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CULTURA CLÁSICA 3º DE E.S.O 

 

 

A) INTRODUCIÓN  
 

A materia de Cultura Clásica ten como obxectivo primordial achegar o alumnado ao 

estudo das civilizacións grega e latina nos ámbitos literario, artístico, filosófico, 

científico, sociopolítico e lingüístico, de xeito que poida tomar conciencia da influencia, 

o mantemento e a presenza destes aspectos na cultura occidental, e comprender a súa 

iden- tidade cultural, así como as manifestacións que a definen.  

A través de Cultura Clásica preténdese iniciar o alumnado nun exercicio de reflexión e a 

análise sobre as bases en que descansan realidades moi importantes da nosa cultura, 

confrontándoas co que coñecemos como legado clásico: un patrimonio común que debe 

ser considerado irrenunciable para os cidadáns e as cidadás de Europa. 

De acordo con esta formulación, o currículo básico da materia articúlase en bloques 

temáticos pertencentes a dous ámbitos diferentes: o ámbito lingüístico e o non lingüístico.  

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

as linguas clásicas e un bo número das que se falan na actualidade. Para iso, pártese do 

concepto de familia lingüística, centrando a atención na familia das linguas indoeuropeas, 

á que pertencen o grego e o latín e da que se deriva unha boa parte das linguas modernas. 

O estudo da orixe e a evolución da familia lingüística indoeuropea acompáñase coa 

descrición do marco histórico e xeográfico onde ten lugar a devandita evolución. En 

relación con este aspecto, inclúese un percorrido a través da orixe e a evolución da 

escritura e a súa diversidade de sistemas e alfabetos. Préstase especial atención ao 

importantísimo papel que o latín e o grego xogaron na configuración das linguas 

modernas, en especial na composición culta e na formación do léxico. O obxectivo último 

da materia de Cultura Clásica, neste ámbito será permitir ao alumnado afondar na 

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

comunicación e a adquisición de coñecementos.  

No ámbito non lingüístico englóbase o resto dos bloques propostos: xeografía, historia, 

mitoloxía, relixión, arte, sociedade e vida cotiá, e literatura. Todos eles irán enfocados a 

iniciar o alumnado no coñecemento dos aspectos máis característicos da cultura 

grecorromana, de xeito que a través do seu estudo sexa quen de analizar e comprender os 

trazos comúns e os que son diversos, valorar a herdanza clásica e respectar o patrimonio 

cultural da humanidade. Para sentar as bases deste estudo pártese da necesidade de 

coñecer o marco xeográfico e histórico en que se desenvolveron as civilizacións grega e 

romana ao longo do tempo, orixe da civilización occidental. O estudo das relixións grega 

e romana presta atención ás manifestacións máis significativas da relixiosidade oficial, os 

cultos públicos e privados, as manifestacións deportivas relacionadas, as festividades 

relixiosas e os valores culturais asociados a ela. Dentro deste apartado sitúase o capítulo 

da mitoloxía, no que se aborda a construción do imaxinario colectivo europeo, grazas ás 

narracións míticas e lendarias, o mundo dos deuses e dos heroes, e o seu mantemento na 

cultura contemporánea.  

Especial atención merecen as manifestacións artísticas que nos legaron as civilizacións 

grega e romana, que serviron e serven de modelo a moitas das producións actuais. Entre 

elas cómpre salientar, por unha banda, as relativas ás artes plásticas, concretamente á 

arquitectura, á escultura e ás artes decorativas, e, pola outra, á literatura, cuxa 

configuración en xéneros determina toda a nosa tradición literaria, grazas ao acervo de 

temas, tópicos e recursos estilísticos empregados polos seus autores e polas súas autoras.  
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Dedícase un apartado á sociedade e á vida cotiá, dentro do cal se tratan aspectos como a 

organización política e social do mundo grecorromano, as clases sociais, a vida pública e 

privada, e os valores cívicos que se transmitiron á cultura occidental. 

En todos os bloques de contidos vai implícito o estudo inescusable do mantemento do 

legado clásico na actualidade, co que se pretende analizar todos os elementos desta 

herdanza clásica que continúan a ser referentes na nosa cultura. Debido ao carácter de 

optatividade da materia de Cultura Clásica, é necesario ter en conta a flexibilidade na 

adecuación dos contidos ás características dos centros docentes e ao alumnado que escolla 

esta opción, de xeito que o seu currículo debe ter a apertura propia das materias 

específicas.  

No noso centro este ano a materia impártese en dous grupos a cargo dun membro do 

departamento de Música. 

 

B) CONTRIBUCIÓN DA MATERIA Á ADQUISICIÓN DAS COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

A comunicación lingüística (CCL) é a competencia clave con máis presenza no bloque 

lingüístico, xa que permite descubrir as raíces grecorromanas do vocabulario das linguas 

que utiliza. Non obstante, no bloque non lingüístico os propios contidos da materia 

fomentan, tamén, a expresión a través da comunicación textual, oral, audiovisual e dixital.  

A presenza das novas tecnoloxías da información e da comunicación no mundo actual 

debe aproveitarse como unha vantaxe para o labor cotián na aula, traballando, deste xeito, 

a competencia dixital (CD). 
A procura de información guiada polo profesorado facilita o desenvolvemento do espírito 

crítico e o achegamento persoal ao coñecemento. Nesta liña, tamén hai que salientar a 

importancia do traballo da competencia en aprender a aprender (CAA) xa que o 

alumnado está iniciándose na selección, na avaliación, na comprensión e na produción de 

información cada vez máis complexa. A perseveranza, os hábitos de estudo, a autonomía 

e o traballo en equipo son capacidades que se poden afianzar neste capítulo.  

A descuberta da historia do mundo grego e do romano a través dos seus fitos máis 

salientables no ámbito da política, a sociedade e a vida cotiá axudarán a potenciar as 

competencias sociais e cívicas (CSC), así como a competencia en sentido da iniciativa 

e espírito emprendedor, por medio da planificación de proxectos en equipo, reforzando 

os conceptos dos valores democráticos, a participación cidadá e a toma de decisións 

responsables. 

Unha visión global da xeografía e historia de Grecia e Roma impulsará o alumnado a 

comprender os procesos de cambio desde o mundo antigo ata a actualidade, traballando, 

tamén, a competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

(CMCCT), que capacitan para a análise de fenómenos complexos, o razoamento lóxico 

e o rigor científico.  

A aproximación ás manifestacións artísticas e literarias do mundo clásico permite o 

desenvolvemento da competencia en conciencia e expresión culturais (CCEC) xa que 

un dos obxectivos principais da materia é a constatación do mantemento das súas pegadas 

na actualidade. 

A materia de Cultura Clásica pode significar para o alumnado de educación secundaria 

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

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

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

crenzas, a mitoloxía, a estética e a ética.  



 5 

A competencia de Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) traballarase 

dende o emprendimento de traballos individuasis ou colaborativos que cada estudante 

elixa segunda as súas inquietudes persoais, sempre aconsellado polo profesorado. 

 

O nivel de concreción dos obxectivos de etapa e o seu nivel de concreción cos criterios 

de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias clave reflíctense no seguinte 

cadro (os obxectivos da marxe esquerda especifícanse no apartado c). 

 

 Cultura Clásica. 3º de ESO  

Obxec
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 1. Xeografía  

f 

o 

 

- B1.1. Marco 
xeográfico das 
civilizacións grega 
e romana. 

- B1.1. Localizar nun mapa fitos 
xeográficos e enclaves concretos 
relevantes para o coñecemento das 
civilizacións grega e romana. 

- CCB1.1.1. Sinala sobre un mapa o marco xeográfico en 
que se sitúan en distintos períodos as civilizacións grega e 
romana, delimitando o seu ámbito de influencia, 
establecendo conexións con outras culturas próximas e 
situando con precisión puntos xeográficos, cidades ou 
restos arqueolóxicos coñecidos pola súa relevancia 
histórica.  

- CMCCT 

- CD 

- CAA 

f 

o 
- B1.1. Marco 

xeográfico das 
civilizacións grega 
e romana. 

- B1.2. Describir os marcos xeográficos 
en que se desenvolven as 
civilizacións grega e romana ao longo 
da súa historia. 

- CCB1.2.1. Enumera aspectos do marco xeográfico que 
poden ser considerados determinantes no 
desenvolvemento das civilizacións grega e latina, e 
achega exemplos para ilustrar e xustificar as súas 
formulacións. 

- CSC 

- CD 

- CAA 

 Bloque 2. Historia  

- e 

ñ 

- B2.1. Marco 
histórico da 
civilización grega: 
das civilizacións 
minoica e micénica 
ao mundo 
helenístico.  

- B2.2. Marco 
histórico da 
civilización romana: 
Monarquía, 
República e 
Imperio. 

- B2.1. Identificar, describir e explicar o 
marco histórico en que se 
desenvolven as civilizacións grega e 
romana. 

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

- CAA 

- CMCCT 

- CD 

- CSC 

- f 

- e 

- g 

ñ 

- B2.1. Marco 
histórico da 
civilización grega: 
das civilizacións 
minoica e micénica 
ao mundo 
helenístico.  

- B2.2. Marco 
histórico da 
civilización romana: 
Monarquía, 

- B2.2. Coñecer as principais 
características de cada período da 
historia de Grecia e Roma, e saber 
situar nun eixe cronolóxico feitos 
históricos. 

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

- CSIEE 

- CMCCT 

- CD 

- CSC 

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

- CMCCT 

- CAA 

- CSC 
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 Cultura Clásica. 3º de ESO  

Obxec
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

República e 
Imperio. - CCB2.2.3. Elabora eixes cronolóxicos en que se 

representen fitos históricos salientables, consultando ou 
non fontes de información. 

- CD 

- CMCCT 

- CSC 

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

- CMCCT 

- CD 

- CSC 

- ñ 

- o 

- B2.1. Marco 
histórico da 
civilización grega: 
das civilizacións 
minoica e micénica 
ao mundo 
helenístico.  

- B2.2. Marco 
histórico da 
civilización romana: 
Monarquía, 
República e 
Imperio. 

- B2.3. Coñecer as características 
fundamentais da romanización de 
Hispania e Gallaecia. 

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

- CCEC 

- CAA 

- CSC 

- CCL 

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

- CSC 

- CAA 

- CCEC 

- CCL 

 Bloque 3. Mitoloxía  

b - B3.1. O panteón 
grego e romano. 

- B3.1. Coñecer os principais deuses 
da mitoloxía grecolatina. 

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

- CD 

- CCEC 

- CCL 

e 

a 

b 

ñ 

 

- B3.2. Mitos 
grecolatinos. Os 
heroes.  

- B3.2. Coñecer os mitos e os heroes 
grecolatinos, e establecer 
semellanzas e diferenzas entre os 
mitos e os heroes antigos e os 
actuais. 

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

- CCEC 

- CD 

- CCL 

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

- CAA 

- CSC 

- CCEC 

- CD 

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

- CCEC 

- CMCCT 

- CD 

- CSC 
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 Cultura Clásica. 3º de ESO  

Obxec
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

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

- CCEC 

- CD 

- l 

ñ 

- B3.3. Relixión 
grega. 

- B3.3. Coñecer e comparar as 
características da relixiosidade e da 
relixión grega coas actuais. 

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

- CSC 

- CMCCT 

- CCEC 

b - B3.4. Relixión 
romana: culto 
público e privado. 

- B3.4. Explicar os fundamentos da 
relixiosidade romana e distinguir a 
relixión oficial das manifestacións do 
culto privado. 

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

- CSC 

- CMCCT 

- CCEC 

 Bloque 4. Arte  

- l 

- b 

 

- B4.1. Fundamentos 
da arte clásica. 

- B4.1. Coñecer as características 
fundamentais da arte clásica e 
relacionar manifestacións artísticas 
actuais cos seus modelos clásicos. 

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

- CD 

- CCEC 

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

- CMCCT 

- CD 

- CCEC 

- l 

-  

- B4.2. Arquitectura 
en Grecia e Roma: 
tipos de edificios e 
ordes 
arquitectónicas. 

- B4.2. Identificar as características 
máis salientables da arquitectura 
grecorromana en relación cos 
edificios máis singulares. 

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

- CCEC 

- CMCCT 

- CD 

- l - B4.3. Escultura en 
Grecia e Roma: 
etapas, estilos e 
temáticas. 

- B4.3. Coñecer as manifestacións 
escultóricas da arte grega e romana 
ao longo da Antigüidade e identificar 
a súa temática.  

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

- CCEC 

- CMCCT 

- CD 

- l 

- ñ 

- B4.4. Enxeñería 
romana: obras 
públicas e 
urbanismo. Vías 
romanas. 

- B4.4. Coñecer as creacións 
urbanísticas romanas, así como a súa 
rede viaria. 

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

- CSC 

- CMCCT 

- CD 

- CCEC 

- e 

- ñ 

- B4.5. Herdanza 
clásica no 
patrimonio artístico. 

- B4.5. Coñecer e saber localizar os 
principais monumentos clásicos do 
patrimonio español e europeo. 

- CCB4.5.1. Localiza nun mapa os principais monumentos 
clásicos do patrimonio español e europeo, identificando a 
partir de elementos concretos o seu estilo e súa cronoloxía 
aproximada. 

- CAA 

- CD 

- CCEC 

- CMCCT 

 Bloque 5. Sociedade e vida cotiá  

a - B5.1. Organización 
política en Grecia e 
en Roma. 

- B5.1. Coñecer as características das 
principais formas de organización 
política presentes no mundo clásico, 

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

- CSC 

- CCL 
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 Cultura Clásica. 3º de ESO  

Obxec
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

e establecer semellanzas e 
diferenzas entre elas. 

papel que estas desempeñan e os mecanismos de 
participación política. 

- g 

- h 

- ñ 

- B5.2. Sociedade en 
Grecia e Roma: 
clases sociais. 

- B5.2. Coñecer as características e a 
evolución das clases sociais en 
Grecia e Roma. 

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

- CSIEE 

- CSC 

- CCL 

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

- CCL 

- CSC 

- CCL 

- c 

- ñ 

- B5.3. A familia en 
Grecia e Roma. 

- B5.3. Coñecer a composición da 
familia e os papeis asignados aos 
seus membros. 

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

- CSC 

- CCL 

- m - B5.4. Vida cotiá en 
Grecia e Roma: 
vivenda, hixiene, 
alimentación, 
vestimenta e 
traballo. 

- B5.4. Coñecer os trazos máis 
salientables da vida cotiá en Grecia e 
Roma. 

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

- CD 

- CAA 

- CSC 

- CMCCT 

- CCL 

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

- CAA 

- CMCCT 

- CSC 

- CCL 

- d - B5.5. Espectáculos 
públicos en Grecia 
e Roma. 

- B5.5. Identificar as principais formas 
de lecer da antigüidade. 

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

- CSIEE 

- CAA 

- CSC 

- CCL 

- ñ - B5.5. Os 
espectáculos 
públicos en Grecia 
e Roma. 

- B5.6. Relacionar e establecer 
semellanzas e diferenzas entre as 
manifestacións deportivas da Grecia 
Clásica e as actuais. 

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

- CD 

- CAA 

- CSC 

- CCL 

 Bloque 6. Lingua e literatura  

- e - B6.1. Historia da 
escritura. Signos e 
materiais. 

- B6.1. Coñecer a existencia de 
diversos tipos de escritura, 
distinguilos e comprender as súas 
funcións. 

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

- CD 

- CCEC 

- CCL 
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 Cultura Clásica. 3º de ESO  

Obxec
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

- e 

-  

- B6.2. Orixe do 
alfabeto. O alfabeto 
grego e o alfabeto 
romano. 

- B6.2. Coñecer a orixe do alfabeto e 
distinguir os tipos de alfabetos usados 
na actualidade. 

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

- CAA 

- CCEC 

- CCL 

- f 

-  

- B6.2. Orixe do 
alfabeto. O alfabeto 
grego e o alfabeto 
romano. 

- B6.3. Recoñecer a presenza de 
elementos dos alfabetos grego e 
latino nos alfabetos actuais. 

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

- CD 

- CMCCT 

- CCEC 

- CCL 

- f 

- ñ 

- o 

- B6.3. As linguas do 
mundo. O 
indoeuropeo e as 
súas familias 
lingüísticas. 

- B6.4. Coñecer a orixe común das 
linguas indoeuropeas. 

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

- CMCCT 

- CD 

- CSC 

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

- CCL 

- CCEC 

- l 

- ñ 

- o 

- B6.4. As linguas 
romances. 

- B6.5. Identificar as linguas europeas 
romances e non romances, e 
localizalas nun mapa. 

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

- CSC 

- CD 

- CCL 

- CCA 

- h 

- ñ 

- o 

 

- B6.5. Composición 
e derivación culta 
de orixe grega e 
latina. 

- B6.6. Identificar a orixe grecolatina do 
léxico das linguas de España e 
doutras linguas modernas. 

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

- CCL 

- CCA 

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

- CCL 

- CCA 

- e 

- ñ 

- o 

- B6.6. Latinismos, 
palabras 
patrimoniais, 
cultismos e 
semicultismos. 

- B6.7. Distinguir e identificar 
latinismos, cultismos, semicultismos e 
termos patrimoniais. 

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

- CCA 

- CCL 

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

- CD 

- CCL 

- f 

- l 

ñ 

o 

 

- B6.7. Principais 
regras de evolución 
fonética do latín ao 
galego e ao 
castelán. 

- B6.8. Facer evolucións desde o latín 
ao galego e ao castelán, tendo en 
conta os fenómenos fonéticos. 

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

- CCL 

- CCA 

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

- CCA 

- CCL 
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 Cultura Clásica. 3º de ESO  

Obxec
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

- f - B6.8. Léxico 
grecolatino na 
linguaxe científica e 
técnica. 

- B6.9. Coñecer e utilizar con 
propiedade terminoloxía científico-
técnica de orixe grecolatina. 

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

- CCL 

- CCA 

- h 

- ñ 

- o 

- B6.9. Presenza das 
linguas clásicas 
nas linguas 
modernas. 

- B6.10. Constatar o influxo das linguas 
clásicas en linguas non derivadas 
delas. 

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

- CCL 

- CCA 

- l - B6.10. Xéneros 
literarios 
grecolatinos: 
autores e obras 
principais. 

- B6.11. Coñecer as principais 
características dos xéneros literarios 
grecolatinos e a súa influencia na 
literatura posterior. 

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

- CCEC 

- CCL 

- CCA 

- l - B6.10. Xéneros 
literarios 
grecolatinos: 
autores e obras 
principais. 

- B6.12. Coñecer os fitos esenciais das 
literaturas grega e latina como base 
literaria da cultura europea e 
occidental. 

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

- CCEC 

- CCL 

 Bloque 7. Pervivencia na actualidade  

- l 

- n 

ñ 

- B.7.1. Civilización 
grecolatina nas 
artes e na 
organización social 
e política actual. 

- B7.1. Recoñecer a presenza da 
civilización clásica nas artes e na 
organización social e política.  

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

- CCL 

- CAA 

- l 

- n 

ñ 

- B7.2. Mitoloxía e 
temas lexendarios 
nas manifestacións 
artísticas actuais. 

- B7.2. Coñecer a pervivencia da 
mitoloxía e os temas lexendarios nas 
manifestacións artísticas actuais. 

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

- CAA 

- CCEC 

- l 

- ñ 

 

- B7.3. Historia de 
Grecia e Roma e a 
súa presenza no 
noso país. 

- B7.3. Identificar os aspectos máis 
importantes da historia de Grecia e 
Roma e a súa presenza no noso país 
e recoñecer as pegadas da cultura 
romana en diversos aspectos da 
civilización actual.  

- CCB7.3.1. Enumera e explica algúns exemplos concretos 
nos que se pon de manifesto a influencia que o mundo 
clásico tivo na historia e as tradicións do noso país.  

- CCL 

- CSC 

b 

- e 

- B7.4. Traballos de 
investigación sobre 
a civilización 
clásica na nosa 
cultura. 

- B7.4. Realizar traballos de 
investigación sobre a pervivencia da 
civilización clásica na contorna, 
utilizando as tecnoloxías da 
información e a comunicación. 

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

- CD 

- CAA 

 

C) OBXECTIVOS 

 

 Os obxectivos son os propios da etapa recollidos no 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.   
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 a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 

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

as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a 

igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns 

dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 

equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 

aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades 

entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera 

outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que 

supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de 

violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas 

súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de 

calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para 

adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no 

campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en 

materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en 

diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 

sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

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

na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura 

e no estudo da literatura. 

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

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e 

das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e 

homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras 

culturas do mundo. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, 

respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar 

a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e 

social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa 

diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o 
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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. 

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. 

D) CONCRECIÓN DE TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE 

SUPERACIÓN, PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

 

Temporalización 

Neste curso optamos por salientar e traballar sobre todo os aspectos de Mitoloxía Clásica 

e Sociedade e vida cotiá por terse probado na experiencia que son os máis atractivos para 

o alumnado. 

Facemos unha temporalización en 10 unidades moi atractivas nas que se recollen os 

criterios e estándares do DCB do seguinte xeito: 

Os criterios e estándares do bloque 2 Historia daranse na unidade 6 adicada á politica e 

cidadanía e tamén na unidade 7 adicada ao exercito e as guerras de Grecia e Roma. Farase 

tamén especial referencia á romanización e pegada da cultura grecorromana en Galicia 

no momento do curso que se considere máis axeitado por medio de traballos de 

investigación. 

Os criterios e estándares do bloque 6 Lingua e literatura daranse na unidade 1 ao 

comenzo do primeiro trimestre.  

Os criterios e estándares do bloque 3 Mitoloxía daranse na unidade 2 e tamén de forma 

espallada máis concreta ao final de cada unidade do curso. 

Os criterios e estándares do bloque 5 Sociedade e vida cotiá daranse nas unidades 3, 4, 

5, 6 e 10.  

Os criterios e estándares do bloque 4 Arte daranse nas unidades 8 e 9. 

Os criterios e estándares do bloque 7 Pervivencia na actualidade estarán presente ao 

longo de todo o curso facendo sempre referencia a herdanza clásica en cada unidade 

didáctica. 
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1º trimestre 

 

 

Unidade 1. As linguas e a súa orixe clásica 

 

INTRODUCCIÓN 

 

A primeira unidade pretende concienciar aos alumnos da importancia do latín e o grego na 

linguaxe, non só cotián senón tamén intelectual. 

Para que o estudo das linguas sexa máis motivador convén partir do coñecemento que teñen os 

alumnos da súa propia lingua, para que coñezan aos poucos o latín do que provén. No achegamento 

a unha lingua como a grega tamén se suxire partir dos coñecementos previos 

 dos alumnos en materia de helenismos incorporados ao seu idioma. O profesor poderá insistir nas 

actividades para que descubran, a través delas, os elementos teóricos que non están explícitos nos 

diferentes apartados. 

A presentación de diferentes sistemas de escritura ten como fin o comunicar a idea de que os nosos 

carácteres latinos non son os únicos que existen. 

 

ENFOQUE E ESTRUTURA DA UNIDADE  

Esta unidade pretende iniciar aos alumnos no coñecemento das linguas latina e grega. Procurouse 

que esta iniciación non teña un nivel alto e enfocouse desde unha perspectiva non puramente 

lingüística, senón máis ben práctica, cun gran número de actividades. 

O tema empeza coa presentación do alfabeto grego que, pola peculiaridade dos carácteres que a 

transcriben, supón o descubrimento dun mundo exótico. É este perfil «estraño» da escritura grega 

o que pode constituír o principal atractivo para os alumnos. Preséntase o alfabeto grego (en 

maiúsculas e minúsculas) con obxecto de que os alumnos familiarícense con el e sexan capaces de 

descifrar palabras sinxelas e nomes transliterando a grafía grega en latina. 

O tema central trata da orixe das linguas europeas: compáranse as distintas linguas románicas e 

preséntanse algunhas claves para entender a evolución do latín ao castelán. Este apartado 

complétase cunha introdución ao legado léxico que o latín e o grego deixaron na nosa lingua. 

Péchase a unidade coa presentación doutros sistemas de escritura diferentes como xeito de 

introducir os carácteres gregos, emparentados cos fenicios. Ao tratar brevemente a historia da 

escritura, que se desenvolve ao longo de miles de anos, insistirase na variación dos signos que 

empregan, por exemplo, a escritura cuneiforme mesopotámica e a xeroglífica exipcia. 

 

 

OBXECTIVOS 

 

 Entender o alfabeto grego e a súa orixe fenicia como medio para analizar a lingua 

grega 

 Iniciarse no coñecemento da lingua grega a partir de helenismos que existen na nosa 

lingua. 
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 Iniciarse no coñecemento do latín a partir das linguas actuais. 

 Coñecer a orixe común da maior parte das linguas europeas. 

 Identificar os idiomas europeos que, como o castelán, derívanse do latín. 

 Recoñecer elementos lingüísticos presentes en linguas diversas como manifestacións 

da súa orixe común e valorar a súa diversidade como mostra de riqueza cultural. 

 Descubrir como se derivaron as distintas linguas que proveñen do latín. 

 Valorar a importancia dos étimos gregos en castelán. 

 Coñecer os diferentes sistemas de escritura que se desenvolveron. 

  Identificar as características das divindades grecolatinas. 

 

 

CONTIDOS 

 

CONCEPTOS 

 O alfabeto grego como antecedente da maioría dos alfabetos actuais. 

  Orixe fenicio do alfabeto grego. 

  Continuidade de elementos grecolatinos nas linguas actuais. 

  A orixe das linguas europeas: o indoeuropeo. 

  A expansión do latín: as linguas romances. 

  Latinismos e cultismos máis frecuentes na lingua castelá. 

  Prefixos e sufixos derivados do latín que máis se utilizan no noso idioma. 

  Evolución e historia dos sistemas de escritura. 

  Carácteres e dirección da escritura. 

  Os helenismos do castelán no noso vocabulario cotián. 

  Ares-Marte, deus da guerra. 

 

PROCEDEMENTOS 

 Práctica de escritura con carácteres do alfabeto grego. 

 Consulta e interpretación de mapas. 

 Elaboración de táboas e esquemas a partir dos datos proporcionados. 

 Consulta de distintas fontes para solicitar información. 

 Identificación de conceptos a través de imaxes. 

 Aplicación das regras de derivación do latín a algunhas linguas romances. 

 Procura de información e contraste coa ofrecida. 

 Lectura crítica de textos históricos e literarios. 

 Realización das actividades de cada un dos apartados. 

 Localización nun mapa das zonas dos distintos dialectos gregos. 

 Análise etimolóxico de helenismos. 

 Afondamento na mitoloxía e práctica de actividades sobre os deuses. 
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Unidade 2. A relixión grecorromana 

 

PRESENTACIÓN 

A segunda unidade trata a relixión en Grecia e Roma desde varios puntos de vista. A relixión antiga 

non só é mitoloxía, un tema atractivo para os mozos, senón tamén o estudo  

Dos rituais, os oráculos, as celebracións relixiosas, polo que non é aconsellable limitarse a contar 

historias de deuses e heroes.  

 

 

ENFOQUE E ESTRUTURA DA UNIDADE 

A unidade iníciase cunha explicación acerca dos oráculos e a súa importancia para a vida cotiá e 

ata política na Antigüidade, e fálase dos lugares nos que se verificaban esas consultas ás divindades. 

A relación do home coa divindade non se limitaba aos oráculos, senón que se manifestaba tamén 

nos distintos tipos de culto, pregarias e sacrificios, nos que os sacerdotes desempeñaban un 

destacado papel. Para iso estipuláronse unhas festas relixiosas en honra aos deuses. 

A unidade termina cunha panorámica sobre a vida logo da morte entre os antigos e os 

enterramentos. 

Cómpre que o achegamento ao tema da relixión e a mitoloxía se faga desde as distintas perspectivas 

expostas. A consulta aos deuses sobre o futuro do home é unha cuestión de absoluta actualidade, 

mentres que o culto e o respecto ao mundo dos mortos constitúen un tema universal e eterno. Estes 

dous aspectos da unidade poden ser traballados buscando todas as conexións posibles cos intereses 

dos alumnos. 

OBXECTIVOS 

 Asimilar a relixión grega e romana como elemento clave na nosa herdanza cultural. 

 Diferenciar os cultos oficiais, domésticos e dos antepasados, e a relevancia dos 

colexios sacerdotais. 

 Distinguir as fases no desenvolvemento desta relixión. 

 Relacionar a continuidade da mitoloxía clásica en épocas posteriores. 

 Identificar as características das divindades grecolatinas máis importantes. 

 Valorar a diversidade de tendencias relixiosas na Antigüidade. 

 Comprender a crenza en oráculos e adiviñacións nas antigas Grecia e Roma. 

 Entender a importancia dos santuarios na sociedade grega. 

 Identificar as características das divindades grecolatinas. 

 

CONTIDOS 

CONCEPTOS 

 O oráculo de Delfos. 

 Peculiaridades da relixión clásica. 

 Culto público e relixiosidade individual. 

 Os colexios sacerdotais: pontífices, flámines, arúspices, augures e vestales. 
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  A pregaria e o sacrificio. 

  Lugares de culto. 

  As divindades olímpicas. 

  As supersticións. 

  Relixións histéricas. 

 O culto aos mortos. 

 Os enterramentos. 

 Continuidade da mitoloxía en épocas posteriores. 

 

PROCEDIMENTOS 

 Lectura e interpretación de textos clásicos relacionados coa mitoloxía. 

 Contraste entre os cultos estatais grecorromanos. 

 Distinción dos atributos e as funcións das divindades clásicas. 

 Localización nun mapa dos lugares dos distintos santuarios e oráculos. 

 Análise de termos e expresións lingüísticas relacionados coa mitoloxía. 

 Procura de pegadas da mitoloxía clásica en distintos ámbitos. 

 Relación dos principais deuses gregos co seu correspondente latino. 

 Elaboración de cadros xenealóxicos dos deuses. 

 Procura de información e contraste coa ofrecida. 

 Afondamento na mitoloxía e práctica de actividades sobre os deuses.  

 

 

UNIDADE 3. A infancia no mundo antigo 

 

PRESENTACIÓN 

A unidade tres, sobre a infancia no mundo antigo, inicia ao alumno en aspectos relevantes da cultura 

grecorromana que teñen vixencia na nosa cultura actual, como son a infancia, a vida da muller e a 

vida do home. 

Estúdanse aspectos da vida cotiá infantil como a educación, os xogos, o nacemento, a imposición dos 

nomes, a indumentaria e os soportes de escritura. 

Para rematar, faise unha visión xeral sobre o tema, sempre apoiada polas imaxes e as curiosidades 

que espertan interese. 

 

 

ENFOQUE E ESTRUTURA DA UNIDADE  

A unidade comeza tratando o mundo lúdico e o seu legado na actualidade. É importante facer fincapé 

na importancia do xogo para o desenvolvemento da mente infantil, descubrir que os xogos de «rúa» 

actuais proceden da antigüidade e que os nenos e as nenas de hoxe en día practican pouco os xogos 

de habilidade mental e física. 
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Como tema central proponse o estudo de apartados que xiran entorno á infancia: o nacemento, a 

aceptación dos fillos, a imposición do nome aos recentemente nados, a educación, a indumentaria 

infantil e os instrumentos de escritura.  

O tratamento que se deu a este tema central é moi sinxelo. Posto que os aspectos a tratar son moitos, 

considerouse necesario centrarse na análise da vida infantil partindo de curiosidades que atraian a 

atención do alumnado, sen perder de vista o legado destes contidos na nosa cultura. 

A unidade péchase coa lenda da infancia de Zeus e céntrase no estudo deste deus. 

Todo o desenvolvemento das explicacións da unidade está complementado por un gran número de 

actividades que nos axudarán a descubrir os avances na aprendizaxe do alumnado. 

 
OBXECTIVOS 

 Relacionar os xogos infantís da antiga Grecia e Roma cos da actualidade. 

  Coñecer os diferentes rituais que se realizaban cun nacemento e ao aceptar aos fillos 

como novos membros da familia. 

 Distinguir os diferentes tipos de nomes romanos con que se designaba a un novo 

cidadán. 

 Comprender que a educación na Antigüidade era o medio social para ensinar os 

costumes e os valores que conservaron as tradicións. 

 Aprender os aspectos máis importantes da escola en Grecia e Roma, que era privada e 

non obrigatoria. 

 Recoñecer as características da educación ateniense, a espartana e a romana. 

 Identificar as materias ou materias máis importantes da escola na Antigüidade. 

 Aprender as características básicas da indumentaria no mundo antigo. 

 Recoñecer os diferentes soportes de escritura e o seu legado na actualidade. 

 Identificar as características das divindades grecolatinas. 

 

CONTIDOS 

 
CONCEPTOS 

 Xogos e xoguetes infantís en Grecia e Roma. 

 Rituais celebrados co nacemento. 

 Aceptación dos fillos no mundo clásico. 

 Os nomes dun cidadán grego e romano. 

  Importancia da educación nas antigas Grecia e Roma. 

 Transcendencia dos estudos da Antigüidade ata os nosos días. 

 A indumentaria na infancia. 

 Utensilios e soportes de escritura. 

 Zeus, deus do universo. A súa infancia. 

 
PROCEDEMENTOS 



 18 

 Realización das actividades propostas nos distintos apartados. 

 Lectura comprensiva e crítica das fontes clásicas. 

 Procura e utilización contrastada da información. 

 Análise das imaxes e obtención de información das mesmas. 

 Estudo de diversos aspectos referentes ao mundo da infancia como a educación, os 

xogos, o nacemento, a indumentaria, etc. 

 Descubrimento da herdanza grecolatina na actualidade 

  Afondamento na mitoloxía e práctica de actividades sobre os deuses. 

 

 

 

 

2º trimestre 

 

Unidade 4: O mundo feminino 

 

PRESENTACIÓN 

Continuando coa aproximación á vida cotiá iniciada no mundo da infancia na Antigüidade, a unidade 

4 achéganos á muller no mundo antigo: o seu papel na sociedade, a educación que recibía, a xornada 

diaria, etc. 

Fíxose especial incidencia no matrimonio en Grecia e Roma nos rituais como no seu valor xurídico; 

tamén se trataron as actividades propias da muller casada e a indumentaria, sen esquecer a algunhas 

mulleres que destacaron noutros ámbitos da sociedade 

 ENFOQUE E ESTRUTURA DA UNIDADE 

O comezo da unidade está dedicado á muller na Antigüidade, establécense as diferenzas e 

semellanzas entre o mundo grego e o romano, a partir do cal pódese facer unha comparación co 

mundo actual. 

O tema central xira de xeito case monográfico en torno ao matrimonio: o seu concepto, os rituais 

seguidos en Roma e Grecia, as leis que o regulaban, os diferentes tipos de matrimonio. Nestes 

apartados inténtase reflexionar sobre o legado que aínda hoxe se mantén vivo na nosa sociedade, pois 

moitos dos rituais teñen a súa. correspondencia na actualidade Tamén se fai unha aproximación ao 

que podía ser a xornada diaria dunha muller grega e romana. Neste mesmo sentido trátase o tema da 

indumentaria feminina. 

Conclúe a unidade co relato do xuízo de Paris e unha descrición da deusa Afrodita-Venus, tan 

relacionada coa lenda. 

Ao longo da unidade o alumnado poderá realizar diferentes actividades, no caderno e sobre as fichas 

utilizadas para ilustrar o tema. 

 

 

OBXECTIVOS 

 Coñecer as características principais da vida da muller en Grecia e Roma. 
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 Estudar a situación xurídica e social da muller na Antigüidade, o seu papel secundario 

na sociedade e as súas escasas posibilidades de acceder á educación. 

 Identificar as diferenzas que había entre a consideración social da muller grega e a da 

romana, e comparalas coas mulleres da actualidade. 

 Observar os costumes e rituais das cerimonias matrimoniais en Grecia e Roma. 

 Recoñecer o concepto de matrimonio como acordo social para perpetuar a 

descendencia dos cidadáns. 

 Examinar os requisitos legais para o matrimonio romano e as diferentes modalidades 

de cerimonia matrimonial. 

 Percibir que os diferentes vestidos gregos e romanos eran un signo de diferenciación 

social. 

 Advertir que tamén na Antigüidade existía preocupación pola estética e a moda tanto 

en roupas como en cosméticos. 

 Identificar as características das divindades grecolatinas (Afrodita-Venus e a súa 

intervención no xuízo de Paris). 

CONTIDOS 

CONCEPTOS 

 Condición da muller na sociedade grega e romana. 

  Rituais das cerimonias matrimoniais en Grecia e Roma. 

 Aspectos legais do matrimonio (especialmente en Roma). 

 Tipos de matrimonio en Roma. 

  A vida cotiá da muller grega e romana. 

  A indumentaria feminina. 

  O xuízo de Paris. 

  Afrodita, deusa da beleza  

 

PROCEDEMENTOS 

 Realización das actividades propostas nos distintos apartados. 

 Lectura comprensiva e crítica das fontes clásicas. 

 Procura e utilización contrastada da información. 

 Análise das imaxes e obtención de información das mesmas. 

 Estudo de aspectos referentes ao mundo da muller na Antigüidade, especialmente na 

súa condición de muller casada e nai. 

 Descubrimento da herdanza grecolatina na actualidade. 

 Afondamento na mitoloxía e práctica de actividades sobre os deuses. 

 

Unidade 5: O mundo masculino 
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PRESENTACIÓN 

Para pechar a aproximación á vida cotiá, a unidade 5 achéganos ao home, verdadeiro protagonista 

das sociedades patriarcais grega e romana.Tratouse a figura masculina no contexto familiar e no 

social de xeito xeral, incidindo na xornada de grego e romanos, os seus costumes, horarios, etc. E 

deixando de lado ao cidadán e as súas competencias políticas xa que ten o seu propio espazo noutra 

unidade. 

 

ENFOQUE E ESTRUTURA DA UNIDADE  

 

O comezo da unidade está dedicado ás diferentes profesións que exercían os homes tanto en Grecia 

como en Roma, marcando as similitudes e as poucas diferenzas que existían. 

O tema central trata, por separado, da xornada do home grego e romano empezando polo concepto 

do tempo e o xeito de dividir as horas do día e a noite. Nestes apartados inténtase facer unha 

aproximación ás actividades cotiás dos homes e trátase o tema do symposium ou banquete case como 

un ritual social, establecendo diferenzas e similitudes entre Grecia e Roma.  

Tamén se estuda a indumentaria do home antigo, especialmente da importancia que tiña o uso da toga 

en Roma. 

En profundidade trátase o edificio das termas,unha das actividades sociais máis importantes no ámbito 

privado para o home romano. 

Conclúe a unidade co relato do mito de Dafne e Apolo e cunha descrición deste deus. 

Toda a unidade está exposta para que o alumnado realice actividades de diferente tipo, tanto no seu 

propio caderno como traballando sobre as imaxes que ilustran o tema. 

 

 

OBXECTIVOS 

 

 Coñecer as características principais da vida cotiá do home na o mundo antigo. 

 Estudar a situación social do home grego e romano, así como as súas ocupacións ou 

oficios máis habituais. 

 Observar as similitudes das sociedades grega e romana, ambas as patriarcais, e 

comparalas coa sociedade actual. 

 Coñecer a importancia social do banquete para o home grego e romano. 

 Identificar os alimentos coñecidos na Antigüidade e recoñecer as bases da dieta 

mediterránea. 

 Estudar as termas, tanto o edificio como as actividades sociais que se efectuaban 

nelas. 

 Estudar o concepto de tempo e a distribución das horas entre o día e a noite. 

 Coñecer diferentes instrumentos de medición do tempo. 
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 Advertir as diferenzas que se establecían mediante a indumentaria, especialmente na 

sociedade romana. 

 Identificar as características das divindades grecolatinas (a lenda de Dafne e Apolo). 

 

CONTIDOS 

CONCEPTOS 

 Profesións do home na Antigüidade. 

 O tempo ao longo da xornada. 

  Actividades cotiás do home grego e romano. 

  A indumentaria masculina. 

  O banquete como acto social. 

  Termínalas como centro de actividades físicas e sociais. 

 O mito de Apolo e Dafne. Apolo deus da profecía e das artes. 

  

PROCEDEMENTOS 

 Realización das actividades propostas nos distintos apartados. 

 Lectura comprensiva e crítica das fontes clásicas. 

 Procura e utilización contrastada da información. 

 Análise das imaxes e obtención de información das mesmas. 

 Estudo de aspectos referentes ao mundo da muller na Antigüidade, especialmente na 

súa condición de muller casada e nai. 

 Descubrimento da herdanza grecolatina na actualidade. 

 Afondar na mitoloxía e práctica de actividades sobre os deuses. 

 

 

Unidade 6. Política e cidadanía 

 

PRESENTACIÓN 

Nesta unidade expóñense os conceptos fundamentais sobre as formas políticas e as 

divisións sociais no mundo antigo. 

A importancia do nacemento da democracia como forma de organizar o goberno debe ser 

suficientemente destacada. Por este motivo, comezamos a unidade tratando o concepto 

da polis como sistema organizativo e a súa evolución ao longo dos períodos arcaico e 

clásico, insistindo, a través dunha serie de cadros esquemáticos, na organización política 

do modelo ateniense, verdadeira orixe da idea democrática e a igualdade dos cidadáns 

ante a lei  

ENFOQUE E ESTRUTURA DA UNIDADE 

A unidade ten dous grandes apartados en relación ao mundo grego e ao mundo romano. 

A primeira parte ten que ver co modelo político grego, esencialmente co concepto da polis 
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e a aparición da democracia. Insístese na idea da cidadanía que leva dereitos pero tamén 

unha serie de deberes. Por outra banda non se intenta presentar un modelo único, posto 

que conviven outras formas políticas como a espartana. A estrutura política grega 

acompáñase dunha presentación da expansión grega no Mediterráneo por medio da 

colonización que fixo estender o modelo cultural grego. 

A segunda parte relaciónase co desenvolvemento político de Roma a través das tres fases 

clásicas da súa historia: Monarquía, República e Imperio. Un especial interese mostra o 

funcionamento do sistema republicano romano por medio das maxistraturas, as asembleas 

e o Senado, establecendo un modelo claramente diferenciado do grego. A política romana 

relaciónase coas conquistas en Europa e norte de África e é nese contexto que se introduce 

o tránsito dun sistema político republicano a outro e carácter imperial. 

 

OBXECTIVOS 

 

 Comprender o significado da democracia antiga e a súa relación coa democracia 

actual. 

  Recoñecer a democracia ateniense como un novo sistema político do século V a. C., 

baseado nas decisións dos cidadáns. 

 Identificar a herdanza romana nas nosas prácticas electorais. 

 Coñecer as condicións de vida dos escravos. 

 Asimilar o concepto e as características da polis. 

 Entender os organismos políticos da polis: asemblea, consello e maxistrados. 

 Distinguir as diferentes fases na evolución da polis. 

 Aprender os aspectos da organización política ateniense. 

 Identificar as etapas da historia de Roma: Monarquía, República e Imperio. 

 Diferenciar os grupos sociais e políticos da antiga Roma: o Senado e os maxistrados, 

os patricios e os plebeos. 

  Localizar as grandes conquistas romanas que conduciron á formación do seu Imperio. 

 

CONTIDOS 

 
CONCEPTOS 

 Lectura comprensiva de textos clásicos propostos como fonte directa de información. 

  Elaboración das actividades indicadas en cada apartado. 

  Análise das características dunha polis grega. 

  Relación dos sistemas políticos de Grecia e Roma mediante as actividades e as correspondencias 

cos organismos actuais. 

 Diferenciación das características da escravitude na Antigüidade. 

 O legado actual da democracia ateniense. 

  A democracia ateniense. 

  A polis grega, o seu desenvolvemento e expansión. 

  Sociedade e política no mundo grego. 

  Institucións políticas na antiga Roma. 
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  Sociedade e política en Roma. 

  Fases da historia de Roma e as grandes conquistas territoriais ao longo delas. 

 
PROCEDEMENTOS 

 Valoración das institucións políticas da Antigüidade. 

 Curiosidade polo coñecemento da sociedade do mundo antigo. 

 Actitude crítica no descubrimento doutras formas de goberno diferentes ás d entorno, e na 

comparación de estruturas gobernamentais. 

 Interese polas fontes clásicas. 

 Recoñecemento do mundo antigo como precursor das formas democráticas de goberno na 

actualidade. 

 Localización das colonias gregas nun mapa. 

 Realización de mapas que mostren a división administrativa do Imperio Romano. 

