por parte do profesor 

do texto.  Análise da produción do alumnado 

 Intercambios orais co alumnado 

 Probas escritas 

GR2B6.1.1. Identifica os helenismos máis frecuentes do vocabulario común e do  Observación sistemática por parte do profesor 

léxico especializado, e explica o seu significado a partir dos étimos gregos orixinais.   Análise da produción do alumnado 

 Intercambios orais co alumnado 

 Probas escritas 

GR2B6.2.1. Deduce e explica o significado de palabras da propia lingua ou de outras,  Observación sistemática por parte do profesor 

obxecto de estudo, a partir dos étimos gregos dos que proceden.  Análise da produción do alumnado 

 Intercambios orais co alumnado 

 Probas escritas 

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. 

 

 
Probas escritas 

Traballos de investigación 
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GR2B6.4.1. Comprende e explica a relación entre termos pertencentes á mesma  Observación sistemática por parte do profesor 

familia etimolóxica ou semántica.  Análise da produción do alumnado 

 Intercambios orais co alumnado 

 Probas escritas 

GR2B6.5.1. Recoñece e distingue cultismos, termos patrimoniais e neoloxismos a  Probas escritas 

partir do étimo grego, e explica as evolucións que se producen nun caso e en outro.   Traballos de investigación 

GR2B6.6.1. Descompón palabras tomadas tanto do grego antigo como da lingua  Probas escritas 

propia nos seus formantes, e explica o seu significado.  Traballos de investigación 

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. 

 
 

METODOLOXÍA 
 

 

O enfoque metodolóxico deberá favorecer a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo, traballar en equipo e aplicar os métodos 

apropiados de investigación para seguir aprendendo ao longo da súa vida. Os textos converteranse no punto de partida para traballar 

simultaneamente os aspectos morfosintácticos da lingua grega, o seu léxico e a súa relación co galego e co castelán, así como os aspectos 

culturais relacionados cos textos traballados. 

 

Proporase unha secuencia de traballo axeitada e graduada por medio dunha metodoloxía activa, preferentemente de tipo indutivo-

contextual, en que as normas se convertan en posesión permanente e en automatismo lingüístico. 

 

O enfoque irá dirixido a que o alumnado desenvolva e afiance as súas propias técnicas de traballo, mediante unha estratexia de 

descubrimento. 

 

Procurarase xerar un clima na aula en que os alumnos sintan a necesidade de participar activamente no proceso de ensino e aprendizaxe, 

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

as súas realizacións, identificando os avances e as dificultades, de cara a autorregular o seu propio e singular proceso de aprender 

a aprender. 

 

Promoverase a participación dos estudantes en pequenos traballos de investigación. Deberán ser orientados/as para que poidan 

acadar a capacidade de realizar un proxecto de investigación escolar de forma autónoma.  

 

Haberá que distinguir niveis de dificultade no contido e nas actividades para cubrir as diversas necesidades educativas do 

alumnado. 

 

Promoverase a utilización das TIC para informarse, aprender e comunicarse, e para utilizar con sentido crítico, como recurso 

formativo, materiais de procedencia diversa. 
 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 

 

▪ Identificar e analizar , en textos orixinais gregos, os elementos morfosintácticos imprescindibles para a súa interpretación. 

▪ Traducir e comentar textos gregos coa axuda do dicionario, comprendendo o seu sentido xeral. 

▪ Identificar en  termos  gregos que sexan orixe de helenismos modernos. 

▪ Elaborar traballos sinxelos sobre aspectos integrados nos contidos do curso manexando fontes de diversa índole, insistindo 

no interese do mundo clásico para a mellor comprensión do presente. 

▪ Identificar e comentar elementos literarios esenciais de textos traducidos correspondentes aos diversos xéneros e recoñecer 

as súas estruturas básicas distintivas. 

▪ Ler as obras programadas no apartado de lecturas:  

 

o Homero: Ilíada (cantos 1,6,16,22). 

o Fragmentos de Safo, Alceo e Arquíloco. 

o Sófocles: Edipo Rey.    

o Aristófanes: As Nubes 
 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

Concederáselle, polo menos, o 80% da nota global ás probas escritas de cada avaliación: propóñense dúas por avaliación, sempre 

que a dinámica e grado de comprensión do grupo así o permita. 
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Será necesario que os/as alumnos/as acaden 5 puntos sobre 10 en cada unha das devanditas probas para ter dereito a engadir as 

porcentaxes seguintes. 

 

Non se considerarán como aptas aquelas traducións que no coincidan coa análise morfolóxica e sintáctica e viceversa. 

 

Poderá ser cualificado cun 10% da nota global controis que terán que desenvolver na clase e entregar ao profesor para a súa 

puntuación. 

 

Estes controis poden ser textos gregos (de Xenofonte ou de Platón) para realizar a súa análise morfolóxica, sintáctica e tradución, 

ou oracións sobre apartados concretos da morfoloxía e sintaxe grega,  ou ben sobre a literatura grega e autores que se estean 

estudando; helenismos co seu significado correcto e os derivados dos mesmos nas nosas linguas e exemplos en ; ou exposicións 

de cuestións sobre os libros de lectura obrigatoria. 

 

O traballo diario, as tarefas realizadas tanto na clase como na casa, preguntas orais,  poderán ser cualificadas cun 10% da nota 

global de cada avaliación, que se obterá da suma das anotacións favorábeis (ou resta, se son negativas) cun valor de 0.1 cada 

unha. Tamén se incluirán neste apartado o comportamento e actitude do alumnado cara a material. Estes datos serán anotados no 

caderno do profesor . 

 

Poderase pedir aos alumnos/as o seu caderno de clase en calquera momento para valorar os seus progresos, coidado na expresión 

ou a súa presentación. 

 

Por último, se algún alumno/a falara ou copiara nalgunha das probas (tanto nas probas escritas como nos controis puntuais de 

seguimento) a súa nota será dun  “0”. 

 

Nas probas escritas terase en conta, ademais dos contidos propios da unidade, a orde, a claridade, a limpeza, a precisión léxica e 

a corrección ortográfica e gramatical. A correcta utilización da lingua: as faltas graves de ortografía e expresión serán avaliadas 

negativamente, podendo baixar ata 1 punto na nota final. 

 

A obtención da cualificación final, será a resultante da media das tres avaliacións, valorándose cas seguintes porcentaxes: 

1ª avaliación: 30%, 2ª avaliación: 30%, 3ª avaliación: 40 %. 

 

Cómpre destacar que como a materia de Grego II ten unha parte (a dos coñecementos da lingua grega e a súa tradución ás nosas 

linguas) progresiva, na avaliación final entrarán cuestións  tratadas nas avaliacións primeira e segunda.  
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Haberá probas escritas de recuperación para os alumnos e alumnas que non acaden un 5 sobre 10 na avaliación ordinaria, 

intentando, deste xeito , facilitarlles a mellora nos seus resultados. 

  

As medidas de recuperación   serán a realización doutra  proba escrita de recuperación por cada avaliación, pudendo ser a mesma 

que a primeira proba da 2ª e 3ª avaliacións. 

 

Ademais, as faltas de asistencia e puntualidade inxustificadas terán incidencia tamén nas cualificacións finais. Concretamente, 

penalizarase con 0,1 puntos cada falta de asistencia inxustificada e con 0,05 puntos cada falta de puntualidade inxustificada. 

 

Por último, grazas aos instrumentos de recollida de información como guías de observación, cuestionarios… debemos comprobar 

se o proceso de ensinanza-aprendizaxe foi o adecuado, e, en caso negativo, reorientar o noso proceso incorporando novos 

mecanismos de recuperación. 

 

Para o caso de confinamento por COVID-19, recorrerase, dentro do posible, a procedementos de avaliación relacionados coas 

actividades que os alumnos podan desenvolver a través de medios dixitais no tempo que dure o confinamento. 
 
 

PROGRAMA DE REFORZO PARA A RECUPERACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES DE CURSOS ANTERIORES 

 

Os alumnos que teñan que recuperar a materia de GREGO II terán un seguimento particular por parte do profesor quen lles 

informará dos niveis mínimos esixidos para a superación da materia. 

 

Entregaránselles unha serie de actividades de reforzo relativas aos bloques de contidos de lingua, léxico, literatura e textos que 

realizarán pola súa conta. Serán revisadas e as posibles dúbidas aclaradas nunha clase de recuperación e reforzo quincenal ou, 

como máximo, mensual, que será acordada cos alumnos interesados. 

 

As medidas de recuperación poden ser entre outras a elaboración de resumos das ideas principais de cada unidade ou unha proba 

de recuperación (escrita) por cada avaliación que demostren o grao de adquisición dos obxectivos establecidos. 

 

Os alumnos coa materia pendente terán a posibilidade de superar a totalidade da materia presentándose a unha proba en febreiro 

e outra en maio. 

 
MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 
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Non empregamos libro de texto senón material creado polo profesor, xa que as probas da ABAU guíanos sobre os autores a 

traducir, as lecturas obrigatorias e helenismos.  

 

O alumnado debe dispor dun dicionario de grego- castelán ou grego- galego, sempre que sexa posible facilitado polo 

Departamento. 

 

Os libros de lectura propostos pola Comisión de Coordinación son: Ilíada (cantos 1,6, 16, 22), de Homero; fragmentos dos líricos 

arcaicos (Safo, Alceo, Arquíloco); Edipo Rey, de Sófocles e As Nubes de Aristófanes. 

 

Os temas de Literatura elaborados polo Departamento se entregarán aos alumnos fotocopiados. Para as explicacións pertinentes 

recorreremos aos medios dixitais, mediante proxección de imaxes que acompañen os temas relacionados co mundo grego antigo. 

 

Traballaremos, así mesmo, cos helenismos españoles e galegos de uso máis frecuente segundo vaian aparecendo nos textos. 