 

Unidade 7: O exército e a guerra 

 

PRESENTACIÓN 

O mundo do exército e da guerra constitúe unha parte relevante das civilizacións clásicas. 

Gran parte da historia das polis gregas e da expansión romana teñen que ver directamente 

co feito militar. A unidade 7 propón un achegamento a este fenómeno desde a perspectiva 

do coñecemento das tácticas militares máis comúns en Grecia e Roma, así como no estudo 

de certas  

particularidades do soldado antigo, principalmente do lexionario romano, a quen tanto se 

identificou coa expansión de Roma. 

A constancia das guerras entre os gregos fixo do conflito armado, pero a escala reducida, 

unha característica da súa forma de vivir. Os gregos estaban máis afeitos a asinar treguas 

que paces definitivas. 

 

ENFOQUE E ESTRUTURA DA UNIDADE  

 

É importante resaltar o feito, xa estudado na unidade 6, da unión do concepto de cidadán coa función 

do soldado. O cidadán tiña os seus privilexios, pero tamén as súas obrigacións e, xa que logo, a 

defensa da comunidade ocupaba un posto predominante entre elas. Co tempo, tanto en Grecia como 

en Roma, este binomio foi debilitándose aumentado o número de soldados que exercían a súa función 

a cambio dunha paga e non como unha obrigación inherente á súa condición de cidadán. 

O modo de combater no mundo grego era bastante uniforme, aínda que se destacou ao presentar o 

seu modelo, a diferenza entre  

Atenas e Esparta por proporcionar esta última a referencia militar da polis por excelencia. En gran 

parte, con todo, a técnica grega era ben sinxela: en primeiro lugar, consistía no arroxo sobre o inimigo 

de lanzas ou xavelinas para a continuación acometer ao adversario espada en man. Aínda que os 

romanos empregaron igualmente esta sinxela forma de enfrontar ao inimigo, a súa organización e 

tácticas técnicas foron moito máis sofisticadas. Unha lexión romana era, sen dúbida, unha máquina 

de guerra na que a disciplina imperaba, capacitándoa para obter éxitos militares contra tropas máis 

numerosas, pero menos organizadas. 
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OBXECTIVOS 

 

 Distinguir as características do exército da polis ateniense, formado por hoplitas na 

época arcaica e por cidadáns soldados no período clásico, e a organización militar dos 

espartanos. 

 Coñecer os distintos conflitos militares do século V a. C.: as guerras médicas e as 

guerras do Peloponeso. 

 Diferenciar os aspectos do exército romano en época monárquica, na República e no 

Imperio. 

 Entender a guerra como parte do desenvolvemento do Estado romano. 

 Comprender as bases do exército romano: tipo de soldados, a unidade de combate, os 

cargos militares e as formas de combater. 

 Recoñecer na construción dun campamento romano a orixe dalgunhas cidades 

europeas. 

 

CONTIDOS 

CONCEPTOS 

 O exército ateniense e o espartano. 

  As guerras médicas e as guerras do Peloponeso no século V a. C. 

  O exército nos distintos períodos da historia de Roma. 

 A lexión romana. 

  O campamento romano. 

 

PROCEDEMENTOS 

 Lectura de textos clásicos como fonte directa dos temas tratados. 

 Realización de mapas nos que se mostren as nacións en guerra ou as zonas de 

expansión das potencias militares. 

 Debate sobre as causas e as consecuencias dos diversos conflitos desenvolvidos na 

unidade. 

 Análise do desenvolvemento e da transcendencia das conquistas de Alexandro Magno. 

 Comparación entre o Imperio Romano e outros imperios posteriores. 

 Realización de cronoloxías sobre a historia de Grecia e Roma. 

 Afondamento da romanización a través do papel do exército. 

 Elaboración das actividades indicadas en cada apartado. 

 

 

3º trimestre 

 

UNIDADE 8. A arte clásica 
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PRESENTACIÓN 

A presente unidade céntrase no tratamento dun dos aspectos máis evidentes do legado do mundo 

clásico: a arte grega e romana. Os logros do mundo antigo, tanto en arquitectura e escultura, tiveron 

unha gran transcendencia ao longo da historia da arte, o que o converteu nunha manifestación cultural 

de referencia constante, especialmente no Renacemento e o período Neoclásico.  

 

ENFOQUE E ESTRUTURA DA UNIDADE  

 

Iníciase o tema co concepto da beleza no mundo antigo, tomando como modelo o canon de Polícleto 

que sería adoptado en tempos posteriores pola escultura romana como procura da beleza ideal 

clásica e como reflexo de proporción, simetría, harmonía, orde. 

O tema divídese en dous grandes partes: o mundo grego en arquitectura, escultura; e o mundo 

romano, engadindo á escultura e a arquitectura a pintura e o mosaico. Dedícase particular atención 

ao estudo dos edificios relixiosos: o templo e as súas ordes arquitectónicas, insistindo nos elementos 

constitutivos dos mesmos. 

O Partenón de Atenas, como amorno arquetipo, é presentado con indicacións particulares. A 

unidade incorpora igualmente o estudo do Panteón de Roma como templo que influíu 

decisivamente en estilos artísticos posteriores.  

 

OBXECTIVOS 

 

 Coñecer o concepto de orde arquitectónica e a súa orixe grecolatina. Distinguir as 

partes e a estrutura de cada unha das ordes. 

 Diferenciar as ordes da arquitectura clásica: dórico, xónico, corintio, toscano e 

composto. 

 Distinguir as partes e a estrutura de cada un das ordes. 

 Comprender o significado e a clasificación dos templos gregos e romanos segundo a 

súa planta e o número de columnas do pórtico. 

 Deducir os aspectos do templo grego a partir do modelo do Partenón. 

  Coñecer as características especiais do templo romano. 

 Identificar o Panteón como exemplo de arquitectura romana. 

 Aprender as fases da escultura grega, as obras e os artistas máis destacados. 

 Recoñecer os trazos propios da escultura romana. 

 Entender a finalidade política dos relevos históricos. 

 Asimilar os aspectos característicos da pintura romana. 

 Observar a importancia do mosaico. 

 Descubrir as representacións artísticas da deusa da beleza e do a 

 mor, Afrodita, ao longo da historia.  

 

CONTIDOS  

CONCEPTOS 

 Concepto de orde arquitectónica. 

 As ordes da arquitectura clásica. 
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 O templo grego e o Partenón. 

 O templo romano e o Panteón. 

 A evolución da escultura grega, obras e artistas. 

 A escultura romana. 

 O relevo histórico en Roma. 

 A pintura e o mosaico romanos. 

 

 

PROCEDEMIENTOS 

 Lectura de textos clásicos como fonte literaria para o tema. 

 Identificación das ordes da arquitectura clásica a través de imaxes de templos clásicos. 

 Recoñecemento dos aspectos máis característicos do templo grego, coincidencias e 

diferenzas co templo romano. 

 Análise e comparación das particularidades do templo grego e do romano a través dos 

exemplos do Partenón e do Panteón. 

 Recoñecemento da escultura arcaica, clásica e helenística de Grecia por medio de 

imaxes que mostren variedade de obras e autores. 

 Distinción das características da escultura, o relevo e o mosaico romanos. 

 Observación dos aspectos máis destacados da pintura romana. 

 Realización das actividades indicadas en cada apartado. 

 Aplicación dos coñecementos básicos da unidade a través do estudo do léxico. 

 

 

Unidade 9.: Cidades antigas e modernas 

 

PRESENTACIÓN 

A unidade nove expón o tema do urbanismo na Antigüidade, o rexurdimento dos modelos urbanos 

dos que aínda somos debedores. O plano hipodámico converteuse no mellor expoñente da relación 

privilexiada entre os tempos modernos e os antigos, da que poden servir de exemplo os grandes 

ensanches decimonónicos que se fixeron seguindo o modelo ortogonal ou perpendicular que ten a 

súa orixe na Grecia clásica. 

 A civilización romana insistiu moito máis que o mundo grego nos aspectos de enxeñería urbana, 

rede de sumidoiros e planificación. Así, a existencia de cidades de orixe romana pode ser considerada 

como un punto de encontro no pasado de moitos países e rexións europeas. 

 

 

ENFOQUE E ESTRUTURA DA UNIDADE  

 

A unidade iníciase cunha explicación sobre a orixe das cidades. Analízase como as primeiras cidades 

gregas xurdiron a consecuencia do sinecismo de varias aldeas, tomando como punto central un espazo 

elevado, a Acrópole, que despois se converteu nun lugar reservado aos actos relixiosos da 

comunidade. 

Roma, pola súa banda, legou á posteridade un modelo cuadriculado de cidade que estendeu mediante 

as súas conquistas. Moitos campamentos romanos deron lugar a futuras cidades de Europa, 
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manifestando o interese de Roma polo ordenado, polo rectilíneo. O tema central da unidade presenta 

como sería unha cidade grega e romana ideal, cales  eran os seus edificios públicos e privados, os 

rituais para fundar unha cidade, e en que se diferenciaba a concepción grega e romana das cidades. 

A unidade péchase co estudo da tipoloxía das casa en Roma, símbolo de status económico e social. 

A mitoloxía versa sobre os deuses protectores das cidades: Atenea e a súa loita con Posidón para obter 

o padroado de Atenas. A continuación, desenvólvese a figura do deus Olímpico Posidón-Neptuno. 

 
OBXECTIVOS 

 

 Coñecer os procesos de fundación, infraestruturas e características das cidades na 

Antigüidade. 

 Recoñecer a orixe grecolatina de cidades do noso entorno. 

 Identificar a orixe grecolatino na utilización dos plans de urbanismo e dos planos de 

trazado regular ou cuadriculado, chamado plano hipodámico». 

 Diferenciar as infraestruturas básicas das cidades. 

 Entender o fenómeno do sinecismo na orixe das primeiras cidades gregas. 

 Distinguir as partes diferenciadas dunha cidade grega: acrópole, ágora, edificios de 

lecer, necrópole, murallas, fontes públicas e rede de sumidoiros. 

 Considerar o nacemento dunha cidade romana a partir da estrutura dun campamento 

romano ou como resultado do sinecismo. 

 Valorar o relevante papel dos urbanistas. 

 Comprender a cerimonia da inauguratio, necesaria para a creación dunha nova cidade. 

 Distinguir as partes dunha cidade romana e os seus correspondentes edificios 

característicos: vías principais, foro, mercado, termas, lugares de lecer, domus, insulas, 

cisternas, pozos, rede de sumidoiros, beirarrúas, cemiterios e murallas. 

 Identificar os problemas que padecían as cidades romanas. 

 Coñecer a variedade de obras públicas romanas: calzadas, pontes, portos, termas, 

acuedutos, sumidoiros, fontes, cisternas, etc  

 

Unidade 10: Xogos e espectáculos 
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PRESENTACIÓN 

Aínda que no caso dos cidadáns ricos, gregos e romanos, o tempo dedicado ao lecer era máis grande, 

non só estes acudían aos diversos espectáculos. 

Nesta unidade faise unha aproximación a devanditos espectáculos, incidindo tanto na súa orixe como 

na súa evolución 

Distínguese especialmente o mundo do lecer en Grecia do de Roma, xa que o único punto en común 

que presentan é o teatro, e aínda este non ten o mesmo tipo de características no mundo romano.  

Dentro da unidade poderase entender a estrutura dos edificios e a tipoloxía dos espectáculos que se 

representaban neles. 

 

ENFOQUE E ESTRUTURA DA UNIDADE  

 

O comezo da unidade está dedicado á orixe do teatro en Grecia como fenómeno relixioso ligado ao 

deus Dioniso; faise unha aproximación moi lixeira ao mundo do teatro e a aparición do coro, o actor, 

etc. 

O tema central abarca un estudo dos edificios dedicados aos espectáculos, establecendo unha 

comparación entre o teatro grego e o romano, e outros dous epígrafes centrados en edificios 

tipicamente romanos como son o circo e o anfiteatro. Tamén, dentro deste apartado, estúdase o 

espectáculo que se representaba en cada edificio e aos seus protagonistas, como os actores, os aurigas, 

os cabalos, etc. 

A figura dos gladiadores trátase no último apartado de xeito monográfico, xa que se trata dun 

fenómeno exclusivamente romano do que o alumnado ten constancia grazas a películas e 

documentais. 

Conclúe a unidade co relato do de Orfeo e Eurídice, e a súa viaxe aos infernos, e cunha descrición de 

Dioniso, deus ligado ao nacemento do teatro. 

Ao longo de toda a unidade o alumnado haberá de responder ás diferentes actividades e poderá 

traballar sobre as imaxes que representan os edificios. 

 

 

OBXECTIVOS 

 

 Coñecer as características principais dos edificios destinados ao lecer: teatro, circo e 

anfiteatro. 

 Estudar o nacemento do teatro como fenómeno relixioso. 

 Observar os costumes de espectadores e protagonistas dos espectáculos e comparalas 

coa actualidade. 

 Estudar a vida cotiá en Grecia e Roma desde unha perspectiva lúdica. 

 Recoñecer os diferentes edificios nos restos conservados na actualidade. 
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 Examinar e identificar os espectáculos que ocupaban o tempo dos antigos romanos e 

gregos. 

 Advertir que ata nos espectáculos diferenciábanse as distintas clases sociais. 

Identificar as características das divindades grecolatinas (Dioniso-Baco) e a lenda de 

Orfeo e Eurídice.  

CONTIDOS 

CONCEPTOS 

 A orixe do teatro. 

 Os edificios públicos dedicados ao lecer. 

 O teatro en Grecia. 

 O teatro en Roma. 

 As carreiras do circo 

 Os espectáculos do anfiteatro. 

 Os gladiadores. 

 A figura do deus Dioniso-Baco. 

 

PROCEDEMENTOS 

 Realización das actividades propostas nos distintos apartados. 

 Lectura comprensiva e crítica das fontes clásicas. 

 Procura e utilización contrastada da información. 

 Análise das imaxes e obtención de información das mesmas. 

 Estudo de aspectos referentes ao lecer e os espectáculos na Antigüidade, similitudes e 

diferenzas entre Grecia e Roma. 

 Relación dos espectáculos coa sociedade grecolatina. 

 Descubrimento da herdanza grecolatina na actualidade. 

 Afondamento na mitoloxía e práctica de actividades sobre os deuses. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación ordinaria 

Para a consecución de todos os obxectivos, é condición fundamental e indispensable tanto 

a actitude activa e comprometida na aula como a realización de cantos exercicios se 

propoñan para casa.  

 70% da  nota: Probas escritas sobre as unidades traballadas durante o ano 

(un mínimo de dúas probas por avaliación) 

 20% da nota: Realización de actividades e traballos, lecturas comentadas e 

elaboración de fichas correspondentes a cada unidade para casa e para a 

clase.  

 10% restante: Actitude activa e comprometida na aula. 

O alumnado terá a oportunidade de recuperar a avaliación suspendida cunha proba de 

recuperación. Terá tamén a posibilidade de recuperar a totalidade da materia cun exame 

último de contidos mínimos. 

 

Avaliación extraordinaria 
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Constará dunha proba escrita que dará conta de todos os estándares da materia na que se 

formularan cuestións sobre as distintas unidades traballadas no curso. A calificación 

farase sobre 10 puntos. 

 

Grao mínimo de superación 

O alumnado terá que coñecer de feito práctico os seguintes contidos mínimos: 

- Deuses e deusas  principais da Mitoloxía Clásica e pegadas actuales do calendario 

festivo greco-romano 

- Heroes principais da Mitoloxía Clásica: pegadas nas artes actuais. 

- Escultura, arquitectura e urbanismo greco-romano (cidade, tipos de vivenda e 

espectáculos, ágora e foro).  

- O mundo feminino e infantil (xogos e educación) en Grecia e Roma (vida cotiá). 

_ Coñecer un bloque de palabras mínimo (20) que teñan relación co latín e co grego. 

 

E) CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

 

A metodoloxía desta materia será o máis activa posible empregando as TIC na aula e 

dando lugar ao traballo cooperativo entre o alumnado. As actividades propostas terán 

sempre un carácter moi activo e práctico. O obxectivo e que o alumnado sexa o 

protagonista da súa aprendizaxe. 

 

F) MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Empregaranse textos, documentos, artigos de periódicos e revistas relacionados cos 

contidos, así como materiais gráficos (mapas, atlas, fotografías) e audiovisuais 

(documentais, presentacións powerpoint). 

O profesor elaborará material didáctico específico pensado para usar na aula ou na casa.  

 

 

G) CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

DO ALUMNADO 

Vésaxe o apartado procedementos e instrumentos de avaliación 

 

H) INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E 

A PRÁCTICA DOCENTE 

                                            

Procesos de ensino Indicadores  de logro e a súa avaliación 

Probas escritas 1-4 pouca 

consolidación 

5-6 nivel mínimo 7-8 nivel medio 9-10 nivel 

excelente 

Participación activa 

na aula 

1-4 feble execución 5-6 mínima 

execución 

7-8 boa execución 9-10 excelente 

execución 

Caderno de traballo 

do alumno 

1-4 feble execución 5-6 mínima 

execución 

7-8 boa execución 9-10 excelente 

execución 

Traballos 

individuais ou por 

grupos 

1-4 feble execución 5-6 mínima 

execución 

7-8 boa execución 9-10 excelente 

execución 
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Práctica docente Indicadores de logro Graduación 

Atención á 

diversidade 

Adaptación ás necesidades propias do grupo 1-2-3 

Organización Secuenciación e organización de contidos e actividades 1-2-3 

Actividades de 

Aula 

Diversidade, duración e utilidade das actividades 1-2-3 

Avaliación Adecuación dos instrumentos e probas de avaliación 1-2-3 

 

 

I) ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DE 

MATERIAS PENDENTES 
 

Se houbera alumnado pendente de Cultura Clásica en 4º de ESO o Xefe de Departamento 

faría un seguimento do mesmo mediante probas trimestrais ou ben unha soa proba 

axustada aos contidos mínimos na convocatoria oficial sinalada. 

 

J) DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU 

COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS 

SEUS RESULTADOS 

 

Tratase dunha materia nova en canto a contidos que combina a metodoloxía das ciencias 

sociais e das materias lingüísticas. Nos primeiros días de clases pasarase un cuestionario 

inicial con preguntas relativas á materia para ver se o alumnado ten algún coñecemento 

dos contidos que se desenrolaran perante o curso. Esta avaliación inicial é somentes para 

que o profesorado coñeza mellor o nivel cultural do seu alumnado. 

 

K) MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

Se o problema é de dalgunha discapacidade física, tamén hai solucions para os distintos 

casos: probas orais para os alumnos con discapacidade motriz, adaptación de textos para 

alumnos cegos… 

 

L) CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 

Comprensión lectora e expresión oral e escrita  

Trabállase moito a comprensión lectora con variedade de textos para comprender e 

esquematizar, mentres que a expresión oral e escrita ten protagonismo nos traballos que 

deben expór na aula diante dos compañeiros. 

Comunicación audiovisual eTecnoloxías da información e da comunicación 

Usaránse a cotío as TIC para a exposición e elaboración de traballos colaborativos.  

Emprendemento  

Nos traballos en grupo valorarase a autonomía e emprendemento de proxectos. 
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Educación cívica e constitucional 

O contraste das civilizacións grecorromana e actual tanto en cuestións políticas como 

sociais sera obxecto de reflexión na aula. 

Prevención e resolución pacífica de conflitos 

O uso de textos en traducción relativos a guerra e a paz completará a formación do 

alumnado neste sentido. 

Prevención da violencia de xénero, da violencia contra as persoas con discapacidade, 

da violencia terrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia. 

O contraste das civilizacións grecorromana e actual tanto en cuestións políticas como 

sociais sera obxecto de reflexión na aula sobre todo en relación cos distintos tratamentos 

da muller e dos esclavos e extranxeiros na Antigüidade. 

 

M) MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA 

PROGRAMACIÓN 

O Xefe de Departamento estará pendente do cumplimento progresivo da programación, 

sen descartar que en determinados momentos se a situación o require poidan ofrecerse 

alternativas e variacións ao programado. Ao final do curso explicitará na Memoria do 

Departamento o grado de consecución conseguido e os problemas que xurdiron na 

aplicación concreta do programado. 

 

N) ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 

 

- Manifestar entusiasmo pola materia e dar exemplo de dedicación e interese para 

favorecer a dedicación do alumnado ao estudo. 

- Favorecer sesións de grupo para detectar os valores e normas relacionadas coa 

dedicación ao estudo e á educación 

- Crear un clima de confianza co alumnado, e transmitirlle individualmente os valores 

básicos relacionado coa disciplina do Centro. 

- Informar e solicitar colaboración á familia en relación cos problemas observados na aula 

-Ensinar as normas de disciplina de maneira adecuada á capacidade e etapa evolutiva do 

alumnado 

- Explicar como as normas son necesarias para a boa marcha da clase 

- Propiciar a participación do alumnado na procura de solucións aos problemas 

disruptivos que presente na aula 

- Analizar a efectividade das medidas utilizadas a curto e a longo prazo 

 

Ñ) TRATAMENTO DO FOMENTO DAS TIC 
 

Fomentarase o uso das TIC como fonte de información nos traballos que o alumnado deba 

facer pola súa conta e tamén na clase utilizaranse medios audiovisuais e informáticos para 

completar os contidos que o profesor preparará para as clases. 
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LATÍN 4º ESO  
 

LINGVA LATINA PER SE ILLVSTRATA 
(FAMILIA ROMANA) 

 

A) INTRODUCCIÓN 

 

A materia de Latín na etapa da ESO ten como principal finalidade introducir o alumnado 

no coñecemento dos as- pectos esenciais da lingua e da cultura latinas, facendo fincapé 

ao mesmo tempo no papel que estas desempeñan en tanto que orixe e fundamento das 

linguas romances e da cultura occidental, o que coñecemos como herdanza clásica.  

Esta mesma perspectiva está tamén presente no currículo básico para bacharelato, malia 

perseguirse nesta etapa un estudo máis en profundidade da lingua, xa que, ben pola súa 

estrutura interna de funcionamento, ben polo seu caudal léxico, está moi presente nas 

linguas utilizadas e estudadas polos alumnos e as alumnas. 

O estudo do latín como lingua flexiva proporciona mediante a comparación unha sólida 

base científica para o estudo e o perfeccionamento progresivo no manexo doutras linguas.  

O idioma latino, logo de adquiridos uns mínimos coñecementos sobre os seus 

mecanismos morfosintácticos e o seu léxico, permite entender as linguas romances como 

resultado dunha evolución e atopar paralelismos entre elas que axuden no seu estudo. 

O estudo da orixe e a evolución do latín ás linguas romances proporciónalle ao alumnado 

os instrumentos necesarios para comprender e analizar os procesos de cambios fonéticos, 

morfosintácticos e semánticos que deron lugar aos procedementos que rexen hoxe as súas 

linguas, e axuda a incrementar de xeito notable o seu léxico. A reflexión sobre o léxico 

coñecido, a adquisición de novas palabras e a comprensión das estruturas da lingua latina 

interveñen de xeito notable no uso máis eficaz da lingua propia como instrumento de 

aprendizaxe, comunicación e interpretación da realidade.  

É recomendable comezar o estudo do latín de cuarto de ESO cun método natural, no que 

as regras morfosintácticas se deduzan da práctica da lectura e da tradución, deixando para 

os cursos de primeiro e segundo de bacharelato un estudo máis pormenorizado.  

O estudo da herdanza clásica, obxecto desta materia, non só está presente na lingua latina, 

pois abordará tamén os diferentes aspectos que se inclúen no que coñecemos como 

civilización latina, berce da Europa actual. Ademais da descrición do seu marco 

xeográfico e do estudo dos principais fitos históricos, haberá lugar tamén para unha 

análise das súas estruturas sociopolíticas, da súa vida cotiá, e manifestacións culturais 

como os espectáculos pú- blicos ou as súas creacións literarias e artísticas, a enxeñaría e 

o urbanismo, a mitoloxía e a relixión.  

Partindo desta perspectiva, o estudo da materia organízase en bloques que, con lixeiros 

matices, se repiten en todos os cursos. 

Os devanditos bloques refírense tanto a cuestións lingüísticas como a temas culturais, 

tendo en conta que ambos os dous aspectos constitúen dúas facetas inseparables e 

complementarias para o estudo da civilización romana, sen as que non é posible apreciar 

a importancia do legado latino na súa verdadeira dimensión.  
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O primeiro destes bloques estuda o latín como orixe das linguas romances e ten un trato 

lixeiramente diferente para os cursos de cuarto de ESO e primeiro de bacharelato, e o 

curso de segundo de bacharelato. Os contidos dos dous primeiros cursos comezan coa 

análise das linguas do mundo, para seguir co estudo do indoeuropeo e as súas familias 

lingüísticas, a orixe, a evolución e as etapas do latín e as linguas romances. A 

continuación, e xa para os tres cursos, preténdese analizar o papel que desempeñou a 

lingua latina na formación do galego, do castelán e das demais linguas romances que se 

falan na actualidade en Europa e noutros países do mundo, mediante o estu- do do 

mantemento de elementos lingüísticos latinos nesas linguas e a análise dos procesos de 

evolución fonética, morfosintáctica e semántica.  

O seguinte bloque, deseñado só para latín de cuarto de ESO e primeiro de bacharelato, 

aborda os elementos básicos da lingua latina, comezando por percorrer os sistemas de 

escritura coñecidos, para analizar despois a orixe e a evolución do abecedario latino e a 

súa pronuncia. 

Os dous bloques seguintes, comúns aos tres cursos, tratan aspectos netamente 

lingüísticos, centrándose desta vez na morfoloxía e na sintaxe, os outros dous niveis de 

descrición e explicación do sistema, ademais da fonética e a semántica, dúas realidades 

inseparables que conforman e integran o aspecto gramatical. Preténdese iniciar o 

alumnado no concepto de flexión, estudando a estrutura interna das palabras e os 

elementos formais destas que serven para definir a relación que manteñen con outras 

dentro da oración. A sintaxe tamén se ocupa de estudar as estruturas oracionais latinas e 

os elementos que definen as súas construcións máis características, introducindo 

progresivamente niveis de maior complexidade, co propósito fundamental da 

comprensión e a interpretación dos textos.  

Nos cursos de cuarto de ESO e primeiro de bacharelato dedicouse un bloque ao estudo da 

civilización latina, co fin de identificar non só os feitos máis importantes da súa historia, 

senón tamén os aspectos propios da súa organización política, social e militar, e da súa 

identidade cultural, sen esquecer o estudo da vida cotiá, a relixión e a mitoloxía, cuxa 

influencia resulta decisiva para a configuración do imaxinario occidental. Preténdese 

tamén iniciar o alumnado no coñecemento dalgunhas das manifestacións artísticas máis 

significativas da antigüidade romana, entre as que destacan por unha banda as relativas 

ás artes plásticas e, máis concretamente, a escultura e a arquitectura, e pola outra, as 

literarias.  

O estudo máis en profundidade destas últimas resérvase para o curso de segundo de 

bacharelato, que conta cun bloque específico para a literatura latina, no que un mellor 

coñecemento da lingua lle permitirá ao alumnado entrar en contacto directo con algúns 

fragmentos das obras orixinais, afondando deste xeito na comprensión dos textos 

literarios clásicos latinos para comprender as claves da sociedade en que viron a luz e 

valorar a influencia que os autores latinos tiveron ao longo dos séculos.  

Se, como dixemos, a lingua e a cultura constitúen dúas realidades inseparables e 

complementarias para afondar no coñecemento da civilización latina, non existe mellor 

instrumento para o estudo de ambas que os propios textos, aos que está dedicado outro 

dos bloques de contidos previstos en todos os cursos. Preténdese deste xeito facer fincapé 

na necesidade de estudar desde o primeiro momento a lingua no seu contexto real, como 
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mecanismo de expresión intelectual e estética no que se exemplifican os contidos 

lingüísticos estudados. Para lograr este obxectivo, ademais do labor de tradución, 

deberase tratar o latín como unha lingua viva coa que traballar tamén a comunicación oral 

e escrita.  

Por último, nos tres cursos dedícase un bloque ao estudo do léxico, entendendo que este 

resulta imprescindible para avanzar no coñecemento de calquera lingua. Dentro deste 

ámbito préstase especial atención á etimoloxía, non só porque esta serve para pór de 

manifesto o mantemento das raíces latinas nas linguas modernas, senón ademais porque 

axuda o alumnado a adquirir unha mellor comprensión da súa propia lingua, axudándolle 

a precisar o significado de termos coñecidos ou a descubrir o de outros que non utilizara 

anteriormente, e incorporándoos ao seu vocabulario habitual. Así, dedícase un especial 

interese á composición e á derivación culta, onde se analizan prefixos, lexemas e sufixos 

de orixe grega e latina.  

Abondando nesta última idea, abórdase o estudo das locucións e as expresións latinas de 

uso actual, non só para coñecer o seu significado, senón tamén para saber empregalas nun 

contexto adecuado. 

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

Latín, xa que o estudo da lingua latina, da súa orixe e evolución, do seu funcionamento 

interno, do seu léxico e dos seus textos redundará sen dúbida nun maior coñecemento e 

dominio das linguas propias. Non obstante, deberase ter en conta tamén o tratamento das 

outras competencias. 

O labor de tradución non só constitúe por si mesmo un importante exercicio intelectual, 

senón que ao mesmo tempo estimula a memoria, a lóxica de pensamento e os hábitos de 

disciplina no estudo, mellorando o razoamento e impulsando a competencia clave de 

aprender a aprender.  

A competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía poden ser 

traballadas nos temas de cultura e civilización latinas, nomeadamente na educación en 

Roma, no urbanismo e na enxeñaría romana, e as vías de comunicación, en tanto que 

manifestacións da actividade humana. 

A competencia dixital deberá estar presente en todo momento. A procura de información 

na rede, a súa selección crítica e a súa utilización, entendidas como un proceso guiado 

polo/pola profesor/a, deberá servirnos para programar traballos colaborativos e producir 

novos materiais para pór á disposición da comunidade educativa.  

As competencias sociais e cívicas poden ser traballadas particularmente nos bloques 

referidos á civilización. A vida no mundo romano, na súa dimensión político-social ou 

relixiosa préstase sempre á valoración e á comparación co mundo actual, salientando 

semellanzas e diferenzas, e fomentando un xuízo crítico da realidade. Deste xeito, cobran 

nova forza conceptos como democracia, xustiza, igualdade, cidadanía e diversidade.  

A competencia en conciencia e expresión cultural está moi presente, ademais de no estudo 

da literatura latina, nos contidos referidos ás artes plásticas en Roma, o urbanismo e a 

romanización de Hispania e da Gallaecia. Coñecer e valorar todas estas manifestacións 

culturais artísticas, diferenciando xéneros e estilos, recoñecendo canons estéticos ou 

tópicos literarios, lévanos a consideralas como parte do patrimonio dos pobos e a apreciar 
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dun xeito especial aquelas que están dentro do noso contexto, ben sexa nas páxinas dun 

libro, ben nun museo ou nun depósito arqueolóxico.  

A competencia que traballa o sentido da iniciativa e o espírito emprendedor estará 

presente sobre todo nos bloques de contidos non lingüísticos, para aproveitar a 

metodoloxía do traballo en grupo de xeito responsable e proactivo.  

 

B) CONTRIBUCIÓN DA MATERIA Á ADQUISICIÓN DAS COMPETENCIAS 

CLAVE 

Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

Desde todos os seus contidos contribúese á lectura comprensiva de textos diversos e á 

expresión oral e escrita como medios indispensables para calquera aprendizaxe de 

calidade A lectura comprensiva dunha realidade certamente afastada do entorno do 

alumno, a comprensión duns conceptos totalmente novos e a necesidade ineludible de 

aprender a expresalos dunha forma ordenada ten un valor moi estimable. Pero se por 

algo destaca esta materia no eido da lingua  é por ser un instrumento inmellorable para 

a adquisición dun vocabulario pasivo e activo baseado nos termos que se expliquen ao 

longo do curso, incluídos afixos de todo tipo e as súas regras de combinación. A 

introdución breve ao estudo diacrónico das linguas, incluído entre os obxectivos, 

contribuirá a unha percepción máis matizada do que é un sistema lingüístico. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoñoxía (CMCCT). 

 

O aporte neste campo será tanxencial, pero non desprezable. Servan de exemplo a 

necesidade de manexar datacións anteriores a C., o diferente cómputo do tempo, a moi 

distinta percepción da realidade xeográfica que tiñan os antigos, a conversión de 

medidas de todo tipo ao sistema métrico, a peculiaridade do modo de contar latino 

(inclusivo), etc. 

 

 

Competencia dixital (CD). 
 

As actividades relativas á recollida, selección e análise da información, a aplicación de 

técnicas de síntese, a identificación de palabras clave e a distinción entre ideas principais 

e secundarias aportan instrumentos básicos para a adquisición desta competencia, tan 

relacionada con destrezas para a continua formación persoal. O uso crítico da Rede 

como fonte de información, o emprego de aplicacións informáticas para a súa 

elaboración e a informática e Internet como espazo de práctica discente e comunicativa, 

ademais de aportar as veces un certo ton lúdico ao traballo, servirán para completar o 

aporte do Latín I á adquisición  desta competencia. 

 

 

Competencia de aprender a aprender (CAA). 

 

O estudo dos elementos básicos da lingua latina, na medida en que propicia a disposición 

e a habilidade para organizar a aprendizaxe, favorece as destrezas de autonomía, 

disciplina e reflexión, exercita a recuperación de datos mediante a memorización e sitúa 

o proceso formativo nun contexto de rigor lóxico. 
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Competencias sociais e cívicas (CSC). 

Contribúe a adquisición desta competencia o coñecemento das institucións e o modo de 

vida dos romanos como referente histórico de organización social, participación dos 

cidadáns na vida pública e delimitación dos dereitos e deberes dos individuos e das 

colectividades, no ámbito e o entorno dunha Europa diversa unida en moitos aspectos 

pola cultura grecolatina. Paralelamente, o coñecemento das desigualdades existentes 

nesa sociedade favorece unha reacción crítica ante a discriminación pola pertenza a un 

grupo social ou étnico determinado, ou pola diferenza de sexos. Implícase así ao 

alumnado nunha actitude de valoración positiva da participación cidadá, a negociación 

e a aplicación de normas iguais para todos como instrumentos válidos na resolución de 

conflitos. Doutra parte, se o traballo é cooperativo, impúlsase o respecto pola diferenza 

de criterios e pola liberdade de expresión. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

Aínda que non parece esta materia o vehículo más axeitado para traballar esta iniciativa, 

o certo é que o alumnado terá a oportunidade de escoller entre aqueles temas que máis 

lle interesen e a posibilidade de propor e levar adiante actividades e pequenos traballos 

de investigación que, coa axuda do profesor ou profesora, poderá desenvolver de acordo 

coas súas capacidades, propostas e inquedanzas, sexa individualmente ou en equipo. 

 

Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 

Foméntase mediante o coñecemento dos fundamentos da literatura clásica, da 

arquitectura, da escultura, da arte en xeral que debe dar un leve sustento teórico ao que 

é o comezo do aprecio e do goce da arte como produto da creación humana e como 

testemuño da historia. O coñecemento dos restos arqueolóxicos do entorno debe axudar 

a aprender a valorar as obras do pasado e a apreciar os esforzos pola súa conservación. 

Cóntase así con referencias para facer unha valoración crítica de creacións artísticas 

posteriores inspiradas na cultura e a mitoloxía latinas, ou das mensaxes difundidas polos 

medios de comunicación que, en moitos casos, toman a súa base icónica do repertorio 

clásico. 

N.B. Para a concreción da relación dos estándares de aprendizaxe que forman parte 

dos perfís competenciais, véxase mais abaixo o Cadro 1. 

 

 

C) OBXECTIVOS 

 

 De acorodo co 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 os obxectivos marcados para este nivel de ensino e que neste 

Departamento asumimos como propios son: 

 
 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 
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homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía 

democrática. 
 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición 

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

persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar 

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

ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera 

manifestación de violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións 

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

sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

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

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

especialmente as da información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como 

coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da 

experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a 

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

responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, 

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

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

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, 

así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes 

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

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, 

afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte 

para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade 

en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o 

coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos 

medios de expresión e representación. 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de 

Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural 

como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio 

deste dereito. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o 

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

cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas 

pertencentes á comunidade lusófona. 
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 No Currículo da Materia publicado no decreto  86/2015, do 25 de xuño aparecen 

suficientemente detalladados os obxectivos e a súa relación cos estándares de 

aprendizaxe. O criterio do DCB queda expresado no cadro resumen seguinte (Cadro 1) 

 

 

 Latín. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

 Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances  

 f 

ñ 

o 

B1.1. Marco xeográfico da 

lingua. 

B1.1. Coñecer e localizar en 

mapas o marco xeográfico 

da lingua latina. 

LAB1.1.1. Sinala sobre un 

mapa o marco 

xeográfico no que se 

sitúa en distintos 

períodos a civilización 

romana, delimitando o 

seu ámbito de influencia 

e situando con precisión 

puntos xeográficos, 

cidades ou restos 

arqueolóxicos coñecidos 

pola súa relevancia 
histórica. 

CMCCT 

CCEC 

CAA 

CD 

CSC 

e 

ñ 

o 

B1.2. O indoeuropeo. Linguas 

indoeuropeas e familias 
lingüísticas. 

B1.2. Identificar o indoeuropeo 

como a lingua nai da 

maioría das linguas faladas 

en Europa actualmente. 

LAB.1.2.1. Define o 

indoeuropeo e recoñece 

as linguas indoeuropeas 

e as súas familias, 

delimitando nun mapa a 

zona de orixe e as zonas 
de expansión. 

CD 

CAA 

CMCCT 

l 

ñ 

o 

B1.2. O indoeuropeo. Linguas 

indoeuropeas e familias 
lingüísticas. 

B1.3. Agrupar as linguas 

indoeuropeas en familias 

lingüísticas e localizalas nun 
mapa. 

LAB.1.3.1. Identifica as 

linguas que se falan 

actualmente en Europa, 

diferenciando pola súa 

orixe entre indoeuropeas 

e non indoeuropeas, 

clasifica as primeiras en 

familias lingüísticas e 

delimita nun mapa as 

zonas onde se utilizan. 

CSC 

CAA 

CD 

l 

ñ 

o 

B1.3. Linguas de España: linguas 

romances e non romances. 

B1.4. Coñecer as orixes das 

linguas faladas en España, 

clasificalas e localizalas nun 
mapa. 

LAB1.4.1. Identifica as 

linguas que se falan en 

España, diferenciando 

pola súa orixe as 

romances e as non 

romances, e delimita 

nun mapa as zonas onde 
se utilizan. 

CSC 

CAA 

CD 

f 

ñ 

o 

B1.4. Palabras patrimoniais, 

cultismos e semicultismos. 

B1.5. Distinguir e identificar 

palabras patrimoniais, 
cultismos e semicultismos. 

LAB.1.5.1. Identifica e 

diferencia palabras 

patrimoniais, cultismos 

e semicultismos, en 

relación co termo de 

orixe. 

CCL 

CAA 

b 

ñ 

B1.5. Nocións básicas de 

evolución fonética, 

B1.6. Coñecer e aplicar as regras 

fundamentais da evolución 

LAB.1.6.1. Realiza 

evolucións de termos 

CCL 

CAA 
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 Latín. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

o morfolóxica e semántica do 
latín ao galego e ao castelán. 

fonética do latín ao galego e 

ao castelán, partindo dos 
étimos latinos. 

latinos ao galego e ao 

castelán aplicando as 

regras fonéticas de 
evolución. 

 Bloque 2. Sistema da lingua latina: elementos básicos  

e B2.1. Orixes da escritura. 

Sistemas de escritura. 

B2.1. Coñecer diferentes 

sistemas de escritura e 
distinguilos do alfabeto. 

LAB2.1.1. Recoñece 

diferentes tipos de 

escritura e clasifícaos 

consonte a súa natureza 

e a súa función. 

CD 

CCEC 

e B2.2. Orixes do alfabeto latino. B2.2. Coñecer a orixe do alfabeto 

nas linguas modernas e 

identificar os tipos de 

alfabeto empregados hoxe 

en día en Europa. 

LAB2.2.1. Explica a orixe do 

alfabeto de diferentes 

linguas partindo do 

abecedario latino, sinala 

as principais 

adaptacións que se 

producen en cada unha 

delas, recoñece os tipos 

de alfabetos usados 

actualmente en Europa e 

relaciona cada un coas 

linguas que os 

empregan. 

CAA 

CD 

h B2.3. Pronuncia do latín. B2.3. Coñecer e aplicar con 

corrección as normas 

básicas de pronuncia en 
latín. 

LAB2.3.1. Le en voz alta 

textos latinos de certa 

extensión coa pronuncia 
correcta. 

CCL 

 Bloque 3. Morfoloxía  

b B3.1. Formantes das palabras. B3.1. Identificar e distinguir os 

formantes das palabras. 

LAB3.1.1. Descompón 

palabras nos seus 

formantes, sinalando e 

diferenciando lexemas e 

morfemas, e servíndose 

destes para identificar 

desinencias e explicar o 

concepto de flexión e 
paradigma. 

CMCCT 

CCL 

e B3.2. Tipos de palabras: variables 

e invariables. 

B3.2. Distinguir e clasificar tipos 

de palabras. 

LAB3.2.1. Distingue 

palabras variables e 

invariables, explica os 

trazos que permiten 

identificalas e define 

criterios para 
clasificalas. 

CAA 

CCL 

e 

b 

B3.3. Concepto de declinación e 

conxugación. 

B3.3. Comprender o concepto de 

declinación e conxugación. 

LAB3.3.1. Define o concepto 

de declinación e 

conxugación. 

CAA 

CCL 
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 Latín. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

b 

e 

B3.4. Flexión nominal e 

pronominal: substantivos, 
adxectivos e pronomes. 

B3.4. Coñecer as declinacións, 

encadrar as palabras dentro 

da súa categoría e 

declinación, enuncialas e 
declinalas correctamente. 

LAB3.4.1. Enuncia 

correctamente 

substantivos, adxectivos 

e pronomes en latín, 

distíngueos a partir do 

seu enunciado e 

clasifícaos segundo a 

súa categoría e a súa 
declinación. 

CD 

CCL 

LAB3.4.2. Declina palabras e 

sintagmas en 

concordancia, aplicando 

correctamente para cada 

palabra o paradigma de 

flexión correspondente. 

CCL 

CAA 

b 

e 

B3.5. Flexión verbal. B3.5. Coñecer as conxugacións, 

encadrar os verbos dentro da 

súa conxugación, enuncialos 
e conxugalos correctamente. 

LAB3.5.1. Identifica as 

conxugacións verbais 

latinas e clasifica os 

verbos segundo a súa 

conxugación a partir do 
seu enunciado. 

CAA 

CCL 

 

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. 

CCL 

CAA 

e 

b 

h 

ñ 

o 

B3.5. Flexión verbal. B3.6. Recoñecer as formas dos 

tempos verbais formados a 

partir do tema de presente e 

perfecto, tanto en voz activa 

como en voz pasiva, así 

como as formas non 

persoais do verbo: infinitivo 

de presente activo e 

participio de perfecto. 

LAB3.6.1. Identifica 

correctamente as 

principais formas 

derivadas de cada tema 

verbal latino: en voz 

activa o modo 

indicativo, tanto do tema 

de presente como do 

tema de perfecto; en 

pasiva, o presente, o 

pretérito imperfecto, o 

futuro imperfecto e o 

pretérito perfecto de 

indicativo. 

CAA 

CCL 

LAB3.6.2. Cambia de voz as 

formas dos tempos 

verbais do presente, 

pretérito imperfecto, 

futuro imperfecto e 

pretérito perfecto de 
indicativo. 

CD 

CCL 

LAB3.6.3. Identifica formas 

non persoais do verbo, 

como o infinitivo de 

presente activo e o 

participio de perfecto. 

CAA 

CCL 
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 Latín. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

LAB3.6.4. Traduce 

correctamente ao galego 

e ao castelán diferentes 
formas verbais latinas. 

CCL 

 Bloque 4. Sintaxe  

f B4.1. Elementos da oración. B4.1. Coñecer e analizar as 

funcións das palabras na 
oración. 

LAB4.1.1. Analiza 

morfolóxica e 

sintacticamente frases e 

textos adaptados, 

identificando 

correctamente as 

categorías gramaticais 

presentes nas palabras 

con flexión e explicando 
as funcións na oración. 