 

 
PROCEDEMENTOS PARA ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS NOS CONTIDOS PROGRESIVOS 

 

▪ Análise, en textos gregos  sinxelos, e identificación dos elementos básicos da morfoloxía regular grega. 

▪ Recoñecemento das funcións sintácticas máis abundantes e importantes. 

▪ Tradución á lingua materna, coa maior fidelidade posible, de textos breves sinxelos en grego antigo, ben orixinais ou ben 

adaptados. 

▪ Recoñecemento das voces de orixe grega no léxico das nosas linguas, especialmente en palabras de uso técnico e científico 

con clara relación etimolóxica. 

▪ Localización no espazo e no tempo dos fenómenos máis relevantes da historia e da literatura de Grecia. 

▪ Identificación e análise de textos especialmente de Xenofonte e algún discurso de Platón. 

▪ Coñecemento das lecturas obrigatorias: Ilíada, Edipo Rey, Líricos arcaicos, As Nubes. 
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DIRECTRICES E INSTRUMENTOS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN INICIAL (COMÚNS ÁS MATERIAS) 

 

Diagnosticar as habilidades, actitudes, dificultades e coñecementos do alumnado respecto aos novos contidos que se van tratar. 

Para efectuala correctamente as fontes son variadas: documentación do centro, informes dos profesores, resultados de avaliacións 

anteriores, cuestionarios….. 

 

O proceso de avaliación inicial esixe que se atenda máis aos posibles recursos e capacidades do alumnado que ás posibles 

deficiencias que presenten, aínda que sen esquecer estas. Parece ser máis produtivo analizar as expectativas e intereses, as 

potencialidades que ten o alumnado co fin de proporcionarlles unha educación adaptada a eles que simplemente "constatar o 

baixo nivel que posúen". Desde este suposto o primeiro que convén explorar e coñecer son as actitudes do alumnado fronte á 

materia, e en xeral aos grandes temas que poden tratarse desde un punto de vista interdisciplinar. O coñecemento destas actitudes 

proporcionará datos valiosos para organizar unhas actividades que fomenten a "motivación por aprender". 

 

En segundo lugar, interesa coñecer as capacidades do alumnado en relación aos procedementos. Interesará coñecer o 

desenvolvemento de capacidades xerais (lectura, escritura, identificación, análise…) xa que teñen unha influencia na súa 

capacidade de progresar na materia. Ademais, debe tratar de coñecerse o grado de dominio dos procedementos básicos da materia 

que caben ser considerados como requisitos previos na área; isto permitirá   iniciar  algúns medidas  de   reforzo en   caso  

necesario. 

 

Ademais, convén indagar os grados de dominio en relación aos conceptos que son necesarios para o progreso na materia Neste 

caso interesa observar non só a adquisición ou non de determinados conceptos relacionados coas nosas materias, senón os 

procesos seguidos polo alumnado que lle levaron a concepcións erróneas. As capacidades que poderían explorarse neste caso 

poden ser: identificación, selección, interrelación, definición e aplicación á resolución de problemas. 

 

Os instrumentos para recoller a información relevante para a avaliación inicial non ten que basearse necesariamente en probas 

escritas. Este tipo de probas pode ser adecuada para determinados procedementos e algúns contidos conceptuais, pero non con 

carácter xeral; entre as súas vantaxes destaca que se dispón dun material escrito, individualizado e sempre revisable.  

 

Como complemento á proba escrita traballaremos en grupos de debate, en técnicas en pequeno grupo, etc, o que nos indicará as 

tendencias xerais do grupo de alumnas e alumnos. A observación dos alumnado e a súa anotación nun rexistro daranos 

información individualizada. Outro instrumento que pode utilizarse é a entrevista, que pode realizarse de modo formal ou 

informal, ou simplemente mediante preguntas en clase. 

 

Intentaremos detectar pronto problemas e dificultades de aprendizaxe nalgunhas alumnas e alumnos. Unha parte importante da 
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información pode obterse da auto-avaliación de alumnos e alumnas ou mediante actividades ou exercicios que impliquen un alto 

grado de valoración por parte do alumnado. 

 

 

ACCIÓNS DE EDUCACIÓN EN VALORES E DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA (COMÚNS ÁS 

MATERIAS) 

 

Traballarase na prevención da violencia de xénero, da violencia contra as persoas con discapacidade, da violencia terrorista e de 

calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia, incluído o estudo do Holocausto xudeu como feito histórico. 

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. 

 

Comprensión lectora, expresión oral e escrita e comunicación audiovisual 

 

Este elemento transversal inscríbese nun marco de actitudes e valores que o individuo pon en funcionamento: o respecto ás 

normas de convivencia; o exercicio activo da cidadanía; o desenvolvemento dun espírito crítico; o respecto aos dereitos humanos 

e o pluralismo; a concepción do diálogo como ferramenta primordial para a convivencia, a resolución de conflitos e o 

desenvolvemento das capacidades afectivas en todos os ámbitos; unha actitude de curiosidade, interese e creatividade cara á 

aprendizaxe e o recoñecemento das destrezas inherentes a esta competencia (lectura, conversación, escritura, etcétera) como 

fontes de pracer relacionada co goce persoal e cuxa promoción e práctica son tarefas esenciais no reforzo da motivación cara á 

aprendizaxe. 

Para o adecuado desenvolvemento desta competencia débese atender aos cinco compoñentes que a constitúen e ás dimensións 

nas que se concretan: 

• O compoñente lingüístico comprende diversas dimensións: a léxica, a gramatical, a semántica, a fonolóxica, a ortográfica 

e a ortoépica, entendida esta como a articulación correcta do son a partir da representación gráfica da lingua. 
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O compoñente pragmático-discursivo contempla tres dimensións: a sociolingüística (vinculada coa adecuada produción e 

recepción de mensaxes en diferentes contextos sociais); a pragmática (que inclúe as microfunciones comunicativas e os 

esquemas de interacción); e a discursiva (que inclúe as macrofuncións textuais e as cuestións relacionadas cos xéneros 

discursivos). 

• O compoñente socio-cultural inclúe dúas dimensións: a que se refire ao coñecemento do mundo e a dimensión intercultural. 

• O compoñente estratéxico permite ao individuo superar as dificultades e resolver os problemas que xorden no acto 

comunicativo. Inclúe tanto destrezas e estratexias comunicativas para a lectura, a escritura, a fala, escóitaa e a conversación, 

como destrezas vinculadas co tratamento da información, a lectura multimodal e a produción de textos electrónicos en 

diferentes formatos; así mesmo, tamén forman parte deste compoñente as estratexias xerais de carácter cognitivo, 

metacognitivo e socioafectivas que o individuo utiliza para comunicarse eficazmente. Este elemento transversal inclúe un 

compoñente persoal que intervén na interacción comunicativa en tres dimensións: a actitude, a motivación e os trazos de 

personalidade. 

• A aprendizaxe da Cultura clásica, do Latín e do Grego contribúe á adquisición e traballo desta elemento transversal coa 

lectura e comprensión de fontes escritas, coa elaboración e análise de textos, coas exposicións orais sobre diversos temas, 

coa utilización dun vocabulario moi amplo ao ter que manexar termos que proveñen do grego e do latín principalmente. 

Ademais, o alumno poderá afondar na comprensión da propia lingua e no uso desta como elemento esencial para a 

comunicación e para a adquisición de coñecementos. 

 

 

Tecnoloxías da información e da comunicación 

A competencia dixital é aquela que implica o uso creativo, crítico e seguro das tecnoloxías da información e a comunicación 

para alcanzar os obxectivos relacionados co traballo, a empregabilidade, a aprendizaxe, o uso do tempo libre, a inclusión e 

participación na sociedade. 

 

Esta competencia supón, ademais da adecuación aos cambios que introducen as novas tecnoloxías na alfabetización, a lectura e 

a escritura, un conxunto novo de coñecementos, habilidades e actitudes necesarias hoxe en día para ser competente nunha 

contorna dixital. 

Require de coñecementos relacionados coa linguaxe específica básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico e sonoro, así 

como os seus pautas de decodificación e transferencia. Isto leva consigo o coñecemento das principais aplicacións informáticas. 

Supón tamén o acceso ás fontes e o procesamento da información; e o coñecemento dos dereitos e as liberdades que asisten ás 
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persoas no mundo dixital. 

 

Para o adecuado desenvolvemento deste elemento transversal resulta necesario abordar: 

• A información: isto comporta a comprensión de como se xestiona a información e de como se pon a disposición dos 

usuarios, así como o coñecemento e manexo de diferentes motores de procura e bases de datos, sabendo elixir aqueles que 

responden mellor ás propias necesidades de información. Igualmente, supón saber analizar e interpretar a información que 

se obtén, cotexar e avaliar o contido dos medios de comunicación en función da súa validez, fiabilidade e adecuación entre 

as fontes, tanto online como offline. E para rematar, a competencia dixital supón saber transformar a información en 

coñecemento a través da selección apropiada de diferentes opcións de almacenamento. 

• A comunicación: supón tomar conciencia dos diferentes medios de comunicación dixital e de varios paquetes de software 

de comunicación e do seu funcionamento así como os seus beneficios e carencias en función do contexto e dos destinatarios. 

Ao mesmo tempo, implica saber que recursos poden compartirse publicamente e o valor que teñen, é dicir, coñecer de que 

xeito as tecnoloxías e os medios de comunicación poden permitir diferentes formas de participación e colaboración para a 

creación de contidos que produzan un beneficio común. Iso supón o coñecemento de cuestións éticas como a identidade 

dixital e as normas de interacción dixital. 

• A creación de contidos: implica saber como os contidos dixitais poden realizarse en diversos formatos (texto, audio, vídeo, 

imaxes) así como identificar prográmalos/aplicacións que mellor se adaptan ao tipo de contido que se quere crear. Supón 

tamén a contribución ao coñecemento de dominio público (wikis, foros públicos, revistas), tendo en conta as normativas 

sobre os dereitos de autor e as licenzas de uso e publicación da información. 