CMCCT 

h B4.2. Casos latinos. B4.2. Coñecer os nomes dos 

casos latinos e identificar as 

súas principais funcións na 

oración, e saber traducir os 

casos á lingua materna 
adecuadamente. 

LAB4.2.1. Enumera 

correctamente os nomes 

dos casos que existen na 

flexión nominal e 

pronominal latina, e 

explica as principais 

funcións que realizan 
dentro da oración. 

CAA 

CCL 

LAB4.2.2. Traduce 

correctamente á súa 

lingua os casos latinos 

presentes nos textos e 

redacta en lingua latina 

pequenas frases, onde 
practica o seu uso. 

CCL 

e B4.3. Concordancia. B4.3. Recoñecer as regras de 

concordancia na lingua 

latina e a súa 

correspondencia no galego e 
no castelán. 

LAB4.3.1. Recoñece nos 

textos as regras e a 

concordancia latina, e 

redacta en lingua latina 

pequenas frases, onde 
practica o seu uso. 

CCL 

b B4.4. Oración simple: oracións 

atributivas e predicativas. 

B4.4. Recoñecer e clasificar os 

tipos de oración simple. 

LAB4.4.1. Compara e 

clasifica tipos de 

oracións simples, e 

identifica as súas 

características. 

CMCCT 

CCA 

CCL 

e B4.5. Oración composta: 
oracións coordinadas. 

B4.5. Distinguir as oracións 
simples das compostas. 

LAB4.5.1. Compara e 

clasifica tipos de 

oracións compostas, e 

diferénciaas das 
oracións simples. 

CAA 

CMCCT 

CCL 

h B4.6. Construcións de infinitivo e 

de participio máis 

transparentes. 

B4.6. Identificar, distinguir e 

traducir correctamente as 

construcións de infinitivo e 

participio máis 
transparentes. 

LAB4.6.1. Recoñece, dentro 

de frases e textos 

sinxelos, as construcións 

de infinitivo e participio 

máis transparentes, e 

analízaas e tradúceas 

correctamente. 

CCL 
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 Latín. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

 Bloque 5. Roma: historia, cultura e civilización  

a 

f 

e 

ñ 

B5.1. Períodos da historia de 

Roma. 

B5.1. Coñecer os feitos históricos 

das etapas da historia de 

Roma, encadralos no seu 

período correspondente e 
realizar eixes cronolóxicos. 

LAB5.1.1. Distingue as 

etapas da historia de 

Roma e explica os seus 

trazos esenciais e as 

circunstancias que 

interveñen no paso de 
unhas a outras. 

CSC 

CSIEE 

CD 

LAB5.1.2. Sabe enmarcar 

determinados feitos 

históricos no período 

histórico 
correspondente. 

CAA 

CCEC 

CSC 

LAB5.1.3. Pode elaborar 

eixes cronolóxicos nos 

que se representan fitos 

históricos salientables, 

consultando diferentes 
fontes de información. 

CD 

CAA 

CMCCT 

LAB5.1.4. Describe algúns 

dos principais fitos 

históricos da 

civilización latina, e 

explica a grandes liñas 

as circunstancias en que 

teñen lugar e as súas 

principais 
consecuencias. 

CSC 

CCEC 

CCL 

 

 

 

a 

ñ 

 

 

 

B5.2. Organización política e 

social de Roma. 

 

 

 

B5.2. Coñecer os trazos 

fundamentais da 

organización política e 
social de Roma. 

LAB5.2.1. Describe os trazos 

esenciais que 

caracterizan as sucesivas 

formas de organización 

do sistema político 
romano. 

CSIEE 

CSC 

CCL 

LAB5.2.2. Describe a 

organización da 

sociedade romana e 

explica as características 

das clases sociais e os 

papeis asignados a cada 

unha delas, en 

comparación cos 
actuais. 

CSIEE 

CSC 

CCEC 

CCL 

c 

ñ 

B5.3. A familia romana. B5.3. Coñecer a composición da 

familia e os papeis 

asignados aos seus 

membros. 

LAB5.3.1. Identifica e 

explica os papeis que 

desempeña dentro da 

familia cada un dos seus 

membros, e analiza a 

través deles os 

estereotipos culturais da 

época en comparación 
cos actuais. 

CSC 

CCEC 

CCL 
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 Latín. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

l 

n 

B5.4. Mitoloxía e relixión. B5.4. Coñecer os principais 

deuses, semideuses e heroes 
da mitoloxía grecolatina. 

LAB5.4.1. Identifica os 

principais deuses, 

semideuses e heroes da 

mitoloxía grecolatina, 

sinala os trazos que os 

caracterizan e establece 

relacións entre os deuses 
máis importantes. 

CCEC 

CCL 

CD 

n 

ñ 

B5.4. Mitoloxía e relixión. B5.5. Coñecer os deuses, mitos e 

heroes latinos, e establecer 

semellanzas e diferenzas 

entre os mitos e os heroes 

antigos e os actuais. 

LAB5.5.1. Recoñece e ilustra 

con exemplos o 

mantemento do mítico e 

da figura do heroe na 

nosa cultura, e sinala as 

semellanzas e as 

principais diferenzas 

que se observan entre 
ambos os tratamentos. 

CAA 

CCEC 

CD 

m 

 

B5.5. Vida cotiá: vivenda, 

alimentación e 

indumentaria. 

B5.6. Recoñecer os tipos de 

vivenda empregados en 

Roma, as características 

principais da alimentación 

romana, os elementos da 

indumentaria e as normas de 

hixiene persoal, peiteados e 
cosméticos. 

LAB5.6.1. Distingue e 

describe o modo de vida 

en Roma no ámbito 

privado, analizando os 

tipos de vivenda, 

alimentación, 

vestimenta e coidado 

persoal e contrástaos cos 
da actualidade. 

CD 

CCEC 

CSC 

CCL 

CSIEE 

CCL 

CAA 

d 

e 

ñ 

B5.6. Espectáculos públicos: 
teatro, circo e anfiteatro. 

B5.7. Coñecer os espectáculos 

públicos realizados no 

teatro, no circo e no 

anfiteatro, e a súa relación 
co mundo actual. 

LAB5.7.1. Describe as 

características dos tipos 

de espectáculos públicos 

celebrados no teatro, no 

circo e no anfiteatro, 

valora o seu 

mantemento no mundo 

actual e sitúa nun mapa 

os teatros, os circos e os 

anfiteatros conservados 

máis importantes. 

CSC 

CSIEE 

CCL 

CMCCT 

CCEC 

 Bloque 6. Textos  

h B6.1. Análise morfolóxica e 

sintáctica. 

B6.1. Aplicar coñecementos 

básicos de morfoloxía e 

sintaxe para iniciarse na 

interpretación, na tradución 

e na retroversión de frases 

de dificultade progresiva e 
textos adaptados. 

LAB6.1.1. Utiliza 

adecuadamente a análise 

morfolóxica e sintáctica 

de frases de dificultade 

graduada e textos 

adaptados, para efectuar 

correctamente a súa 

tradución ou 

retroversión. 

CCL 

CAA 

d 

o 

B6.2. Comparación das estruturas 

latinas coas das linguas 
propias. 

B6.2. Comparar as estruturas 

latinas coas das linguas 
propias. 

LAB6.2.1. Utiliza 

mecanismos de 

inferencia para 

comprender textos de 

forma global, 

relacionando estruturas 

latinas con outras 

equivalentes nas linguas 
que coñece. 

CCL 

CAA 
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 Latín. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

h B6.3. Iniciación ás técnicas de 

tradución. 

B6.3. Utilizar correctamente os 

manuais de gramática e o 

dicionario, recoñecendo e 

analizando toda a 

información que 

proporcionan. 

LAB6.3.1. Utiliza 

correctamente os 

manuais e o dicionario, 

analizando a 

información que 

proporcionan, para 

traducir pequenos 
textos. 

CCL 

CAA 

l 

f 

B6.4. Lectura comprensiva de 

textos latinos orixinais, 

adaptados ou traducidos. 

B6.4. Realizar a través dunha 

lectura comprensiva a 

análise e o comentario do 

contido e a estrutura de 

textos latinos traducidos. 

LAB6.4.1. Realiza 

comentarios sobre 

determinados aspectos 

culturais presentes nos 

textos seleccionados, 

aplicando para iso os 

coñecementos 

adquiridos previamente 

nesta ou noutras 
materias. 

CCEC 

CCL 

LAB6.4.2. Elabora mapas 

conceptuais e estruturais 

dos textos propostos, 

localizando o tema 

principal e distinguindo 

as súas partes. 

CMCCT 

CD 

CCL 

b B6.5. Produción de pequenos 

textos propios en lingua 
latina. 

B6.5. Redactar en lingua latina 

pequenos textos de 
produción propia. 

LAB6.5.1. Redacta frases 

sinxelas ou pequenos 

textos en latín sobre un 
tema proposto. 

CCL 

g B6.5. Produción de pequenos 

textos propios en lingua 
latina. 

B6.6. Realizar pequenos 

coloquios en latín con frases 

sinxelas e de dificultade 
progresiva. 

LAB6.6.1. Mantén un sinxelo 

diálogo en latín sobre a 

base dun tema 
previamente acordado. 

CCL 

 Bloque 7. Léxico  

h 

ñ 

o 

B7.1. Vocabulario básico latino: 

léxico transparente; palabras 
de maior frecuencia. 

B7.1. Coñecer, identificar e 

traducir o léxico latino 

transparente e as palabras de 
maior frecuencia. 

LAB7.1.1. Deduce o 

significado de termos 

latinos non estudados, 

partindo do contexto ou 

de palabras da lingua 

propia. 

CAA 

CCL 

LAB7.1.2. Identifica e 

explica as palabras 

transparentes e de maior 
frecuencia. 

CD 

CAA 

b 

ñ 

o 

B7.2. Composición e derivación 

culta: lexemas, prefixos e 
sufixos. 

B7.2. Distinguir e coñecer o 

significado dos principais 

prefixos e sufixos que 

interveñen na composición e 
na derivación culta. 

LAB7.2.1. Identifica e 

explica os principais 

prefixos e sufixos, 

analizando o seu 

mantemento na propia 

lingua. 

CMCCT 

CCL 

l 

ñ 

o 

B7.2. Composición e derivación 

culta: lexemas, prefixos e 
sufixos. 

B7.3. Recoñecer os elementos 

léxicos latinos que 

permanecen nas linguas do 

alumnado. 

LAB7.3.1. Identifica a 

etimoloxía de palabras 

de léxico común da 

lingua propia e explica a 

CCL 
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 Latín. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

partir desta o seu 
significado. 

e 

b 

B7.3. Locucións latinas de uso 

actual. 

B7.4. Coñecer o significado das 

principais locucións latinas 

de uso actual e saber 

empregalas nun contexto 
axeitado. 

LAB7.4.1. Coñece o 

significado das 

principais locucións 

latinas de uso actual e 

sabe empregalas no seu 

contexto axeitado, 

cando se expresa na súa 
propia lingua. 

CD 

CSC 

CCEC 

CCL 

Cadro 1 

 

 

 

D) CONCRECIÓN DE TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE 

SUPERACIÓN, PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN. 

 

Respectamos os criterios do DCB que adaptamos máis abaixo ao método 

inductivo-contextual Lingua Latina per se illustrata. 

 

Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo superación Procedemento avaliación 

           Bloque 1       O latín, orixe  das linguas romances 

LAB1.1.1. Sinala sobre un mapa 

o marco xeográfico no que 

se sitúa en distintos 

períodos a civilización 

romana, delimitando o seu 

ámbito de influencia e 

situando con precisión 

puntos xeográficos, cidades 

ou restos arqueolóxicos 

coñecidos pola súa 
relevancia histórica. 

Tres sesións a principio de 

curso. Durante todo o ano 

reforzarase este estándar cada 

vez que haxa oportunidade, 

mediante referencias a un mapa 

permanentemente exposto na 
aula. 

A alumna ou alumno é capaz de 

orintarse no mapa do 

Mediterráneo e situar as 

diferentes rexións e os enclaves 
máis salientables. 

No traballo diario de clase 

obrigarase ao alumnado, 

caseque a diario a situar no 

mapa lugares ou conceptos xa 

traballados. Libreta de clase. 

Resposta a preguntas de xeito 
oral. 

LAB.1.2.1. Define o 

indoeuropeo e recoñece as 

linguas indoeuropeas e as 

súas familias, delimitando 

nun mapa a zona de orixe e 

as zonas de expansión. 

Unha sesión. Reforzos non 

programados, realizados de 

forma aleatoria ao longo do 
curso. 

Este estándar non é esencial. 

Bastarán unhas nocións xerais, 

tanto máis precisas canto máis 

nos aproximemos ao noso 

entorno. 

Preguntas en clase. Libreta do 

alumno. 

LAB.1.3.1. Identifica as linguas 

que se falan actualmente en 

Europa, diferenciando pola 

súa orixe entre 

indoeuropeas e non 

indoeuropeas, clasifica as 

primeiras en familias 

lingüísticas e delimita nun 

mapa as zonas onde se 
utilizan. 

A mesma sesión. Ídem Ídem 

LAB1.4.1. Identifica as linguas 

que se falan en España, 

diferenciando pola súa 

orixe as romances e as non 

Ídem Ídem Ídem 
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romances, e delimita nun 

mapa as zonas onde se 

utilizan. 

LAB.1.5.1. Identifica e 

diferencia palabras 

patrimoniais, cultismos e 

semicultismos, en relación 
co termo de orixe. 

Dúas ou tres sesións Este estándar deberá ser 

superado con alta corrección. 

Preguntas en clase casque todos 

os días. Este estándar, se é o 

caso, poderá avaliarse xunto cos 

profesores ou profesoras doutras 
linguas. 

LAB.1.6.1. Realiza evolucións 

de termos latinos ao galego 

e ao castelán aplicando as 

regras fonéticas de 
evolución. 

As mesmas sesións. Bastará que demostre unhas 

noción moi básicas. 

Ídem 

 Bloque 2.   Sistema da lingua latina: elementos básicos  

LAB2.1.1. Recoñece diferentes 

tipos de escritura e 

clasifícaos consonte a súa 
natureza e a súa función. 

Unha sesión. Non é un estándar relevante. Libreta do alumno. Preguntas en 
clase. 

LAB2.2.1. Explica a orixe do 

alfabeto de diferentes 

linguas partindo do 

abecedario latino, sinala as 

principais adaptacións que 

se producen en cada unha 

delas, recoñece os tipos de 

alfabetos usados 

actualmente en Europa e 

relaciona cada un coas 
linguas que os empregan. 

A mesma sesión. Ídem Ídem 

LAB2.3.1. Le en voz alta textos 

latinos de certa extensión 

coa pronuncia correcta. 

Todo o curso. Sen erros. Traballo diario de clase. 

 Bloque 3.  Morfoloxía  

LAB3.1.1. Descompón palabras 

nos seus formantes, 

sinalando e diferenciando 

lexemas e morfemas, e 

servíndose destes para 

identificar desinencias e 

explicar o concepto de 
flexión e paradigma. 

As explicacións daranse cantas 

veces se expliquen as diferentes 

declinacións e conxugacións. As 

prácticas faránse a diario 

adicando un tempo prudencial 
en cada sesión. 

Requerirase unha superación do 

100%. 

Traballo diario de clase, libreta 

do alumno, probas escritas de 
avaliación. 

LAB3.2.1. Distingue palabras 

variables e invariables, 

explica os trazos que 

permiten identificalas e 

define criterios para 
clasificalas. 

Unha ou dúas sesión teóricas a 

principio de curso. Prácticas 

frecuentes durante o curso. 

Ídem. Traballo diario de clase, libreta 
do alumno. 

LAB3.3.1. Define o concepto de 

declinación e conxugación. 

Unha ou dúas sesións. Ídem. Ídem. 

LAB3.4.1. Enuncia 

correctamente substantivos, 

adxectivos e pronomes en 

latín, distíngueos a partir 

do seu enunciado e 

clasifícaos segundo a súa 

categoría e a súa 
declinación. 

Dada a cantidade numerosa e 

diferente de paradigmas que se 

tratarán ao longo do curso é 

imposible precisar unha 

periodización concreta. 

Traballarase este estándar 
caseque a diario. 

Ídem. Traballo diario de clase, libreta 

do alumno, probas escritas de 
avaliación. 
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LAB3.4.2. Declina palabras e 

sintagmas en concordancia, 

aplicando correctamente 

para cada palabra o 

paradigma de flexión 
correspondente. 

Ídem. Permitiranse os erros mínimos 

que demostren unha 

comprensión cabal da cuestión. 

Estes erros non deben superar o 

35%. 

Ídem. 

LAB3.5.1. Identifica as 

conxugacións verbais 

latinas e clasifica os verbos 

segundo a súa conxugación 
a partir do seu enunciado. 

Dúas sesións completas de 

exposición teórica. Prácticas de 
duración non precisable. 

 

Permitiranse os erros mínimos 

que demostren unha 

comprensión cabal da cuestión. 

Estes erros non deben superar o 
10%. 

Ídem. 

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. 

Ídem. Ídem. Ídem. 

LAB3.6.1. Identifica 

correctamente as principais 

formas derivadas de cada 

tema verbal latino: en voz 

activa o modo indicativo, 

tanto do tema de presente 

como do tema de perfecto; 

en pasiva, o presente, o 

pretérito imperfecto, o 

futuro imperfecto e o 

pretérito perfecto de 

indicativo. 

Estándar de imposible 

periodización. No método 

natural aplicado é algo que se 

traballará, polo menos, na 
metade das sesións do curso. 

Permitiranse os erros mínimos 

que demostren unha 

comprensión cabal da cuestión. 

Estes erros non deben superar o 
35%. 

Ídem. 

LAB3.6.2. Cambia de voz as 

formas dos tempos verbais 

do presente, pretérito 

imperfecto, futuro 

imperfecto e pretérito 

perfecto de indicativo. 

Unha ou duús sesións teóricas, 

non antes do mes de xaneiro. 

Prácticas ilimitadas, segundo o 
tempo dispoñible. 

Ídem. Ídem. 

LAB3.6.3. Identifica formas non 

persoais do verbo, como o 

infinitivo de presente 

activo e o participio de 

perfecto. 

Dúas sesións completas de 

exposición teórica. Prácticas de 
duración non precisable. 

 

Ídem. Ídem. 

LAB3.6.4. Traduce 

correctamente ao galego e 

ao castelán diferentes 
formas verbais latinas. 

Non está dentro do método 

aplicado a ferramenta da 

traducción, polo que este 
estándar traballarase o mínimo. 

O mínimo que garanta unha 

comprensión das formas. 

Traballo diario de clase 

 Bloque 4. Sintaxe  

LAB4.1.1. Analiza morfolóxica 

e sintacticamente frases e 

textos adaptados, 

identificando 

correctamente as categorías 

gramaticais presentes nas 

palabras con flexión e 

explicando as funcións na 
oración. 

A diario. A alumna ou alumno deberá 

demostrar unha comprensión 

cabal do texto non cuantificable. 

Traballo diario de clase, libreta 

do alumno, probas escritas de 

avaliación. 

LAB4.2.1. Enumera 

correctamente os nomes 

dos casos que existen na 

flexión nominal e 

pronominal latina, e 

Unha sesión teórica. Tempo de 

repaso en diversas sesións ao 

longo do curso. Prácticas 

durante todo o curso. 

100% de superación Traballo diario de clase, libreta 

do alumno, probas escritas de 
avaliación. 
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explica as principais 

funcións que realizan 

dentro da oración. 

LAB4.2.2. Traduce 

correctamente á súa lingua 

os casos latinos presentes 

nos textos e redacta en 

lingua latina pequenas 

frases, onde practica o seu 
uso. 

A diario. 85%. Ídem. 

LAB4.3.1. Recoñece nos textos 

as regras e a concordancia 

latina, e redacta en lingua 

latina pequenas frases, 
onde practica o seu uso. 

Pola natureza do método 

empregado, este estándar 

traballarase do primeiro ata o 

último día. 

Realizará as prácticas cunha 

corrección cuantificable 
aproximadamente nun 60%. 

Ídem. 

LAB4.4.1. Compara e clasifica 

tipos de oracións simples, e 

identifica as súas 
características. 

Unha sesión teórica. Tempo de 

repaso en diversas sesións ao 

longo do curso. Prácticas 
durante todo o curso. 

A alumna ou alumno debe 

realizar esta práctica con alta 
corrección 

Ídem. 

LAB4.5.1. Compara e clasifica 

tipos de oracións 

compostas, e diferénciaas 
das oracións simples. 

Ídem. Non é un nivel imprescindible 

neste nivel. 

Ídem. 

LAB4.6.1. Recoñece, dentro de 

frases e textos sinxelos, as 

construcións de infinitivo e 

participio máis 

transparentes, e analízaas e 
tradúceas correctamente. 

Ídem. Ídem. Ídem. 

 Bloque 5. Roma:  historia, cultura e civilización  

LAB5.1.1. Distingue as etapas 

da historia de Roma e 

explica os seus trazos 

esenciais e as 

circunstancias que 

interveñen no paso de 

unhas a outras. 

Unha ou dúas sesións de 

introducción a principio de 

curso. En cada trimestre, dúas 

sesiós máis para tratar os 

períodos dos que iremos 
falando. 

A alumna ou alumno ten que 

acadar axilidade e comodidade 

no manexo das datas cunha 
certa seguridade. 

Realización dunha liña 

cronolóxica de Roma e do 

mundo Antigo como traballo ou 
nas probas escritas. 

LAB5.1.2. Sabe enmarcar 

determinados feitos 

históricos no período 
histórico correspondente. 

Cando proceda, todo o curso. 80% de acerto en feitos 

especialmente importantes e 
tratados en clase. 

Traballo diario de clase, libreta 

do alumno, probas escritas de 
avaliación. 

LAB5.1.3. Pode elaborar eixes 

cronolóxicos nos que se 

representan fitos históricos 

salientables, consultando 

diferentes fontes de 
información. 

Ídem. Ídem. Ídem. 

LAB5.1.4. Describe algúns dos 

principais fitos históricos 

da civilización latina, e 

explica a grandes liñas as 

circunstancias en que teñen 

lugar e as súas principais 

consecuencias. 

Ídem Ídem. Ídem. 

LAB5.2.1. Describe os trazos 

esenciais que caracterizan 

as sucesivas formas de 

Ídem. É capaz de expoñer e explicar 

os diferentes rexímenes 

políticos romanos e poñelos no 
seu contexto. 100% 

Ídem. 
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organización do sistema 
político romano. 

LAB5.2.2. Describe a 

organización da sociedade 

romana e explica as 

características das clases 

sociais e os papeis 

asignados a cada unha 

delas, en comparación cos 
actuais. 

Ídem. Dada a amplitude e 

complexidade deste estándar, 

podemos ser indulxentes. 

Ídem. 

LAB5.3.1. Identifica e explica 

os papeis que desempeña 

dentro da familia cada un 

dos seus membros, e 

analiza a través deles os 

estereotipos culturais da 

época en comparación cos 

actuais. 

Ídem. Ídem. Ídem. 

LAB5.4.1. Identifica os 

principais deuses, 

semideuses e heroes da 

mitoloxía grecolatina, 

sinala os trazos que os 

caracterizan e establece 

relacións entre os deuses 
máis importantes. 

Ídem. Coñece con detalle e sen erros 

os deuses olímpicos e os 
principais heroes. 

Ídem. Traballos de investigación 

expostos en clase. 

LAB5.5.1. Recoñece e ilustra 

con exemplos o 

mantemento do mítico e da 

figura do heroe na nosa 

cultura, e sinala as 

semellanzas e as principais 

diferenzas que se observan 

entre ambos os 
tratamentos. 

Ídem. Dada a amplitude e 

complexidade deste estándar, 

podemos ser indulxentes. 

Ídem. 

LAB5.6.1. Distingue e describe 

o modo de vida en Roma 

no ámbito privado, 

analizando os tipos de 

vivenda, alimentación, 

vestimenta e coidado 

persoal e contrástaos cos da 

actualidade. 

Ídem. Demostra un coñecemnto 

básico. 

Ídem. Traballos de investigación 

expostos en clase. 

LAB5.7.1. Describe as 

características dos tipos de 

espectáculos públicos 

celebrados no teatro, no 

circo e no anfiteatro, valora 

o seu mantemento no 

mundo actual e sitúa nun 

mapa os teatros, os circos e 

os anfiteatros conservados 

máis importantes. 

Ídem. Ídem. Ídem.Traballos de investigación 

expostos en clase. 

 Bloque 6. Textos  

LAB6.1.1. Utiliza 

adecuadamente a análise 

morfolóxica e sintáctica de 

frases de dificultade 

graduada e textos 

adaptados, para efectuar 

O tempo necesario ao longo de 

todo o curso. 

Ë capaz de obter un sentido 

cabal mínimo do texto. 

Traballo diario de clase, libreta 

do alumno, probas escritas de 
avaliación. 
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correctamente a súa 
tradución ou retroversión. 

LAB6.2.1. Utiliza mecanismos 

de inferencia para 

comprender textos de 

forma global, relacionando 

estruturas latinas con 

outras equivalentes nas 
linguas que coñece. 

Ídem. Pouco relevante polo nivel do 

alumnado e a dificultade da 
materia. 

Traballo diario de clase. 

LAB6.3.1. Utiliza 

correctamente os manuais e 

o dicionario, analizando a 

información que 

proporcionan, para traducir 
pequenos textos. 

Este estándar non se aplica.   

LAB6.4.1. Realiza comentarios 

sobre determinados 

aspectos culturais presentes 

nos textos seleccionados, 

aplicando para iso os 

coñecementos adquiridos 

previamente nesta ou 
noutras materias. 

O tempo necesario ao longo de 

todo o curso. 

Dada a amplitude e 

complexidade deste estándar, 
podemos ser indulxentes. 

Ídem.Traballos de investigación 

expostos en clase. 

LAB6.4.2. Elabora mapas 

conceptuais e estruturais 

dos textos propostos, 

localizando o tema 

principal e distinguindo as 

súas partes. 

Pola simpleza dos textos cos 

que traballamos, este estándar 
non se aplica. 

  

LAB6.5.1. Redacta frases 

sinxelas ou pequenos 

textos en latín sobre un 
tema proposto. 

O tempo necesario ao longo de 

todo o curso. 

Valorarase o simple intento. Traballo diario de clase, libreta 

do alumno, probas escritas de 
avaliación. 

LAB6.6.1. Mantén un sinxelo 

diálogo en latín sobre a 

base dun tema previamente 
acordado. 

Ídem. Ídem. Traballo diario de clase. 

 Bloque 7. Léxico  

LAB7.1.1. Deduce o significado 

de termos latinos non 

estudados, partindo do 

contexto ou de palabras da 
lingua propia. 

Este estándar  é esencial e 

traballarase ao longo do curso 

sempre que o texto co que se 

estea traballando dea pé. 

É difícil precisar un grao de 

cumplimento mínimo para este 

estándar. Valorarase máis a 

comprensión do mecanismo que 

os acertos en sí mesmos. Unha 

boa disposición para a 

resolución do problema é 

suficiente. 

Traballo diario de clase, libreta 

do alumno, probas escritas de 
avaliación. 

LAB7.1.2. Identifica e explica 

as palabras transparentes e 
de maior frecuencia. 

Ídem. Ídem. Ídem. 

LAB7.2.1. Identifica e explica 

os principais prefixos e 

sufixos, analizando o seu 

mantemento na propia 
lingua. 

Ídem. Ídem. Ídem. 

LAB7.3.1. Identifica a 

etimoloxía de palabras de 

léxico común da lingua 

Ídem. Ídem. Ídem. 
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propia e explica a partir 
desta o seu significado. 

LAB7.4.1. Coñece o significado 

das principais locucións 

latinas de uso actual e sabe 

empregalas no seu contexto 

axeitado, cando se expresa 
na súa propia lingua. 

Uns minutos de cada sesión do 

ano onde a materia tratada dé pé 

para isto. Non se adicará tempo 
a listaxes sistemáticos. 

Non é un estándar 
imprescindible. 

Traballo diario de clase, libreta 
do alumno. 

 

Temporalización adaptada a Lingua Latina per se illustrata 
 

Os sete bloques propostos polo DCB correspóndense con catro temas clave: a lingua 

latina, os textos latinos, o léxico latino e a sua evolución e Historia, cultura, arte e 

civilización romana. Seguindo o libro Lingua Latina per se illustrata. Familia Romana. 

farase a seguinte temporalización na que aparecen mixturados os bloques dacordo cos 

catro temas clave mencionados. 

Os criterios e estándares do bloque 1 nº1-3 daranse ao comenzo do primeiro trimestre. Os 

criterios e estándares do bloque 1 nº4-6 relativos as palabras cultas e patrimoniais e a sua 

evolución fonética daranse durante todo o curso de forma graduada.  

Os criterios e estándares do bloque 2 daranse ao comenzo do primeiro trimestre. 

Os criterios e estándares dos bloques 3 e 4 daranse de modo progresivo ao longo de todo 

o curso. 

Os criterios e estándares do bloque 5 daranse graduados ao longo do curso segundo 

aparezan no libro Lingua Latina, engadindo os relativos aos espectáculos públicos. 

Os criterios e estándares dos bloques 6 (textos) e 7 (léxico) daranse de forma graduada ao 

longo do curso. 

Utilizanse criterios máis particulares adaptados ao método empregado pero en clara 

consonacia cos prescritos no DCB. 

 

 

 

LINGVA LATINA: FAMILIA ROMANA  

 

PRIMEIRO TRIMESTRE:  Introdución + CAPITVLA  I-VI 

 

LATINE DISCO:  

INTRODUCCIÓN Ó LATÍN 

NÚMERO DE SESIÓNS: 4  

 

Bloque 1 

O sistema da 

lingua latina 

 Ortografía e pronuncia. O alfabeto latino. 

 A pronunciación clásica. 

 A pronuncia post-clásica. A pronuncia eclesiástica. 

 A acentuación. A ‘lei de la penúltima’. 

 Descrición dos materiais do curso Lingua Latīna per sē illūstrāta: Familia 

Rōmāna, Latīnē disco, Exercitia Latīna, Morfoloxía Latina & Vocabulario,  

Colloquia persōnārum, Rōma Aeterna, edicións didácticas de autores 

latinos, CD-Rom Familia Rōmāna, Rōma Aeterna, Exercitia Latīna I y II, 

etc. 
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Bloque 2 

Historia e 

evolución da 

lingua latina 

 A lingua latina, lingua do Latium. 

 A lingua latina, lingua do Imperium Rōmānum. 

 Caída do Imperio Romano de Occidente e aparición das linguas romances: 

latín culto e latín vulgar. 

 O latín, unha “lingua morta”.  

 Pervivencia do Latín na historia: A lingua cultural de Europa. 

Bloque 3 

Formación de 

las palabras 

 Léxico latino nas linguas modernas: compoñentes latinos nas linguas 

romances e xermánicas. 

 Cultismos nas linguas romances e xermánicas 

 O léxico da ciencia e da técnica. 

Bloque 4 

Outras vías de 

transmisión do 

mundo clásico. 

O MUNDO ROMANO 

 Roma e o Imperio Romano: visión histórica e xeográfica. Fontes 

para coñecer o pasado romano.  

 A romanización de Hispania.  

 Papel de Roma na historia de Occidente.  

 Papel de Roma na cultura de Occidente: manifestacións artísticas, 

culturais, etc. 

 

Criterios 

de 

avaliación 

 

 

 

 

 

 Recoñecer as semellanzas e diferenzas entre a pronuncia e 

acentuación latina e a das diversas linguas romances, así como as 

diversas variantes de pronuncia existentes ao longo da historia do 

latín. 

 Dominar, por medio de esquemas, as principais fases de evolución 

da lingua latina ata as linguas romances.  

 Recoñecer unha breve relación de termos prefixos, sufixos e 

termos científicos de orixe latina en varias linguas europeas.  

 Dominar, por medio de esquemas, as principais fases históricas 

da historia de Roma, así como algúns exemplos da súa influencia 

na arte e a cultura europeas . 

 

 

 

CAPITVLVM I:  IMPERIVM ROMANVM 
NÚMERO DE SESIÓNS:  5  

 

Bloque 1 

A lingua latina 

(1) Morfoloxía 

 O número singular e plural.  

 Nominativo feminino (1ª decl.) e masculino (2ª decl.)  

 As letras e os números.  

 Ablativo precedido de in.  

(2) Sintaxe 

 Complementos circunstanciais con in + ablativo.  

 A orden das palabras na frase.  

 Est / sunt y oracións copulativas con este verbo.  
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 Oracións interrogativas con -ne, num, ubi, quid.  

Bloque 2 

Historia e 

evolución da 

lingua latina 

 As linguas romances da península Ibérica. Semellanzas e diferenzas cos 

límites territoriais de cada provincia hispana no marco do imperio romano. 

 Introdución ao estudo da evolución dos termos latinos ás linguas romances: 

patrimonialismos, cultismos e semicultismos. 

Bloque 3 

Formación das 

palabras 

 

(1) Vocābula nova 

 et, nōn, quoque, sed, -ne, ubi?, quid? 

 fluvius, īnsula, oppidum. 

 magnus, parvus, multī. 

 Los numerais (cardinais y ordinais) del 1 al 3. 

(2) Formación de palabras 

 O léxico da xeografía específica do capítulo aplicado ás diversas linguas 

romances, terminoloxía técnica e científica derivada. 

 Comparativa entre os numerais específicos do capítulo en linguas como o 

latín, francés, galego, catalán, francés, etc. 

Bloque 4  

Outras vías de 

transmisión do 

mundo clásico. 

 

O  MARCO XEOGRÁFICO E HISTÓRICO DO MUNDO ROMANO 

 Xeografía do mundo romano antigo: Europa, Asia e África, con especial 

detalle de Roma e Grecia, na época en que o Imperio romano estaba no 

apoxeo do seu poder, estendéndose desde o océano Atlántico ata o mar 

Caspio e desde Escocia ata o Sahara. Localización das principais provincias 

romanas. 

 Estudo do mapa inicial para que o alumno sitúe os países e illas máis 

importantes (xunto con algúns ríos) e para que se familiarice coa contorna 

xeográfica onde vai transcorrer a acción do libro.. 

Criterios  

de 

avaliación 

 Comprender o texto. 

 Dominar a pronuncia.  

 Resumir oralmente en español.  

 Diferenciar singulares de plurais. 

 Dar algúns exemplos de termos patrimoniais e cultos partindo do léxico específico 

do capítulo. 

 Adquirir e aplicar o vocabulario específico do capítulo. 

  Asimilar os contidos culturais histórico-xeográficos. 
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CAPITVLVM II:  FAMILIA ROMANA 
NÚMERO DE SESIÓNS:  5  

Proba escrita ó rematar o capitulum 

Bloque 1 

A lingua latina 

(1) Morfoloxía  

 Os xéneros: masculino, feminino e neutro (1ª e 2ª decl.).  

 O caso xenitivo (singular e plural; masculino, feminino e neutro).  

 Pronomes-adxectivos posesivos meus,-a,-um; tuus,-a,-um.  

 Interrogativos quis, quae, quod, cuius, quot .  

 Numerais: duo, duae, duo; tres, tria; centum  

(2) Sintaxe  

 Función do caso xenitivo.  

 Oracións coordinadas introducidas por -que 

Bloque 2 

Historia e 

evolución da 

lingua latina 

 Principais fenómenos fonéticos que se estudarán ó longo dos quince 

capítulos (vocalismo, consonantismo, etc.) e algúns exemplos significativos 

extraídos dos Vocābula nova: servus, dominus, domina, novus, centum, etc. 

Bloque 3 

Formación das 

palabras 

(1) Vocābula nova 

 -que, ecce. 

 ūnus, duo, trēs. 

 Os posesivos. 

 Varios substantivos relacionados coa familia. 

(2) Formación de palabras 

 El léxico dos pronomes posesivos nas linguas romances. 

 Termos máis comúns empregados nas relacións de parentesco (pai, nai, 

fillo, etc.) en latín e os seus derivados. Comparativa co campo semántico 

da familia en diversas linguas romances e, ademais, con outras de orixe non 

latina como o inglés.  

Bloque 4 

Outras vías de 

transmisión do 

mundo clásico 

AS INSTITUCIÓNS E A VIDA COTIÁ  (I) 

 A familia romana (1): estrutura común dunha familia romana. 

 O vestido como distintivo social, tipos. 

 A relación dominus-servī na familia romana. 

Criterios  

de 

avaliación 

 Comprender o texto. 

 Comprender a función do xenitivo. 

 Usar correctamente as desinencias de xenitivo singular e plural da 1ª e 2ª 

declinación. 

 Distinguir os singulares e plurais. 

 Recoñecer de forma xenérica os procesos fonéticos que se van a estudar no curso, 

e a súa denominación técnica a través de exemplos prácticos. 

 Adquirir e aplicar o vocabulario do capítulo 

 Asimilar os contidos culturais relativos á familia e os vínculos familiares. 

Examinar os tipos de vestimenta en tanto que distintivo social e analizar as 

relacións entre señores e escravos nunha familia romana, tendo en conta, por 

exemplo, os contrastes entre cidadáns ricos e pobres. 
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CAPITVLVM III:  PVER IMPROBVS 
NÚMERO DE SESIÓNS:  5  

 

Bloque 1 

O sistema da 
lingua 
latina 

1) Morfoloxía 

 Acusativo singular da primeira e segunda declinacións. 

 Pronomes: relativo, persoais e interrogativos (nominativo e acusativo). 

 3ª persoa sing. do presente indicativo activo da 1ª, 2ª y 4ª conxugación. 

(2) Sintaxe 

 A oposición Suxeito / Obxecto Directo: verbos transitivos e intransitivos. 

  Oracións coordinadas negativas introducidas por neque. 

  Subordinadas de relativo. 

  Subordinadas causais introducidas por quia (respondendo á cuestión cur).). 

Bloque 2 

Historia e 

evolución da 

lingua latina 

 Este capítulo ofrece, ademais, unha particular ocasión para observar a 

evolución de palabras masculinas en –us y –a, partindo do caso acusativo, 

xunto coas terceiras persoas de singular dos verbos: scaenam, improbum, 

plōrat, rīdet, etc. 

 A partir da introdución do caso acusativo pódese comezar un estudo 

sistemático da evolución do latín ás diversas linguas romances, comezando 

polas vogais e ditongos latinos tónicos (I) y tendo en conta 

fundamentalmente os exemplos brindados polos vocābula nova: scaena, 

videt, venit, dormit, audit... 

Bloque 3 

Formación das 

palabras 

 

(1) Vocābula nova 

 cantat, pulsat, plōrat, vocat, interrogat, verberat. 

 rīdet, videt, respondet. 

 venit, audit, dormit. 

 hīc; cūr?; neque; quia. 

(2) Formación de palabras 

 A formación dos verbos en latín e os seus compostos. Evolución dos verbos 

latinos nas diversas linguas romances: a reestruturación das conxugacións 

latinas nas linguas romances máis importantes. 

 Especial estudo da formación da terceira persoa do singular nas linguas 

romances, fronte ás xermánicas. 

Bloque 4 

Outras vías de 

transmisión do 

mundo clásico 

 

AS INSTITUCIÓNS E A  VIDA COTIÁ  (II) 

 A familia romana (2): Xogos e diversións, o papel dos pais. 

 Actividades dos membros da familia.  

 Os nenos e os seus entretementos. Xogos e diversións máis frecuentes. 

Xogos de orixe romana que se mantiveron na nosa cultura. 

 A tarefa educadora dos pais. Contrastes e similitudes respecto do labor 

paterno na educación dos fillos nos nosos tempos. 
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Criterios  

de 

avaliación 

 Comprender o texto. 

 Recoñecer as desinencias de Acusativo e Nominativo. 

 Interpretar correctamente as funcións de ambos os casos. 

 Adquirir e aplicar o vocabulario do capítulo. 

 Recoñecer o proceso de evolución fonética das palabras en -a e -us, e das terceiras 

persoas verbais así como das vogais e ditongos latinos tónicos ás linguas romances 

por medio de exemplos simples. 

 Asimilar os contidos culturais propostos, no que se refire ás actividades cotiás do 

resto da familia (domina, liberi, servi, etc.), analizando con certo detemento as 

diversións e xogos propios dos nenos romanos (tabas, bonecos, etc.) e o papel de 

pais, nais e escravos na educación dos fillos.   

 

 

 

CAPITVLVM IV:  DOMINVS ET SERVI 
NÚMERO DE SESIÓNS:  5  

Proba escrita ó rematar o capitulum 

A lingua latina 

(1) Morfoloxía 

  O caso vocativo. 

  O pronome posesivo suus. 

  O pronome demostrativo is, ea, ide (nom., ac. e xene.) 

  Indefinido nullus,-a,-um. 

  Numerales: cardinais do 1 ó 10. 

  O verbo: a terceira conxugación; distinción entre as distintas conxugacións. 

  O modo: indicativo e imperativo. 

  Verbos compostos de esse: ad-esse, ab-esse 

(2) Sintaxe 

 Modalidade impresiva da frase, expresada mediante vocativo e modo imperativo. 

Bloque 2 

Historia e 

evolución da 

lingua latina 

 O capítulo IV céntrase, no aspecto verbal, no estudo dos modos indicativo 

e imperativo. Unha vez analizada no cap. III a evolución da terceira persoa 

do sg. e do pl., o profesor poderá deterse na do imperativo na súa segunda 

persoa do singular: salūtā, respondē, vidē, audī, venī... 

 Evolución das vogais e ditongos latinos tónicos (II) ás linguas romances. 

Trataríase dunha revisión dos contidos adquiridos, tendo en conta 

fundamentalmente os exemplos brindados polos  vocābula nova: bonus, 

septem, novem, decem... 

Bloque 3 

Formación das 

palabras 

 

(1) Vocābula nova 

 Os numerais ata o  10.  

 abesse y adesse. 

 rūrsus, tantum. 

(2) Formación de palabras 

 Formación dos numerais latinos do capítulo e os seus derivados. Especial 

estudo dos numerais ata a decena nas linguas romances, comparadas coas 

xermánicas, particularmente as coñecidas polo alumno 
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Bloque 4 

Outras vías de 

transmisión d 

mundo clásico. 

AS INSTITUCIÓNS E A  VIDA COTIÁ  (III) 

 A familia romana (3): o pater familiās e a súa actitude respecto ó escravos. 

 Actividades do cabeza de familia. 

 Premios e castigos cara ós escravos: pecūlium, manūmissio... 

Criterios  

de 

avaliación 

 Comprender o texto. 

 Distinguir a que conxugación pertencen os verbos do vocabula 

 Usar correctamente o imperativo e o vocativo. 

 Adquirir e aplicar o vocabulario do capítulo. 

 Recoñecer o proceso de evolución fonética das segundas persoas dos 

imperativos, así como das vogais e ditongos latinos tónicos ás linguas 

romances por medio de exemplos simples. 

 Asimilar os contidos culturais propostos, en particular os referentes á 

xornada cotiá do dominus e as súas diversas formas de actuación na vida 

social, ademais do tratamento dos escravos dentro do ámbito familiar. 

 

 

 

CAPITVLVM V:  VILLA ET HORTVS 
NÚMERO DE SESIÓNS:  6  

 

Bloque 1 

O sistema da 
lingua 
latina 

(1) Morfoloxía 

 O caso acusativo (singular e plural da primeira e segunda declinación). 

  Pronomes: declinación completa de is, ea, id. 

  Verbos: 3ª persoa do plural dos verbos en presente indicativo; 2ª pl. do imperativo. 

 (2) Sintaxe 

 Función do ablativo (singular e plural de la 1ª e 2ª declinación).            

 Complementos circunstanciais coas preposicións: ab, cum, ex, in, sine + 

ablativo 

Bloque 2 

Historia e 

evolución da 

lingua latina 

 Estudo específico no capítulo da evolución dos acusativos plurais das 

palabras en –us (-er), en –a y en –um, así como das segundas persoas 

del plural do imperativo:  filiās, filiōs, pulchrōs /ās, cubicula; salūtāte, 

vidēte, pōnite, venīte... 

 Evolución das vogais e ditongos latinos tónicos (III) ás linguas romances, 

tendo en conta fundamentalmente os exemplos brindados po los vocābula 

nova: vīlla, hortus, foedus, delectat, cum...  

Bloque 3 

Formación das 

palabras 

 

(1) Vocābula nova 

 Termos relativos ás partes da casa. 

 Preposicións de ablativo: ab, cum, ex, in, sine. 

 is, ea, id. 

 etiam. 

(2) Formación de palabras 
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 O campo semántico do fogar (arquitectura, mobiliario, etc.) en latín e os seus 

derivados. O léxico da casa nas linguas romances: termos latinos na 

arquitectura privada: vīlla,  fenestra, ātrium, etc. 

Bloque 4 

Outras vías de 

transmisión do 

mundo clásico. 

AS INSTITUCIÓNS E A  VIDA COTIÁ (IV) 

ARTE E ARQUITECTURA: A ARQUITECTURA E A  ARTE PRIVADOS 

 A familia romana (4): formas de vida das familias acomodadas. 

 A villa romana e as súas partes. Tipos de vivendas dos romanos. 

 Influencia da arquitectura romana privada na cultura occidental.  

Criterios 

de 

avaliación 

 Comprender o texto. 

 Ser capaz de interpretar os usos do ablativo presentados neste capítulo. 

 Adquirir e aplicar o vocabulario do capítulo. 

 Recoñecer o proceso de evolución tanto dos acusativos plurais das palabras 

en -us, -a,e -um, e das segundas persoas do plural dos imperativos, así como 

das vogais e ditongos latinos (tónicos) a través dos exemplos brindados 

polos vocabula nova e os extraídos dos textos. 

 Recoñecer as diversas partes de que consta unha villa, distinguíndoas 

claramente doutro tipo de edificios destinados a vivendas  (domus, īnsula, 

etc.). 

 

 

 

CAPITVLVM VI:  VIA LATINA 
NÚMERO DE SESIÓNS:  6  

Proba escrita ó rematar o capitulum 

Bloque 1 

O sistema da 
lingua 
latina 

(1) Morfoloxía 

 Preposicións de acusativo. 

 in con ablativo e con acusativo. 

 O complementos de lugar: ubi?, quō?, unde?, quā? 

 Complementos de lugar con nomes de cidade.  

 O caso locativo. 

 Voz activa e voz pasiva (presente de indicativo).  

(2) Sintaxe 

 O ablativo axente, ablativo separativo e ablativo instrumental. 

Bloque 2 

Historia e 

evolución da 

lingua latina 

 Estudo específico da evolución das preposicións latinas 

indicadas no capítulo: ad, ante, post, inter, circum, per... 

 Evolución das vogais e ditongos latinos tónicos (IV) ás linguas 

romances, tendo en conta fundamentalmente os exemplos 

brindados polos vocabula nova. O resto de exemplos poderá 

extraerse de palabras que aparecen no capítulo e xa son 

coñecidas polo alumno: murus, porta, timet, intrat, inter...  

 Introdución ó estudo da evolución das vogais e ditongos 

latinos átonos e revisión das vogais e ditongos tónicos ás 

linguas romances (en particular as da península Ibérica), 

partindo dos exemplos dos vocabula nova. O resto de exemplos 



 60 

poderá extraerse de palabras que aparecen no capítulo e xa son 

coñecidas polo alumno: murus, porta, timet, intrat, inter... 

Fronte a estes exemplos, sobradamente coñecidos dos alumnos, 

xorden, nos vocabula nova, outros que se refiren xa a vogais ou 

ditongos átonos: umerus, inimicus... 

Bloque 3 

Formación das 

palabras 

 

(1) Vocābula nova 

 Preposicións: ad, ante, apud, inter, circum, inter, per, prō, prope. 

 procul (ab). 

 Interrogativos: quō?, unde? 

 Conxuncións: autem; (non) tam... quam; itaque; nam. 

 Termos relacionados co transporte e as viaxes. 

(2) Formación de palabras 

 O campo léxico das viaxes e os medios de transporte en latín e os seus 

derivados. Evolución nas linguas romances; principais termos de orixe 

latina. 

Bloque 4 

Outras vías de 

transmisión do 

mundo clásico. 

 

AS VÍAS DE COMUNICACIÓN 

 As viaxes. As vías de comunicación (nomes, elementos 

constitutivos, etc.) 

 Mapa de Italia e das viae Rōmānae. 

 As  redes actuais de estradas e a súa relación coas viae Rōmānae. 

 O caso de Hispania: as vías que comunicaban Hispania e Roma 

e as de comunicación interior. A súa relación coa actual rede de 

estradas española. 

Criterios 

de 

avaliación 

 Comprender o texto. 

 Diferenciar os usos das preposicións. 

 Distinguir entre voz pasiva e voz activa. 

 Adquirir e aplicar o vocabulario do capítulo. 

 Recoñecer o proceso de evolución tanto das principais 

preposicións latinas, como das vogais e ditongos latinos (tónicos 

ou átonos) a través dos exemplos brindados polos vocabula nova 

e os extraídos dos textos. 

 Asimilar os contidos culturais, recoñecendo as principais vías 

romanas e as súas fases construtivas, así como o trazado das 

máis destacadas vías de Hispania.  

 

 

 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE:  CAPITVLA  VII-XI 

 

CAPITVLVM VII:  PVELLA ET ROSA NÚMERO DE SESIONES:  6  
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Bloque 1 

O sistema da 

lingua latina 

(1) Morfoloxía 

 O dativo. 

 O  pronome reflexivo sē. 

 O pronome demostrativo hic, haec, hoc. 

 Imperativo es!, este! 

        A fórmula de saúdo: salvē!, salvēte! 

 Verbos compostos con  ad-, ab-, ex-, in-. 

(2) Sintaxe 

 O complemento indirecto.  

 Oracións interrogativas introducidas por: nōnne…est? Num…est?. 

Bloque 2 

Historia e 

evolución da 

lingua latina 

 Revisión conxunta da evolución das vogais e ditongos latinos (I) ás 

linguas romances, tendo en conta fundamentalmente os exemplos brindados 

polos vocābula nova. O resto de exemplos poderá extraerse de palabras que 

aparecen no capítulo e xa son coñecidas polo alumno: oculus, speculum, 

pirum, tenet, aperit, vertit, currit, sōlum... 

Bloque 3 

Formación das 

palabras 

 

(1) Vocābula nova 

 Verbos compostos. 

 hic, haec, hoc. 

 Adverbios: illīc, immō. 

 Conxuncións: num...?/ nōnne...?; et... et, neque... neque; nōn solum... sed 

etiam. 

 O léxico específico das flores e froitas  

(2) Formación de palabras 

 O campo semántico das flores e as froitas en latín e os seus derivados na 

propia lingua latina. O léxico específico da terminoloxía científica referente 

ós nomes das flores e as árbores froiteiras. Comparación dos devanditos 

nomes nas diversas linguas romances. 

Bloque 4 

Outras vías de 

transmisión do 

mundo clásico. 

AS INSTITUCIÓNS E A  VIDA COTIÁ  (V) 

 A familia romana (5): Relacións familiares: pais e fillos. Os regalos 

(contexto social dos mesmos); contrastes coa relación actual entre os pais e 

os fillos. 

Criterios 

de 

avaliación 

 Comprender o texto. 

 Dominar o emprego do caso dativo. 

  Usar correctamente o pronome hic. 

 Adquirir e aplicar o vocabulario do capítulo. 

  Recoñecer o proceso de evolución tanto das vogais e ditongos latinos 

(tónicos ou átonos) a través dos exemplos brindados polos vocabula nova e 

os extraídos dos textos. 

  Asimilar os contidos culturais, realizando especial incidencia no poder 

absoluto do pai sobre a familia, extractando exemplos históricos do mesmo, 

xunto cos contextos (ordinarios e extraordinarios) onde se producían os 

regalos no ámbito familiar. 
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CAPITVLVM VIII:  TABERNA ROMANA 
NÚMERO DE SESIÓNS:  7  

 

Bloque 1 

O sistema da 
lingua 
latina 

(1) Morfoloxía 

 Pronome relativo quī, quae, quod (declinación completa). 

 Interrogativo quis?, quae?, quid? (declinación completa). 

 Demostrativos is, ea, id; hic, haec, hoc; ille, illa, illud (declinación completa). 

 Indefinido alius, -a, -ud (aliī...aliī). 

(2) Sintaxe 

 Ablativo instrumental, ablativo de prezo. 

Bloque 2 

Historia e 

evolución da 

lingua latina 

 Este capítulo brinda unha especial oportunidade para estudar a evolución ás 

linguas romances do relativo qui-quae-quod, e dos pron. is, hic, iste e ille. 

 Revisión conxunta da evolución das vogais e ditongos latinos (II) ás 

linguas romances, tendo en conta fundamentalmente os exemplos brindados 

polos vocabula nova. O resto de exemplos poderá extraerse de palabras que 

aparecen no capítulo e xa son coñecidas polo alumno: digitus, collum, 

vigintī, vendit, cōnsistit, mōnstrat, cōnstat, convenit, ille, aut...  

Bloque 3 

Formación das 

palabras 

 

(1) Vocābula nova 

 Terminoloxía relacionada coa compra / venda e a moeda. 

 Regalos, xoias. 

 Os nomes dos dedos da man. 

 Numerais: vīgintī, octōgintā, nōnāgintā. 

(2) Formación de palabras 

 Formación do campo semántico dos verbos relacionados co comercio; 

tipos. O léxico específico da economía (moedas, verbos para “comprar”, 

“vender”, etc.) e o comercio nas linguas romances. Estudo de latinismos 

como deficit, superāvit, etc. 

Bloque 4 

Outras vías de 

transmisión do 

mundo clásico. 

COMERCIO E ESTABLECEMENTOS COMERCIAIS NA ROMA ANTIGA 

A OURIVERÍA 

 O comercio (non marítimo) na cidade de Roma e no Imperio. 

 As tabernae, tipos. A xoiería, tipos de ornamentos. 

Criterios 

de 

avaliación 

 Comprender o texto. 

 Responder en latín a cuestións sinxelas sobre o prezo das cousas e o 

funcionamento do comercio. 

 Aprendizaxe do pronome hic. 

 Adquirir e aplicar o vocabulario do capítulo. 

 Recoñecer o proceso de evolución dos pronomes estudados no capítulo, así 

 como das vogais e ditongos latinos (tónicos ou átonos) a través dos 

exemplos brindados polos vocabula nova e os extraídos dos textos. 
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 Asimilar os contidos culturais, distinguindo os diversos tipos de tabernae, 

así como os ornamentos máis frecuentes entre os romanos, segundo sexo, 

idade ou clase social. 

 

 

 

CAPITVLVM IX:  PASTOR ET OVES 
NÚMERO DE SESIÓNS:  6  

Proba escrita ó rematar o capitulum 

Bloque 1 

O sistema da 
lingua 
latina 

(1) Morfoloxía 

 Estudo do concepto de declinación: repaso da primeira e segunda 

declinacións. 

 A terceira declinación (1): substantivos masculinos e femininos en 

consonante e en –i- 

  Pronome enfático ipse, ipsa, ipsum. 

  Verbo irregular esse: est, edunt. 

  Asimilación de consonantes na composición verbal: adc > acc, inp > imp. 

 

 (2) Sintaxe 

 Revisión dos principais valores dos casos. 

  Complementos circunstanciais introducidos polas prep. supra +ac., sub 

+abl. 

  Subordinadas temporais introducidas por dum. 

Bloque 2 

Historia e 

evolución da 

lingua latina 

 Neste capítulo merece especial atención a evolución específica das 

palabras da terceira declinación e as diferenzas entre os diversos finais, 

partindo da desinencia de acusativo: pāstor, canis, ovis, pānis, mōns, vallis, 

arbor, sōl, nūbēs, timor, dēns, clāmor... 

 Revisión conxunta da evolución das vogais e ditongos latinos tónicos e 

átonos (III) ás linguas romances, tendo en conta fundamentalmente os 

exemplos brindados polos vocābula nova. O resto de exemplos poderá 

extraerse de palabras que aparecen no capítulo e xa son coñecidas polo 

alumno: cibus, rivus, herba, silva, lupus, caelum, terra, umbra, niger, bibit, 

petit, dūcit, quaerit, impōnit, ipse...  

Bloque 3 

Formación das 

palabras 

 

(1) Vocābula nova 

 Léxico relacionado co campo e a vida ó aire libre: 

      sōl, caelum, mōns, arbor, umbra, collis, rīvus, silva, herba; pāstor, canis, 

ovis. 

 Distinción entre o verbo esse e o verbo ēsse. Derivados de esse. 

(2) Formación de palabras 

 O léxico específico da natureza en latín e os seus derivados. Estudo deste 

campo semántico nas  linguas romances en comparación co latín. 

Bloque 4 

Outras vías de 

transmisión do 

mundo clásico. 

AS INSTITUCIÓNS E A  VIDA COTIÁ (VI) 

AGRICULTURA E GANDERÍA NO MUNDO ROMANO 

 A familia romana (6): A escravitude ‘familia rūstica’ fronte a ‘familia 

urbāna’. Contrastes entre as condicións de vida dos escravos do campo 

fronte ós da cidade. Tarefas cotiás. 
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 O pastoreo e a agricultura no mundo romano. 

Criterios 

de 

avaliación 

 Comprender o texto. 

 Relacionar correctamente as desinencias da terceira declinación coa súa 

función sintáctica. 

 Adquirir e aplicar o vocabulario do capítulo. 

 Recoñecer o proceso de evolución das palabras da terceira declinación así 

como das vogais e ditongos latinos (tónicos ou átonos) a través dos 

exemplos dos vocabula nova e os extraídos dos textos. 

 Asimilar os contidos culturais distinguindo con nitidez as funcións propias 

dos escravos no mundo agrícola e urbano, tomando como punto de partida 

o oficio de pastor. 

CAPITVLVM X:  BESTIAE ET HOMINES 
NÚMERO DE SESIÓNS:  6  

 

Bloque 1 

O sistema da 
lingua 
latina 

(1) Morfoloxía 

 A 3ª declinación (2): temas en oclusiva dental e gutural (pēs, vōx); en nasal (leō, 

homō). 

 O infinitivo de presente, activo e pasivo. 

 (2) Sintaxe 

 Potest / possunt,  vult / volunt + infinitivo. 

 Expresións impersoais: necesse est + dativo. 

 Coordinadas causais (ou explicativas) introducidas por enim. 

 Coordinadas ilativas (ou conclusivas) introducidas por  ergō. 

 Subordinadas substantivas ou completivas: ac.+ inf. con verbos de 

percepción sensorial. 

 Subordinadas temporais introducidas por cum (iterativo). 

 Subordinadas causais introducidas por quod. 

Bloque 2 

Historia e 

evolución da 

lingua latina 

 O capítulo está dedicado especialmente ao estudo dos infinitivos latinos. 

Sería, pois, o momento de estudar as modificacións que sufriron os 

infinitivos latinos e as súas ubicacións en conxugacións diversas ás de orixe 

nas diversas linguas romances: vocāre, vidēre, pōnere, venīre etc.  

 Introdución ó estudo da evolución das consonantes latinas segundo la 

posición na palabra: as consonantes en sílaba inicial e interior: aquila, 

pēs (pérdida de –d- a partir del ac. pedem), lectus, crassus, capere, facere... 

revisión da evolución dos finais da terceira declinación, (posto que desde 

a aparición do caso acusativo tivéronse que comentar necesariamente as 

modificacións que experimenta devandito caso, aplicado á primeira e 

segunda declinación): leō (ac. leōnem), homo (ac. hominem), piscis (ac. 

piscem), pēs (ac. pedem)... así como a la evolución de los infinitivos: 

capere, volāre, natāre, movēre, facere, vīvere, etc. 

 Revisión conxunta da evolución das vogais e ditongos latinos tónicos e 

átonos (IV) ás linguas romances, tendo en conta sobre todo os exemplos 

brindados polos vocabula nova. O resto de exemplos poderá extraerse de 

palabras que aparecen no capítulo e xa son coñecidas polo alumno: asinus, 

fera, piscis, pēs, cauda, mare, ōvum, pullus, ferus, mortuus, sustinēre, 

cum... 
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Bloque 3 

Formación das 

palabras 

 

(1) Vocābula nova 

 Termos relacionados cos  animais: 

       asinus, leō, aquila, piscis, fera, bēstia; avis, nīdus, ōvum. 

 Verbos relacionados co tema (volāre, natāre, etc.). 

(2) Formación de palabras 

 O léxico específico do mundo dos animais (domésticos e salvaxes) e os seus 

derivados en latín; estudo comparativo deste campo semántico nas linguas 

romances en comparación co latín. 

Bloque 4 

Outras vías de 

transmisión do 

mundo clásico. 

 

OS ROMANOS E A  NATUREZA 

OS DEUSES ROMANOS E OS SEUS ATRIBUTOS. A MITOLOXÍA 

 Actitudes dos romanos fronte á natureza: dicotomía campo / cidade. Visión 

da natureza nos autores romanos. Os animais no mundo romano: animais 

de compañía, bestiae para espectáculos, etc. 

 Atributos sobrenaturais dos deuses: Mercurius, Neptunus. Visión xenérica 

do panteón romano. Principais atributos dos deuses e campos de actuación. 

O mundo da mitoloxía grecorromana. 

Criterios 

de 

avaliación 

 Comprender o texto. 

 Coñecer e saber utilizar as construcións de infinitivo con potest / possunt e 

con vult / volunt, así como a expresión impersoal necesse est dativo. 

 Adquirir e aplicar o vocabulario do capítulo. 

 Recoñecer o proceso de evolución dos infinitivos latinos, das consonantes 

e das vogais e ditongos latinos a través dos exemplos brindados polos 

vocabula nova e os extraídos dos textos (especialmente os sust. masculinos 

e femininos da terceira declinación). 

 Asimilar os contidos culturais distinguindo os atributos distintivos dos 

deuses olímpicos e a súa relación con numerosos animais e plantas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITVLVM XI:  CORPVS HVMANVM 
NÚMERO DE SESIÓNS:  7  

Proba escrita ó rematar o capitulum 
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Bloque 1 

O  sistema da 
lingua 
latina 

(1) Morfoloxía 

 A 3ª declinación (3). substantivos neutros (corpus, flūmen; mare, animal). 

 Os  pronomes posesivos: noster y vester. 

(2) Sintaxe 

 Ablativo de limitación ou de relación. 

 Complementos circunstanciais introducidos por sūper, īnfrā + ac. y dē + 

abl.  

 Oracións copulativas introducidas por atque, nec (= neque). 

 Subordinadas substantivas de ac. + infinitivo con verbos de ‘dicir’, ‘pensar’, 

‘sentir’... 

Bloque 2 

Historia e 

evolución da 

lingua latina   

 O capítulo centra a súa atención nos neutros da terceira declinación. É o 

momento apropiado de comentar evolución específica de neutros 

aparecidos neste capítulo, fronte a outros termos masculinos e femininos da 

terceira pertencentes ao capítulo anterior: corpus, caput, os, pectus, cor.. 

 Para rematar, neste terceiro trimestre os alumnos adquirirían coñecementos 

necesarios para abordar sen demasiados problemas calquera tipo de 

evolución fonética proposta. Trataríase, xa que logo, de brindar exemplos 

variados a modo de resumo de todo o anterior e propor a súa evolución ás 

linguas romances, tendo en conta os exemplos dos vocabula nova. O resto 

de exemplos poderá extraerse de palabras que aparecen no capítulo e xa son 

coñecidas polo alumno:corpus, membrum, bracchium, auris, capillus, 

frōns, noster, bene, fluere, sanāre, stāre, dīcere, dolēre, sentīre, palpitāre... 

Bloque 3 

Formación das 

palabras 

 

(1) Vocābula nova 

 Partes e elementos constitutivos do corpo: membrum, bracchium, crūs, 

manus, aput, auris, pes, ōs, capillus, frōns, gena, labrum, lingua, pectus, 

cerebrum, cor, pulmō, sanguis, vēna, iecur, venter, viscera... 

 Terminoloxía relacionada coa medicina: medicus, pōculum, culter, sānus, 

aeger, aegrotāre, sanāre, dolēre, palpitāre... 

(2) Formación de palabras 

 O campo semántico do corpo humano e os seus derivados en latín. O léxico 

do corpo humano e do medicamento nas linguas romances. Semellanzas 

entre si e con outras linguas europeas de orixe germánico. 

Bloque 4 

Outras vías de 

transmisión do 

mundo clásico 

A  SAÚDE E A ENFERMIDADE NO MUNDO ROMANO 

 O valor da saúde e da hixiene como forma de manter un corpo san no mundo 

romano.  

 Os médicos e o medicamento no mundo romano: medios para alcanzar os 

coñecementos médicos. Instrumentais cirúrxicos.. 

Criterios 

de 

avaliación 

 Comprender o texto. 

 Ser capaz de formar estruturas de accusativus cum infinitivo 

 Coñecer o léxico das partes corporis. 

 Adquirir e aplicar o vocabulario do capítulo. 

 Recoñecer sinxelas evolucións fonéticas en todo o seu desenvolvemento a 

través dos exemplos brindados polos vocabula nova e os extraídos dos 

textos (especialmente os neutros da terceira declinación). 
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 Asimilar os contidos culturais, prestando especial énfase aos relacionados 

co mundo da saúde, os tipos de curación, os deuses relacionados coa 

mesma, etc. .  

 

 

TERCEIRO TRIMESTRE:  CAPITVLA  XII-XV 

 

CAPITVLVM XII:  MILES ROMANVS 
NÚMERO DE SESIONES:  8  

 

Bloque 1 

O sistema da 
lingua 
latina 

(1) Morfoloxía 

 A 3ª declinación (4). substantivos en -ter, -tris (pater, māter, frāter).  

 A  4ª declinación. 

 Recapitulación dos adxectivos en –us, –a, –um. 

 Adxectivos da 3ª declinación: –is, –e. 

 Grados de comparación (1): o comparativo: –ior, –ius.  

 Verbo ferre. 

(2) Sintaxe 

 Xenitivo partitivo. 

 Dativo posesivo + esse. Dativo cos verbos imperāre y pārēre.. 

Bloque 2 

Historia e 

evolución da 

lingua latina 

 O capítulo está centrado nos adxectivos latinos de primeira e segunda 

clase (2 terminacións), así como no grao comparativo dos mesmos. Para 

rematar estúdase a cuarta declinación. Bríndase, xa que logo, a ocasión de 

ofrecer unha visión específica da evolución dos adxectivos e da 

supervivencia do comparativo de superioridade nas linguas romances, 

así como da peculiar evolución da cuarta declinación:  arcus, passus, 

impetus, metus, tristis, brevis, gravis, levis, barbarus, altus, lātus, fortis, 

vester. 

 Revisión conxunta dos coñecementos adquiridos (II). Nos vocābula 

nova atopamos numerosos termos que nos servirán para repasar os 

coñecementos xa adquiridos: frāter, sōror, nōmen, scūtum, arma, pugnus, 

hasta, pars, finis, hostis, , exercitum, dux, castra, ferre, pugnāre, dīvidere, 

mīlitāre, dēfendere, iacere, expugnāre... Ademais, aparece  un significativo 

número de palabras que conteñen consonantes xeminadas: sagitta, bellum, 

passus, fossa, vāllum, oppugnāre... Merece, por outra parte, especial 

comentario e atención o grupo –gn– y e a súa evolución ás linguas 

romances: cognōmen, pugnus, pugnāre, expugnāre...  

Bloque 3 

Formación das 

palabras 

 

(1) Vocābula nova 

 Praenōmina Latīna. 

 arma y léxico militar. 

(2) Formación de palabras 

 A influencia do mundo romano na formación dos nomes e apelidos nas 

diversas linguas romances. 
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 O léxico militar en latín e os seus derivados. Proxección de dita 

terminoloxía nas linguas romances e desviacións semánticas producidas na 

evolución (p. ex. armārium). 

Bloque 4 

Outras vías de 

transmisión do 

mundo clásico 

O EXÉRCITO ROMANO 

SISTEMAS DE MEDIDAS NO MUNDO ROMANO 

 O exército romano e a romanización: tipos de armamento e estrutura do 

exército romano. O campamento. 

 As medidas romanas de lonxitude e a súa proxección e influencia no mundo 

actual. 

Criterios 

de 

avaliación 

 Comprender o texto. 

 Usar correctamente os adxectivos da terceira declinación en concordancia con 

substantivos. 

 Adquirir e aplicar o vocabulario do capítulo. 

  Recoñecer o proceso específico de evolución dos adxectivos latinos (en grao 

positivo e comparativo), dos substantivos da cuarta declinación, e sinxelas 

evolucións fonéticas en todo o seu desenvolvemento a través dos exemplos 

brindados polos vocabula nova e os extraídos dos textos. 

 Asimilar os contidos culturais relativos ao exército, no referente ao armamento e 

a organización e tipoloxía dos castra.. 

 

 

 

CAPITVLVM XIII:  ANNVS ET MENSES 
NÚMERO DE SESIÓNS:  6  

Proba escrita ó rematar o capitulum 

Bloque 1 

O sistema da 
lingua 
latina 

(1) Morfoloxía 

 A 5ª declinación. Recapitulación das cinco declinacións. 

 Grados de comparación (2): o superlativo. 

 Números cardinais e ordinais. 

 Imperfecto erat, erant.  

(2) Sintaxe 

 Sintagmas unidos mediante a conxunción vel. 

 Ablativo e acusativo de tempo. 

 Expresión das datas (kalendae, nōnae, īdūs). 

 Coordinadas ilativas (o conclusivas) introducidas por igitur.  

 Construción de nominativo + infinitivo con dīcitur. 

Bloque 2 

Historia e 

evolución da 

lingua latina 

 O capítulo céntrase no estudo da quinta declinación e no grao superlativo 

dos adxectivos en -issimus -a -um. É o momento adecuado, pois, de 

comentar a evolución de ambos a través de exemplos do tipo: diēs, faciēs, 

meridiēs, altissimus, longissimus, brevissimus... 

 Revisión conxunta dos coñecementos adquiridos (III): unha vez máis, 

insistiremos en todos os coñecementos que o alumno xa adquiriu e 

profundaremos na evolución dos grupos consonánticos non tratados 

anteriormente: annus, saeculum (> saeclum), aequinoctium, autumnus...  
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Bloque 3 

Formación das 

palabras 

 

(1) Vocābula nova 

 Termos relacionados co calendario e o cómputo do tempo. 

 Fenómenos atmosféricos e meteorolóxicos. 

 Números ordinais. 

 Signos do zodíaco.  

(2) Formación de palabras 

 Os campos semánticos do cómputo do tempo e dos fenómenos atmosféricos 

nas linguas romances. 

Bloque 4 

Outras vías de 

transmisión do 

mundo clásico 

 

O CALENDARIO ROMANO 

 O calendario romano. A súa influencia ata os nosos días. Comparación entre 

varios tipos de calendarios existentes na antigüidade. Calendario xuliano e 

gregoriano. 

 O cómputo do tempo na antigüidade. Sistemas e instrumentos de medición 

en Roma.. 

Criterios 

de 

avaliación 

 Comprender o texto. 

 Empregar con exactitude as desinencias da quinta declinación 

 Expresar correctamente as datas en latín. 

 Interpretar correctamente as frases con superlativo. 

 Adquirir e aplicar o vocabulario do capítulo. 

 Recoñecer o proceso específico de evolución da quinta declinación latina e 

de sinxelas evolucións fonéticas en todo o seu desenvolvemento, grazas aos 

coñecementos adquiridos polo alumno, a través dos exemplos brindados 

polos vocabula nova e os extraídos dos textos.  

  Indagar a orixe dos signos do zodíaco e a súa relación co calendario, así 

como os sucesivos procesos de reforma do mesmo ata chegar aos nosos 

días.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITVLVM XIV:  NOVVS DIĒS 
NÚMERO DE SESIÓNS:  6  
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Bloque 1 

O sistema da 
lingua 
latina 

(1) Morfoloxía 

 Pronomes uter? y uterque , indefinidos alter y neuter. 

 Pronome persoal en dat. e abl.  

 Formación do participio de presente: -ns, -ntis. 

 Imperativo irregular de ferre: fer!, ferte!  

 Defectivo inquit. 

(2) Sintaxe 

 Dativo de interese (datīvus commodī).  

 Complementos circunstanciais introducidos por praeter + acusativo.  

 Sintaxe do participio. 

Bloque 2 

Historia e 

evolución da 

lingua latina 

 Este capítulo persegue como fin principal que o alumno comprenda a 

formación do participio de presente latino. Xa que logo, os exercicios de 

evolución propostos poden virar ao redor deste apartado gramatical, 

indicando a súa reconversión española en adxectivos do tipo “amante”, 

“adxacente”, “pertinente”, etc., comentando, ademais, a súa particular 

evolución nas linguas romances. 

 Revisión conxunta dos coñecementos adquiridos (IV): o alumno será 

capaz, a estas alturas de curso, de expor con éxito sinxelas evolucións 

propostas polo profesor, extraídas fundamentalmente dos  vocābula nova: 

tabula, stilus, rēgula, apertus, dexter, sinister, omnis, cubāre, vigilāre, 

valēre, excitāre, surgere, lavāre, mergere, solēre, vestīre, neuter, mihi, tibi, 

mēcum, tēcum, sēcum, quōmodo, hodiē... 

Bloque 3 

Formación das 

palabras 

(1) Vocābula nova 

 Termos relativos ó aseo diario e ás actividades cotiás. 

 Uter, neuter, alter y uterque. 

 Omnis, nūllus, nēmō, nihil. 

(2) Formación de palabras 

 O campo semántico das actividades e usos da vida diaria (vestido, calzado, verbos 

relacionados cos actos cotiáns como levantarse, lavarse, etc.) e os seus derivados. 

Proxección desta terminoloxía nas linguas romances.    

Bloque 4 

Outras vías de 

transmisión do 

mundo clásico. 

AS INSTITUCIÓNS E A VIDA COTIÁ  (VII) 

A EDUCACIÓN EN ROMA (I) 

 A familia romana (7):  

Vida cotiá: A xornada diaria dos membros da familia romana, segundo 

idade, sexo ou condición social. 

 A educación en Roma (1):  

Instrumentos e soportes de escritura. 

Criterios 

de 

avaliación 

 Comprender o texto. 

 Interpretar correctamente as concordancias dos participios e o seu significado. 

 Adquirir e aplicar o vocabulario do capítulo. 

 Recoñecer o proceso específico de evolución dos participios de presente latinos e 

de sinxelas evolucións fonéticas en todo o seu desenvolvemento, grazas aos 

coñecementos adquiridos polo alumno, a través dos exemplos brindados polos 

vocabula nova e os extraídos dos textos.  
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  Comparación entre a xornada dun cidadán romano, establecendo as pertinentes 

distincións por idade, sexo e clase social, pondo de manifesto o contraste coa 

xornada cotiá do home actual. 

 

 

 

CAPITVLVM XV:  MAGISTER ET DISCIPVLĪ 
NÚMERO DE SESIÓNS:  6  

Proba escrita ó rematar o capitulum 

Bloque 1 

O sistema da 
lingua 
latina 

(1) Morfoloxía 

 Pronomes persoais: ego, tū, nōs, vōs. 

 1ª y 2ª persoas verbais. Paradigma completo do presente de indicativo 

activo. 

 Conxugación completa do presente dos verbos irregulares esse, posse, īre. 

(2) Sintaxe 

 Acusativo exclamativo, diferenzas co vocativo. 

 Coordinadas adversativas introducidas por at. 

 Subordinadas condicionais introducidas por sī y nisi.  

 Subordinadas temporais introducidas por antequam. 

Bloque 2 

Historia e 

evolución da 

lingua latina 

 O capítulo céntrase en tres aspectos importantes: a visión xenérica de todas 

as persoas verbais, e os seus correspondentes pronomes persoais, e dous 

verbos irregulares: ire e posse. Xa que logo, sería moi produtivo para os 

alumnos traballar na evolución destes aspectos da lingua latina ás linguas 

romances. 

 Revisión conxunta dos coñecementos adquiridos (V): ludus, magister, 

discipulus, virga, sella, malum, sevērus, tacitus, pūnīre, exclāmare, 

recitāre... 

Bloque 3 

Formación das 

palabras 

(1) Vocābula nova 

 Termos relativos á escola. 

 O verbo īre. 

 Os pronomes persoais. 

(2) Formación de palabras 

 O campo semántico da escola e os seus derivados en latín. A súa proxección 

nas linguas romances. 

Bloque 4 

Outras vías de 

transmisión do 

mundo clásico. 

A EDUCACIÓN EN ROMA (II) 

 A educación en Roma: in lūdō (1): a escola primaria. Tipo de alumnado. 

Distincións por sexo, idade ou orixe social. Tipos de mestres e 

consideración social dos mesmos. 

 Importancia de la oratoria en la educación romana. 

Criterios 

de 

avaliación 

 Comprender o texto 

 Manexar con soltura as persoas verbais. 

 Adquirir e aplicar o vocabulario do capítulo. 

  Recoñecer o proceso específico de evolución dos pronomes persoais e dos 

verbos irregulares ire e posse, así como de sinxelas evolucións fonéticas en 
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todo o seu desenvolvemento, grazas aos coñecementos adquiridos polo 

alumno, a través dos exemplos brindados polos vocabula nova e os 

extraídos dos textos (especialmente os neutros da terceira declinación). 

  Comparar o sistema educativo de educación primaria de Roma coa 

actualidade 

. 

Procedementos e instrumentos de avaliación continua  

Como é obvio, para a consecución de todos os estándares, é condición fundamental e 

indispensable tanto a actitude activa e comprometida na aula como a realización de cantos 

exercicios se propoñan para o traballo fora dela.  

Faranse probas escritas en cada avaliación para seguimento do aprendizaxe. A estrutura 

xeral da proba final de cada avaliación constará dun texto para traducir (3 puntos), 

cuestións de morfoloxía e léxico (3 puntos) e cuestións de cultura (2 puntos) ata un 

máximo de 8 puntos. Na nota de cada avaliación o resultado do exame final ponderará un 

80%, o traballo e a actitude na aula un 10%, e a lectura obrigatoria 10%. Non haberá 

probas de recuperación. O alumno recuperará a avaliación suspendida superando a 

seguinte. 

 

Avaliación final ordinaria 

O alumnado que supere a terceira avaliación non terá que facer unha proba adicional de 

avaliación final. Neste caso, dado o carácter de lingua e de avaliación continua non se 

fará a media das avaliacións, senon que a nota final da avaliación ordinaria valorará a 

progresión no aprendizaxe do alumnado, é dicir, terá sobre todo en conta a nota da terceira 

avaliación. 

Se fose o caso de suspender a terceira avaliación o alumnado terá a posibilidade de 

recuperar a totalidade da materia cun exame último de contidos mínimos cunha 

valoración máxima de 6 puntos (3 puntos traducción; 2 puntos morfoloxía, 1 punto 

cultura). 

Avaliación extraordinaria 

Nesta avalición non se terán en conta traballos aparte da proba. O exame consistirá nunha 

proba escrita sobre 10 puntos nos que se incluirán todos os estándares da materia. A 

estrutura desta proba constará dun texto para traducir (4 puntos), cuestións de morfoloxía 

e léxico (4 puntos) e cuestións de cultura (2 puntos).  

 

Grao mínimo de superación 

- Léxico das dez primeiras unidades do libro de texto 

- Morfoloxía nominal: cinco declinacións e adxectivos 

- Morfoloxía pronominal: is, ea, id y qui quae quod 

- Morfoloxía verbal: presente, imperfecto e pretérito perfecto indicativo flexión regular e 

verbo sum 

- Sintaxe: relación caso-función sintáctica, oración simple, oracións coordinadas e de 

relativo. 

- Xeografía del imperio romano, vivenda e urbanismo, exército e campamento, vías 

romanas, institucións políticas e vida cotiá. 
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- Regras  básicas de evolución fonética no paso do latín ás linguas románicas: español, 

galego. 

 

E) CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

Tal como recomenda o DCB o manual seguido Lingua Latina per se illustrata segue un 

método natural, no que as regras morfosintácticas se deducen da práctica da lectura e da 

tradución. Todo o relativo á metodoloxía deste manual atópase no libro Latine Doceo que 

tamén está dispoñible na rede. 

 

 

F) MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

O libro de texto que se traballará a cotío na aula é Lingua Latina per se illustrata. 

Empregaranse tamén textos, documentos, artigos de periódicos e revistas relacionados 

cos contidos, así como materiais gráficos (mapas, atlas, fotografías) e audiovisuais 

(documentais, presentacións powerpoint). 

O profesor elaborará material didáctico específico pensado para usar na aula ou na casa.  

 

 

G) CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

DO ALUMNADO 

Vésaxe o apartado procedementos e instrumentos de avaliación 

 

H) INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E 

A PRÁCTICA DOCENTE 

                                            

Procesos de ensino Indicadores  de logro e a súa avaliación 

Probas escritas 1-4 pouca 

consolidación 

5-6 nivel mínimo 7-8 nivel medio 9-10 nivel 

excelente 

Participación activa 

na aula 

1-4 feble execución 5-6 mínima 

execución 

7-8 boa execución 9-10 excelente 

execución 

Caderno de traballo 

do alumno 

1-4 feble execución 5-6 mínima 

execución 

7-8 boa execución 9-10 excelente 

execución 

Traballos 

individuais ou por 

grupos 

1-4 feble execución 5-6 mínima 

execución 

7-8 boa execución 9-10 excelente 

execución 

 

 

Práctica docente Indicadores de logro Graduación 

Atención á 

diversidade 

Adaptación ás necesidades propias do grupo 1-2-3 

Organización Secuenciación e organización de contidos e actividades 1-2-3 

Actividades de 

Aula 

Diversidade, duración e utilidade das actividades 1-2-3 

Avaliación Adecuación dos instrumentos e probas de avaliación 1-2-3 
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I) ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DE 

MATERIAS PENDENTES 
 

Neste curso non hai pendentes de Latín. 

 

J) DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU 

COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS 

SEUS RESULTADOS 

 

Tratase dunha materia nova en canto a contidos que presupón unha boa base para abordar 

as materias lingüísticas. Avaliarase ao comenzo do curso as carencias que o alumnado 

poida ter na comprensión oral e escrita adoptando as medidas oportunas. 

 

K) MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

Se o problema é de dalgunha discapacidade física, tamén hai solucions para os distintos 

casos: probas orais para os alumnos con discapacidade motriz, adaptación de textos para 

alumnos cegos… 

 

L) CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 

Comprensión lectora e expresión oral e escrita  

Trabállase moito a comprensión lectora con variedade de textos para comprender e 

esquematizar, mentres que a expresión oral e escrita ten protagonismo nos traballos que 

deben expór na aula diante dos compañeiros. 

Comunicación audiovisual eTecnoloxías da información e da comunicación 

Usaránse a cotío as TIC para a exposición e elaboración de traballos colaborativos.  

Emprendemento  

Nos traballos en grupo valorarase a autonomía e emprendemento de proxectos. 

Educación cívica e constitucional 

O contraste das civilizacións grecorromana e actual tanto en cuestións políticas como 

sociais sera obxecto de reflexión na aula. 

Prevención e resolución pacífica de conflitos 

O uso de textos en traducción relativos a guerra e a paz completará a formación do 

alumnado neste sentido. 

Prevención da violencia de xénero, da violencia contra as persoas con discapacidade, 

da violencia terrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia. 

O contraste das civilizacións grecorromana e actual tanto en cuestións políticas como 

sociais sera obxecto de reflexión na aula sobre todo en relación cos distintos tratamentos 
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da muller e dos esclavos e extranxeiros na Antigüidade. 

 

 

M) MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA 

PROGRAMACIÓN 

O Xefe de Departamento estará pendente do cumplimento progresivo da programación, 

sen descartar que en determinados momentos se a situación o require poidan ofrecerse 

alternativas e variacións ao programado. Ao final do curso explicitará na Memoria do 

Departamento o grado de consecución conseguido e os problemas que xurdiron na 

aplicación concreta do programado. 

 

 

N) ACTIVIDADES PLAN LECTOR: 

* Proporase unha lectura obrigatoria por trimestre, preferiblemente, aínda que non 

sempre, das que estean na biblioteca do centro. Estas lecturas terán un valor de 0’5 puntos 

na nota do trimestre. 

* Fomentarase  a lectura de libros ligados ó mundo grecolatino:  

A. Elaboración dun listado de libros ligados ó mundo grecolatino que 

existan na biblioteca do centro. 

B. Elaborar breves resumes que faciliten o coñecemento desas obras. 

C. Cumprimentar guías de lecturas. 

D. Creación literaria que teña que ver con algún dos temas atopados  

Ñ) ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 

 

- Manifestar entusiasmo pola materia e dar exemplo de dedicación e interese para 

favorecer a dedicación do alumnado ao estudo. 

- Favorecer sesións de grupo para detectar os valores e normas relacionadas coa 

dedicación ao estudo e á educación 

- Crear un clima de confianza co alumnado, e transmitirlle individualmente os valores 

básicos relacionado coa disciplina do Centro. 

- Informar e solicitar colaboración á familia en relación cos problemas observados na aula 

-Ensinar as normas de disciplina de maneira adecuada á capacidade e etapa evolutiva do 

alumnado 

- Explicar como as normas son necesarias para a boa marcha da clase 

- Propiciar a participación do alumnado na procura de solucións aos problemas 

disruptivos que presente na aula 

- Analizar a efectividade das medidas utilizadas a curto e a longo prazo 

 

O) TRATAMENTO DO FOMENTO DAS TIC 
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Fomentarase o uso das TIC como fonte de información nos traballos que o alumnado deba 

facer pola súa conta e tamén na clase utilizaranse medios audiovisuais e informáticos para 

completar os contidos que o profesor preparará para as clases. 
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LATÍN I 1º BACHARELATO  
 

A) INTRODUCIÓN 

 

A materia de Latín na etapa da ESO tiña como principal finalidade introducir o alumnado 

no coñecemento dos aspectos esenciais da lingua e da cultura latinas, facendo fincapé ao 

mesmo tempo no papel que estas desempeñan en tanto que orixe e fundamento das linguas 

romances e da cultura occidental, o que coñecemos como herdanza clásica. Esta mesma 

perspectiva está tamén presente no currículo básico para bacharelato, malia perseguirse 

nesta etapa un estudo máis en profundidade da lingua, xa que, ben pola súa estrutura 

interna de funcionamento, ben polo seu caudal léxico, está moi presente nas linguas 

utilizadas e estudadas polos alumnos e as alumnas.  

Na práctica dase unha mestura entre alumnos e alumnas que escollen Latín I en 

Bacharelato sen telo feito en 4º cos que xa tiveron un primeiro contacto nese curso coa 

lingua latina. Na práctica en 1º de Bacharelato empezamos dende cero pero aproveitamos 

os coñecementos previos dos alumnos que cursaron Latín en 4º polo que o método que 

utilizamos que é o mesmo en 4º e en 1º avanza un pouco máis rápido. Temos en conta a 

maior madurez que amosan os alumnos de 1º novos que poden seguir un ritmo máis 

rápido. De non se o caso sempre se procurará atender máis intensivamente a este 

alumnado. 

O estudo do latín como lingua flexiva proporciona mediante a comparación unha sólida 

base científica para o estudo e o perfeccionamento progresivo no manexo doutras linguas. 

O idioma latino, logo de adquiridos uns mínimos coñecementos sobre os seus 

mecanismos morfosintácticos e o seu léxico, permite entender as linguas romances como 

resultado dunha evolución e atopar paralelismos entre elas que axuden no seu estudo. O 

estudo da orixe e a evolución do latín ás linguas romances proporciónalle ao alumnado 

os instrumentos necesarios para comprender e analizar os procesos de cambios fonéticos, 

morfosintácticos e semánticos que deron lugar aos procedementos que rexen hoxe as súas 

linguas, e axuda a incrementar de xeito notable o seu léxico. A reflexión sobre o léxico 

coñecido, a adquisición de novas palabras e a comprensión das estruturas da lingua latina 

interveñen de xeito notable no uso máis eficaz da lingua propia como instrumento de 

aprendizaxe, comunicación e interpretación da realidade.  

En latín de cuarto de ESO utilizamos un método natural, no que as regras morfosintácticas 

se deducen da práctica da lectura e da tradución e seguimos a mesma metodoloxía en 1º 

de Bacharelato introducindo tamén textos latinos inventados ou orixinais para acadar en 

2º curso os textos literarios propostos nas Probas de Acceso á Univesidade. 