• A seguridade: implica coñecer os distintos riscos asociados ao uso das tecnoloxías e de recursos online e as estratexias 

actuais para evitalos, o que supón identificar os comportamentos adecuados no ámbito dixital para protexer a información, 

propia e doutras persoas, así como coñecer os aspectos aditivos das tecnoloxías. 

• A resolución de problemas: esta dimensión supón coñecer a composición dos dispositivos dixitais, os seus potenciais e 

limitacións en relación á consecución de metas persoais, así como saber onde buscar axuda para a resolución de problemas 

teóricos e técnicos, o que implica unha combinación heteroxénea e ben equilibrada das tecnoloxías dixitais e non dixitais 

máis importantes nesta área de coñecemento. 
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A aprendizaxe da Cultura clásica, do Latín e do Grego supón o traballo con este elemento transversal posto que a súa dimensión histórica 

e cultural favorece que o alumnado utilice as novas tecnoloxías para seleccionar de forma adecuada diversas fontes de información, 

analizalas e interpretalas, valorar a súa validez e fiabilidade e traballar de xeito colaborador sobre os materiais seleccionados. Ademais, 

tamén fomenta a presentación de traballos en soporte dixital e favorece o desenvolvemento das habilidades necesarias para a súa exposición 

de forma autónoma que lles permita chegar a conclusións novas e resolver situacións de forma orixinal, sentíndose autores e protagonistas 

dos resultados e conclusións obtidos. 

Accións a realizar: 

 

• Empregar varias fontes para a busca de información. 

• Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade. 

• Elaborar información propia derivada da información obtida a través de medios tecnolóxicos. 

• Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións diversas. 

• Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 

• Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida diaria. 

 

Emprendemento 

O elemento transversal do emprendemento implica a capacidade de transformar as ideas en actos. Iso significa adquirir conciencia da 

situación a intervir ou resolver, e saber elixir, planificar e xestionar os coñecementos, destrezas ou habilidades e actitudes necesarios con 

criterio propio, co fin de alcanzar o obxectivo previsto. 

 

 

Esta competencia está presente nos ámbitos persoal, social, escolar e laboral nos que se desenvolven as persoas, permitíndolles o 

desenvolvemento das súas actividades e o aproveitamento de novas oportunidades. Constitúe igualmente o cimento doutras capacidades e 

coñecementos máis específicos, e inclúe a conciencia dos valores éticos relacionados. 

 

Neste elemento transversal inclúese a capacidade de recoñecer as oportunidades existentes para as actividades persoais, profesionais e 

comerciais. Tamén inclúe aspectos de maior amplitude que proporcionan o contexto no que as persoas viven e traballan, tales como a 

comprensión das liñas xerais que rexen o funcionamento das sociedades e as organizacións sindicais e empresariais, así como as 

económicas e financeiras; a organización e os procesos empresariais; o deseño e a implementación dun plan (a xestión de recursos humanos 

e/ou financeiros); así como a postura ética das organizacións e o coñecemento de como estas poden ser un impulso positivo, por exemplo, 

mediante o comercio xusto e as empresas  sociais. 
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Así mesmo, esta competencia require das seguintes destrezas ou habilidades esenciais: capacidade de análise; capacidades de planificación, 

organización, xestión e toma de decisións; capacidade de adaptación ao cambio e resolución de problemas; comunicación, presentación, 

representación e negociación efectivas; habilidade para traballar, tanto individualmente como dentro dun equipo; participación, capacidade 

de liderado e delegación; pensamento crítico e sentido da responsabilidade; autoconfianza, avaliación e auto-avaliación, xa que é esencial 

determinar os puntos fortes e débiles dun mesmo e dun proxecto, así como avaliar e asumir riscos cando estea xustificado (manexo da 

incerteza e asunción e xestión do risco). 

Finalmente, require o desenvolvemento de actitudes e valores como: a predisposición a actuar dunha forma creadora e imaxinativa; o auto-

coñecemento e a autoestima; a autonomía ou independencia, o interese e esforzo e o espírito emprendedor. Caracterízase pola iniciativa, 

a prol- actividade e a innovación, tanto na vida privada e social como na profesional. Tamén está relacionada coa motivación e a 

determinación á hora de cumprir os obxectivos, xa sexan persoais ou establecidos en común con outros, incluído o ámbito laboral. 

 

Así pois, para o adecuado desenvolvemento da competencia sentido da iniciativa e espírito emprendedor resulta necesario abordar: A 

capacidade creadora e de innovación: creatividade e imaxinación; auto-coñecemento e autoestima; autonomía e independencia; interese e 

esforzo; espírito emprendedor; iniciativa e innovación. 

 

A capacidade proactiva para xestionar proxectos: capacidade de análise; planificación, organización, xestión e toma de decisións; 

resolución de problemas; habilidade para traballar tanto individualmente como de xeito colaborador dentro dun equipo; sentido da 

responsabilidade; avaliación e auto-avaliación. 