O estudo da herdanza clásica, obxecto desta materia, non só está presente na lingua latina, 

pois abordará tamén os diferentes aspectos que se inclúen no que coñecemos como 

civilización latina, berce da Europa actual. Ademais da descrición do seu marco 

xeográfico e do estudo dos principais fitos históricos, haberá lugar tamén para unha 

análise das súas estruturas sociopolíticas, da súa vida cotiá, e manifestacións culturais 

como os espectáculos públicos ou as súas creacións literarias e artísticas, a enxeñaría e o 

urbanismo, a mitoloxía e a relixión.  

Partindo desta perspectiva, o estudo da materia organízase en bloques que, con lixeiros 

matices, se repiten en todos os cursos. 

Os devanditos bloques refírense tanto a cuestións lingüísticas como a temas culturais, 

tendo en conta que ambos os dous aspectos constitúen dúas facetas inseparables e 

complementarias para o estudo da civilización romana, sen as que non é posible apreciar 

a importancia do legado latino na súa verdadeira dimensión.  
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O primeiro destes bloques estuda o latín como orixe das linguas romances e ten un trato 

lixeiramente diferente para os cursos de cuarto de ESO e primeiro de bacharelato, e o 

curso de segundo de bacharelato. Os contidos dos dous primeiros cursos comezan coa 

análise das linguas do mundo, para seguir co estudo do indoeuropeo e as súas familias 

lingüísticas, a orixe, a evolución e as etapas do latín e as linguas romances. A 

continuación, e xa para os tres cursos, preténdese analizar o papel que desempeñou a 

lingua latina na formación do galego, do castelán e das demais linguas romances que se 

falan na actualidade en Europa e noutros países do mundo, mediante o estu- do do 

mantemento de elementos lingüísticos latinos nesas linguas e a análise dos procesos de 

evolución fonética, morfosintáctica e semántica.  

O seguinte bloque, deseñado só para latín de cuarto de ESO e primeiro de bacharelato, 

aborda os elementos básicos da lingua latina, comezando por percorrer os sistemas de 

escritura coñecidos, para analizar despois a orixe e a evolución do abecedario latino e a 

súa pronuncia. 

Os dous bloques seguintes, comúns aos tres cursos, tratan aspectos netamente 

lingüísticos, centrándose desta vez na morfoloxía e na sintaxe, os outros dous niveis de 

descrición e explicación do sistema, ademais da fonética e a semántica, dúas realidades 

inseparables que conforman e integran o aspecto gramatical. Preténdese iniciar o 

alumnado no concepto de flexión, estudando a estrutura interna das palabras e os 

elementos formais destas que serven para definir a relación que manteñen con outras 

dentro da oración. A sintaxe tamén se ocupa de estudar as estruturas oracionais latinas e 

os elementos que definen as súas construcións máis características, introducindo 

progresivamente niveis de maior complexidade, co propósito fundamental da 

comprensión e a interpretación dos textos.  

Nos cursos de cuarto de ESO e primeiro de bacharelato dedicouse un bloque ao estudo da 

civilización latina, co fin de identificar non só os feitos máis importantes da súa historia, 

senón tamén os aspectos propios da súa organización política, social e militar, e da súa 

identidade cultural, sen esquecer o estudo da vida cotiá, a relixión e a mitoloxía, cuxa 

influencia resulta decisiva para a configuración do imaxinario occidental. Preténdese 

tamén iniciar o alumnado no coñecemento dalgunhas das manifestacións artísticas máis 

significativas da antigüidade romana, entre as que destacan por unha banda as relativas 

ás artes plásticas e, máis concretamente, a escultura e a arquitectura, e pola outra, as 

literarias.  

O estudo máis en profundidade destas últimas resérvase para o curso de segundo de 

bacharelato, que conta cun bloque específico para a literatura latina, no que un mellor 

coñecemento da lingua lle permitirá ao alumnado entrar en contacto directo con algúns 

fragmentos das obras orixinais, afondando deste xeito na comprensión dos textos 

literarios clásicos latinos para comprender as claves da sociedade en que viron a luz e 

valorar a influencia que os autores latinos tiveron ao longo dos séculos.  

Se, como dixemos, a lingua e a cultura constitúen dúas realidades inseparables e 

complementarias para afondar no coñecemento da civilización latina, non existe mellor 

instrumento para o estudo de ambas que os propios textos, aos que está dedicado outro 

dos bloques de contidos previstos en todos os cursos. Preténdese deste xeito facer fincapé 

na necesidade de estudar desde o primeiro momento a lingua no seu contexto real, como 

mecanismo de expresión intelectual e estética no que se exemplifican os contidos 

lingüísticos estudados. Para lograr este obxectivo, ademais do labor de tradución, 

deberase tratar o latín como unha lingua viva coa que traballar tamén a comuni- cación 

oral e escrita.  

Por último, nos tres cursos dedícase un bloque ao estudo do léxico, entendendo que este 

resulta imprescindible para avanzar no coñecemento de calquera lingua. Dentro deste 
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ámbito préstase especial atención á etimoloxía, non só porque esta serve para pór de 

manifesto o mantemento das raíces latinas nas linguas modernas, senón ademais porque 

axuda o alumnado a adquirir unha mellor comprensión da súa propia lingua, axudándolle 

a precisar o significado de termos coñecidos ou a descubrir o de outros que non utilizara 

anteriormente, e incorporándoos ao seu vocabulario habitual. Así, dedícase un especial 

interese á composición e á derivación culta, onde se analizan prefixos, lexemas e sufixos 

de orixe grega e latina.  

Abondando nesta última idea, abórdase o estudo das locucións e as expresións latinas de 

uso actual, non só para coñecer o seu significado, senón tamén para saber empregalas nun 

contexto adecuado. 

 

B) CONTRIBUCIÓN DA MATERIA Á ADQUISICIÓN DAS COMPETENCIAS 

CLAVE. CONCRECIÓN QUE RECOLLA A RELACIÓN DOS ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAXE DA MATERIA AVALIABLES. 

A comunicación lingüística (CCL) é a competencia clave que máis presenza terá na 

materia de Latín, xa que o estudo da lingua latina, da súa orixe e evolución, do seu 

funcionamento interno, do seu léxico e dos seus textos redundará sen dúbida nun maior 

coñecemento e dominio das linguas propias. Non obstante, deberase ter en conta tamén o 

tratamento das outras competencias. 

O labor de tradución non só constitúe por si mesmo un importante exercicio intelectual, 

senón que ao mesmo tempo estimula a memoria, a lóxica de pensamento e os hábitos de 

disciplina no estudo, mellorando o razoamento e impulsando a competencia clave de 

aprender a aprender (CAA).  

A competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

(CMCCT) poden ser traballadas nos temas de cultura e civilización latinas, 

nomeadamente na educación en Roma, no urbanismo e na enxeñaría romana, e as vías de 

comunicación, en tanto que manifestacións da actividade humana. 

A competencia dixital (CD) deberá estar presente en todo momento. A procura de 

información na rede, a súa selección crítica e a súa utilización, entendidas como un 

proceso guiado polo/pola profesor/a, deberá servirnos para programar traballos 

colaborativos e producir novos materiais para pór á disposición da comunidade educativa.  

As competencias sociais e cívicas (CSC) poden ser traballadas particularmente nos 

bloques referidos á civilización. A vida no mundo romano, na súa dimensión político-

social ou relixiosa préstase sempre á valoración e á comparación co mundo actual, 

salientando semellanzas e diferenzas, e fomentando un xuízo crítico da realidade. Deste 

xeito, cobran nova forza conceptos como democracia, xustiza, igualdade, cidadanía e 

diversidade.  

A competencia en conciencia e expresión cultural (CCEC) está moi presente, ademais 

de no estudo da literatura latina, nos contidos referidos ás artes plásticas en Roma, o 

urbanismo e a romanización de Hispania e da Gallaecia. Coñecer e valorar todas estas 

manifestacións culturais artísticas, diferenciando xéneros e estilos, recoñecendo canons 

estéticos ou tópicos literarios, lévanos a consideralas como parte do patrimonio dos pobos 

e a apreciar dun xeito especial aquelas que están dentro do noso contexto, ben sexa nas 

páxinas dun libro, ben nun museo ou nun depósito arqueolóxico.  

A competencia que traballa o sentido da iniciativa e o espírito emprendedor (CSIEE) 

estará presente sobre todo nos bloques de contidos non lingüísticos, para aproveitar a 

metodoloxía do traballo en grupo de xeito responsable e proactivo.  
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O nivel de concreción dos obxectivos de etapa e o seu nivel de concreción cos criterios 

de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias clave reflíctense no seguinte 

cadro (os obxectivos da marxe esquerda especifícanse no apartado c). 

 

 Latín I. 1º de bacharelato  

Obxe

ctivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia

s clave 

 Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances  

- I 

- p 

- B1.1. Marco 
xeográfico da lingua. 

- B1.1. Coñecer e localizar en mapas o 
marco xeográfico da lingua latina. 

- LA1B1.1.1. Localiza nun mapa o 

marco xeográfico da lingua latina e 

a súa expansión, delimitando os 

seus ámbitos de influencia e 

colocando con precisión puntos 

xeográficos, cidades ou restos 

arqueolóxicos coñecidos pola súa 
relevancia histórica. 

- CMCCT 

- CCEC 

- CSC 

- g - B1.2. O indoeuropeo. 

Linguas indoeuropeas 
e familias lingüísticas. 

- B1.2. Identificar o indoeuropeo como a 

lingua nai da maioría das linguas 
faladas en Europa hoxe en día. 

- LA1B1.2.1. Define o indoeuropeo e 

recoñece as linguas indoeuropeas e 

as súas familias, e delimita nun 

mapa a zona de orixe e as zonas de 
expansión. 

- CD 

- CAA 

- n - B1.2. O indoeuropeo. 

Linguas indoeuropeas 

e familias lingüísticas. 

- B1.3. Agrupar as linguas indoeuropeas 

en familias lingüísticas e localizalas 

nun mapa. 

- LA1B1.3.1. Identifica as linguas 

que se falan actualmente en Europa, 

diferenciando pola súa orixe entre 

indoeuropeas e non indoeuropeas, 

clasifica as primeiras en familias 

lingüísticas e delimita nun mapa as 

zonas onde se utilizan. 

- CSC 

- CCEC 

- n 

- p 

- B1.3. Linguas de 

España: linguas 

romances e non 
romances. 

- B1.4. Coñecer as orixes das linguas 

faladas en España, clasificalas e 

localizalas nun mapa, e delimitar o 

marco xeográfico das linguas 

romances faladas no mundo, 
recoñecendo as súas características. 

- LA1B1.4.1. Identifica as linguas 

que se falan en España, 

diferenciando pola súa orixe 

romances e non romances, localiza 

nun mapa as zonas onde se utilizan, 

delimita o marco xeográfico das 

linguas romances faladas no mundo 
e recoñece as súas características. 

- CSC 

- CCEC 

- d 

- g 

- p 

- h 

- B1.4. Orixe, 

evolución e etapas do 

latín. Palabras 

patrimoniais, 

cultismos e 

semicultismos. 

- B1.5. Distinguir as principais etapas na 

evolución do latín e recoñecer e 

identificar palabras patrimoniais, 
cultismos e semicultismos. 

- LA1B1.5.1. Distingue e delimita as 

etapas do latín, recoñece e distingue 

a partir do étimo latino cultismos, 

semicultismos e termos 

patrimoniais, e explica as 

evolucións que se producen nun 
caso e no outro. 

- CCL 

- CAA 

- CMCCT 

- LA1B1.5.2. Coñece exemplos de 

termos latinos que deron orixe tanto 

a unha palabra patrimonial como a 

un cultismo, e sinala as diferenzas 
de uso e significado entre ambos. 

- CCL 
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Obxe
ctivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

- LA1B1.5.3. Demostra a presenza 

do latín no século XXI en campos 

como a ciencia, a cultura, a 

publicidade, os medios de 

comunicación, internet e as redes 
sociais. 

- CMCCT 

- CD 

- CCEC 

- d 

- p 

- n 

- B1.5. Nocións básicas 

de evolución fonética, 

morfolóxica e 

semántica do latín ao 
galego e ao castelán. 

- B1.6. Coñecer e aplicar as regras 

fundamentais da evolución fonética, e 

recoñecer os procesos de evolución 

semántica do latín ao galego e ao 
castelán partindo dos étimos latinos. 

- LA1B1.6.1. Realiza evolucións de 

termos latinos ao galego e ao 

castelán, aplicando as regras 

fonéticas de evolución, e recoñece 

palabras da súa lingua que sufriron 
procesos de evolución semántica. 

- CCL 

- CAA 

 Bloque 2. Sistema de lingua latina: elementos básicos  

- g - B2.1. Orixes da 

escritura. Sistemas de 
escritura.  

- B2.1. Recoñecer sistemas de escritura 

e distinguilos do alfabeto. 

- LAT1B2.1.1. Recoñece tipos de 

escritura e clasifícaos consonte a 

súa natureza e a súa función, e 

describe os trazos que distinguen 

uns dos outros. 

- CD 

- CCEC 

- g - B2.2. Orixe e 

evolución do alfabeto 
latino. 

- B2.2. Distinguir as fases da evolución 

do alfabeto latino, desde a súa orixe ata 
o alfabeto da época clásica. 

- LAT1B2.2.1. Explica a orixe do 

alfabeto latino, e a evolución e a 

adaptación dos signos do alfabeto 
grego. 

- CAA 

- CMCCT 

- g 

 

- B2.2. Orixe e 

evolución do alfabeto 
latino. 

- B2.3. Coñecer a orixe do alfabeto nas 

linguas modernas. 

- LAT1B2.3.1. Explica a orixe do 

alfabeto de diferentes linguas 

partindo do alfabeto latino, así 

como a súa evolución, sinala as 

adaptacións que se producen en 

cada unha e recoñece os tipos de 

alfabeto usados actualmente en 

Europa, en relación coas linguas 

que os empregan. 

- CSC 

- CCL 

- CCEC 

- e - B2.3. Pronuncia do 

latín: tipos. 

- B2.4. Coñecer e aplicar con corrección 

as normas básicas da pronuncia en 
latín e distinguir os seus tipos. 

- LAT1B2.4.1. Le con pronuncia e 

acentuación correctas textos latinos, 

identificando e reproducindo 

exemplos de diferentes tipos de 

pronuncia. 

- CCL 

 Bloque 3. Morfoloxía  

- d - B3.1. Formantes das 

palabras. 

- B3.1. Coñecer, identificar e distinguir 

os formantes das palabras. 

- LA1B3.1.1. Descompón palabras 

nos seus formantes, sinalando e 

diferenciando lexemas e morfemas, 

e servíndose destes para identificar 

desinencias e explicar o concepto 
de flexión e paradigma. 

- CMCCT 

- CCL 

- g - B3.2. Tipos de 

palabras: variables e 
invariables. 

- B3.2. Distinguir os tipos de palabras a 

partir do seu enunciado.  

- LA1B3.2.1. Distingue palabras 

variables e invariables, explica os 

trazos que permiten identificalas e 
define criterios para clasificalas. 

- CAA 

- CCL 
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Obxe
ctivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

- i 

- l 

- B3.3. Concepto de 

declinación e 
conxugación. 

- B3.3. Comprender o concepto de 

declinación e conxugación. 

- LA1B3.3.1. Declina e/ou conxuga 

correctamente palabras propostas 

segundo a súa categoría, explicando 

e ilustrando con exemplos as 

características que diferencian os 

conceptos de declinación e 
conxugación 

- CAA 

- CCL 

- CD 

- g 

- d 

- B3.4. Flexión nominal 

e pronominal: 

substantivos, 

adxectivos e 
pronomes. 

- B3.4. Coñecer as declinacións, 

encadrar as palabras dentro da súa 

categoría e declinación, enuncialas e 
declinalas correctamente. 

- LA1B3.4.1. Enuncia e declina 

correctamente substantivos, 

adxectivos e pronomes en latín, 

distinguíndoos a partir do seu 

enunciado e clasificándoos segundo 
a súa categoría e a súa declinación. 

- CCL 

- LA1B3.4.2. Declina palabras e 

sintagmas en concordancia, 

aplicando correctamente para cada 

palabra o paradigma de flexión 

correspondente. 

- CCL 

- d 

- g 

- B3.5. Flexión verbal. - B3.5. Coñecer as conxugacións, 

encadrar os verbos dentro da súa 

conxugación, enuncialos e conxugalos 
correctamente. 

- LA1B3.5.1. Clasifica verbos 

segundo a súa conxugación 

partindo do seu enunciado e 

describe os trazos polos que se 

recoñecen os modelos de flexión 
verbal. 

- CAA 

- CCL 

- LA1B3.5.2. Coñece e identifica as 

formas que compoñen o enunciado 

dos verbos de paradigmas regulares 

e recoñece a partir destas os 
modelos de conxugación. 

- CCL 

- LA1B3.5.3. Conxuga os tempos 

verbais máis frecuentes en voz 

activa e pasiva, aplicando 

correctamente os paradigmas 
correspondentes. 

- CCL 

- l 

- d 

- B3.5. Flexión verbal. - 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. 

- LA1B3.6.1. Explica o uso dos 

temas verbais latinos, identificando 

correctamente as formas derivadas 

de cada un. 

- CAA 

- CCL 

- LA1B3.6.2. Cambia de voz as 

formas verbais identificando e 

manexando con seguridade os 

formantes que expresan este 
accidente verbal. 

- CD 

- CCL 

- g - B3.5. Flexión verbal. - B3.7. Diferenciar formas persoais e 

non persoais do verbo, e recoñecer as 

categorías gramaticais presentes en 
cada unha. 

- LA1B3.7.1. Distingue formas 

persoais e non persoais dos verbos, 

explica os trazos que permiten 

identificalas e define criterios para 
clasificalas. 

- CAA 

- CCL 
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Obxe
ctivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

- e 

- d 

- p 

- B3.5. Flexión verbal. - B3.8. Traducir ao galego e ao castelán 

as formas verbais latinas, e comparar 
os sistemas verbais. 

- LA1B3.8.1. Traduce correctamente 

ao galego e ao castelán formas 

verbais latinas, e compara os 

tempos e os modos verbais 

presentes no latín cos do galego e 
os do castelán. 

- CCL 

- CAA 

 Bloque 4. Sintaxe  

- i - B4.1. Elementos da 
oración. 

- B4.1. Coñecer e analizar as funcións 
das palabras na oración. 

- LA1B4.1.1. Analiza 

morfoloxicamente e 

sintacticamente frases e textos de 

dificultade graduada, identificando 

correctamente as categorías 

gramaticais presentes nas palabras 

con flexión e explicando as 
funcións que realizan na oración. 

- CMCCT 

- CCL 

- e - B4.2. Casos latinos. - 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. 

- LA1B4.2.1. Enumera 

correctamente os nomes dos casos 

que existen na flexión nominal e 

pronominal latina, explica as súas 

funcións dentro da oración e ilustra 

con exemplos a forma axeitada de 

traducilos. 

- CAA 

- CCL 

- g - B4.3. Concordancia. - B4.3. Recoñecer as regras de 

concordancia na lingua latina e a súa 

correspondencia no galego e no 
castelán. 

- LA1B4.3.1. Recoñece nos textos as 

regras e a concordancia latina, e 

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

- CCL 

- d - B4.4. Oración simple: 

oracións atributivas e 
predicativas. 

- B4.4. Recoñecer e clasificar os tipos de 

oración simple. 

- LA1B4.4.1. Compara e clasifica 

tipos de oracións simples, e 

identifica e explica en cada caso as 
súas características. 

- CMCCT 

- CCL 

- g - B4.5. Oración 

composta: 

coordinación e 
subordinación. 

- B4.5. Distinguir as oracións simples 

das compostas e, dentro destas últimas, 
as coordinadas das subordinadas. 

- LA1B4.5.1. Distingue as oracións 

simples das compostas e, dentro 

destas últimas, as coordinadas das 

subordinadas, os seus tipos e os 

nexos que as caracterizan, e sinala 

exemplos que expliquen en cada 
caso as súas características. 

- CAA 

- CCL 

- e - B4.6. Construcións de 

infinitivo e de 

participio. 

- B4.6. Coñecer as funcións das formas 

non persoais nas oracións: infinitivo e 

participio. 

- LA1B4.6.1. Identifica as funcións 

que realizan as formas non persoais 

(infinitivo e participio) dentro da 

oración e compara exemplos do seu 
uso. 

- CAA 

- CCL 

- e - B4.6. Construcións de 

infinitivo e de 

participio. 

- B4.7. Identificar, distinguir e traducir 

correctamente as construcións de 

infinitivo e participio máis frecuentes.  

- LA1B4.7.1. Recoñece, analiza e 

traduce correctamente as 

construcións de infinitivo e 

participio máis frecuentes, en 

relación con construcións análogas 
noutras linguas que coñece. 

- CCL 

 Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte e civilización  
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Obxe
ctivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

- a 

- i 

- l 

- g 

- p 

- B5.1. Períodos da 

historia de Roma. 

- B5.1. Coñecer os feitos históricos das 

etapas da historia de Roma, encadralos 

no seu período correspondente e 
realizar eixes cronolóxicos. 

- LA1B5.1.1. Describe o marco 

histórico en que xorde e se 

desenvolve a civilización romana, 

sinala períodos dentro del e 

identifica en cada un as conexións 

máis importantes que presentan con 
outras civilizacións 

- CCEC 

- CCL 

- CSC 

- LA1B5.1.2. Distingue as etapas da 

historia de Roma, explicando os 

seus trazos esenciais e as 

circunstancias que interveñen no 
paso de unhas a outras. 

- CSC 

- CSIEE 

- CCEC 

- LA1B5.1.3. Sabe enmarcar 

determinados feitos históricos na 

civilización e no período histórico 

correspondente, ponos en contexto 

e relaciónaos con outras 

circunstancias contemporáneas. 

- CAA 

- CSC 

- LA1B5.1.4. Pode elaborar eixes 

cronolóxicos nos que se representan 

fitos históricos salientables, 

consultando diferentes fontes de 

información 

- CD 

- CMCCT 

- LA1B5.1.5. Describe os principais 

fitos históricos e os aspectos máis 

significativos da civilización latina, 

e analiza a súa influencia no devir 
histórico posterior. 

- CSC 

- CSIEE 

- CCL 

- h 

- a 

- p 

- B5.2. Romanización 

de Hispania e da 
Gallaecia. 

- B5.2. Coñecer os feitos históricos 

principais da romanización de 

Hispania e da Gallaecia, e realizar 

eixes cronolóxicos. 

- LA1B5.2.1. Explica a romanización 

de Hispania e da Gallaecia, 

describe as súas causas e delimita 

as súas fases. 

- CMCCT 

- CCL 

- CSC 

- CCEE 

- LA1B5.2.2. Enumera, explica e 

ilustra con exemplos os aspectos 

fundamentais que caracterizan o 

proceso da romanización de 

Hispania e da Gallaecia, e sinala a 

súa influencia na historia posterior. 

- CSC 

- CD 

- CCL 

- n 

- p 

- B5.2. Romanización 

de Hispania e da 
Gallaecia. 

- B5.3. Recoñecer as pegadas da 

romanización nos principais depósitos 
arqueolóxicos e museos. 

- LA1B5.3.1. Identifica e sinala nun 

mapa os restos arqueolóxicos máis 

salientables da romanización de 

Hispania e da Gallaecia, e descobre 

e relaciona as pezas arqueolóxicas 

romanas dos museos cos 
coñecementos adquiridos. 

- CAA 

- CMCCT 

- CD 

- CCEC 

- CD 
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Obxe
ctivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

- a 

- c 

- B5.3. Organización 

política e social de 
Roma. 

- B5.4. Coñecer a organización política 

e social de Roma e recoñecer o seu 
mantemento actual.  

- LA1B5.4.1. Describe os elementos 

que caracterizan as sucesivas 

formas de organización do sistema 
político romano. 

- CSIEE 

- CSC 

- LA1B5.4.2. Describe a 

organización e a evolución da 

sociedade romana, explicando as 

características das clases sociais e 

os papeis asignados a cada unha, 

relacionando estes aspectos cos 

valores cívicos existentes na época 
e comparándoos cos actuais. 

- CSIEE 

- CD 

- CSC 

- CCL 

- n - B5.4. Mitoloxía e 

relixión. Ritos 
funerarios. 

- B5.5. Coñecer os principais deuses, 

semideuses e heroes da mitoloxía 
grecolatina. 

- LA1B5.5.1. Identifica os principais 

deuses, semideuses e heroes da 

mitoloxía grecolatina, sinalando os 

trazos que os caracterizan, os seus 

atributos e o ámbito de influencia, 

explica a súa xenealoxía e establece 
relacións entre os deuses. 

- CCEC 

- CD 

- LA1B5.5.2. Identifica deuses, 

semideuses e heroes dentro do 

imaxinario mítico, e explica os 

principais aspectos que diferencian 
uns dos outros. 

- CCEC 

- CD 

- CCL 

- n 

- h 

- p 

- B5.4. Mitoloxía e 

relixión. Ritos 

funerarios. 

- 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. 

- LA1B5.6.1. Recoñece e ilustra con 

exemplos o mantemento do mítico 

e da figura do heroe na nosa 

cultura, analizando a influencia da 

tradición clásica neste fenómeno, 

sinalando as semellanzas e as 

principais diferenzas entre ambos 

tratamentos, e asociándoas a outros 

trazos culturais propios de cada 
época. 

- CCEC 

- CCL 

- CSC 

- CSIEE 

- LA1B5.6.2. Sinala semellanzas e 

diferenzas entre os mitos e as 

lendas da antigüidade clásica e os 

pertencentes a outras culturas, 

comparando o seu tratamento na 

literatura ou na tradición relixiosa, 

e valorando a súa influenza na arte 

e na literatura posterior a través de 
exemplos. 

- CAA 

- CCEC 

- CCL 

- n - B5.4. Mitoloxía e 

relixión. Ritos 
funerarios. 

- B5.7. Coñecer e comparar coas actuais 

as características da relixiosidade e da 

relixión latinas, os cultos privados e os 
ritos funerarios. 

- 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 

- CMCCT 

- CCL 

- CCEC 
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Obxe
ctivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

- n - B5.5. Arte romana. - 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 

- i 

- d 

- p 

- B5.6. Obras públicas e 

urbanismo. 

- 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. 

- CD 

- CSC 

- CMCCTC 

- 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. 

- CMCCT 

- CD 

- CAA 

- a - B5.7. O exército. - 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 

 Bloque 6. Textos  

- e - B6.1. Análise 

fonética, morfolóxica, 
sintáctica e semántica. 

- 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 

- d 

- p 

- B6.2. Comparación 

das estruturas latinas 

coas das linguas 
propias. 

- 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 

- d 

- i 

- B6.3. Iniciación ás 

técnicas de tradución. 

- 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 seus 

manuais e nas súas entradas, e 

localiza o significado de palabras 

que entrañen dificultade, 

identificando entre varias acepcións 

o sentido máis axeitado para a 
tradución do texto. 

- CAA 

- CCL 
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Obxe
ctivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

- d 

- e 

- B6.4. Lectura 

comprensiva e 

comentario de textos 

latinos orixinais, 

adaptados ou 
traducidos. 

- B6.5. Lectura 

comparada e 

comentario de textos 

en lingua latina e 

lingua propia. 

- B6.4. Realizar a través dunha lectura 

comprensiva a análise e o comentario 

do contido e da 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. 

- CSC 

- CCEC 

- CAA 

- LA1B6.4.2. Elabora mapas 

conceptuais e estruturais dos textos 

propostos, localizando o tema 

principal e distinguindo as súas 
partes. 

- CMCCT 

- CCL 

- i - B6.6. Produción de 

pequenos textos en 
lingua latina. 

- 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. 

- CCL 

- i - B6.6. Produción de 

pequenos textos en 
lingua latina. 

- 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. 

- CCL 

 Bloque 7. Léxico  

- e - B7.1. Vocabulario 

básico latino: léxico 

transparente; palabras 

de maior frecuencia. 

- 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. 

- CAA 

- CCL 

- LA1B7.1.2. Identifica e explica as 

palabras transparentes e de maior 
frecuencia. 

- CD 

- CCL 

- d 

- p 

- B7.2. Composición e 

derivación culta. 

Lexemas, prefixos e 
sufixos. 

- B7.2. Distinguir e coñecer o 

significado dos principais prefixos e 

sufixos que interveñen na composición 
e na derivación culta. 

- LA1B7.2.1. Identifica e explica os 

principais prefixos e sufixos, 

analizando o seu mantemento na 
propia lingua. 

- CMCCT 

- CCL 

- d 

- p 

- B7.3. Mantemento de 

elementos lingüísticos 
latinos. 

- B7.3. 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 

- e 

- p 

- B7.3. Mantemento de 

elementos lingüísticos 
latinos. 

- 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. 

- CCL 

- LA1B7.4.2. Relaciona palabras da 

mesma familia etimolóxica ou 

semántica. 

- CAA 

- CD 

- CCL 
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 Latín I. 1º de bacharelato  

Obxe
ctivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

- g 

- e 

- B7.4. Locucións 

latinas de uso actual. 

- 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 

 

 

 

C) OBXECTIVOS 

 

 O 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 marca os seguintes obxectivos aplicables a esta materia como consta no cadro do 

apartado anterior: 

 

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. 

 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e 

social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 

 

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

 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e 

contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

 

D) CONCRECIÓN DE TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE 

SUPERACIÓN, PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 
 

Temporalización 
 

Os sete bloques propostos polo DCB correspóndense con catro temas clave: a lingua 

latina, os textos latinos, o léxico latino e a sua evolución e Historia, cultura, arte e 

civilización romana. Seguindo o libro Lingua Latina per se illustrata. Familia Romana. 

farase a seguinte temporalización na que aparecen mixturados os bloques dacordo cos 

catro temas clave mencionados. 

Os criterios e estándares do bloque 1 nº1-4 daranse ao comenzo do primeiro trimestre. Os 

criterios e estándares do bloque 1 nº5-6 relativos as palabras cultas e patrimoniais e a sua 

evolución fonética daranse durante todo o curso de forma graduada.  

Os criterios e estándares do bloque 2 daranse ao comenzo do primeiro trimestre. 

Os criterios e estándares dos bloques 3 e 4 daranse de modo progresivo ao longo de todo 

o curso. 

Os criterios e estándares do bloque 5 daranse graduados ao longo do curso segundo 

aparezan no libro Lingua Latina, engadindo os relativos a Gallaecia. 

Os criterios e estándares dos bloques 6 (textos) e 7 (léxico) daranse de forma graduada ao 

longo do curso. 

Utilizanse criterios máis particulares adaptados ao método empregado pero en clara 

consonacia cos prescritos no DCB. 

 

LINGVA LATINA I: FAMILIA ROMANA  
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PRIMEIRO TRIMESTRE:  Introdución + CAPITVLA  I-X 

 

LATINE DISCO:  

INTRODUCCIÓN ó LATÍN 

NÚMERO DE SESIONES: 4  

 

 

A lingua latina 

 Abecedario, pronuncia e acentuación. O alfabeto latino. 

 A pronuncia clásica. 

  A pronuncia posclásica. A pronuncia eclesiástica. 

  A acentuación. A ?lei da penúltima?. 

  Do indoeuropeo ás linguas romances. 

  A lingua latina, lingua do Latium. 

  A lingua latina, lingua do Imperium Romanum. 

  Caída do Imperio Romano de Occidente e aparición das linguas 

romances: latín culto e latín vulgar. 

  O latín, ¿unha lingua morta?. 

  Continuidade do Latín na historia: a lingua cultural de Europa. 

 

Os textos latinos  

 Descrición dos materiais do curso Lingua Latīna per sē illūstrāta: 

Familia Rōmāna, Latīnē disco, Exercitia Latīna, Morfoloxía Latina 

& Vocabulario, Colloquia persōnārum, Rōma Aeterna, edicións 

didácticas de autores latinos, CD-ROM Familia Rōmāna, Rōma 

Aeterna, Exercitia Latīna I y Exercitia Latīna II, etc. 

 

O léxico latino e a súa 

evolución 

 Léxico latino nas linguas modernas: compoñentes latinos nas linguas 

romances e xermánicas. 

 Cultismos nas linguas romances e xermánicas 

 O léxico da ciencia e da técnica. 

 

Historia, cultura, 

arte e civilización 

romana 

O MUNDO ROMANO 

 Roma e o Imperio Romano: visión histórica e xeográfica. Fontes para 

coñecer o pasado romano. 

  A romanización de Hispania. 

  Papel de Roma na historia de Occidente. 

  Papel de Roma na cultura de Occidente: manifestacións artísticas, 

culturais, etc. 
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Criterios de 

avaliación 

 

 

 Recoñecer as semellanzas e diferenzas entre a pronuncia e 

acentuación latina e a das diversas linguas romances, así 

como as diversas variantes de pronuncia existentes ao longo 

da historia do latín.  

 Dominar, por medio de esquemas, as principais fases de 

evolución da lingua latina ata as linguas romances.  

 Recoñecer unha breve relación de termos prefixos, sufixos e 

termos científicos de orixe latina en varias linguas europeas.  

 Dominar, por medio de esquemas, as principais fases 

históricas da historia de Roma, así como algúns exemplos da 

súa influencia na arte e a cultura europeos. 

 

 

CAPITVLVM I:  

IMPERIVM ROMANVM 

NÚMERO DE SESIONES: 4  

 

A lingua latina 

(1) Morfoloxía  

 O número singular e plural.  

 Nominativo feminino (1ª decl.) e masculino (2ª decl.)  

 As letras e os números.  

 Ablativo precedido de in.  

(2) Sintaxe  

 Complementos circunstanciais con in + ablativo.  

 A orden das palabras na frase.  

 Est / sunt y oracións copulativas con este verbo.  

 Oracións interrogativas con -ne, num, ubi, quid.  

Os textos latinos  

 Lectura comprensiva das lēctiōnēs do capítulo e realización 

dos exercicios en latín correspondentes.  

 Lectura compresiva de textos traducidos relacionados cos 

contidos do capítulo.  

 Exercicios de retroversión cos contidos gramaticais 

estudados. 

 

O léxico latino e a súa 

evolución 

(1) Vocābula nova  

 et, nōn, quoque, sed, -ne, ubi?, quid? 

 fluvius, īnsula, oppidum.  

 magnus, parvus, multī.  

 O numerais (cardinais y ordinais) do 1 ó 13.  

 

(2) Formación de palabras  

 O léxico da xeografía específica do capítulo aplicado ás 

diversas linguas romances, terminoloxía técnica e científica 

derivada. 

 Comparativa entre os numerais específicos do capítulo en 

linguas como o  latín, francés, galego, catalán, francés, etc.  
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(3)Evolución do léxico latino ás linguas romances  

 As linguas romances da península Ibérica. Semellanzas e 

diferenzas cos límites territoriais de cada provincia hispana 

no  marco do imperio romano.  

 Introdución ó estudo da evolución dos termos latinos ás 

linguas romances: patrimonialismos, cultismos y 

semicultismos. 

Historia, cultura, 

arte e civilización 

romana 

O Marco Xeográfico e Histórico do Mundo Romano (I)  

 Marco xeográfico e histórico (1):  Xeografía do mundo 

romano antigo: Europa, Asia e África, con especial detalle 

de Roma e Grecia, na época na que o Imperio romano estaba 

no apoxeo do seu poder, estendéndose desde o océano 

Atlántico ata o mar Caspio e desde Escocia ata o Sáhara. 

Ubicación das principais provincias romanas.  

 Estudo do mapa inicial para que o alumno ubique os países 

e illas máis importantes (xunto con algúns ríos) e para que 

se familiarice co entorno xeográfico onde vai a transcorrer 

a acción do libro. 

Criterios de 

avaliación 

 Dar mostras de ter comprendido o texto e os contidos 

gramaticais especificados no primeiro bloque a través de 

preguntas sinxelas en latín, tradución, retroversión, etc. e 

dominar a pronuncia.  

 Adquirir e aplicar, mediante a práctica da etimoloxía, o 

vocabulario específico do capítulo.  

 Asimilar os contidos culturais histórico-xeográficos. 

 

 

 

CAPITVLVM II:  

FAMILIA ROMANA   

NÚMERO DE SESIÓNS: 5  

 

A lingua latina 

(1) Morfoloxía  

 Os xéneros: masculino, feminino e neutro (1ª e 2ª 

decl.). 

 O caso xenitivo (singular e plural; masculino, feminino 

e neutro). 

 Pronomes-adxectivos posesivos meus,-a,-um; tuus,-a,-

um. 

 Interrogativos quis, quae, quid, cuius, quot.  

 Numerais: duo, duae, duo; tres, tria; centum   

(2) Sintaxe  

 Función do caso xenitivo.  

 Oracións coordinadas introducidas por -que 



 93 

Os textos latinos 

 Lectura comprensiva das lectiones do capítulo e 

realización dos exercicios correspondentes.  

 Exercicios de retroversión cos contidos gramaticais 

estudados. 

correspondentes.  

 

 

O léxico latino e a  súa 

evolución 

(1) Vocābula nova  

 -que, ecce. 

 ūnus, duo, trēs.  

 O posesivos. 

 Varios substantivos relacionados coa familia.  

(2) Formación de palabras  

 O léxico dos pronomes posesivos nas linguas romances.  

 Termos máis comúns empregados nas relaciones de 

parentesco (pai, nai, fillo, etc.) en latín e os seus derivados. 

Comparativa co campo semántico da familia en diversas 

linguas romances e, ademais, con outras de orixe non latina 

como o inglés.  

(3) Evolución do léxico latino ás linguas romances  

  Principais fenómenos fonéticos que se estudarán ao longo 

dos quince capítulos (vocalismo, consonantismo, etc.) e 

algúns exemplos significativos extraídos dos Vocābula 

nova: servus, dominus, domina, novus, centum, etc.  

Historia, cultura, 

arte e civilización 

romana 

 A familia romana  (1): estrutura común dunha familia 

romana.  

 Institucións e vida cotiá  (1): o vestido como distintivo 

social, tipos. 

 A relación dominus-servī  na familia romana. 

Criterios de  

avaliación 

 Dar mostras de comprender o texto e os contidos gramaticais 

especificados no primeiro bloque a través de preguntas 

sinxelas en latín, tradución, retroversión, etc. e dominar a 

pronuncia.  

 Adquirir e aplicar, mediante a práctica da etimoloxía, o 

vocabulario específico do capítulo, recoñecendo de forma 

xenérica os procesos fonéticos que se van a estudar no curso, 

e a súa denominación técnica a través de exemplos prácticos.  

 Asimilar os contidos culturais relativos á familia e os 

vínculos familiares. Examinar os tipos de vestimenta en 

tanto que distintivo social e analizar as relacións entre 

señores e escravos nunha familia romana, tendo en conta, 

por exemplo, os contrastes entre cidadáns ricos e pobres.  
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CAPITVLVM III: PVER IMPROBVS 
NÚMERO DE SESIÓNS: 5  

 

 

A lingua latina 

(1) Morfoloxía 

 Acusativo singular da primeira e segunda declinacións. 

 Pronomes: relativo, persoais e interrogativos (nominativo e acusativo). 

 3ª persoa sing. do presente indicativo activo da 1ª, 2ª y 4ª conxugación. 

(2) Sintaxe 

 A oposición Suxeito / Obxecto Directo: verbos transitivos e intransitivos. 

  Oracións coordinadas negativas introducidas por neque. 

  Subordinadas de relativo. 

  Subordinadas causais introducidas por quia (respondendo á cuestión cur). 

Os textos 

latinos  

 Lectura comprensiva das lectiones do capítulo e realización dos exercicios 

correspondentes. 

  Lectura compresiva de textos traducidos relacionados cos contidos do 

capítulo. 

 Exercicios de retroversión cos contidos gramaticais estudados. 

 

O léxico latino e 

a súa evolución 

(1) Vocābula nova 

 cantat, pulsat, plōrat, vocat, interrogat... ;rīdet, videt, respondet; venit, 

audit, dormit. 

 hīc; cūr?; neque; quia. 

(2) Formación de palabras 

 Formación dos verbos en latín e os seus compostos. Evolución dos verbos 

latinos nas diversas linguas romances: a reestruturación das conxugacións 

latinas. 

  Especial estudo da formación da terceira persoa do singular nas linguas 

romances, fronte ás xermánicas 

 (3) Evolución do léxico latino ás linguas romances 

 Evolución de palabras masculinas en –us e –a, partindo do caso acusativo, 

xunto coas terceiras persoas do singular dos verbos: scaenam, improbum, 

plōrat, rīdet, etc. 

 Estudo da evolución do latín ás diversas linguas romances, comezando 

polas vocais e ditongos latinos tónicos (I) e tendo en conta 

fundamentalmente os exemplos brindados polos vocābula nova: scaena, 

videt, venit, dormit, audit... 

Historia, 

cultura, arte e 

civilización 

romana 

A FAMILIA ROMANA (II) 

AS INSTITUCIÓNS E A VIDA COTIÁ  (II) 

 A familia romana (2): Xogos e diversións, o papel dos pais. 

  Institucións e vida cotiá (2): actividades dos membros da familia. 

  Os nenos e os seus entretementos. Xogos e diversións máis frecuentes. 

Xogos de orixe romana que se mantiveron na nosa cultura. 
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  A tarefa educadora dos pais. Contrastes e similitudes respecto do labor 

paterno na educación dos fillos no noso tempo. 

Criterios de 

avaliación 

 Dar mostras de comprender o texto e os contidos gramaticais especificados 

no primeiro bloque a través de preguntas sinxelas en latín, tradución, 

retroversión, etc. e dominar a pronuncia.  

  Adquirir e aplicar, mediante a práctica da etimoloxía, o vocabulario 

específico do capítulo, recoñecendo o proceso de evolución fonética dos 

contidos específicos. 

  Asimilar os contidos culturais propostos, no que se refire ás actividades 

cotiás do resto da familia (domina, liberi, servi, etc.), analizando con certo 

detemento as diversións e xogos propios dos nenos romanos (pelouros, 

bonecos, etc.) e o papel de pais, nais e escravos na educación dos fillos.   

 

 

 

CAPITVLVM IV: DOMINVS ET SERVI 
NÚMERO DE SESIÓNS: 5  

 

A lingua latina 

(1) Morfoloxía 

  O caso vocativo. 

  O pronome posesivo suus. 

  O pronome demostrativo is, ea, ide (nom., ac. e xene.) 

  Indefinido nullus,-a,-um. 

  Numerais: cardinais do 1 ó 10. 

  O verbo: a terceira conxugación; distinción entre as distintas conxugacións. 

  O modo: indicativo e imperativo. 

  Verbos compostos de esse: ad-esse, ab-esse 

(2) Sintaxe 

 Modalidade impresiva da frase, expresada mediante vocativo e modo 

imperativo. 

Os textos 

latinos  

 Lectura comprensiva das lectiones do capítulo e realización dos exercicios 

correspondentes. 

  Lectura compresiva de textos traducidos ou orixinais relacionados cos 

contidos do capítulo. 

  Exercicios de retroversión cos contidos gramaticais estudados. 
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O léxico latino e 

a súa evolución 

(1) Vocābula nova 

 Os numerais ata o 10.  

 abesse y adesse. 

 rūrsus, tantum. 

(2) Formación de palabras 

 Formación dos numerais latinos do capítulo e os seus derivados. Especial 

estudo dos numerais ata a decena nas linguas romances, comparadas coas 

xermánicas, particularmente as coñecidas polo alumno. 

(3) Evolución do léxico latino ás linguas romances 

 O capítulo IV céntrase no estudo dos modos indicativo e imperativo. 

Analizada no cap. III a evolución da terceira persoa do sg. e do pl., poderase 

estudar a do imperativo na súa segunda persoa do singular. 

  Evolución das vogais e ditongos latinos tónicos (II) ás linguas romances. 

Trataríase dunha revisión dos contidos adquiridos, especialmente, a través 

dos exemplos brindados polos vocabula nova: bonus, septem, novem, 

decem... 

Historia, 

cultura, arte e 

civilización 

romana 

 

A FAMILIA ROMANA (III) 

AS INSTITUCIÓNS E A VIDA COTIÁ  (III) 

 A  familia romana (3): o pater familiās e a súa actitude cara ós escravos. 

 Actividades do cabeza de familia. 

 Institucións e vida cotiá (3): premios e castigos para os escravos. 

Criterios de 

avaliación 

 Dar mostras de comprender o texto e os contidos gramaticais especificados 

no primeiro bloque a través de preguntas sinxelas en latín, tradución, 

retroversión, etc. e dominar a pronuncia. 

 Adquirir e aplicar, mediante a práctica da etimoloxía, o vocabulario 

específico do capítulo, recoñecendo o proceso de evolución fonética dos 

contidos específicos. 

  Asimilar os contidos culturais propostos, en particular os referentes á 

xornada cotiá do dominus e as súas diversas formas de actuación na vida 

social, ademais do tratamento dos escravos dentro do ámbito familiar. 

 

 

 

CAPITVLVM V: VILLA ET HORTVS 
NÚMERO DE SESIÓNS: 6  

 

 

A lingua latina 

(1) Morfoloxía 

 O caso acusativo (singular e plural da primeira e segunda declinación). 

  Pronomes: declinación completa de is, ea, id. 

  Verbos: 3ª persoa do plural dos verbos en presente indicativo; 2ª pl. do 

imperativo. 

 (2) Sintaxe 

 Función do ablativo (singular e plural de la 1ª e 2ª declinación).            
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 Complementos circunstanciais coas preposicións: ab, cum, ex, in, sine + 

ablativo. 

Os textos 

latinos  

 Lectura comprensiva das lectiones do capítulo e realización dos exercicios 

correspondentes. 

  Lectura compresiva de textos traducidos ou orixinais relacionados cos 

contidos do capítulo. 

  Exercicios de retroversión cos contidos gramaticais estudados. 

 

O léxico latino e 

a súa evolución 

(1) Vocābula nova 

 Termos relativos ás partes da casa. 

 Preposicións de ablativo: ab, cum, ex, in, sine. 

 is, ea, id. 

 etiam. 

(2) Formación de palabras 

 campo semántico do fogar (arquitectura, mobiliario, etc.) en latín e os seus 

derivados. O léxico da casa nas linguas romances e xermánicas: termos 

latinos na arquitectura privada: villa, fenestra, atrium, etc.  

 

(3) Evolución do léxico latino ás linguas romances 

 Estudo específico no capítulo da evolución dos acusativos plurais das 

palabras en - us (-er), en -a e en -um, así como das segundas persoas do 

plural do imperativo: filiās, filiōs, pulchrōs /ās, cubicula; salūtāte, vidēte, 

pōnite, venīte... 

 Evolución das vogais e ditongos latinos tónicos (III) ás linguas romances, 

tendo en conta fundamentalmente os exemplos brindados polos vocābula 

nova: vīlla, hortus, foedus, delectat, cum... 

Historia, 

cultura, arte e 

civilización 

romana 

A FAMILIA ROMANA (IV) 

A  INSTITUCIÓNS E A VIDA COTIÁ  (IV) 

ARTE E ARQUITECTURA: A ARQUITECTURA E A ARTE PRIVADOS (I) 

 A familia romana (4): formas de vida das familias acomodadas. 

 As institucións e a vida cotiá (4): a vīlla e as súas partes. Tipos de vivendas 

dos romanos. 

 Arte e arquitectura (1): influencia da arquitectura romana privada na 

cultura occidental.  

Criterios de 

avaliación 

 Dar mostras de comprender o texto e os contidos gramaticais especificados 

no primeiro bloque a través de preguntas sinxelas en latín, tradución, 

retroversión, etc. e dominar a pronuncia.  

 Adquirir e aplicar, mediante a práctica da etimoloxía, o vocabulario 

específico do capítulo, recoñecendo o proceso de evolución fonética dos 

contidos específicos. 

  Recoñecer as diversas partes de que consta unha villa, distinguíndoas 

claramente doutro tipo de edificios destinados a vivendas (domus, insula, 

etc.). 

 



 98 

 

 

 

CAPITVLVM VI: VIA LATINA 
NÚMERO DE SESIONES: 6  

 

 

La lingua latina 

(1) Morfoloxía 

 Preposicións de acusativo. 

 in con ablativo e con acusativo. 

 O complementos de lugar: ubi?, quō?, unde?, quā? 

 Complementos de lugar con nomes de cidade.  

 O caso locativo. 

 Voz activa e voz pasiva (presente de indicativo).  

(2) Sintaxe 

 O ablativo axente, ablativo separativo e ablativo instrumental. 

Os textos 

latinos 

 Lectura comprensiva das lectiones do capítulo e realización dos exercicios 

correspondentes. 

  Lectura compresiva de textos traducidos ou orixinais relacionados cos 

contidos do capítulo. 

  Exercicios de retroversión cos contidos gramaticais estudados. 

 

O léxico latino e 

a súa evolución 

(1) Vocābula nova 

 Preposicións: ad, ante, apud, inter, circum, inter, per, prō, prope. 

 procul (ab). 

 Interrogativos: quō?, unde? 

 Conxuncións: autem; (nōn) tam... quam; itaque; nam. 

 Termos  relacionados co transporte e as viaxes. 

 

(2) Formación de palabras 

 O campo léxico das viaxes e os medios de transporte terrestres en latín e os 

seus derivados. Evolución nas linguas romances e xermánicas. 

(3) Evolución do léxico ás linguas romances 

 Estudo específico da evolución as preposicións latinas indicadas no 

capítulo: ad, ante, pose, inter, circum, per... 

 Evolución das vogais e ditongos latinos tónicos (IV) a través dos 

vocābula nova o de palabras xa coñecidas: mūrus, porta, timet, intrat, 

inter...  

 Introdución ó estudo da evolución das vogais e ditongos latinos átonos 
e revisión das vogais e ditongos tónicos, partindo dos vocābula nova. O 

resto de exemplos poderá extraerse de palabras do capítulo xa coñecidas: 

mūrus, porta, timet, intrat, inter... Outros refírense a vogais ou ditongos 

átonos: umerus, inimīcus... 

Historia, 

cultura, arte e 

AS VÍAS DE COMUNICACIÓN 
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civilización 

romana 

 As viaxes. As vías de comunicación (nomes, elementos constitutivos, etc.) 

 Mapa de Italia e das viae Rōmānae. 

 A redes actuais de estradas  e a súa relación coas viae Rōmānae.O caso de 

Hispania: as vías que comunicaban Hispania e Roma e as de comunicación 

interior.  

Criterios de 

avaliación 

 Dar mostras de comprender o texto e os contidos gramaticais especificados 

no primeiro bloque a través de preguntas sinxelas en latín, tradución, 

retroversión, etc. e dominar a pronuncia. 

 Adquirir e aplicar, mediante a práctica da etimoloxía, o vocabulario 

específico do capítulo, recoñecendo o proceso de evolución fonética dos 

contidos específicos. 

  Asimilar os contidos culturais, recoñecendo as principais vías romanas e 

as súas fases construtivas, así como o trazado das máis destacadas vías de 

Hispania.  

 

 

 

 

CAPITVLVM VII: PVELLA ET ROSA 
NÚMERO DE SESIONES: 6  

 

 

La lingua latina 

(1) Morfoloxía 

 O dativo. 

 O  pronome reflexivo sē. 

 O pronome demostrativo hic, haec, hoc. 

 Imperativo es!, este! 

        A fórmula de saúdo: salvē!, salvēte! 

 Verbos compostos con  ad-, ab-, ex-, in-. 

(2) Sintaxe 

 O complemento indirecto.  

 Oracións interrogativas introducidas por: nōnne…est? Num…est?. 

Os textos 

latinos  

 Lectura comprensiva das lectiones do capítulo e realización dos exercicios 

correspondentes. 

  Lectura compresiva de textos traducidos ou orixinais relacionados cos 

contidos do capítulo. 

  Exercicios de retroversión cos contidos gramaticais estudados 

 

O léxico latino e 

a súa evolución 

(1) Vocābula nova 

 Verbos compostos. 

 hic, haec, hoc. 

 Adverbios: illīc, immō. 

 Conxuncións: num...?/ nōnne...?; et... et, neque... neque; nōn solum... sed 

etiam. 
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  O léxico específico das flores e froitas (ampliable segundo criterio do 

profesor, por exemplo, mediante bancos de imaxes por campos 

semánticos). 

(2) Formación de palabras 

 O campo semántico das flores e as froitas en latín e os seus derivados na 

propia lingua latina. O léxico específico da terminoloxía científica ós nomes 

das flores e as árbores frutais. Comparación de ditos nomes nas diversas 

linguas romances e xermánicas. 

 

(3) Evolución del léxico latino a las linguas romances 

 Revisión conxunta de la evolución de las vogais y ditongos latinos (1) ás 

linguas romances, tendo en conta fundamentalmente os exemplos brindados 

polos vocabula nova. O resto de exemplos poderá extraerse de palabras que 

aparecen no capítulo e xa son coñecidas polo alumno: oculus, speculum, 

pirum, tenet, aperit, vertit, currit, sōlum... 

Historia, 

cultura, arte e 

civilización 

romana 

A FAMILIA ROMANA (V) 

 A familia romana (5): Relacións familiares: pais e fillos. Os agasallos 

(contexto social dos mesmos); contrastes coa relación actual entre os pais e 

os fillos. 

Criterios de 

avaliación 

 Dar mostras de comprender o texto e os contidos gramaticais especificados 

no primeiro bloque a través de preguntas sinxelas en latín, tradución, 

retroversión, etc. e dominar a pronuncia. 

  Adquirir e aplicar, mediante a práctica da etimoloxía, o vocabulario 

específico do capítulo, recoñecendo o proceso de evolución fonética dos 

contidos específicos. 

  Asimilar os contidos culturais, realizando especial incidencia no poder 

absoluto do pai sobre a familia, extractando exemplos históricos do mesmo, 

xunto cos contextos (ordinarios e extraordinarios) onde se producían os 

agasallos no ámbito familiar. 

 

 

 

CAPITVLVM VIII: TABERNA ROMANA 
NÚMERO DE SESIONES: 7  

 

 

A lingua latina 

(1) Morfoloxía 

 Pronome relativo quī, quae, quod (declinación completa). 

 Interrogativo quis?, quae?, quid? (declinación completa). 

 Demostrativos is, ea, id; hic, haec, hoc; ille, illa, illud (declinación 

completa). 

 Indefinido alius, -a, -ud (aliī...aliī). 

(2) Sintaxe 

 Ablativo instrumental, ablativo de prezo. 

Os textos 

latinos  

 Lectura comprensiva das lectiones do capítulo e realización dos exercicios 

correspondentes. 
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  Lectura compresiva de textos traducidos ou orixinais relacionados cos 

contidos do capítulo. 

  Exercicios de retroversión cos contidos gramaticais estudados 

 

O léxico latino e 

a súa evolución 

(1) Vocābula nova 

 Terminoloxía relacionada coa compra/venda e a moeda. 

 Regalos, xoias. 

 Os nomes dos dedos da man. 

 Numerais: vīgintī, octōgintā, nōnāgintā. 

(2) Formación de palabras 

 Dar mostras de comprender o texto e os contidos gramaticais especificados 

no primeiro bloque a través de preguntas sinxelas en latín, tradución, 

retroversión, etc. e dominar a pronuncia.  

  Formación do campo semántico dos verbos relacionados co comercio; 

tipos. O léxico específico da economía (moedas, verbos para “comprar”, 

“vender”, etc.) e o comercio nas linguas romances e xermánicas. Estudo de 

latinismos como deficit, superāvit, etc. 

(3) Evolución do léxico latino ás l inguas romances 

 Este capítulo brinda unha especial oportunidade para estudar a evolución 

ás linguas romances do relativo quī-quae-quod, y dos pronomes is, hic, 

iste e ille. 

 Revisión conxunta da evolución das vogais e ditongos latinos (II) ás 

linguas romances, tendo en conta fundamentalmente os exemplos 

brindados polos vocabula nova. O resto de exemplos poderá extraerse de 

palabras que aparecen no capítulo e xa son coñecidas polo alumno: digitus, 

collum, vigintī, vendit, cōnsistit, mōnstrat, cōnstat, convenit, ille, aut... 

Historia, 

cultura, arte e 

civilización 

romana 

COMERCIO E  ESTABLECEMENTOS COMERCIAIS  NA ROMA ANTIGA 

A OURIVERÍA  

 O comercio (non marítimo) na cidade de Roma e no Imperio. 

 As tabernae, tipos. A xoiería,tipos de ornamentos. 

Criterios de 

avaliación 

 Dar mostras de comprender o texto e os contidos gramaticais especificados 

no primeiro bloque a través de preguntas sinxelas en latín, tradución, 

retroversión, etc. e dominar a pronuncia. 

  Adquirir e aplicar, mediante a práctica da etimoloxía, o vocabulario 

específico do capítulo, recoñecendo o proceso de evolución fonética dos 

contidos específicos. 

  Asimilar os contidos culturais, distinguindo os diversos tipos de tabernae, 

así como os ornamentos máis frecuentes entre os romanos, segundo sexo, 

idade ou clase social. 

 

 

CAPITVLVM IX: PASTOR ET OVES 
NÚMERO DE SESIÓNS:  6  
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A Lingua 

latina 

(1) Morfoloxía 

 Estudo do concepto de declinación: repaso da primeira e segunda 

declinacións. 

 A terceira declinación (1): substantivos masculinos e femininos en 

consonante e en –i- 

  Pronome enfático ipse, ipsa, ipsum. 

  Verbo irregular esse: est, edunt. 

  Asimilación de consonantes na composición verbal: adc > acc, inp > imp. 

 

 (2) Sintaxe 

 Revisión dos principais valores dos casos. 

  Complementos circunstanciais introducidos polas prep. supra +ac., sub 

+abl. 

  Subordinadas temporais introducidas por dum. 

Os textos 

latinos  

 Lectura comprensiva das lectiones do capítulo e realización dos exercicios 

correspondentes. 

  Lectura compresiva de textos traducidos ou orixinais relacionados cos 

contidos do capítulo. 

  Exercicios de retroversión cos contidos gramaticais estudados.  

 

O léxico latino e 

a súa evolución 

(1) Vocābula nova 

 Léxico relacionado co campo e a vida ó aire libre: sōl, caelum, mōns, arbor, 

umbra, collis, rīvus, silva, herba; pāstor, canis, ovis. 

 Distinción entre os verbos esse y  ēsse. Derivados de esse. 

(2) Formación de palabras 

 O léxico específico da natureza en latín e os seus derivados. Estudo deste 

campo semántico nas linguas romances e xermánicas en comparación co 

latín. 

(3) Evolución do léxico latino ás linguas romances 

 Neste capítulo merece especial atención a evolución específica das 

palabras da terceira declinación e as diferenzas entre os seus diversos 

finais, partindo do acusativo: pāstor, canis, ovis, pānis, mōns, vallis, arbor, 

sōl, nūbēs, timor, dēns, clāmor... 

 Revisión conxunta da evolución das vogais e ditongos latinos tónicos y 

átonos (III) ás linguas romances, a través dos vocābula nova. O resto 

poderá extraerse de palabras do capítulo coñecidas polo alumno: cibus, 

rivus, herba, silva, lupus, caelum, terra, umbra, niger, bibit, petit, dūcit, 

quaerit, impōnit, ipse... 

Historia, 

cultura, arte e 

civilización 

romana 

A FAMILIA ROMANA (VI) 

AGRICULTURA E GANDERÍA NO MUNDO ROMANO (I) 

 A familia romana (6): a escravitude (1): ‘familia rūstica’ / ‘familia urbāna’. 

Contrastes entre as condicións de vida dos escravos do campo e da cidade. 

Tarefas cotiás. 

 A agricultura e a gandeira no mundo romano (1): aspectos xerais. 
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Criterios de 

avaliación 

 Dar mostras de comprender o texto e os contidos gramaticais especificados 

no primeiro bloque a través de preguntas sinxelas en latín, tradución, 

retroversión, etc. e dominar a pronuncia.  

 Adquirir e aplicar, mediante a práctica da etimoloxía, o vocabulario 

específico do capítulo, recoñecendo o proceso de evolución fonética dos 

contidos específicos. 

  Asimilar os contidos culturais distinguindo con nitidez as funcións propias 

dos escravos no mundo agrícola e urbano, partindo do oficio de pastor. 

 

 

 

CAPITVLVM X: BESTIAE ET HOMINES 
NÚMERO DE SESIÓNS:  6  

 

 

A lingua latina 

(1) Morfoloxía 

 A 3ª declinación (2): temas en oclusiva dental e gutural (pēs, vōx); en nasal 

(leō, homō). 

 O infinitivo de presente, activo e pasivo. 

 (2) Sintaxe 

 Potest / possunt,  vult / volunt + infinitivo. 

 Expresións impersoais: necesse est + dativo. 

 Coordinadas causais (ou explicativas) introducidas por enim. 

 Coordinadas ilativas (ou conclusivas) introducidas por  ergō. 

 Subordinadas substantivas ou completivas: ac.+ inf. con verbos de 

percepción sensorial. 

 Subordinadas temporais introducidas por cum (iterativo). 

 Subordinadas causais introducidas por quod. 

Os textos 

latinos  

 Lectura comprensiva das lectiones do capítulo e realización dos exercicios 

correspondentes. 

  Lectura compresiva de textos traducidos ou orixinais relacionados cos 

contidos do capítulo. 

  Exercicios de retroversión cos contidos gramaticais estudados. 

 

O léxico latino e 

a súa evolución 

(1) Vocābula nova 

 Termos  relacionados cos animais: asinus, leō, aquila, piscis, avis, volāre, 

natāre... 

(2) Formación de palabras 

 O léxico específico dos animais e os  seus derivados en latín e as linguas 

romances.   

(3) Evolución do léxico latino ás linguas romances 

 O capítulo está dedicado ó estudo dos infinitivos latinos. É o momento de 

estudar a súa evolución ás linguas romances: vocāre, vidēre, pōnere, venīre 

etc.  

 Introdución ó estudo da evolución das consonantes latinas segundo a 

posición na palabra: consonantes en sílaba inicial e interior: aquila, pēs 
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(perda de –d- a partir del ac. pedem), lectus, crassus, capere, facere... 

revisión dos finais da 3ª decl.: leō (ac. leōnem), homo (ac. hominem), piscis 

(ac. piscem), pēs (ac. pedem)... e dos infinitivos: capere, volāre, natāre, 

movēre, facere, vīvere, etc. 

 Revisión conxunta da evolución das vogais e ditongos latinos tónicos e 

átonos (IV) ás  linguas romances, a través dos vocābula nova o de palabras 

coñecidas: asinus, fera, piscis, pēs, cauda, mare, ōvum, pullus, ferus, 

mortuus, sustinēre, cum... 

Historia, 

cultura, arte e 

civilización 

romana 

OS ROMANOS E A  NATUREZA 

OS DEUSES ROMANOS  E OS SEUS ATRIBUTOS. MITOLOXÍA E RELIXIÓN (I) 

 Os romanos e a natureza: actitudes dos romanos fronte á natureza: 

dicotomía campo/cidade. Visión da natureza nos autores romanos. Os 

animais no mundo romano: animais de compañía, bēstiae para espectáculos, 

etc.  

 A mitoloxía (1): os deuses Mercurius y Neptūnus. O panteón romano. 

Atributos dos deuses e campos de actuación. O mundo da mitoloxía 

grecorromana. 

Criterios de 

avaliación 

 Dar mostras de comprender o texto e os contidos gramaticais especificados 

no primeiro bloque a través de preguntas sinxelas en latín, tradución, 

retroversión, etc. e dominar a pronuncia. 

  Adquirir e aplicar, mediante a práctica da etimoloxía, o vocabulario 

específico do capítulo, recoñecendo o proceso de evolución fonética dos 

contidos específicos. 

  Asimilar os contidos culturais distinguindo os atributos distintivos dos 

deuses olímpicos e a súa relación con diversos ámbitos da natureza. 

 

 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE:  CAPITVLA  XI-XV 

 

CAPITVLVM XI: CORPVS HVMANVM 
NÚMERO DE SESIONES:  7  

 

N. B. Ó ter aparecido a 1ª, 2ª y 3ª declinación ó completo, así como os pronomes interrogativos, 

demostrativos e relativo, o profesor pode comezar a sistematizar a morfoloxía nominal, sendo de gran 

axuda para os alumnos a partir de este capítulo o emprego do manual  MORFOLOXÍA LATINA ou 

esquemas sistematizados da morfoloxía que o profesor se encargará de proporcionar. 

A lingua latina 

(1) Morfoloxía 

 A 3ª declinación (3). Substantivos neutros (corpus, flūmen; mare, animal). 

 Os  pronomes posesivos: noster y vester. 

(2) Sintaxe 

 Ablativo de limitación ou de relación. 

 Complementos circunstanciais introducidos por sūper, īnfrā + ac. y dē + 

abl.  
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 Oracións copulativas introducidas por atque, nec (= neque). 

 Subordinadas substantivas de ac. + infinitivo con verbos de ‘dicir’, ‘pensar’, 

‘sentir’... 

Os textos 

latinos  

 Lectura comprensiva das lectiones do capítulo e realización dos exercicios 

correspondentes. 

  Lectura compresiva de textos traducidos ou orixinais relacionados cos 

contidos do capítulo. 

  Exercicios de retroversión cos contidos gramaticais estudados. 

 

O léxico latino e 

a súa evolución 

(1) Vocābula nova 

 Partes e elementos constitutivos do corpo: membrum, bracchium, crūs, 

manus, aput, auris, pes, ōs, capillus, frōns, gena, labrum, lingua, pectus, 

cerebrum, cor, pulmō, sanguis, vēna, iecur, venter, viscera... 

 Terminoloxía relacionada coa medicina:  

 Terminoloxía relacionada cona medicina: medicus, pōculum, culter, sānus, 

aeger, aegrotāre, sanāre, dolēre, palpitāre... 

(2) Formación de palabras 

 O campo semántico do corpo humano e os seus derivados en latín. O léxico 

do corpo humano e do medicamento: semellanzas entre as linguas romances 

e xermánicas.. 

(3) Evolución do léxico latino ás linguas romances 

 O capítulo centra a súa atención nos neutros da terceira declinación. É 

o momento apropiado de comentar evolución específica de neutros 

aparecidos neste capítulo, fronte a outros termos masculinos e 

femininos da terceira pertencentes ao capítulo anterior: corpus, caput, 

os, pectus, cor.. 

  Revisión conxunta dos coñecementos adquiridos (I): Para rematar, 

neste terceiro trimestre os alumnos adquirirían coñecementos 

necesarios para abordar sen demasiados problemas calquera tipo de 

evolución fonética proposta. Trataríase, pois, de brindar exemplos 

variados a modo de resumo de todo o anterior, grazas aos exemplos dos 

vocabula nova. O resto de exemplos poderá extraerse de palabras que 

aparecen no capítulo xa coñecidas polo alumno: corpus, membrum, 

bracchium, auris, capillus, frōns, noster, bene, fluere, sanāre, stāre, 

dīcere, dolēre, sentīre, palpitāre... 

Historia, 

cultura, arte e 

civilización 

romana 

A SAÚDE E A ENFERMIDADE NO MUNDO ROMANO. A MEDICINA 

 O valor da saúde e da hixiene como forma de manter un corpo san no mundo 

romano. 

  Os médicos e o medicamento no mundo romano: medios para alcanzar os 

coñecementos médicos. Instrumentais cirúrxico 

Criterios de 

avaliación 

 Dar mostras de comprender o texto e os contidos gramaticais especificados 

no primeiro bloque a través de preguntas sinxelas en latín, tradución, 

retroversión, etc. e dominar a pronuncia.  
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 Adquirir e aplicar, mediante a práctica da etimoloxía, o vocabulario 

específico do capítulo, recoñecendo o proceso de evolución fonética dos 

contidos específicos. 

  Asimilar os contidos culturais, prestando especial énfase aos relacionados 

co mundo da saúde, os tipos de curación, os deuses relacionados coa 

mesma, etc.  

 

 

 

CAPITVLVM XII: MILES ROMANVS 
NÚMERO DE SESIÓNS:  8  

 

 

A lingua latina 

(1) Morfoloxía 

 A 3ª declinación (4). Substantivos en -ter, -tris (pater, māter, frāter).  

 A  4ª declinación. 

 Recapitulación dos adxectivos en –us, –a, –um. 

 Adxectivos da 3ª declinación: –is, –e. 

 Grados de comparación (1): o comparativo: –ior, –ius.  

 Verbo ferre. 

(2) Sintaxe 

 Xenitivo partitivo. 

 Dativo posesivo + esse. Dativo cos verbos imperāre y pārēre. 

Os textos 

latinos  

  Lectura comprensiva das lectiones do capítulo e realización dos exercicios 

correspondentes. 

  Lectura compresiva de textos traducidos ou orixinais relacionados cos 

contidos do capítulo. 

  Exercicios de retroversión cos contidos gramaticais estudados. 

 

O léxico latino e 

a súa evolución 

(1) Vocābula nova 

 Praenōmina Latīna. 

 Arma e léxico militar (equipación  do soldado e léxico dos castra). 

(2) Formación de palabras 

 A influencia do mundo romano na formación dos nomes e apelidos nas 

diversas linguas romances e xermánicas. 

  O léxico militar en latín e os seus derivados. Proxección de dita 

terminoloxía nas linguas romances e desviacións semánticas producidas na 

súa evolución. 

(3) Evolución do léxico latino ás linguas romances 

 O capítulo trata dos adxectivos latinos de 1ª y 2ª clase (2 terminac.),  o 

comparativo, e a cuarta declinación. Poderase estudar a súa evolución a 

través de exemplos como:  arcus, passus, impetus, metus, tristis, brevis, 

gravis, levis, barbarus, altus, lātus, fortis, vester. 

 Revisión conxunta dos coñecementos adquiridos (II). Nos vocābula nova 

hai numerosos térmos xa estudados: frāter, sōror, nōmen, scūtum, arma, 

pugnus, hasta, pars, finis, hostis, exercitum, dux, castra, ferre, pugnāre, 

dīvidere, mīlitāre, dēfendere, iacere, expugnāre... Merecen un comentario 
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destacado as palabras que conteñen consoantes xeminadas: sagitta, 

bellum, passus, fossa, vāllum, oppugnāre... así como o grupo –gn– e a súa 

evolución: cognōmen, pugnus, pugnāre, expugnāre... 

Historia, 

cultura, arte e 

civilización 

romana 

O EXÉRCITO ROMANO E A ROMANIZACIÓN (I) 

SISTEMAS DE MEDIDAS NO MUNDO ROMANO 

 El exército romano y la romanización (1): tipos de armamento del 

soldado romano. El campamento: estrutura y tipoloxía de los castra; la vida 

en un campamento romano. 

 Las medidas romanas de lonxitude y su proxección e influencia en el mundo 

actual. 

Criterios de 

avaliación 

 Dar mostras de haber comprendido el texto y los contidos gramaticais 

especificados en el primeiro bloque a través de preguntas sinxelas en latín, 

tradución, retroversión, etc. y dominar la pronunciación.  

 Adquirir e aplicar, mediante a práctica da etimoloxía, o vocabulario 

específico do capítulo, recoñecendo o proceso de evolución fonética de 

contidos específicos. 

 Asimilar os contidos culturais relativos ó exército, no referente ao 

armamento a organización e tipoloxía dos castra. 

 

 

 

CAPITVLVM XIII: ANNVS ET MENSES 
NÚMERO DE SESIÓNS:  6  

 

 

A lingua latina 

(1) Morfoloxía 

 A 5ª declinación. Recapitulación das cinco declinacións. 

 Grados de comparación (2): o superlativo. 

 Números cardinais e ordinais. 

 Imperfecto erat, erant.  

(2) Sintaxe 

 Sintagmas unidos mediante a conxunción vel. 

 Ablativo e acusativo de tempo. 

 Expresión das datas (kalendae, nōnae, īdūs). 

 Coordinadas ilativas (ou conclusivas) introducidas por igitur.  

 Construción do nominativo + infinitivo con dīcitur. 

Os textos 

latinos  

  Lectura comprensiva das lectiones do capítulo e realización dos exercicios 

correspondentes. 

  Lectura compresiva de textos traducidos ou orixinais relacionados cos 

contidos do capítulo. 

  Exercicios de retroversión cos contidos gramaticais estudados. 

 

O léxico latino e 

a súa evolución 

(1) Vocābula nova 

 Termos relacionados co calendario e cómputo do tempo. 

 Fenómenos atmosféricos e meteorolóxicos (1). 
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 Números ordinais. 

 Signos do zodíaco.  

(2) Formación de palabras 

 Os campos semánticos do cómputo do tempo e dos fenómenos atmosféricos 

no propio latín e as linguas romances o xermánicas. 

(3) Evolución do léxico latino ás linguas romances 

 O capítulo  céntrase no estudo da quinta declinación e no grao superlativo 

dos adxectivos en –issimus –a –um. É posible comentar a evolución de 

ambos a través de exemplos do tipo: diēs, faciēs, meridiēs, altissimus, 

longissimus, brevissimus... 

 Revisión conxunta dos coñecementos adquiridos (III): unha vez máis, 

insistiremos  en todos os coñecementos que o alumno xa ten acadados e 

afondaremos na evolución dos grupos consonánticos non tratados 

anteriormente: annus, saeculum    (> saeclum), aequinoctium, autumnus... 

Historia, 

cultura, arte e 

civilización 

romana 

O CALENDARIO ROMANO 

 O calendario romano. A súa influencia ata os nosos días. Comparación entre 

varios tipos de calendarios existentes na antigüidade. Calendario xuliano e 

gregoriano 

  O cómputo do tempo na antigüidade. Sistemas e instrumentos de medición 

en Roma. 

Criterios de 

avaliación 

 Dar mostras de comprender o texto e os contidos gramaticais especificados 

no primeiro bloque a través de preguntas sinxelas en latín, tradución, 

retroversión, etc. e dominar a pronuncia 

  Adquirir e aplicar, mediante a práctica da etimoloxía, o vocabulario 

específico do capítulo, recoñecendo o proceso de evolución fonética dos 

contidos específicos. 

 Indagar a orixe dos signos do zodíaco e a súa relación co calendario, así 

como os sucesivos procesos de reforma do mesmo ata chegar aos nosos 

días. 

 

 

 

 

CAPITVLVM XIV: NOVVS DIES 
NÚMERO DE SESIÓNS:  6  

 

 

A lingua latina 

(1) Morfoloxía 

 Pronomes uter? y uterque , indefinidos alter y neuter. 

 Pronome persoal en dat. e abl.  

 Formación do participio de presente: -ns, -ntis. 

 Imperativo irregular de ferre: fer!, ferte!  

 Defectivo inquit. 

(2) Sintaxe 

 Dativo de interese (datīvus commodī).  
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 Complementos circunstanciais introducidos por praeter + acusativo.  

 Sintaxe do participio. 

Os textos 

latinos  

 Lectura comprensiva das lectiones do capítulo e realización dos exercicios 

correspondentes. 

  Lectura compresiva de textos traducidos ou orixinais relacionados cos 

contidos do capítulo. 

  Exercicios de retroversión cos contidos gramaticais estudados. 

 

O léxico latino e 

a súa evolución 

(1) Vocābula nova 

 Termos relativos ó aseo diario e ás actividades cotiás. 

 Uter, neuter, alter y uterque; omnis, nūllus, nēmō, nihil. 

(2) Formación de palabras 

 O campo semántico das actividades e usos da vida diaria (vestido, calzado, 

verbos relacionados cos actos cotiás como erguerse, lavarse, etc.) e os seus 

derivados.  

(3) Evolución do léxico latino ás linguas romances 

 Este capítulo céntrase na formación do participio de presente latino. Os 

exercicios propostos virarán ao redor deste apartado gramatical 

(reconversión española en adxectivos do tipo amante ou pertinente, 

evolución nas demais linguas romances?) 

 Revisión conxunta dos coñecementos adquiridos (IV): (*a partir deste 

capítulo as evolucións fonéticas dos verbos poden incluír as formas 

derivadas do participio de presente): os alumnos deberán ser xa capaces de 

resolver con éxito sinxelas evolucións propostas polo profesor con termos 

extraídos dos  vocābula nova: tabula, stilus, rēgula, apertus, dexter, 

sinister, omnis, cubāre, vigilāre, valēre, excitāre, surgere, lavāre, mergere, 

solēre, vestīre, neuter, mihi, tibi, mēcum, tēcum, sēcum, quōmodo, hodiē... 

Historia, 

cultura, arte e 

civilización 

romana 

A FAMILIA ROMANA (VII) 

A  EDUCACIÓN EN ROMA (I) 

 A familia romana (7): xornada da familia romana, por idade, sexo ou 

condición. 

 A educación en Roma (1): o labor do paedagōgus. 

Criterios de 

avaliación 

 Dar mostras de comprender o texto e os contidos gramaticais especificados 

no primeiro bloque a través de preguntas sinxelas en latín, tradución, 

retroversión, etc. e dominar a pronuncia.  

  Adquirir e aplicar, mediante a práctica da etimoloxía, o vocabulario 

específico do capítulo, recoñecendo o proceso de evolución fonética dos 

contidos específicos. 

  Recoñecer as fases da xornada dun cidadán romano, establecendo as 

pertinentes distincións por idade, sexo e clase social, e pondo de manifesto 

o contraste coa xornada cotiá do home actual. 
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CAPITVLVM XV: MAGISTER ET DISCIPVLI 
NÚMERO DE SESIÓNS:  6  

 

 

A lingua latina 

(1) Morfoloxía 

 Pronomes persoais: ego, tū, nōs, vōs. 

 1ª y 2ª persoas verbais. Paradigma completo do presente de indicativo 

activo. 

 Conxugación completa do presente dos verbos irregulares esse, posse, īre. 

(2) Sintaxe 

 Acusativo exclamativo, diferenzas co vocativo. 

 Coordinadas adversativas introducidas por at. 

 Subordinadas condicionais introducidas por sī y nisi.  

 Subordinadas temporais introducidas por antequam. 

Os textos 

latinos  

 Lectura comprensiva das lectiones do capítulo e realización dos exercicios 

correspondentes. 

  Lectura compresiva de textos traducidos ou orixinais relacionados cos 

contidos do capítulo. 

  Exercicios de retroversión cos contidos gramaticais estudados. 

 

O léxico latino e 

a súa evolución 

(1) Vocābula nova 

 Termos relativos á escola. 

 O verbo īre. 

 Os pronomes persoais. 

(2) Formación de palabras 

 O campo semántico da escola e os seus derivados en latín. A súa  proxección 

nas linguas romances e xermánicas. 

(3) Evolución do léxico latino ás linguas romances 

 O capítulo céntrase en tres aspectos importantes: a visión xenérica de todas 

as persoas verbais, e os seus correspondentes pronomes persoais, e dous 

verbos irregulares: īre e posse. Por tanto, sería moi produtivo para os 

alumnos traballar na evolución destes aspectos da lingua latina ás linguas 

romances. 

 Revisión conxunta dos coñecementos adquiridos (V): lupus, magister, 

discipulus, virga, sella, malum, sevērus, tacitus, pūnīre, exclāmare, 

recitāre... 

Historia, 

cultura, arte e 

civilización 

romana 

A EDUCACIÓN EN ROMA (II) 

 A educación en Roma: in lūdō (1): a escola primaria. Tipo de alumnado. 

Distincións por sexo, idade ou orixe social. Tipos de mestres e 

consideración social dos mesmos. 

 Importancia da oratoria na educación romana. 
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Criterios de 

avaliación 

 Dar mostras de comprender o texto e os contidos gramaticais especificados 

no primeiro bloque a través de preguntas sinxelas en latín, tradución, 

retroversión, etc. e dominar a pronuncia.  

  Adquirir e aplicar, mediante a práctica da etimoloxía, o vocabulario 

específico do capítulo, recoñecendo o proceso de evolución fonética dos 

contidos específicos. 

  Recoñecer os elementos máis importantes do sistema educativo de 

educación primaria en Roma en comparación co plan de estudos do 

alumnado. 

. 

 

 

TERCEIRO TRIMESTRE:  CAPITVLA  XVI-XXI 

 

CAPITVLVM XVI: TEMPESTAS 
NÚMERO DE SESIÓNS:  7  

 

 

A lingua latina 

(1) Morfoloxía 

 Substantivos da 3ª decl.: ac. –im, abl. –ī.  

 Os verbos depoñentes. 

 O verbo fierī.  

(2) Sintaxe 

 Sintagmas unidos mediante a conxunción sīve. 

 O ablativo absoluto. 

 Ablativo de medida., ablativo locativo. 

 Coordinadas adversativas introducidas por vērō. 

Os textos 

latinos  

 Lectura comprensiva das lectiones do capítulo e realización dos exercicios 

correspondentes. 

  Lectura compresiva de textos traducidos ou orixinais relacionados cos 

contidos do capítulo. 

  Exercicios de retroversión cos contidos gramaticais estudados. 

 

O léxico latino e 

a súa evolución 

(1) Vocābula nova 

 Os puntos cardinais e a navegación. 

 Termos relacionados co tempo meteorolóxico (2).  

 

(2) Formación de palabras 

 Campos semánticos relacionados coa navegación e termos específicos das 

distintas partes dun barco e os seus tripulantes (?proa?, ?popa?, 

?temoneiro?, etc.) tanto en latín como nas linguas romances e xermánicas. 

(3)  

Evolución do léxico latino ás linguas romances 

 O capítulo trata fundamentalmente os verbos depoñentes. Pódese levar a 

cabo un exercicio onde se propoñan varios verbos depoñentes aparecidos 
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na sección de gramática e requirir un exercicio de evolución de devanditos 

verbos ás distintas linguas romances coñecidas polo alumno.    

 Revisión conxunta dos coñecementos adquiridos (VI): nos vocābula 

nova aparecen termos destacables para o seu estudo e revisión  como: 

portus, locus, merx, ventus, tempestas, fluctus, puppis, gubernātor, oriēns, 

occidēns, tonitrus, fulgur, turbidus, appellāre, nāvigāre, īnfluere, 

gubernāre, cōnsōlārī, loquī, servāre, paulum, semper, simul,... 

Historia, 

cultura, arte e 

civilización 

romana 

NAVEGACIÓN E COMERCIO MARÍTIMO (I) 

 Navegación y comercio marítimo (1): as viaxes por mar: características 

das embarcacións comerciais, as tripulacións, os mercadores, etc. 

Criterios de 

avaliación 

 Dar mostras de comprender o texto e os contidos gramaticais especificados 

no primeiro bloque a través de preguntas sinxelas en latín, tradución, 

retroversión, etc. e dominar a pronuncia.  

 Adquirir e aplicar, mediante a práctica da etimoloxía, o vocabulario 

específico do capítulo, recoñecendo o proceso de evolución fonética dos 

contidos específicos. 

 Recoñecer os tipos de embarcacións comerciais na antigüidade e as súas 

partes, así como os principais aspectos da navegación comercial a nivel da 

tipoloxía das embarcacións, os mariñeiros, capitáns, proceso de 

enrolamento, comerciantes, etc., a tenor do explicado en clase polo profesor 

ou profesora. 

 

 

 

CAPITVLVM XVII: NVMERI DIFFICILES 
NÚMERO DE SESIÓNS:  7  

 

N. B. Como xa indicamos no Cap. XI, ao finalizar este capítulo sería moi conveniente o uso por parte 

dos alumnos do manual MORFOLOGÍA LATINA, xa que a partir de aquí coñécense e, xa que logo, 

pódense sistematizar, todas as persoas verbais, tanto en activa como en pasiva, das catro conxugacións 

latinas.  

A lingua 

latina 

(1) Morfoloxía 

 Adxectivos de la 3ª decl.: –ns, –ntis.  

 Numerais: cardinais y ordinais do 1 a 1.000. 

 Pronome indefinido quisque.  

 Introdución ós adverbios en –ē. 

 As  persoas verbais na voz pasiva. 

 Cambio de activa a pasiva e  viceversa. 

(2) Sintaxe 

 Estrutura d dobre acusativo (persoa e cousa). 

Os textos 

latinos  

 Lectura comprensiva das lectiones do capítulo e realización dos exercicios 

correspondentes. 

  Lectura compresiva de textos traducidos ou orixinais relacionados cos 

contidos do capítulo. 

  Exercicios de retroversión cos contidos gramaticais estudados. 
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O léxico latino e 

a súa evolución 

Vocābula nova(1)  

  Os números ata 1.000. 

 Adxectivos e verbos relacionados coas calidades do alumnado e os contidos 

estudados (facilis, doctus, piger, rectus, etc). 

  Termos relacionados coa numismática. 

  

(2) Formación de palabras 

  Visión conxunta dos numerais ata 1.000 nas principais linguas romances e 

xermánicas. 

 O campo semántico da numismática en latín e as linguas coñecidas polo 

alumno e a súa relación co mundo romano (?moeda?, ?diñeiro?, ?as?, etc.) 

(3) Evolución do léxico latino ás linguas romances 

 Sería conveniente comentar as diferenzas existentes entre a formación 

da pasiva latina nos tempos do sistema de presente e o sistema 

xeneralizado e regularizado nas linguas romances 

 Revisión conxunta dos coñecementos adquiridos (VII): nos vocābula 

nova aparecen termos destacables para o seu estudo e revisión como 

dēnārius, certus, incertus, scīre, nescīre, laudāre, computāre...  

Historia, 

cultura, arte e 

civilización 

romana 

A  EDUCACIÓN EN ROMA (III) 

O  SISTEMA MONETARIO ROMANO 

 A educación en Roma: in lūdō (2): a aprendizaxe dos números na escola. 

 O sistema monetario romano: as moedas romanas e os seus valores. 

Denominacións e flutuacións ó longo da historia. 

Criterios de 

avaliación 

 Dar mostras de comprender o texto e os contidos gramaticais especificados 

no primeiro bloque a través de preguntas sinxelas en latín, tradución, 

retroversión, etc., e dominar a pronuncia.  

 Adquirir e aplicar, mediante a práctica da etimoloxía, o vocabulario 

específico do capítulo, recoñecendo o proceso de evolución fonética dos 

contidos específicos. 

  Coñecer as principais moedas romanas e a súa evolución ao longo da 

historia de Roma. Contexto histórico da numismática (cecas, cidades 

emisoras de moeda propia, etc.) 

 

 

 

CAPITVLVM XVIII:  LITTERAE LATINAE 
NÚMERO DE SESIONES:  7  

 

 

A lingua latina 

(1) Morfoloxía 

 O alfabeto latino 

  Superlativo dos adxectivos en -er. 

  O pronome idem, eadem, idem.  

  O pronome quisque, quaeque, quodque. 

  Os adverbios. Formación de adverbios: en -ter e en -iter 
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  Comparativo e superlativo dos adverbios. 

  Os adverbios numerais:semel, bis, ter, quater; –iēs. 

(2) Sintaxe 

 Subordinadas concesivas introducidas por quamquam. 

Os textos 

latinos  

 Lectura comprensiva das lectiones do capítulo e realización dos exercicios 

correspondentes. 

  Lectura compresiva de textos traducidos ou orixinais relacionados cos 

contidos do capítulo. 

  Exercicios de retroversión cos contidos gramaticais estudados. 

 

O léxico latino e 

a súa evolución 

(1) Vocābula nova 

 Léxico relativo ás letras, sílabas e palabras. 

 Adverbios numerais: semel, bis, ter, quater; –ies. 

(2) Formación de palabras 

 Terminoloxía  relativa á formación das palabras e as frases en latín e nas 

distintas linguas coñecidas polo alumno: “letra”, “sílaba”, “palabra”, 

“frase”, etc.    

(3) Evolución do léxico latino ás linguas romances 

 O apartado gramatical, dedicado á formación dos adverbios en –ē e –iter, 

dará pe ó estudo da evolución destes adverbios desde o latín ás diversas 

linguas romances. 

 Revisión conxunta dos coñecementos adquiridos (VIII): algúns dos 

exemplos significativos dos vocābula nova son: sententia, māteria, apis, 

ferrum, epistula, charta, mercēs, turpis, mollis, legere, intellegere, scribere, 

addere, premere, animadvertere, dēlēre, signāre, imprimere, īdem, sīc, bis, 

ter... 

Historia, 

cultura, arte e 

civilización 

romana 

A  EDUCACIÓN EN ROMA (IV) 

 A educación en Roma: in lūdō (3): a aprendizaxe da lectura e a escritura 

no mundo romano. Soportes máis comúns de escritura. 

 La ortografía latina. O latín culto e vulgar, a partir dos exemplos aportados 

polos errores de escritura cometidos polos alumnos. 

Criterios de 

avaliación 

 Dar mostras de comprender o texto e os contidos gramaticais especificados 

no primeiro bloque a través de preguntas sinxelas en latín, tradución, 

retroversión, etc. e dominar a pronuncia.  

 Adquirir e aplicar, mediante a práctica da etimoloxía, o vocabulario 

específico do capítulo, recoñecendo o proceso de evolución fonética dos 

contidos específicos. 