 

A capacidade de asunción e xestión de riscos e manexo da incerteza: comprensión e asunción de riscos; capacidade para xestionar o risco 

e manexar a incerteza. 

As calidades de liderado e traballo individual e en equipo: capacidade de liderado e delegación; capacidade para traballar 

individualmente e en equipo; capacidade de representación e negociación. 

 

Sentido crítico e da responsabilidade 

As materias de Cultura clásica, Latín e Grego contribúen a fomentar a autonomía e iniciativa persoal e o espírito emprendedor na medida 

en que se utilizan procedementos que esixen planificar, avaliar distintas posibilidades e tomar decisións. A exposición de traballos 

individuais ou en grupo e a realización de debates implican valorar as achegas doutros compañeiros, aceptar posibles erros, e non se render 

ante as dificultades. En definitiva, achega posibilidades de mellora e fomenta o afán de superación. 

Accións a realizar: 

• Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas. 

• Ser constante no traballo, superando as dificultades. 
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• Xestionar o traballo do grupo, coordinando tarefas e tempos. 

• Dar prioridade á consecución de obxectivos de grupo fronte a intereses persoais. 

• Dirimir a necesidade de axuda en función da dificultade da tarefa. 

• Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 

• Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema. 

 

Educación cívica e constitucional 

Este elemento transversal implica a habilidade e capacidade para utilizar os coñecementos e actitudes sobre a sociedade, entendida desde 

as diferentes perspectivas, na súa concepción dinámica, cambiante e complexa, para interpretar fenómenos e problemas sociais en 

contextos cada vez máis diversificados; para elaborar respostas, tomar decisións e resolver conflitos, así como para interactuar con outras 

persoas e grupos conforme a normas baseadas no respecto mutuo e en conviccións democráticas. Ademais de incluír accións a un nivel 

máis próximo e mediato ao individuo como parte dunha implicación cívica e social. Trátase, polo tanto, de axuntar o interese por profundar 

e garantir a participación no funcionamento democrático da sociedade, tanto no ámbito público como privado, e preparar ás persoas para 

exercer a cidadanía democrática e participar plenamente na vida cívica e social grazas ao coñecemento de conceptos e estruturas sociais e 

políticas e ao compromiso de participación activa e democrática. Para poder participar plenamente nos ámbitos social e interpersoal é 

fundamental adquirir os coñecementos que permitan comprender e analizar de xeito crítico os códigos de conduta e os usos comunmente 

aceptados nas distintas sociedades e contornas, así como as súas tensións e procesos de cambio. A mesma importancia ten coñecer os 

conceptos básicos relativos ao individuo, ao grupo, á organización do traballo, a igualdade e a non discriminación entre homes e mulleres 

e entre diferentes grupos étnicos ou culturais, a sociedade e a cultura. Así mesmo, é esencial comprender as dimensións intercultural e 

socioeconómica das sociedades europeas e percibir as identidades culturais e nacionais como un proceso sociocultural dinámico e 

cambiante en interacción coa europea, nun contexto de crecente globalización. Os elementos fundamentais desta competencia inclúen o 

desenvolvemento de certas destrezas como a capacidade de comunicarse dun xeito construtiva en distintas contornas sociais e culturais, 

mostrar tolerancia, expresar e comprender puntos de vista diferentes, negociar sabendo inspirar confianza e sentir empatía. As persoas 

deben ser capaces de xestionar un comportamento de respecto ás diferenzas expresado de xeito construtiva. 

O estudo da Cultura clásica, do Latín e do Grego desenvolve no alumnado actitudes de cidadáns activos e comprometidos mediante a 

comprensión do noso pasado, o estudo da configuración social e política, os acontecementos máis destacados da súa historia, o seu concepto 

de ocio e de traballo e a influencia que todo iso tivo na configuración da sociedade actual en todas as súas dimensións. A tolerancia, a 

capacidade de respectar as diferenzas e o diálogo como base dos acordos son algunhas das destrezas que o alumnado tamén adquire grazas 

ao papel mediador de Grecia e de Roma. 

Accións a realizar: 

• Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación establecidos. 
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• Recoñecer a riqueza que supón a diversidade de opinións e ideas. 

• Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela. 

• Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores. 

• Respectar os distintos ritmos e potencialidades. 

 •   Involucrarse ou promover accións cun fin social. 

 
ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC DO CENTRO (COMÚNS ÁS MATERIAS) 

 

Recomendaremos e usaremos páxinas Web en cada unha das unidades didácticas e para cada actividade concreta, incentivarase o uso do 

ordenador para a realización de traballos e prácticas, farase uso de canón durante as clases na aula, aínda que este propósito dependerá da 

dispoñibilidade dos recursos dixitais coa que contemos. O uso de ferramentas TICs será amplo e variado e irase introducindo dun xeito 

progresivo a través da produción de materiais e traballos de colaboración dos alumnos dentro do marco do programa europeo eTwinning 

ao que nos sumaremos con outro centro de Galicia e outros centros europeos. Os materiais que produzan os nosos alumnos iranse 

publicando no Twinspace e, algúns deles, tamén nun blog de Blogger. 