 Analizar a orixe do alfabeto latino, así como os materiais de escritura máis 

frecuentes no mundo romano (tablillas, papiros, etc.). 

 

 

 

 

 

CAPITVLVM XIX: MARITVS ET VXOR   NÚMERO DE SESIÓNS:  7  
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A lingua latina 

(1) Morfoloxía 

 Substantivos irregulares da 1ª, 2ª y 4ª declinación. 

 Construcións do superlativo. 

 Os comparativos irregulares  

 O pretérito imperfecto de indicativo activo e pasivo. 

 Imperfecto de esse. 

(2) Sintaxe 

 Xenitivo de calidade. 

 Estrutura impersoal opus est. 

Os textos 

latinos  

 Lectura comprensiva das lectiones do capítulo e realización dos exercicios 

correspondentes. 

  Lectura compresiva de textos traducidos ou orixinais relacionados cos 

contidos do capítulo. 

  Exercicios de retroversión cos contidos gramaticais estudados. 

 

O léxico latino e 

a súa evolución 

(1) Vocābula nova 

 Termos relacionados co varón e a  muller segundo o seu estado civil. 

 Palabras relativas ó matrimonio e ó parentesco.  

(2) Formación de palabras 

 O campo semántico do matrimonio e os seus derivados dentro do propio 

latín. A súa proxección nas distintas linguas coñecidas polo alumno: 

“esposo/a”, “cónxuxes”, “matrimonio”. 

(3) Evolución do léxico latino ás linguas romances 

 A introdución do pretérito imperfecto de indicativo posibilita comentar a 

evolución de dito tempo ás linguas romances. 

 Revisión conxunta dos coñecementos adquiridos (IX): algúns exemplos 

significativos dos vocābula nova: marītus, signum, tēctum, virgō, domus, 

flōs, minor, pauper, convenīre, possidēre, mittere, remittere, minuere, 

minus, praeteritum... 

 Pódese introducir o estudo da evolución de yod (I), con termos como: 
coniūnx, melior, peior, māior... 

Historia, 

cultura, arte e 

civilización 

romana 

AS INSTITUCIÓNS E A VIDA COTIÁ  (VIII) 

OS  DEUSES ROMANOS E OS SEUS ATRIBUTOS. MITOLOXÍA E RELIXIÓN (II) 

 Institucións e vida cotiá (8): o amor entre os romanos. Rituais de 

matrimonio. 

 Os deuses e os seus atributos (2): o amor no mundo dos deuses. Os 

Olímpicos: Iuppiter, Iūnō, Venus, Mārs, Vulcānus, Cupīdō. 

Criterios de 

avaliación 

 Dar mostras de comprender o texto e os contidos gramaticais especificados 

no primeiro bloque a través de preguntas sinxelas en latín, tradución, 

retroversión, etc. e dominar a pronuncia.  

 Adquirir e aplicar, mediante a práctica da etimoloxía, o vocabulario 

específico do capítulo, recoñecendo o proceso de evolución fonética dos 

contidos específicos. 

 Ampliar o tema de cultura coas divindades olímpicas que faltan, tomando 

como basee o estudo realizado no capítulo X. 
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CAPITVLVM XX: PARENTES 
NÚMERO DE SESIΌΝS:  7 

 

 

A lingua latina 

(1) Morfoloxía 

 Pronome indefinido nēmō. 

 O Futuro imperfecto activo e pasivo. 

 Futuro de esse. 

 O verbo velle. 

 (2) Sintaxe 

 Orden negativa: nōlī / nōlite + infinitivo  

 Coordinadas disxuntivas introducidas por sīve. Correlación sīve ... sīve. 

Os textos 

latinos  

 Lectura comprensiva das lectiones do capítulo e realización dos exercicios 

correspondentes. 

  Lectura compresiva de textos traducidos ou orixinais relacionados cos 

contidos do capítulo. 

  Exercicios de retroversión cos contidos gramaticais estudados. 

 

O léxico latino e 

a súa evolución 

(1) Vocābula nova 

 Termos relacionados coa infancia. 

 Verbos velle y nōlle. 

(2) Formación de palabras 

 O campo semántico da infancia e os seus derivados dentro do propio latín. 

A súa proxección nas linguas coñecidas polo alumno: nomes das fases da 

infancia, xoguetes, etc. 

 O verbo querer nas distintas linguas romances. Comentario da súa 

particular evolución nas coñecidas polo alumno.  

(3) Evolución do léxico latino ás linguas romances 

 O capítulo trata a formación do futuro simple de indicativo. O profesor 

debería deterse na formación do futuro simple nas distintas linguas 

romances.  

 Revisión conxunta dos coñecementos adquiridos (X): procedentes dos 

vocābula nova: īnfans, somnus, lac, nūtrix, colloquium, ūmidus,  fārī, 

carēre, vāgīre, alere, colloquī, manēre, cūrāre, dēbēre, occurrere,... 

 Continuación da evolución de yod (II) (grupos consonánticos 

interiores), con termos como:  alienus, mulier o silentium 

Historia, 

cultura, arte e 

civilización 

romana 

 

A FAMILIA ROMANA  (IX) 

 A familia romana (9): o nacemento dun fillo. Proceso de recoñecemento 

dos fillos.    

 Os nenos pequenos, īnfantēs, e os seus coidados. O papel da nai e a ama de 

cría. Os  primeiros xoguetes. 

Criterios de 

avaliación 

 Dar mostras de comprender o texto e os contidos gramaticais especificados 

no primeiro bloque a través de preguntas sinxelas en latín, tradución, 

retroversión, etc. e dominar a pronuncia.  
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 Adquirir e aplicar, mediante a práctica da etimoloxía, o vocabulario 

específico do capítulo, recoñecendo o proceso de evolución fonética dos 

contidos específicos. 

  Recoñecer as similitudes e contrastes entre a etapa infantil dun neno 

romano e o actual, tomando como punto de referencia aspectos talles como 

o proceso de recoñecemento, os primeiros coidados, etc.  

 

 

 

CAPITVLVM XXI: PVGNA DISCIPVLORVM 
NÚMERO DE SESIÓNS:  7  

 

 

A lingua latina 

(1) Morfoloxía 

 Substantivos neutros da 4ª declinación (cornū, genū). 

 Indefinido aliquis.  

 Tema de presente e tema de perfecto. 

 Pretérito perfecto de indicativo, activo e pasivo. 

 Infinitivo de perfecto activo e pasivo. 

 Participio de perfecto. 

 Verbo defectivo āiō, ais, ait, āiunt. 

 (2) Sintaxe  

 Construcións de acusativo con infinitivo de perfecto pasivo. 

 Proposicións temporais introducidas por postquam + indicativo. 

Os textos 

latinos  

 Lectura comprensiva das lectiones do capítulo e realización dos exercicios 

correspondentes. 

  Lectura compresiva de textos traducidos ou orixinais relacionados cos 

contidos do capítulo. 

  Exercicios de retroversión cos contidos gramaticais estudados. 

 

O léxico latino e 

a súa evolución 

(1) Vocābula nova 

 Termos  relativos a la violencia en el ámbito escolar y de la infancia romana: 

“golpear”, “caer a terra”, etc.  

(2) Formación de palabras 

 O campo semántico da violencia e os malos tratos tanto na escola como fora 

dela; derivados dentro do propio latín e nas linguas romances e xermánicas. 

(3) Evolución do  léxico latino ás linguas romances 

 O apartado de gramática latina está dedicado á formación do pretérito 

perfecto, tempo de gran transcendencia en español, cuxa evolución pode 

estudarse persoa a persoa, así como a súa correspondente pasiva, 

comentándose os correspondentes cambios habidos na súa formación desde 

o latín ata a lingua castelá ou ben a calquera lingua romance. 

 Revisión conxunta dos coñecementos adquiridos (XI): procedentes dos 

vocābula nova: vestis, genū, humus bōs, cornū, causa, porcus, pugna, 

solum, mundus, candidus, angustus, validus, indignus, cognōscere, 

cōnspicere, vincere, mūtāre, mentīrī, crēdere, dubitāre, aliquis... 
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Historia, 

cultura, arte e 

civilización 

romana 

A EDUCACIÓN EN ROMA (V) 

 A educación en Roma: in lūdō (4): os malos tratos na escola. O contexto 

da ensinanza en Roma (aulas, horarios, etc.). 

Criterios de 

avaliación 

 Dar mostras de comprender o texto e os contidos gramaticais especificados 

no primeiro bloque a través de preguntas sinxelas en latín, tradución, 

retroversión, etc. e dominar a pronuncia.  

 Adquirir e aplicar, mediante a práctica da etimoloxía, o vocabulario 

específico do capítulo, recoñecendo o proceso de evolución fonética dos 

contidos específicos. 

  Profundar no coñecemento do papel do mestre no mundo antigo, a súa 

consideración e extracto social, así como da contorna onde se impartían as 

clases e o papel dos malos tratos no marco da educación. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación contínua 

Como é obvio, para a consecución de todos os estándares, é condición fundamental e 

indispensable tanto a actitude activa e comprometida na aula como a realización de cantos 

exercicios se propoñan para o traballo fora dela.  

Faranse probas escritas en cada trimestre para seguimento do aprendizaxe. A estrutura 

xeral da proba final de cada avaliación constará dun texto para traducir (3 puntos), 

cuestións de morfoloxía e léxico (4 puntos) e cuestións de cultura (2 puntos) cun total de 

9 puntos máximos. 

Na nota de cada avaliación o resultado do exame final ponderará un 90% , o traballo e a 

actitude na aula un 0,5%, e a lectura obrigatoria 0,5%.  

Non haberá probas de recuperación. O alumno recuperará a avaliación suspendida 

superando a seguinte.  

 

Avaliación ordinaria 

O alumnado que supere a terceira avaliación non terá que facer unha proba adicional de 

avaliación final. Neste caso, dado o carácter de lingua e de avaliación continua non se 

fará a media das avaliacións, senon que a nota final da avaliación ordinaria valorará a 

progresión no aprendizaxe do alumnado, é dicir, terá sobre todo en conta a nota da terceira 

avaliación. 

Se fose o caso de suspender a terceira avaliación o alumnado terá a posibilidade de 

recuperar a totalidade da materia cun exame último de contidos mínimos cunha 

valoración máxima de 6 puntos (3 puntos texto para traducir, 2 puntos morfoloxía, 1 punto 

cultura). 

 

Avaliación extraordinaria 

Nesta avalición non se terán en conta traballos aparte da proba. O exame consistirá nunha 

proba escrita sobre 10 puntos nos que se incluirán todos os estándares da materia. A 

estrutura desta proba constará dun texto para traducir (4 putnos), cuestións de morfoloxía 

e léxico (4) e cuestións de cultura (2).  
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Grao mínimo de superación 

O alumnado terá que dar conta dos seguintes contidos mínimos 

- Léxico das vinte primeiras unidades do libro de texto 

- Morfoloxía nominal: cinco declinacións e adxectivos 

- Morfoloxía pronominal 

- Morfoloxía verbal: sistema verbal regular en indicativo activa e pasiva 

- Sintaxe: relación caso-función sintáctica, oración simple, oraciones coordinadas, de 

relativo y construcción   de voz pasiva. 

- Principais reglas de evolución fonética latín-castellano 

- Xeografía do imperio romano, vivenda e urbanismo, exército e campamento, vías 

romanas, mitoloxía e relixión romana. 

- Capacidade de traducir textos adaptados con estructuras básicas. 

 

E) CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

 

Tal como recomenda o DCB o manual seguido Lingua Latina per se illustrata segue un 

método natural, no que as regras morfosintácticas se deducen da práctica da lectura e da 

tradución. Todo o relativo á metodoloxía deste manual atópase no libro Latine Doceo que 

tamén está dispoñible na rede. 

 

F) MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Empregaranse ademáis do libro de texto de referencia Lingua latina per se illustrata e o 

libro de exercicios Exercitia Latina, outros textos, documentos, artigos de periódicos e 

revistas relacionados cos contidos, así como materiais gráficos (mapas, atlas, fotografías) 

e audiovisuais (documentais, presentacións powerpoint). 

O profesor elaborará material didáctico específico complementario pensado para usar na 

aula ou na casa. Tamén fará uso de obxectos como reproduccións de diversos elementos 

da cultura latina para o seu análise por parte do alumnado. 

 

G) CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

DO ALUMNADO 

Vésaxe o apartado procedementos e instrumentos de avaliación 

 

H) INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A 

PRÁCTICA DOCENTE 

                                            

Procesos de ensino Indicadores  de logro e a súa avaliación 

Probas escritas 1-4 pouca 

consolidación 

5-6 nivel mínimo 7-8 nivel medio 9-10 nivel 

excelente 

Participación activa 

na aula 

1-4 feble execución 5-6 mínima 

execución 

7-8 boa execución 9-10 excelente 

execución 

Caderno de traballo 

do alumno 

1-4 feble execución 5-6 mínima 

execución 

7-8 boa execución 9-10 excelente 

execución 

Traballos 

individuais ou por 

1-4 feble execución 5-6 mínima 

execución 

7-8 boa execución 9-10 excelente 

execución 
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grupos 

 

 

Práctica docente Indicadores de logro Graduación 

Atención á 

diversidade 

Adaptación ás necesidades propias do grupo 1-2-3 

Organización Secuenciación e organización de contidos e actividades 1-2-3 

Actividades de 

Aula 

Diversidade, duración e utilidade das actividades 1-2-3 

Avaliación Adecuación dos instrumentos e probas de avaliación 1-2-3 

 

 

I) ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, 

RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 

 

Non existen alumnos coa materia de Latín pendente en 1º de Bacharelato. 

 

J) DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU 

COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS 

SEUS RESULTADOS 

 

O profesor terá moi en conta que alumnado non cursou Latín en 4º de ESO para estar moi 

pendente da sua evolución no primeiro trimestre, xa que o progreso da materia é máis 

rápido que en 4º e leva vantaxe o alumnado que cursou anteriormente a materia. Se fose 

o caso adoptaríanse medidas de reforzo para este alumnado. Realizarase unha proba 

inicial para comprobar qué alumnado ten coñecementos previos de latín e cal non. É moi 

habitual que en 1º de Bacharelato haxa unha mezcla de alumnado con e sen coñecementos 

previos. Esta proba será só para coñecemento do profesor co obxectivo de que este poida 

establecer a velocidade de progreso da materia e adaptarse á realidade cada alumno/a.  

 

K) MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

No primeiro curso de latín algúns alumnos chegan con certos  problemas  de comprensión 

debido as diferentes formas de enfoque dos estudos na educación secundaria obligatoria 

nos seus paises de orixe.  A análise sintáctica resúltalles desconocida pero debido a que 

neste curso o libro de texto comenza sempre por oracions moi sinxelas (nominais con 

suxeitos e atributos) e vai aumentando as dificultades, poden aprender o exercicio de 

análise dende a orixe de maneira e deste xeito o latín vailles servir para comprender millor 

a súa lingua e tódalas linguas que teñan que estudiar. Non temos horario para clases de 

reforzo pero incitámolos a preguntar na clase e a visitar o Departamento onde poden 

aclarar calqueira dúbida. 

Se o problema é de dalgunha discapacidade física, tamén hai solucions para os distintos 

casos: probas orais para os alumnos con discapacidade motriz, adaptación de textos para 

alumnos cegos... 

 

L) CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 
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Comprensión lectora  e expresión oral e escrita 

Co método Lingua latina per se illustrata trabállase dende o primeiro día tanto a 

compresión lectora como a expresión oral e escrita co fin de posibilitar un dominio cada 

vez mellor da lectura e escritura. As representacións das lectiones por parte do alumnado 

favorecen tamén a expresión oral. 

Comunicación audiovisual e Tecnoloxías da información e da comunicación 

Potenciarase o uso das TIC para a elaboración de traballos ou búsquedas de información 

sobre temas romanos. 

Educación cívica e constitucional 

O contraste das civilizacións romana e actual tanto en cuestións políticas como sociais 

sera obxecto de reflexión na aula. 

Prevención e resolución pacífica de conflitos 

O uso de textos latinos orixinais ou en traducción relativos a guerra e a paz completará a 

formación do alumnado neste sentido. 

Prevención da violencia de xénero, da violencia contra as persoas con discapacidade, 

da violencia terrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia. 

O contraste das civilizacións romana e actual tanto en cuestións políticas como sociais 

sera obxecto de reflexión na aula sobre todo en relación cos distintos tratamentos da 

muller e dos esclavos e extranxeiros na antiga Roma. 

Vida saudable 

As actitudes da familia de Iūlius e Aemilia hacia cuestións como o aseo cotián, os baños, 

o deporte ou a curación a través da medicina, mostrarán o alto valor que a sociedade 

romana concedía a estas cuestións e, a través dstas estampas da vida cotiá, poderase 

entender que unha civilización tan distante no tempo marcara o camiño cara o que hoxe 

consideramos hábitos de vida saudable. 

Educación vial 

O mundo da viaxe e dos transportes está presente en Lingua latina pers se illustrata dende 

os primeiros capítulos gracias ao cal poderánse facer comentarios en torno á problemática 

do tráfico en Roma, as solucións para o tráfico rodado e de peóns, así como unha toma 

de conciencia da relevancia do respeto e tolerancia no que se refiere á educación vial. 
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M) MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS 

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS 

ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA 

 

O Xefe de Departamento estará pendente do cumplimento progresivo da programación, 

sen descartar que en determinados momentos se a situación o require poidan ofrecerse 

alternativas e variacións ao programado. Ao final do curso explicitará na Memoria do 

Departamento o grado de consecución conseguido e os problemas que xurdiron na 

apliación concreta do programado. 

 

N) CONTRIBUCIÓN AO PLAN LECTOR 

* Proporase unha lectura obrigatoria por trimestre, preferiblemente, aínda que non 

sempre, das que estean na biblioteca do centro. Estas lecturas terán un valor de 0’5 puntos 

na nota do trimestre. 

* Fomentarase  a lectura de libros ligados ó mundo grecolatino:  

E. Elaboración dun listado de libros ligados ó mundo grecolatino que 

existan na biblioteca do centro. 

F. Elaborar breves resumes que faciliten o coñecemento desas obras. 

G. Cumprimentar guías de lecturas. 

H. Creación literaria que teña que ver con algún dos temas atopados 

nestes libros. 

Ñ) ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 

 

- Manifestar entusiasmo pola materia e dar exemplo de dedicación e interese para 

favorecer a dedicación do alumnado ao estudo. 

- Favorecer sesións de grupo para detectar os valores e normas relacionadas coa 

dedicación ao estudo e á educación 

- Crear un clima de confianza co alumnado, e transmitirlle individualmente os 

valores básicos relacionado coa disciplina do Centro. 

- Informar e solicitar colaboración á familia en relación cos problemas observados 

na aula 

-Ensinar as normas de disciplina de maneira adecuada á capacidade e etapa 

evolutiva do alumnado 

- Explicar como as normas son necesarias para a boa marcha da clase 

- Propiciar a participación do alumnado na procura de solucións aos problemas 

disruptivos que presente na aula 

- Analizar a efectividade das medidas utilizadas a curto e a longo prazo 

 

O) TRATAMENTO DO FOMENTO DAS TIC 
 

Fomentarase o uso das TIC como fonte de información nos traballos que o 

alumnado deba facer pola súa conta e tamén na clase utilizaranse medios audiovisuais e 

informáticos para completar os contidos que o profesor preparará para as clases. 
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LATÍN II 2º BACHARELATO  

 

 

A) INTRODUCIÓN 

 . 

O LATÍN II constitue un afondamento dos contidos adquiridos en Latín I e sobre todo 

o contacto diario con textos latinos non adaptados como o Breviarium de Eutropio que é 

obxecto de avalición na ABAU. 

B) CONTRIBUCIÓN DA MATERIA Á ADQUISICIÓN DAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

Desde todos os seus contidos contribúese á lectura comprensiva de textos diversos e á 

expresión oral e escrita como medios indispensables para calquera aprendizaxe de 

calidade A lectura comprensiva dunha realidade certamente afastada do entorno do 

alumno, a comprensión duns conceptos totalmente novos e a necesidade ineludible de 

aprender a expresalos dunha forma ordenada ten un valor moi estimable. Pero se por 

algo destaca esta materia no eido da lingua  é por ser un instrumento inmellorable para 

a adquisición dun vocabulario pasivo e activo baseado nos termos que se expliquen ao 

longo do curso, incluídos afixos de todo tipo e as súas regras de combinación. A 

introdución breve ao estudo diacrónico das linguas, incluído entre os obxectivos, 

contribuirá a unha percepción máis matizada do que é un sistema lingüístico. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoñoxía (CMCCT). 

 

O aporte neste campo será tanxencial, pero non desprezable. Servan de exemplo a 

necesidade de manexar datacións anteriores a C., o diferente cómputo do tempo, a moi 

distinta percepción da realidade xeográfica que tiñan os antigos, a conversión de 

medidas de todo tipo ao sistema métrico, a peculiaridade do modo de contar latino 

(inclusivo), etc. 

 

 

Competencia dixital (CD). 
 

As actividades relativas á recollida, selección e análise da información, a aplicación de 

técnicas de síntese, a identificación de palabras clave e a distinción entre ideas principais 

e secundarias aportan instrumentos básicos para a adquisición desta competencia, tan 

relacionada con destrezas para a continua formación persoal. O uso crítico da Rede 

como fonte de información, o emprego de aplicacións informáticas para a súa 

elaboración e a informática e Internet como espazo de práctica discente e comunicativa, 

ademais de aportar as veces un certo ton lúdico ao traballo, servirán para completar o 

aporte do Latín I á adquisición  desta competencia. 

 

 

Competencia de aprender a aprender (CAA). 

 

O estudo dos elementos básicos da lingua latina, na medida en que propicia a disposición 

e a habilidade para organizar a aprendizaxe, favorece as destrezas de autonomía, 

disciplina e reflexión, exercita a recuperación de datos mediante a memorización e sitúa 
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o proceso formativo nun contexto de rigor lóxico. 

 

 

Competencias sociais e cívicas (CSC). 

Contribúe a adquisición desta competencia o coñecemento das institucións e o modo de 

vida dos romanos como referente histórico de organización social, participación dos 

cidadáns na vida pública e delimitación dos dereitos e deberes dos individuos e das 

colectividades, no ámbito e o entorno dunha Europa diversa unida en moitos aspectos 

pola cultura grecolatina. Paralelamente, o coñecemento das desigualdades existentes 

nesa sociedade favorece unha reacción crítica ante a discriminación pola pertenza a un 

grupo social ou étnico determinado, ou pola diferenza de sexos. Implícase así ao 

alumnado nunha actitude de valoración positiva da participación cidadá, a negociación 

e a aplicación de normas iguais para todos como instrumentos válidos na resolución de 

conflitos. Doutra parte, se o traballo é cooperativo, impúlsase o respecto pola diferenza 

de criterios e pola liberdade de expresión. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

Aínda que non parece esta materia o vehículo más axeitado para traballar esta iniciativa, 

o certo é que o alumnado terá a oportunidade de escoller entre aqueles temas que máis 

lle interesen e a posibilidade de propor e levar adiante actividades e pequenos traballos 

de investigación que, coa axuda do profesor ou profesora, poderá desenvolver de acordo 

coas súas capacidades, propostas e inquedanzas, sexa individualmente ou en equipo. 

 

Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 

Foméntase mediante o coñecemento dos fundamentos da literatura clásica, da 

arquitectura, da escultura, da arte en xeral que debe dar un leve sustento teórico ao que 

é o comezo do aprecio e do goce da arte como produto da creación humana e como 

testemuño da historia. O coñecemento dos restos arqueolóxicos do entorno debe axudar 

a aprender a valorar as obras do pasado e a apreciar os esforzos pola súa conservación. 

Cóntase así con referencias para facer unha valoración crítica de creacións artísticas 

posteriores inspiradas na cultura e a mitoloxía latinas, ou das mensaxes difundidas polos 

medios de comunicación que, en moitos casos, toman a súa base icónica do repertorio 

clásico. 

 

N.B. Para a concreción da relación dos estándares de aprendizaxe que forman parte 

dos perfís competenciais, véxase mais abaixo o Cadro 1. 

 

 

 

C) OBXECTIVOS 

 

 De acorodo co 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 os obxectivos marcados para este nivel de ensino e que neste 

Departamento asumimos como propios son: 
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a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica 

responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así 

como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e 

equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e 

desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, 

familiares e sociais. 

 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar 

criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e 

impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia 

persoal ou social, con atención especial 

ás persoas con discapacidade. 

 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 

aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 

 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos 

e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora 

do seu contorno social. 

 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas 

propias da modalidade elixida. 

 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. 

Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de 

vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do 

territorio, con especial referencia 

ao territorio galego. 

 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en 

equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

 

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

e enriquecemento cultural. 

 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar 

condutas e hábitos saudables. 

 

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

 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa 

conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

 

No Currículo da Materia publicado no decreto  86/2015, do 25 de xuño aparecen 

suficientemente detalladados os obxectivos e a súa relación cos estándares de 

aprendizaxe. Respectamos o criterio do DC que queda expresado no cadro resumen 

seguinte (Cadro 1). 
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 Latín II. 2º de bacharelato  

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

 Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances  

 d 

p 

B1.1. Mantemento de 

elementos lingüísticos 

latinos nas linguas 

modernas: palabras 

patrimoniais, cultismos e 

semicultismos. 

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 

d 

g 

p 

B1.2. Evolución fonética, 

morfolóxica e semántica 

do latín ao galego e ao 
castelán. 

B1.2. Coñecer e aplicar as 

regras da evolución 

fonética e recoñecer os 

procesos de evolución 

semántica do latín ao 

galego e ao castelán, 

partindo dos étimos 
latinos. 

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. 

CCL 

CMCCT 

CCL 

CCEC 

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. 

CD 

CCL 

CAA 

 Bloque 2. Morfoloxía  

i B2.1. Morfoloxía nominal e 

pronominal: formas 

menos usuais e 
irregulares. 

B2.1. Coñecer as categorías 

gramaticais. 

LA2B2.1.1. Nomea e 

describe as 

categorías, e sinala os 

trazos que as 
distinguen. 

CAA 

CCL 

d B2.1. Morfoloxía nominal e 

pronominal: formas 

menos usuais e 
irregulares. 

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 

d B2.1. Morfoloxía nominal e 

pronominal: formas 

menos usuais e 
irregulares. 

B2.3. Realizar a análise 

morfolóxica das 

palabras dun texto 
latino e enuncialas. 

LA2B2.3.1. Analiza 

morfoloxicamente 

palabras presentes 

nun texto latino, 

identifica 

CMCCT 

CCL 
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Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

correctamente os seus 

formantes e sinala o 
seu enunciado. 

l 

d 

B2.1. Morfoloxía nominal e 

pronominal: formas 

menos usuais e 
irregulares. 

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 

LA2B2.4.2. Aplica os seus 

coñecementos da 

morfoloxía nominal e 

pronominal latina 

para realizar 

traducións e 

retroversións, 

axudándose do 
dicionario. 

CCL 

CAA 

l 

d 

B2.2. Morfoloxía verbal: 

verbos irregulares e 

defectivos. Formas 

nominais do verbo: 

xerundio, xerundivo e 

supino. Conxugación 
perifrástica. 

B2.5. Identificar, conxugar, 

traducir e efectuar a 

retroversión de todas as 
formas verbais. 

LA2B2.5.1. Identifica con 

seguridade e 

axudándose co 

dicionario calquera 

tipo de formas 

verbais, conxúgaas e 

sinala o seu 

equivalente en galego 

e en castelán 

CD 

CAA 

CCL 

LA2B2.5.2. Aplica os seus 

coñecementos da 

morfoloxía verbal 

latina para realizar 

traducións e 

retroversións, 

axudándose do 
dicionario. 

CCL 

CAA 

CD 

 Bloque 3. Sintaxe  

e B3.1. Estudo pormenorizado 

da sintaxe nominal e 
pronominal. 

B3.1. Coñecer e aplicar os 

coñecementos da 

sintaxe nominal e 

pronominal para a 

tradución de textos 

latinos. 

LA2B3.1.1. Utiliza 

axeitadamente a 

análise da sintaxe 

nominal e 

pronominal dun texto 

para efectuar 

correctamente a súa 
tradución. 

CCL 

CAA 

e B3.2. Tipos de oracións e 
construcións sintácticas. 

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 

CCL 

CAA 
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Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

análogas existentes 

noutras linguas que 
coñeza. 

e 

p 

B3.2. Tipos de oracións e 

construcións sintácticas. 

B3.3. Relacionar e aplicar 

coñecementos sobre 

elementos e 

construcións 

sintácticas en 

interpretación e 

tradución de textos 
latinos. 

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 

d B3.3. Oración composta: 

coordinación e 
subordinación. 

B3.4. Definir, comprender e 

recoñecer os diferentes 

tipos de oracións 

compostas coordinadas 

e subordinadas. 

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 

e B3.4. Construcións de 

infinitivo, participio, 

xerundio, xerundivo e 
supino. 

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 

 Bloque 4. Literatura latina  

h B4.1. Transmisión literaria e 

xéneros literarios latinos: 

épica, historiografía, 

lírica, oratoria, comedia e 
fábula. 

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 

n B4.1. Transmisión literaria e 

xéneros literarios latinos: 

épica, historiografía, 

lírica, oratoria, comedia e 
fábula. 

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 



 129 

 Latín II. 2º de bacharelato  

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

i 

g 

B4.1. Transmisión literaria e 

xéneros literarios latinos: 

épica, historiografía, 

lírica, oratoria, comedia e 
fábula. 

B4.3. Coñecer os fitos 

esenciais da literatura 

latina como base 

literaria da literatura e 

da cultura europea e 

occidental. 

LA2B4.3.1. Realiza eixes 

cronolóxicos e sitúa 

neles autores, obras e 

outros aspectos 

relacionados coa 

literatura latina. 

CMCCT 

CCEC 

LA2B4.3.2. Nomea 

autores 

representativos da 

literatura latina, 

encádraos no seu 

contexto cultural, e 

cita e explica as súas 
obras máis coñecidas. 

CD 

CCL 

d B4.1. Transmisión literaria e 

xéneros literarios latinos: 

épica, historiografía, 

lírica, oratoria, comedia e 
fábula. 

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 ao que 
pertencen. 

CCL 

CSC 

CCEC 

n 

h 

p 

B4.1. Transmisión literaria e 

xéneros literarios latinos: 

épica, historiografía, 

lírica, oratoria, comedia e 
fábula. 

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. 

CSC 

CD 

CCL 

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 

 Bloque 5. Textos  
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 Latín II. 2º de bacharelato  

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

e B5.1. Tradución e 

interpretación de textos 
latinos. 

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 

d B5.1. Tradución e 

interpretación de textos 
latinos. 

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 do 
texto. 

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 lingua 

propia, en función do 

contexto e do estilo 

empregado polo 

autor, para unha 

correcta tradución do 
texto. 

CD 

CAA 

CCL 

b B5.2. Comentario e análise 

histórica, lingüística e 

literaria de textos latinos 
orixinais. 

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 

CCL 

a B5.3. Coñecemento do 

contexto social, cultural e 

histórico dos textos 

traducidos. 

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 

h B5.4. Identificación das 

características formais 
dos textos. 

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 

 Bloque 6. Léxico  

e 

p 

B6.1. Ampliación de 

vocabulario básico 

latino: léxico literario, 
científico e filosófico. 

B6.1. Coñecer, identificar e 

traducir termos latinos 

pertencentes ao 

vocabulario 

especializado: léxico 

LA2B6.1.1. Identifica e 

explica termos do 

léxico literario, 

científico e 

filosófico, e 

tradúceos 

CCL 

CMCCT 

CD 
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Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

literario, científico e 
filosófico. 

correctamente ao 
galego e ao castelán. 

d 

g 

p 

B6.2. Etimoloxía e orixe das 

palabras da propia lingua. 

B6.2. Recoñecer os 

elementos léxicos 

latinos que permanecen 

nas linguas dos/das 
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. 

CAA 

CCL 

CD 

LA2B6.2.2. Identifica a 

etimoloxía e coñece o 

significado de 

palabras de léxico 

común e 

especializado do 

galego e do castelán. 

CD 

CCL 

h B6.3. Locucións e expresións 

latinas incorporadas á 

lingua coloquial e á 
literaria. 

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 se mantiveron na 

linguaxe literaria, 

xurídica, filosófica, 

técnica, relixiosa, 
médica e científica. 

CMCCT 

CSC 

CD 

CCEC 

CCL 

d 

p 

B6.4. Composición e 

derivación culta: 

lexemas, prefixos e 

sufixos de orixe latina e 
grega. 

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 

 Cadro 1 

 

D) CONCRECIÓN DE TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE 

SUPERACIÓN, PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
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           Bloque 1    O latín, orixe  das linguas romances 
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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. 

Unha sesión teórica.En cada 

sesión o tempo necesario 

para explicar os datos 

concretos e a realizar as 

prácticas 

Asistencia á clase de acordo 

coas normas vixentes. 

Elaboración satisfactoria do 

caderno do alumno. 

Responde en clase 

axeitadamente ás preguntas 

do profesor. 

Resolve con leves erros os 

problemas que ao respecto se 

plantexen na clase 

En todas as probas escritas, 

exerciciios sobre a cuestión 

que deberá superar cun 70% 

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. 

Ídem Ídem Ídem 

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. 

Ídem Ídem Ídem 

 Bloque 2   Morfoloxía  

LA2B2.1.1. Nomea e describe 

as categorías, e sinala os 
trazos que as distinguen. 

As vinte primeras sesións do 

curso caseque na súa 

totalidade. Ademais, en todas 

as demais sesións do curso  

adicarase o tempo de reforzo 

necesario para acadar 

seguridade na morfoloxía 

nominal. 

Aplica este estándar a 

palabras que se propoñan en 

clase. 

Respostas a preguntas e 

explicación espontánea; 

análise morfolóxica. 

Participación activa na clase. 

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. 

As mesmas  sesións. Analiza con precisión todo 

tipo de formas verbais e 

nominais ailladas . 

Descompón palabras en 

formantes. 

Respostas a preguntas e 

explicación espontánea; 

análise morfolóxica. 

Participación activa na clase. 

LA2B2.3.1. Analiza 

morfoloxicamente palabras 

presentes nun texto latino, 

identifica correctamente os 

seus formantes e sinala o 
seu enunciado. 

As mesmas  sesións. Analiza con precisión todo 

tipo de formas verbais e 

nominais ailladas ou, 

preferentemente, dentro dos 

textos cos que se vaia 

traballando. Descompón 

palabras en formantes. 

Respostas a preguntas e 

explicación espontánea; 

análise morfolóxica. 

Participación activa na clase. 

Elaboración satisfactoria do 

caderno do alumno/a. 

Probas escritas ou orais cun 

éxito superior ao 70% 

LA2B2.4.1. Identifica con 

seguridade e axudándose 

do dicionario calquera tipo 

de formas nominais e 

As mesmas  sesións. Analiza con precisión todo 

tipo de formas nominais 

ailladas ou, preferentemente, 

dentro dos textos cos que se 

Respostas a preguntas e 

explicación espontánea; 

análise morfolóxica. 

Participación activa na clase. 
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pronominais, declínaas e 

sinala o seu equivalente en 
galego e en castelán. 

vaia traballando. Elaboración satisfactoria do 

caderno do alumno/a. 

LA2B2.4.2. Aplica os seus 

coñecementos da 

morfoloxía nominal e 

pronominal latina para 

realizar traducións e 

retroversións, axudándose 

do dicionario. 

Todo o tempo posible xa 

sexa en sesións completas ou 

restos das adicadas a outras 

tarefas. 

Traduce con correción, 

alomenos no relativo as 

categorías e a morfoloxía das 

palbras que aparezan nun 

texto proposto. 

Respostas a preguntas e 

explicación espontánea; 

análise morfolóxica. 

Participación activa na clase. 

Elaboración satisfactoria do 

caderno do alumno/a. 

Probas escritas cunha 

correción mínima do 70%. 

LA2B2.5.1. Identifica con 

seguridade e axudándose 

co dicionario calquera tipo 

de formas verbais, 

conxúgaas e sinala o seu 

equivalente en galego e en 
castelán 

Sempre que se traballe co 

dicionario. 

Analiza con precisión todo 

tipo de formas verbais 

ailladas ou, preferentemente, 

dentro dos textos cos que se 

vaia traballando. 

Respostas a preguntas e 

explicación espontánea; 

análise morfolóxica. 

Participación activa na clase. 

Elaboración satisfactoria do 

caderno do alumno/a. 

LA2B2.5.2. Aplica os seus 

coñecementos da 

morfoloxía verbal latina 

para realizar traducións e 

retroversións, axudándose 

do dicionario. 

Todo o tempo posible xa 

sexa en sesións completas ou 

restos das adicadas a outras 

tarefas. 

Traduce con correción, 

alomenos no relativo as 

categorías e a morfoloxía das 

palbras que aparezan nun 

texto proposto. 

Respostas a preguntas e 

explicación espontánea; 

análise morfolóxica. 

Participación activa na clase. 

Elaboración satisfactoria do 

caderno do alumno/a. 

Probas escritas cunha 

correción mínima do 70%. 

 Bloque 3  Sintaxe  

LA2B3.1.1. Utiliza 

axeitadamente a análise da 

sintaxe nominal e 

pronominal dun texto para 

efectuar correctamente a 
súa tradución. 

Todas as sesións nas que se 

traballe con textos. 

Explica con exactitude as 

construccións sintácticas dun 

texto dado, e o traduce con 

corrección. 

Respostas a preguntas e 

explicación espontánea; 

análise sintáctica. 

Participación activa na clase. 

Elaboración satisfactoria do 

caderno do alumno/a. 

Probas escritas con 

comprensión sintáctica do 

texto. 

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. 

Ídem Analiza con precisión e 

exactitude un texto proposto, 

dentro da dificultade propia 

do nivel. 

Ídem 

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. 

Ídem Explica con exactitude as 

construccións sintácticas dun 

texto dado, e traduceo con 

corrección. 

Ídem 

LA2B3.4.1. Define e comprende 

os conceptos de oración 

composta, coordinación e 

subordinación, sinala 

exemplos nos textos e 

recoñece os tipos de 

Ídem É capaz de facer un 

comentario sintáctico dun 

texto proposto de acordo co 

nivel do curso. 

Ídem 
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oracións compostas, tanto 

coordinadas como 

subordinadas, así como os 
nexos que as caracterizan. 

LA2B3.5.1. Identifica formas 

non persoais do verbo en 

frases e textos, tradúceas 

correctamente e explica as 
súas funcións. 

Ídem Identifica con precisión o 

valor das formas verbais non 

persoais. Traduce coa 

corrección axeitada ao nivel. 

Canto máis avance o curso, 

máis difíciles deberían ser os 

textos e/ou máis correctas as 

traducións. 

Ídem 

 Bloque 4  Literatura latina  

LA2B4.1.1. Nomea os aspectos 

máis salientables referentes 

á transmisión dos textos 

clásicos ao longo do 
tempo. 

As porcións das sesións 

adicadas a literatura que 

sexan necesarias. En todo 

caso o tempo será breve. 

É capaz de rastrexar a 

literatura latina ao longo da 

historia cultura europea. 

Respostas a preguntas. 

Participación activa na clase. 

Elaboración satisfactoria do 

caderno do alumno/a. 

LA2B4.2.1. Describe as 

características esenciais 

dos xéneros literarios 

latinos, e identifica e sinala 

a súa presenza en textos 
propostos. 

A parte necesaria das sesión 

nas que se introduzan 

xéneros ou autores novos. 

Un mínimo de dúas sesións 

completas por cada xénero 

literario que se estude. 

Expresa mediante debates 

orais ou ensayos críticos a 

súa opinión reflexiva sobre a 

natureza literaria de textos 

latinos. 

Respostas a preguntas. 

Participación activa na clase. 

Elaboración satisfactoria do 

caderno do alumno/a. 

LA2B4.3.1. Realiza eixes 

cronolóxicos e sitúa neles 

autores, obras e outros 

aspectos relacionados coa 
literatura latina. 

Un mínimo de dúas sesións 

completas por cada período 

literario que se estude. 

Clasifica e ordena por 

xéneros de acordo coas súas 

características as obras 

literarias latinas. 

Realiza satisfactoriamente 

comentarios literarios de 

textos, orales ou escritos 

describindo os trazos 

identificativos e 

característicos dos textos. 

LA2B4.3.2. Nomea autores 

representativos da literatura 

latina, encádraos no seu 

contexto cultural, e cita e 

explica as súas obras máis 
coñecidas. 

Ao longo de todo o curso do 

o curso, adicándolle un 

tempo prudencial cada 

semana. 

Identifica coas súas 

características principais aos 

autores gregos máis 

importantes. 

Ídem. 

LA2B4.4.1. Realiza 

comentarios de textos 

latinos e sitúaos no tempo, 

explicando a súa estrutura, 

se a extensión da pasaxe o 

permite, e as súas 

características esenciais, e 

identifica o xénero ao que 
pertencen. 

Ïdem. Expresa mediante debates 

orais ou ensayos críticos a 

súa opinión reflexiva sobre a 

natureza literaria de textos 

latinos. 

Ïdem. 

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. 

Ïdem. É capaz de rastrexar a 

literatura latina ao longo da 

historia cultura europea e 

percibir a súa presenza na 

cultura occidental. 

Respostas a preguntas. 

Participación activa na clase. 

Elaboración satisfactoria do 

caderno do alumno/a.. 

Observacións axeitadas nos 

traballos esixidos das 

lecturas. 

LA2B4.5.2. Recoñece a través 

de motivos, temas ou 

personaxes a influencia da 

tradición grecolatina en 

textos de autores/as 

contemporáneos/as, e 

Ïdem. Ïdem. Ïdem. 
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Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo superación Procedemento avaliación 

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. 

 

 Bloque 5  Textos  

LA2B5.1.1. Utiliza 

adecuadamente a análise 

morfolóxica e sintáctica de 

textos latinos para efectuar 

correctamente a súa 
tradución. 

Estes estándares son 

marcadamente prácticos. 

Empregaremos as sesións 

que sexa preciso nas 

explicacións, pero usaremos 

a maioría do tempo 

dispoñible para exercicios 

práticos. 

Comprende de forma 

integradora todos os aspectos 

dos textos gregos propostos 

e é capaz de propoñer unha 

tradución correcta. 

Realiza satisfactoriamente 

comentarios lingüísticos de 

textos, orales ou escritos 

describindo os trazos 

identificativos e 

característicos dos textos. 

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 lingua propia, en 

función do contexto e do 

estilo empregado polo 

autor, para unha correcta 
tradución do texto. 

Ídem. Ídem. 

 (O dicionario é unha mera 

ferramenta, que non se 

avaliara por separado) 

Ídem. 

LA2B5.3.1. Aplica os 

coñecementos adquiridos 

para realizar comentarios 

lingüísticos, históricos e 
literarios de textos. 

Ídem. Ídem. Realiza satisfactoriamente 

comentarios lingüísticos e 

literarios de textos, orales ou 

escritos describindo os trazos 

identificativos e 

característicos dos textos. 

Traduce con correción textos 

de dificultade progresiva. 

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. 

Ídem. Ídem. Comentario filolóxico, 

histórico, literario e cultural. 

LA2B5.5.1. Recoñece e explica 

a partir de elementos 

formais o xénero e o 
propósito do texto. 

Ídem. Ídem. Realiza satisfactoriamente 

comentarios lingüísticos e 

literarios de textos, orales ou 

escritos, describindo os 

trazos identificativos e 

característicos dos textos. 

 Bloque 6   Léxico  

LA2B6.1.1. Identifica e explica 

termos do léxico literario, 

científico e filosófico, e 

Dado o carácter práctico 

deste estándar e a súa 

submisión aos textos, 

traballarase este aspecto 

Recoñece eses termos e 

expresións nun nivel sinxelo 

e casi cotiá, sen que se 

estableza nin unha lista, nin 

Respostas a preguntas. 

Participación activa na clase. 

Elaboración satisfactoria do 

caderno do alumno/a... 
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Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo superación Procedemento avaliación 

tradúceos correctamente ao 
galego e ao castelán. 

cando xurda e non se 

establece periodización. 

un mínimo. 

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. 

Ídem. Non se establece mínimo nin 

lista de termos de ningún 

tipo. 

Ídem. 

LA2B6.2.2. Identifica a 

etimoloxía e coñece o 

significado de palabras de 

léxico común e 

especializado do galego 

e do castelán. 