 

Algunhas das ferramentas TICs que usaremos serán: Blabberize para as presentaciones, Moviemaker para editar os vídeos dos institutos, 

os talleres ou as declamacións, Vimeo, xogos interactivos con Quizlet, Prezi, Issuu, Survio e Google Drive para a avaliación. 

 

Intentaremos usar en canto estea activa e elaborada unha aula virtual de latín. Ademais das diferentes ferramentas do twinspace: Wiki, blog 

e foros. 

 

 

Recomendaremos páxinas Web que permitan afondar no coñecemento dos contidos da nosa programación, usaremos o canón para a 

proxección de presentacións en Power Point ou esquemas enmaquetados dos contidos de cada unha das unidades didácticas e para cada 

actividade concreta e promoveremos a utilización das TICs para informarse, aprender e comunicarse, incidindo no seu uso cun sentido 

crítico e formativo que nos premite achegarnos a materiais de diversa procedencia. 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES QUE SE PRETENDEN REALIZAR (COMÚNS ÁS MATERIAS) 

 

• Posibilidade dalgunha saída formativa en función da oferta de exposicións ou visitas a cidades con restos arqueolóxicos do mundo 

clásico. 

• Asistencia a representacións de obras de teatro. 
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• Calquera outra que, sen estar prevista, se considere oportuna para unha formación máis completa do alumnado. 

 

En función das preferencias, intereses e posibilidades organizativas coas que contemos intentaremos realizar as seguintes actividades: 

 

• Asistencia á representación dunha traxedia e unha comedia clásica dentro do Festival de Teatro Grecolatino de Lugo. 

• Visita aos conxuntos de interpretación das Salinae e O Vao (Vigo). 

• Visita ás cidades de Pontevedra e Lugo e museos. 

• Visita dalgún Castro 

• Participación en proxectos europeos.  

• Deixamos aberta a posibilidade de realizar outras actividades extraescolares en función dos programas e oportunidades que xurdan ao 

longo do presente curso.  

 
PROCEDEMENTO E INDICADORES PARA A AVALIACIÓN DA PROPIA PROGRAMACIÓN /PRÁCTICA DOCENTE 

 

Imos utilizar unha ferramenta para a avaliación da programación didáctica no seu conxunto; esta pódese realizar ao final de cada 

trimestre, para así poder recoller as melloras no seguinte. A devandita ferramenta descríbese a continuación: 
 

 

 
Escala 

(Indicadores de logro) 1 2 3 

1.- Deseñáronse unidades didácticas ou temas a partir dos elementos do currículo?    

2.- Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades didácticas/temas/proxectos?    

3.- O desenvolvemento da programación respondeu á secunciación e temporalización?    

4.- Engadiuse algún contido non previsto á programación?    

5.- Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?    

6.- Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades/temas    

7.- Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para superar a materia?    

8.- Asignouse a cada estándar o peso correspondente na cualificación ?    

9.- Vinculouse cada estándar a un/varios instrumentos para a súa avaliación?    

10.- Asociouse con cada estándar os temas transversais a desenvolver?    

11.- Fixouse a estratexia metodolóxica común para todo o departamento?    
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12.- Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula?    

13.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados?    

14.- Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua: probas, exames, etc.     

15.- Establecéronse criterios para a recuperación dun exame e dunha avaliación    

16.- Fixáronse criterios para a avaliación final?    

17.- Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria?    

18.- Elaboráronse os exames tendo en conta o valor de cada estándar?    

19.- Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao alumnado con NEE?    

20.- Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares previstas?     

21.- Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso  

 
 

  

 
 

22.- Contribuíuse desde a materia ao plan de lectura do centro?  
 

 
 

 
 

 
 

23.- Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia?    
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ANEXO EN RELACIÓN COA SITUACIÓN DERIVADA DA PANDEMIA COVID-19 

 

En relación cos atrasos curriculares derivados da situación de confinamento e interrupción do curso 2019-2020 debemos indicar o seguinte: 

 

• Os únicos cursos que se ven afectados de feito na situación actual son Latín II e Grego II, tendo en conta que Cultura Clásica e Latín de 

4º ESO constitúen módulos independentes que non precisan precedente académico nin son chave de novos cursos. Polo demais, Latín I e 

Grego I son cursos de iniciación, de modo que non quedan alterados polo motivo que xustifica o presente Anexo. 

• En canto a Latín II e Grego II procederase do seguinte modo:  

 

o En primeiro lugar, farase unha valoración da situación académica na que se atopan os alumnos, tomando como punto de partida a 

evidencia de que o malogrado curso 2019-2020 rematou, para os efectos académicos, no mes de marzo; non é preciso lembrar que 

os alumnos de Latín I e Grego I do ano pasado tiveron pouco máis da metade do curso de forma presencial. As actividades 

realizadas durante o confinamento só tiñan valor académico como elementos de recuperación ou mellora de cualificación. 

o En consecuencia co indicado no parágrafo anterior, este curso debe iniciarse, polo menos, no punto ao que se chegou o curso 

pasado. Con todo, tendo en conta que a “desconexión” dos alumnos respecto do ensino presencial durou case seis meses, deberase 

prever un escenario no que o nivel académico dos alumnos estea por debaixo do esperable nun principio. Alén diso, hai que ter 

tamén en conta, a recepción de alumnos doutros centros, de modo que non se trata tanto de valorar o que se impartiu como a 

situación verdadeira dos alumnos. 

o En previsión dunha situación académica inicial moi inferior á esperable, propoñemos unha revisión completa dos mínimos de 

aprendizaxe de Latín I e Latín II. Isto suporá un repaso en profundidade da materia que se impartiu ata marzo. No caso de que o 

conxunto dos alumnos amosen recuperar aqueles coñecementos mínimos, proseguiremos no punto onde quedamos o curso 

pasado. O desexable sería rematar o primeiro trimestre, como mínimo, co nivel de primeiro de bacharelato. 

o Cómpre sinalar aquí que a reforma do currículo non depende dos departamentos didácticos, senón das disposicións legais que 

emanan do Ministerio e Consellería correspondentes. Así pois, na presente programación non podemos introducir modificacións 

naqueles elementos curriculares que non son competencia deste departamento. A pesar diso, debemos prever xa unha grande 

dificultade á hora de completar os programas oficiais de segundo de bacharelato. En ningún caso se vai dar por feito que os 

alumnos cursaron un trimestre inexistente. Se restamos ese trimestre ao curso de segundo de bacharelato concluímos que, en 

relación cun curso normal, apenas sería xusto esixir pouco máis da metade, sobre todo porque o fin de curso de segundo é no mes 

de maio. 

o Confiamos, non obstante, que as autoridades educativas competentes terán en conta esta circunstancia excepcional á hora de 
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programar contidos para probas como as ABAU. Non sería de recibo que non houbese unha adaptación verdadeira á anomalía que 

estamos a vivir. 

 

• En previsión de posibles confinamentos: 

o Calquera dos nosos alumnos pode atoparse en situación de corentena ou confinamento. No departamento de latín entendemos que 

o recurso ao ensino a través da Aula Virtual pode paliar parcialmente o problema, pero tamén pode ser un problema en si. 

o A experiencia do confinamento do curso pasado deixou ver con claridade que o ensino virtual é dificilmente equiparable ao 

ensino presencial. Moitos alumnos carecen de medios técnicos fiables de acceso ao ensino virtual. A maioría carece ademais da 

disciplina persoal e a motivación suficiente para traballar en condicións de contornos virtuais. A maioría adoece de falta de 

formación no manexo de ferramentas telemáticas. A maioría non ten madurez para afrontar un ensino a distancia. Se temos que 

recorrer ao ensino virtual, debemos optar por unha metodoloxía diferente á presencial. Unha metodoloxía que, ata agora, resulta 

moi difícil de poñer en práctica e de desenvolver, porque os nosos alumnos non dispoñen de medios informáticos propios e 

autónomos. Unha metodoloxía que, en definitiva, debe ir dirixida sobre todo a estimular a indagación e a curiosidade do alumno, 

así como o intercambio comunicativo produtivo e a participación mediante conversas virtuais. Unha metodoloxía que non persiga 

por obxecto último a avaliación. O confinamento tamén nos mostrou como os procesos avaliativos nun mundo virtual poden verse 

reducidos a pura pantomima. 

o No departamento de latín consideramos que resulta moi difícil sinalar como cómpre impartir clase valéndose do recurso exclusivo 

das redes informáticas. Tamén consideramos desafortunada a pretensión de pasar a un sistema a distancia partindo dun sistema 

presencial sen ofrecer aos nosos alumnos os medios e a formación indispensables para encarar esa clase de aprendizaxe. 

o Así pois, para o caso de confinamento aventuramos moita improvisación nas artes do ensino: aquela que, en definitiva, se 

corresponde co feito de verse en medio do imprevisto. Aquela que houbo no último trimestre do curso pasado e da que parece que 

non aprendemos nada, nin os docentes nin a Administración. 

o Para a situación de corentena, farase un seguimento dos alumnos similar a cando estes caen doentes por outras circunstancias. O 

emprego de recursos informáticos para os efectos avaliativos non se tomará nunca como equivalente ao ensino presencial, é dicir, 

a falta de calidade no método virtual non prexudicará a avaliación dos alumnos. Coa reincorporación dos alumnos, prestarase 

particular atención aos efectos que o período de ausencia causara neles. 
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ASINADO: FRANCISCO JAVIER FEIJOO LORENZO.                                                              ASINADO: MANUEL ALONSO SOUSA 

 

 

En Vigo, a 15 de outubro de 2020 

 