Todas as sesións do curso, o 

tempo que sexa preciso. 

É capaz de dar o significado 

e o enunciado correcto 

dunha palabra latina dada; 

citar dous ou tres derivados 

en castelán ou galego dando 

o seu significado e 

descopoñendo os seus 

formantes léxicos. 

En todas as probas haberá 

exercicios ao respecto que 

deberán superar sen erros. 

LA2B6.3.1. Comprende, explica 

e emprega na lingua propia 

e no contexto axeitado 

locucións e expresións 

latinas que se mantiveron 

na linguaxe literaria, 

xurídica, filosófica, 

técnica, relixiosa, médica e 

científica. 

Dado o carácter práctico 

deste estándar e a súa 

submisión aos textos, 

traballarase este aspecto 

cando xurda e non se 

establece periodización. 

É capaz de identificar e 

comprender expresións das 

linguas clásicas na súa 

propria lingua e de utilizalas, 

se é preciso. 

Respostas a preguntas. 

Participación activa na clase. 

Elaboración satisfactoria do 

caderno do alumno/a... 

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. 

Ídem Ídem. Ídem. 

 Cadro 2 

 

A temporalización de todo esto é moi de difícil de precisar con exactitude xa que o nivel 

do alumnado é moi variado. De forma xeral no primeiro trimestre farase un repaso de 

todo o expricado en Latín I con algunhas novas incorporacións para pasar no segundo e 

terceiro trimestre a traballar cos textos e temario literario-cultural da ABAU, sobre todo 

centrándonos nos textos do Breviarium de Eutropio, ainda que tamén incluiremos outros 

textos clásicos e medievais. 

 

E) CRITERIOS SOBRE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

DO ALUMNADO 

Avaliación continua 

 

Faremos ao longo do curso exercicios escritos, polo menos dous por avaliación, nos que 

avaliaremos os coñecementos e as destrezas adquiridos polos alumnos. Na nota final terá 

un peso enormemente significativo o traballo diario de clase.  

En cada avaliación, a valoración do traballo de clase suporá o 10% da nota 
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correspondente (participación activa, deberes feitos, libreta de clase e traballos); os 

exercicios escritos (exames) suporán, polo tanto o 90% da nota en cada avaliación. A 

segunda das probas de cada avaliación será a que se terá en conta para ponderar a nota da 

avaliación. Non será necesario facer probas de recuperación. O alumno recuperará a 

avaliación suspendida superando a seguinte. A estrutura e puntuación das probas escritas 

será similar a correspondente as probas de selectivade: traducción dun texto (6), análise 

morfolóxido e sintáctico do mesmo (1), cuestións de literatura (1,5) e cuestións de cultura 

(topónimos e latinismos) (1,5).  

 

Avaliación ordinaria 

Quen obteña unha cualificación na 3ª avaliación igual ou superior a cinco (5) segundo as 

fórmulas expostas nos apartados anteriores non terá que facer unha proba global a 

maiores. A súa nota de avaliación ordinaria será a da 3ª avaliación, xa que a materia ten 

avaliación continua. 

Se fose o caso de suspender a terceira avaliación terá a posibilidade de recuperar a 

totalidade da materia cun exame último de contidos mínimos cunha valoración máxima 

de 6 puntos. (4 puntos traducción dun texto, 1 punto morfoloxía, 1 punto literatura e 

topónimos e latinismos). 

 

Avaliación extraordinaria 

As alumnas ou alumnos que obteñan finalmente cualificación negativa na 

avaliación ordinaria deberán realizar en setembro unha proba escrita con todos os 

estándares exisidos, que deberán superar cunha cualificación mínima de 5 (cinco), 

cualificación que non poderá compensarse coas das probas realizadas durante o curso, nin 

coa elaboración de traballos. A estrutura desta proba será similar á correspondente as 

probas de selectivade: traducción dun texto (6), análise morfolóxido e sintáctico do 

mesmo (1), cuestións de literatura (1,5) e cuestións de cultura (topónimos e latinismos) 

(1,5).  

 

 

F) METODOLOXÍA 

Aínda que no primeiro curso traballouse cun metodo inductivo-contextual, neste 

segundo curso pasarase progresivamente a practicar a tradución e comentario de 

textos dun xeito tradicional que é o se lle pide ao alumnado na ABAU. 
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G) MATERIAIS 

 

 O alumno disporá dun dicionario escolar, cuxo uso verase reducido ao 

imprescindible para forzar a aprendizaxe do vocabulario que vaia xurdindo. Os libros que 

as alumnas e os alumnos deben ler están dispoñibles na biblioteca do Centro. O 

Departamento fornecerá as carencias puntuais xa que nel hai abundantes libros 

específicos dada a lonxevidade do centro. 

 

H) INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO 

ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE 

                                                  

Procesos de ensino Indicadores de logro e a súa avaliación 

Probas escritas 1-4 pouca 

consolidación 

5-6 nivel mínimo 7-8 nivel medio 9-10 nivel excelente 

Probas orais 1-4 pouca 

consolidación 

5-6 nivel mínimo 7-8 nivel medio 9-10 nivel excelente 

Participación activa na 

aula 

1-4 feble execución 5-6 mínima execución 7-8 boa execución 9-10 excelente 

execución 

Caderno de traballo do 

alumno 

1-4 feble execución 5-6 mínima execución 7-8 boa execución 9-10 excelente 

execución 

Traballos individuais 

ou grupais 

1-4 feble execución 5-6 mínima execución 7-8 boa execución 9-10 excelente 

execución 

 Cadro 3 

 

Práctica docente Indicadores de logro Graduación 

Atención á diversidade Adaptación ás necesidades e características do grupo 1-2-3 

Organización Secuenciación e organización de contidos e actividades 1-2-3 

Actividades de Aula Diversidade, duración e utilidade das actividades 1-2-3 

Avaliación Variedade e adecuación dos instrumentos e probas de avaliación 1-2-3 

 Cadro 4 

 

 

I) ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 

AVALIACIÓN DE MATERIAS PENDENTES 

  

En 2º de Bacharelato hai alumnos coa materia de Latín I pendente xa que algún deles 

cambiaron de opción neste segundo curso. Terán que vir a clase cos alumnos de 2º curso 

e faráselles un seguimento por parte do profesor. Poderán presentarse a duas probas 

graduadas: unha en decembro con contidos da primeira e segunda avalaición de 1º e outra, 

cos contidos mínimos finais da materia de 1º, antes dos exames oficiais de pendentes. A 
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primeira proba é simplemente de diagnóstico. Se na segunda obtén un 5 ou máis 

considerarase aprobada a pendente. Se suspendera esta segunda proba ou non se 

presentara a ela terá outra oportunidade no examen oficial de pendentes na data que 

determine a Xefatura de estudos. 

 

J) AVALIACIÓN INICIAL: DESEÑO E MEDIDAS A ADOITAR 

 

 Nas primeiras semanas farase unha proba de avalaición inicial cos contidos 

básicos de Latín I para todo o alumnado. Dado que hai algún alumnado que non cursou 

Latín en 1º por ter cambiado de modalidade, empezarase un repaso dos contidos dese 

curso no primeiro mes, de xeito que poidan acadar o estándar da clase. 

 

K) MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

 Non foi comunicada pola Dirección do Centro, nin polo departamento de 

Orientación, ningún caso digno de ser tratado de xeito especial.  

 

L) MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN 

DA PROGRAMACIÓN 

 O xefe do Departamento deixará constancia do grao de cumplimento da 

programación didáctica na memoria final de curso e proporá os cambios que se estimen 

oportunos.  

 

M) ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 

 

- Manifestar entusiasmo pola materia e dar exemplo de dedicación e interese para 

favorecer a dedicación do alumnado ao estudo. 

- Favorecer sesións de grupo para detectar os valores e normas relacionadas coa 

dedicación ao estudo e á educación 

- Crear un clima de confianza co alumnado, e transmitirlle individualmente os valores 

básicos relacionado coa disciplina do Centro. 

- Informar e solicitar colaboración á familia en relación cos problemas observados na aula 

-Ensinar as normas de disciplina de maneira adecuada á capacidade e etapa evolutiva do 

alumnado 

- Explicar como as normas son necesarias para a boa marcha da clase 

- Propiciar a participación do alumnado na procura de solucións aos problemas 

disruptivos que presente na aula 

- Analizar a efectividade das medidas utilizadas a curto e a longo prazo 

 

 

N) TRATAMENTO DO FOMENTO DAS TIC 
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Fomentarase o uso das TIC como fonte de información nos traballos que o alumnado deba 

facer pola súa conta e tamén na clase utilizaranse medios audiovisuais e informáticos para 

completar os contidos que o profesor preparará para as clases. 
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GREGO I 1º DE BACHARELATO  
 

A) INTRODUCIÓN 
 

A materia de Grego na etapa de bacharelato ten como primeira finalidade introducir o 

alumnado no coñecemento básico da lingua grega antiga nos seus aspectos morfolóxicos, 

sintácticos e léxicos, co obxecto de lle permitir ac- ceder directamente a algúns dos textos 

orixinais máis importantes da tradición literaria helénica, a través dos cales chegou ata 

nós unha boa parte do denominado legado clásico. O estudo da lingua e a literatura grega 

serve, ade- mais, como instrumento idóneo para se iniciar nun coñecemento directo do 

pensamento e a cultura grega antiga, que constitúen a base da civilización occidental.  

Por outra banda, a través do estudo das peculiaridades morfosintácticas do grego antigo 

é posible chegar a comprender máis profundamente conceptos lingüísticos que resultan 

esenciais para avanzar no coñecemento e o uso correcto, tanto da lingua propia como 

doutras lingua estudadas polo alumnado. 

Partindo desta perspectiva, o estudo da materia organizouse en bloques que, con lixeiros 

matices, aparecen nos dous cursos. Estes bloques refírense tanto a cuestións lingüísticas 

como a temas culturais, tendo en conta que ambos os aspectos constitúen dúas facetas 

inseparables e complementarias para o estudo da civilización grega, sen as que non é 

posible apreciar na súa verdadeira dimensión a importancia do seu legado.  

O primeiro destes bloques parte da relación entre o grego antigo e outras linguas da 

familia indoeuropea, para analizar o papel que estas últimas tiveron na orixe e na 

formación de moitas das linguas que se falan na actualidade. Para a explicación deste 

feito, que tradicionalmente foi presentado como un dos principais argumentos para 

xustificar a importancia do estudo das linguas clásicas, cómpre partir do marco xeográfico 

en que se desenvolve a civilización grega, marco que resulta determinante na 

configuración do carácter dialectal da súa lingua. Ademais, estudarase a influencia dos 

acontecementos históricos na evolución e no desenvolvemento das linguas literarias e na 

posterior converxencia dos dialectos ata chegar a constituírse a koiné e o actual idioma 

grego. O alumnado que estuda grego clásico aprende grego moderno con notable 

facilidade, nomeadamente se se estudou mediante un método natural de aprendizaxe; 

é dicir, a metodoloxía das linguas modernas aplicada ao estudo das linguas clásicas, que 

cada vez máis profesorado utiliza nas súas aulas. Este método é precisamente o que 

aplicamos nos co libro de texto Griego 1º Bacharelato Oxford que recolle o método 

Athenaze. 

Ao estudo dos aspectos netamente lingüísticos dedícanse tres bloques: o primeiro, 

previsto só para o primeiro cur- so, céntrase nalgúns elementos básicos da lingua e, moi 

especialmente, no procedemento de escritura, comezan- do por percorrer os sistemas 

coñecidos para analizar despois a orixe e a evolución do alfabeto grego e a súa pro- nuncia 

e transcrición ao abecedario latino; os outros dous niveis de descrición e explicación do 

sistema son a mor- foloxía e a sintaxe, dúas realidades inseparables que conforman e 

integran xuntas o aspecto gramatical. Preténdese iniciar o alumnado no concepto de 

flexión, facendo especial fincapé na distinción entre o procedemento temático e o 

atemático, estudando a estrutura interna das palabras e os elementos formais destas que 

serven para definir a súa relación con outras dentro da oración. A sintaxe, á súa vez, 

ocúpase de estudar as estruturas oracionais gre- gas e os elementos que definen as súas 

construcións máis características, introducindo progresivamente niveis de maior 

complexidade. O fin último vai ser analizar e comprender os propios textos, aos que se 

dedica outro dos bloques de contidos previstos nos dous cursos, sempre de dificultade 

progresiva e adaptados aos contidos que o alumnado manexe en cada momento.  
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Nos dous cursos dedicouse un bloque ao estudo desta civilización, co obxecto de 

identificar non só os fitos máis importantes da súa historia senón tamén os aspectos 

propios da súa organización política e social e da súa identi- dade cultural, visibles nos 

papeis familiares, nos traballos, nos avances científicos e técnicos, nas festas e os es- 

pectáculos e, sobre todo, nas manifestacións relixiosas. Dentro destas merece especial 

atención o estudo da mitoloxía, pois a súa influencia resulta decisiva para a configuración 

do imaxinario occidental. Preténdese tamén iniciar o alumnado no coñecemento 

dalgunhas das manifestacións artísticas máis significativas do mundo antigo, entre as que 

destacan, por unha banda, as relativas ás artes plásticas e máis concretamente a escultura 

e a arquitectura, e, pola outra, ás literarias. Procurouse neste bloque establecer sempre 

unha valoración desde o punto de vista do mundo contemporáneo, unha comparación coa 

situación actual que enriqueza a nosa identidade.  

Para rematar, dedícase un bloque ao estudo do léxico, entendendo que este resulta 

imprescindible para avanzar no coñecemento de calquera lingua. Dentro deste ámbito 

préstase especial atención á etimoloxía, non só porque esta serve para pór de manifesto o 

mantemento das raíces grecolatinas nas linguas modernas senón, ademais, porque 

contribúe a que o alumnado adquira unha mellor comprensión da súa propia lingua, 

axudándolle a precisar o significado de termos coñecidos ou a descubrir outros que non 

utilizara anteriormente, e incorporándoos así, pouco a pouco, ao seu vocabulario.  

 

B) CONTRIBUCIÓN DA MATERIA Á ADQUISICIÓN DAS COMPETENCIAS 

CLAVE. CONCRECIÓN QUE RECOLLA A RELACIÓN DOS ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAXE DA MATERIA AVALIABLES. 

A comunicación lingüística (CCL) é a competencia clave que máis presenza terá na 

materia de Grego, xa que o estudo da lingua, da súa orixe e evolución, do seu 

funcionamento interno, do seu léxico e dos seus textos ha redundar sen dúbida nun maior 

coñecemento e dominio das linguas propias. Non obstante, deberase ter en conta tamén o 

tratamento das outras competencias.  

O labor de análise morfosintáctica e tradución non só constitúe por si mesmo un 

importante exercicio intelectual, senón que ao mesmo tempo estimula a memoria, a lóxica 

de pensamento e os hábitos de disciplina no estudo, mellorando o razoamento e 

impulsando a competencia clave de aprender a aprender (CAA). 

A competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
(CMCCT) poden traballarse nos temas de cultura e civilización, e nas epígrafes referidas 

á localización xeográfica e temporal.  

A competencia dixital (CD) deberá estar presente en todo momento; a procura de 

información na rede, a súa selección crítica e a súa utilización, entendidas como un 

proceso guiado polo profesorado, deberán servirnos para programar traballos 

colaborativos e producir novos materiais, e pólos ao dispor da comunidade educativa. 

As competencias sociais e cívicas (CSC) poden traballarse nomeadamente nos bloques 

referidos á civilización. A vida no mundo grego, na súa dimensión político-social ou 

relixiosa préstase sempre á valoración e á comparación co mundo actual, salientando 

semellanzas e diferenzas, e fomentando un xuízo crítico da realidade. Deste xeito, cobran 

nova forza conceptos como democracia, xustiza, igualdade, cidadanía e diversidade.  

A competencia en conciencia e expresión cultural (CCEC), ademais de no estudo da 

literatura grega, está moi presente nos contidos referidos ás artes plásticas, ás festas e os 

espectáculos, e ás manifestacións relixiosas, entre as que tamén se contan os xogos 

deportivos. Coñecer e valorar todas estas manifestacións culturais artísticas, diferencian- 

do xéneros e estilos, recoñecendo canons estéticos e estilos artísticos, lévanos a 
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consideralas como parte do patrimonio dos pobos e a apreciar dun xeito especial aquelas 

que están dentro do noso contorno, ben sexa nas páxinas dun libro ou ben nun museo ou 

nun depósito arqueolóxico.  

A competencia que traballa o sentido da iniciativa e o espírito emprendedor (CSIEE) 

estará presente sobre todo no bloques de contidos non lingüísticos, para aproveitar a 

metodoloxía do traballo en grupo de xeito responsable e proactivo.  

Por último, cómpre lembrar que nesta nosa sociedade que vive por e para o utilitarismo e 

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

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

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

utilidade práctica resultan verdadeiramente importantes cando capacitan a persoa para 

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

accesorio, entre o καλóν e o κακóν.  

 

O nivel de concreción dos obxectivos de etapa e o seu nivel de concreción cos criterios 

de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias clave reflíctense no seguinte 

cadro (os obxectivos da marxe esquerda especifícanse no apartado c). 

 

 

 

 Grego I. 1º de bacharelato  

Obxec

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 

clave 

 Bloque 1. Lingua grega  

- d 

- g 

- h 

- B1.1. Marco 

xeográfico da lingua 

grega. 

- B1.1. Coñecer e localizar en 

mapas o marco xeográfico da 

lingua grega. 

- GR1B1.1.1. Localiza nun 

mapa o marco xeográfico en 

que ten lugar o nacemento da 

lingua grega e a súa 

expansión. 

- CD 

- CSC 

- a 

- g 

- h 

- B1.2. Familias 

lingüísticas. O 

indoeuropeo. 

- B1.2. Explicar a orixe da lingua 

grega a partir do indoeuropeo e 

coñecer os principais grupos 

lingüísticos que compoñen a 

familia das linguas indoeuropeas. 

- GR1B1.2.1. Explica a orixe 

da lingua grega e a relación 

coas outras linguas da familia 

indoeuropea. 

- CAA 

- CCEC 

- GR1B1.2.2. Enumera e 

localiza nun mapa as 

principais ramas da familia 

das linguas indoeuropeas. 

- CD 

- CCL 

- a 

- g 

- h 

- B1.2. Familias 

lingüísticas. O 

indoeuropeo. 

- B1.3. Entender o concepto de 

familia lingüística e de 

indoeuropeo. 

- GR1B1.3.1. Explica o 

concepto de familia 

lingüística. 

- CCL 

- GR1B1.3.2. Define o 

concepto de indoeuropeo e 

explica o proceso de creación 

do termo. 

- CCL 
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 Grego I. 1º de bacharelato  

Obxec

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 

clave 

- a 

- g 

- h 

- B1.2. Familias 

lingüísticas. O 

indoeuropeo. 

- B1.4. Identificar o indoeuropeo 

como a lingua nai da maioría das 

linguas faladas en Europa hoxe 

en día. 

- GR1B1.4.1. Establece a 

filiación das linguas de 

Europa delimitando nun 

mapa a zona de orixe e zonas 

de expansión. 

- CD 

- CCL 

- d 

- h 

- n 

- B1.3. Historia da 

lingua grega: desde o 

micénico ata o grego 

moderno. 

- B1.5.Coñecer as etapas da 

historia da lingua grega. 

- GR1B1.5.1. Coñece as 

etapas da evolución da lingua 

grega, desde o micénico ata o 

grego moderno. 

- CCL 

- d 

- h 

- n 

- B1.3. Historia da 

lingua grega: desde o 

micénico ata o grego 

moderno. 

- B1.6. Identificar exemplos de 

escritura micénica e alfabética. 

- GR1B1.6.1. Identifica a 

escritura Lineal B como un 

silabario, e a evolución dos 

caracteres do alfabeto. 

- CCL 

- d 

- h 

- n 

- B1.3. Historia da 

lingua grega: desde o 

micénico ata o grego 

moderno. 

- B1.7. Recoñecer a evolución da 

lingua grega ata chegar ao 

momento actual. 

- GR1B1.7.1. Coñece a 

pronuncia da lingua grega 

moderna e utiliza algunhas 

palabras e expresións 

básicas. 

- CCL 

- a 

- h 

- B1.4. Variedades 

dialectais. 

- B1.8. Recoñecer a división 

dialectal da lingua grega e 

identificar a súa expansión 

xeográfica. 

- GR1B1.8.1. Sitúa nun mapa 

as diversas variedades 

dialectais da lingua grega. 

- CCL 

- CSC 

 Bloque 2. Sistema de lingua grega: elementos básicos  

- a 

- d 

- g 

- h 

- B2.1. Orixes da 

escritura. Sistemas de 

escritura. 

- B2.1. Coñecer diferentes 

sistemas de escritura e 

distinguilos do alfabeto. 

- GR1B2.1.1. Recoñece 

diferentes tipos de escritura 

segundo a súa orixe e 

tipoloxía e describindo os 

trazos que distinguen a uns 

doutros. 

- CCL 

- a 

- d 

- g 

- h 

- B2.2. Orixes e 

evolución do alfabeto 

grego. 

- B2.2. Coñecer a orixe do alfabeto 

grego, a súa influencia e a súa 

relación con outros sistemas de 

escritura usados na actualidade. 

- GR1B2.2.1. Explica a orixe 

do alfabeto grego e describe 

a evolución dos seus signos a 

partir da adaptación dos 

signos do alfabeto fenicio. 

- CCL 

- GR1B2.2.2. Explica a orixe e 

a evolución dos sistemas de 

escritura de diferentes 

linguas, partindo do alfabeto 

grego, e sinala as adaptacións 

que se producen en cada 

unha delas. 

- CCL 

- a 

- d 

- B2.3. Caracteres do 

alfabeto grego. 

- B2.3. Coñecer os caracteres do 

alfabeto grego na súa forma 

- GR1B2.3.1. Identifica e 

nomea correctamente os 

caracteres que forman o 

- CCL 
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 Grego I. 1º de bacharelato  

Obxec

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 

clave 

- e minúscula e maiúscula, escribilos 

e lelos coa pronuncia correcta. 

alfabeto grego, na súa forma 

minúscula e maiúscula, e 

escríbeos e leos 

correctamente. 

- d 

- e 

- f 

- B2.4. Clasificación 

dos fonemas: 

pronuncia. 

- B2.4. Recoñecer o cadro 

clasificatorio dos fonemas da 

lingua grega xunto coa súa 

pronuncia. 

- GR1B2.4.1. Sitúa todos os 

fonemas da lingua grega no 

cadro clasificatorio dos 

fonemas e sabe describilos 

desde o punto e o modo de 

articulación. 

- CCL 

- d 

- e 

- f 

- B2.5. Transcrición de 

termos dos caracteres 

gregos. 

- B2.5. Coñecer e aplicar as 

normas de transcrición para 

transcribir termos gregos ao 

abecedario galego e castelán. 

- GR1B2.5.1. Coñece as 

normas de transcrición e 

aplícaas con corrección na 

transcrición de termos gregos 

ao galego e ao castelán. 

- CCL 

- d 

- e 

- f 

- B2.6. Signos 

diacríticos e de 

puntuación. 

- B2.6. Coñecer os acentos, 

espíritos e demais signos 

diacríticos e de puntuación, o seu 

valor e a súa colocación. 

- GR1B2.6.1. Coñece o valor e 

colocación dos acentos, 

espíritos e demais signos 

diacríticos e de puntuación. 

- CCL 

 Bloque 3. Morfoloxía  

- d 

- e 

- f 

- i 

- B3.1. O grego, lingua 

flexiva. Tipos de 

palabras: variables e 

invariables. 

- B3.1. Coñecer o concepto de 

flexión lingüística. 

- GR1B3.1.1. Distingue unha 

lingua flexiva doutra non 

flexiva. 

- CCL 

- d 

- e 

- f 

- i 

- B3.1. O grego, lingua 

flexiva. Tipos de 

palabras: variables e 

invariables. 

- B3.2. Distinguir e clasificar as 

categorías de palabras a partir do 

seu enunciado. 

- GR1B3.2.1. Distingue 

palabras variables e 

invariables, explica as 

características que permiten 

identificalas e define 

criterios para clasificalas. 

- CCL 

- d 

- e 

- f 

- B3.2. Formantes das 

palabras. 

- B3.3. Coñecer, identificar e 

distinguir os formantes das 

palabras. 

- GR1B3.3.1. Identifica e 

distingue en palabras 

propostas os seus formantes, 

sinalando e diferenciando 

lexemas e afixos, e buscando 

exemplos doutros termos nos 

que estean presentes. 

- CCL 

- CAA 

- d 

- e 

- f 

- B3.3. Concepto de 

declinación: 

declinacións gregas. 

Enunciado e 

paradigmas. 

- B3.4. Comprender o concepto de 

declinación/flexión. 

- GR1B3.4.1. Enuncia 

correctamente diversos tipos 

de palabras en grego, 

distinguíndoos a partir do seu 

enunciado e clasificándoos 

segundo a súa categoría e 

declinación. 

- CCL 
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 Grego I. 1º de bacharelato  

Obxec

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 

clave 

- d 

- e 

- f 

- B3.4. Flexión 

nominal e 

pronominal. 

- B3.5. Coñecer as declinacións, 

encadrar as palabras dentro da 

súa declinación, declinalas 

correctamente, e analizar e 

traducir formas nominais e 

pronominais. 

- GR1B3.5.1. Declina palabras 

e sintagmas en concordancia, 

aplicando correctamente para 

cada palabra o paradigma de 

flexión correspondente. 

- CCL 

- GR1B3.5.2. Analiza desde o 

punto de vista morfolóxico 

substantivos, adxectivos, 

determinantes e sintagmas de 

concordancia, e tradúceos 

correctamente ao galego e/ou 

ao castelán. 

- CCL 

- d 

- e 

- f 

- B3.5. Sistema verbal 

grego. Verbos 

temáticos e 

atemáticos. 

- B3.6. Conxugar correctamente as 

formas verbais estudadas, 

analizalas morfoloxicamente e 

traducilas. 

- GR1B3.6.1. Declina e/ou 

conxuga correctamente 

palabras propostas segundo a 

súa categoría, e explica e 

ilustra con exemplos as 

características que 

diferencian os conceptos de 

conxugación e declinación. 

- CCL 

- GR1B3.6.2. Clasifica verbos 

segundo o seu tema, e 

describe os trazos polos que 

se recoñecen os modelos de 

flexión verbal. 

- CCL 

- GR1B3.6.3. Explica o uso 

dos temas verbais gregos e 

identifica correctamente as 

formas derivadas de cada un 

deles. 

- CCL 

- GR1B3.6.4. Conxuga os 

tempos verbais en voz activa 

e medio pasiva, aplicando 

correctamente os paradigmas 

correspondentes. 

- CCL 

- GR1B3.6.5. Analiza 

morfoloxicamente e traduce 

ao galego e/ou ao castelán 

diferentes formas verbais 

gregas, e compara o seu uso 

en ambas as linguas. 

- CCL 
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 Grego I. 1º de bacharelato  

Obxec

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 

clave 

- GR1B3.6.6. Cambia de voz 

as formas verbais 

identificando e manexando 

con seguridade os formantes 

que expresan este accidente 

verbal. 

- CCL 

- d 

- e 

- f 

- B3.6. Formas verbais 

persoais e non 

persoais. 

- B3.7. Diferenciar entre formas 

persoais e non persoais do verbo 

e recoñecer as categorías 

gramaticais presentes en cada 

unha delas. 

- GR1B3.7.1. Distingue 

formas persoais e non 

persoais dos verbos, explica 

os trazos que permiten 

identificalas e define 

criterios para as clasificar. 

- CCL 

 Bloque 4. Sintaxe  

- d 

- e 

- f 

- h 

- i 

- B4.1. Casos gregos. - B4.1. Coñecer e analizar as 

funcións das palabras na oración. 

- GR1B4.1.1. Analiza 

morfolóxica e 

sintacticamente frases e 

textos sinxelos identificando 

correctamente as categorías 

gramaticais ás que pertencen 

as diferentes palabras e 

explicando as funcións que 

realizan no contexto. 

- CCL 

- d 

- e 

- f 

- h 

- i 

- B4.1. Casos gregos. - B4.2. Coñecer e identificar os 

nomes dos casos gregos e as súas 

funcións na oración, e saber 

traducir adecuadamente os casos 

á lingua materna. 

- GR1B4.2.1. Enumera 

correctamente os nomes dos 

casos que existen na flexión 

nominal grega, explica as 

súas funcións dentro da 

oración e ilustra con 

exemplos a forma adecuada 

de traducilos. 

- CCL 

- e 

- f 

- B4.2. Concordancia. - B4.3. Coñecer o concepto de 

concordancia tanto nominal 

(caso, xénero e número) como 

verbal (número e persoa). 

- GR1B4.3.1. Coñece e aplica 

a concordancia entre nomes e 

determinantes nominais, así 

como entre verbos e suxeitos. 

- CCL 

- e 

- f 

- B4.3. Elementos da 

oración. 

- B4.4. Recoñecer os elementos da 

oración: suxeito, predicado, 

atributo, complementos, etc. 

- GR1B4.4.1. Analiza 

correctamente casos e 

funcións para poder 

recoñecer cada elemento da 

oración. 

- CCL 

- e 

- f 

- B4.4. Oración simple: 

oracións atributivas e 

predicativas. 

- B4.5. Recoñecer e clasificar os 

tipos de oración simple. 

- GR1B4.5.1. Compara e 

clasifica diferentes tipos de 

oracións simples, e identifica 

e explica en cada caso as súas 

características. 

- CCL 
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 Grego I. 1º de bacharelato  

Obxec

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 

clave 

- e 

- f 

- B4.5. Oracións 

compostas. 

- B4.6. Distinguir as oracións 

simples das compostas. 

- GR1B4.6.1. Compara e 

clasifica diferentes tipos de 

oracións compostas, 

diferénciaas con precisión 

das oracións simples e 

explica en cada caso as súas 

características. 

- CCL 

- e 

- f 

- B4.6. Construcións de 

infinitivo. 

- B4.7. Coñecer as funcións das 

formas de infinitivo nas oracións. 

- GR1B4.7.1. Identifica as 

funcións das formas de 

infinitivo dentro da oración, 

comparando exemplos do 

seu uso. 

- CCL 

- e 

- f 

- B4.6. Construcións de 

infinitivo. 

- B4.8. Identificar as construcións 

de infinitivo concertado e non 

concertado. 

- GR1B4.8.1. Recoñece, 

analiza e traduce 

correctamente as 

construcións de infinitivo 

concertado e non concertado, 

relacionándoas con 

construcións análogas 

noutras linguas que coñece. 

- CCL 

- e 

- f 

- B4.7. Construcións de 

participio. 

- B4.9. Coñecer as funcións das 

formas de participio nas oracións. 

- GR1B4.9.1. Identifica as 

funcións das formas de 

participio dentro da oración, 

comparando exemplos do 

seu uso. 

- CCL 

- e 

- f 

- B4.7. Construcións de 

participio. 

- B4.10. Identificar as construcións 

de participio concertado e non 

concertado. 

- GR1B4.10.1. Recoñece, 

analiza e traduce 

correctamente as 

construcións de participio 

concertado e non concertado, 

relacionándoas con 

construcións análogas 

noutras linguas que coñece. 

- CCL 

- d 

- e 

- f 

- g 

- i 

- B4.8. Análise e 

tradución de frases e 

textos. 

- B4.11. Coñecer, comprender e 

utilizar os elementos 

morfolóxicos da lingua grega, e 

iniciarse na interpretación e na 

tradución de textos de dificultade 

progresiva. 

- GR1B4.11.1. Identifica e 

relaciona elementos 

morfolóxicos da lingua grega 

para realizar a análise e a 

tradución de textos sinxelos. 

- CCL 

- d 

- e 

- f 

- g 

- i 

- B4.8. Análise e 

tradución de frases e 

textos. 

- B4.12. Identificar e relacionar 

elementos sintácticos da lingua 

grega que permitan a análise e a 

tradución de textos sinxelos. 

- GR1B4.12.1. Identifica na 

análise de frases e textos de 

dificultade graduada 

elementos sintácticos 

propios da lingua grega, 

relacionándoos para 

traducilos cos seus 

- CCL 
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 Grego I. 1º de bacharelato  

Obxec

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 

clave 

equivalentes en galego e/ou 

en castelán. 

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

- g 

- h 

- B5.1. Períodos da 

historia de Grecia. 

- B5.1. Coñecer os feitos históricos 

dos períodos da historia de 

Grecia, encadralos no seu 

período correspondente e realizar 

eixes cronolóxicos. 

- GR1B5.1.1. Describe o 

marco histórico no que xorde 

e se desenvolve a civilización 

grega, sinalando distintos 

períodos dentro del e 

identificando en cada un as 

conexións máis importantes 

con outras civilizacións. 

- CD 

- CSC 

- CCEC 

- GR1B5.1.2. Pode elaborar 

eixes cronolóxicos nos que se 

representan fitos históricos 

relevantes, consultando ou 

non fontes de información. 

- CD 

- CMCCT 

- GR1B5.1.3. Distingue as 

etapas da historia de Grecia, 

explicando os seus trazos 

esenciais e as circunstancias 

que interveñen no paso de 

unhas a outras. 

- CCEC 

- GR1B5.1.4. Sabe enmarcar 

determinados feitos 

históricos na civilización e 

no período histórico 

correspondente, póndoos en 

contexto e relacionándoos 

con outras circunstancias 

contemporáneas. 

- CCEC 

- a 

- b 

- h 

- m 

- B5.2. Organización 

política e social de 

Grecia. 

- B5.2. Coñecer e comparar as 

principais formas de 

organización política e social da 

antiga Grecia. 

- GR1B5.2.1. Describe os 

principais sistemas políticos 

da antiga Grecia e compáraos 

entre eles, establecendo 

semellanzas e diferenzas, e 

cos actuais. 

- CSC 

- GR1B5.2.2. Describe a 

organización da sociedade 

grega, explica as 

características das clases 

sociais e os papeis asignados 

a cada unha, relaciona estes 

aspectos cos valores cívicos 

da época e compáraos cos 

actuais. 

- CSC 
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 Grego I. 1º de bacharelato  

Obxec

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 

clave 

- c 

- h 

- B5.3. A familia. - B5.3. Coñecer a composición da 

familia e os papeis asignados aos 

seus membros. 

- GR1B5.3.1. Identifica e 

explica os papeis que 

desempeña dentro da familia 

cada un dos seus membros, 

analizando a través deles 

estereotipos culturais da 

época e comparándoos cos 

actuais. 

- CSC 

- c 

- h 

- l 

- B5.4. Traballo e lecer: 

oficios, ciencia e 

técnica. Festas e 

espectáculos. 

- B5.4. Identificar as principais 

formas de traballo e de lecer da 

antigüidade. 

- GR1B5.4.1. Identifica e 

describe formas de traballo e 

relaciónaas cos 

coñecementos científicos e 

técnicos da época, 

explicando a súa influencia 

no progreso da cultura 

occidental. 

- CMCCT 

- CSC 

- CSIEE 

- GR1B5.4.2. Describe as 

principais formas de lecer da 

sociedade grega e analiza a 

súa finalidade, os grupos aos 

que van dirixidas e a súa 

función no desenvolvemento 

da identidade social. 

- CSC 

- c 

- h 

- ñ 

- B5.5. Mitoloxía e 

relixión. 

- B5.5. Coñecer os principais 

deuses da mitoloxía. 

- GR1B5.5.1. Pode nomear 

coa súa denominación grega 

e latina os principais deuses e 

heroes da mitoloxía 

grecolatina, e sinalar os 

trazos que os caracterizan, os 

seus atributos e o seu ámbito 

de influencia. 

- CCL 

- CCEC 

- c 

- h 

- ñ 

- B5.5. Mitoloxía e 

relixión. 

- B5.6. Coñecer os deuses, os 

mitos e os heroes gregos, e 

establecer semellanzas e 

diferenzas entre os mitos e os 

heroes antigos e os actuais. 

- GR1B5.6.1. Identifica dentro 

do imaxinario mítico deuses, 

semideuses e heroes, e 

explica os principais 

aspectos que os diferencian. 

- CCEC 
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 Grego I. 1º de bacharelato  

Obxec

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 

clave 

- GR1B5.6.2. Recoñece e 

ilustra con exemplos o 

mantemento do mítico e da 

figura do heroe na nosa 

cultura, analizando a 

influencia da tradición 

clásica neste fenómeno e 

sinalando as semellanzas e as 

principais diferenzas entre 

ambos os tratamentos, 

asociándoas a outras 

características culturais 

propias de cada época. 

- CCEC 

- GR1B5.6.3. Recoñece 

referencias mitolóxicas 

directas ou indirectas en 

diferentes manifestacións 

artísticas, e describe, a través 

do uso que se fai destas, os 

aspectos básicos que en cada 

caso se asocian á tradición 

grecolatina. 

- CCEC 

- c 

- h 

- ñ 

- B5.5. Mitoloxía e 

relixión. 

- B5.7. Coñecer e comparar as 

características da relixiosidade e 

relixión grega coas actuais. 

- GR1B5.7.1. Enumera e 

explica as principais 

características da relixión 

grega, póndoas en relación 

con outros aspectos básicos 

da cultura helénica e 

establecendo comparacións 

con manifestacións relixiosas 

propias doutras culturas. 

- CCEC 

- c 

- h 

- ñ 

- B5.5. Mitoloxía e 

relixión. 

- B5.8. Relacionar e establecer 

semellanzas e diferenzas entre as 

manifestacións deportivas da 

Grecia clásica e as actuais. 

- GR1B5.8.1. Describe e 

analiza os aspectos relixiosos 

e culturais que sustentan os 

certames deportivos da 

antiga Grecia e a presenza ou 

ausencia destes nos seus 

correlatos actuais. 

- CCEC 

 Bloque 6. Textos  

- e 

- f 

- g 

- i 

- B6.1. Iniciación ás 

técnicas de tradución. 

- B6.1. Coñecer e aplicar os 

coñecementos fonolóxicos, 

morfolóxicos, sintácticos e 

léxicos da lingua grega para a 

interpretación e a tradución 

coherente de frases ou textos de 

dificultade progresiva. 

- GR1B6.1.1. Utiliza 

adecuadamente a análise 

morfolóxica e sintáctica de 

textos de dificultade 

graduada para efectuar 

correctamente a súa 

tradución. 

- CCL 
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 Grego I. 1º de bacharelato  

Obxec

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 

clave 

- e 

- f 

- g 

- i 

- B6.1. Iniciación ás 

técnicas de tradución. 

- B6.2. Utilizar con corrección 

manuais e dicionarios, e 

recoñecer e analizar toda a 

información que proporcionan. 

- GR1B6.2.1. Utiliza 

correctamente o dicionario 

para localizar o significado 

de palabras que entrañen 

dificultade, identificando 

entre varias acepcións o 

sentido máis axeitado para a 

tradución do texto. 

- CCL 

- GR1B6.2.2. Utiliza 

mecanismos de inferencia 

para comprender textos de 

forma global. 

- CAA 

- CCL 

- e 

- f 

- g 

- i 

- B6.2. Iniciación ás 

técnicas de 

retroversión e 

comentario de textos. 

- B6.3. Coñecer e aplicar os 

coñecementos adquiridos para a 

retroversión de frases ou textos 

de dificultade progresiva. 

- GR1B6.3.1. Traduce do 

grego ao galego e/ou ao 

castelán frases e textos 

sinxelos. 

- CCL 

- e 

- f 

- g 

- i 

- B6.2. Iniciación ás 

técnicas de 

retroversión e 

comentario de textos. 

- B6.4. Comentar desde o punto de 

vista lingüístico e literario os 

textos propostos. 

- GR1B6.4.1. Utiliza os 

coñecementos adquiridos 

para facer comentarios dos 

textos. 

- CAA 

- CCL 

- e 

- f 

- B6.3. Análise 

morfolóxica e 

sintáctica. 

Comparación de 

estruturas gregas coas 

da lingua propia. 

- B6.5. Comparar as estruturas 

gregas coas da lingua propia, e 

establecer semellanzas e 

diferenzas. 

- GR1B6.5.1. Compara 

estruturas gregas coas da 

lingua propia, e establece 

semellanzas e diferenzas. 

- CCL 

- d 

- e 

- g 

- B6.4. Lectura 

comprensiva de 

textos traducidos. 

- B6.6. Realizar, a través dunha 

lectura comprensiva, análise e 

comentario do contido e da 

estrutura de textos gregos 

orixinais, adaptados ou 

traducidos. 

- GR1B6.6.1. Elabora mapas 

conceptuais e estruturais dos 

textos propostos, localizando 

o tema principal e 

distinguindo as súas partes. 

- CCL 

- CCEC 

- d 

- e 

- g 

- B6.5. Lectura 

comparada e 

comentario de textos 

en lingua grega e na 

lingua propia. 

- B6.7. Realizar pequenos 

coloquios en grego con frases 

sinxelas e de dificultade 

progresiva. 

- GR1B6.7.1. Mantén un 

sinxelo diálogo en grego 

sobre a base dun tema 

previamente acordado. 

- CCL 

- d 

- g 

- B6.6. Produción de 

textos propios breves 

en lingua grega. 

- B6.8. Redactar pequenos textos 

en lingua grega de produción 

propia. 

- GR1B6.8.1. Redacta frases 

sinxelas ou pequenos textos 

en grego sobre un tema 

proposto. 

- CCL 

 Bloque 7. Léxico  
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 Grego I. 1º de bacharelato  

Obxec

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 

clave 

- e 

- f 

- B7.1. Vocabulario 

básico grego: léxico 

de uso frecuente e 

principais prefixos e 

sufixos. 

- B7.1. Coñecer, identificar e 

traducir o léxico grego: as 

palabras de maior frecuencia e os 

principais prefixos e sufixos. 

- GR1B7.1.1. Deduce o 

significado de palabras 

gregas non estudadas a partir 

de palabras da súa propia 

lingua ou do contexto. 

- CCL 

- GR1B7.1.2. Identifica e 

explica as palabras de maior 

frecuencia e os principais 

prefixos e sufixos, e 

tradúceos á propia lingua. 

- CCL 

- GR1B7.1.3. Identifica e 

distingue en palabras 

propostas os seus formantes, 

sinala e diferencia lexemas e 

afixos, e procura exemplos 

doutros termos nos que 

estean presentes.  

- CCL 

- e 

- f 

- B7.2. 

Descomposición de 

palabras nos seus 

formantes. 

- B7.2. Descompor unha palabra 

nos seus formantes, e coñecer o 

seu significado en grego para 

aumentar o caudal léxico e o 

coñecemento da lingua propia. 

- GR1B7.2.1. Descompón os 

formantes das palabras e 

recoñece o significado dos 

elementos de orixe grega. 

- CCL 

- e 

- f 

- B7.3. Helenismos 

máis frecuentes do 

vocabulario común e 

do léxico 

especializado, e o seu 

mantemento: termos 

patrimoniais, 

cultismos e 

neoloxismos. 

- B7.3. Recoñecer os helenismos 

máis frecuentes do vocabulario 

común e remontalos aos étimos 

gregos orixinais. 

- GR1B7.3.1. Identifica os 

helenismos máis frecuentes 

do vocabulario común e 

explica o seu significado 

remitíndose aos étimos 

gregos orixinais. 

- CCL 

- e 

- f 

- B7.4. Identificación 

de lexemas, sufixos e 

prefixos helénicos 

usados na lingua 

propia. 

- B7.4. Identificar e coñecer os 

elementos léxicos e os 

procedementos de formación do 

léxico grego (derivación e 

composición) para entender 

mellor os procedementos de 

formación de palabras nas 

linguas actuais. 

- GR1B7.3.2. Identifica a 

etimoloxía e coñece o 

significado das palabras de 

léxico común da lingua 

propia. 

- CCL 

- e 

- f 

- B7.5. Familias 

etimolóxicas e 

semánticas. 

- B7.5. Relacionar palabras da 

mesma familia etimolóxica ou 

semántica. 

- GR1B7.5.1. Relaciona 

distintas palabras da mesma 

familia etimolóxica ou 

semántica. 

- CCL 
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C) OBXECTIVOS 

 

 O 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 marca os seguintes obxectivos aplicables a esta materia como consta no cadro do 

apartado anterior: 

 

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. 
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m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, 

iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

 

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

fontes de formación e enriquecemento cultural. 

 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e 

social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 

 

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

 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e 

contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

 

D) CONCRECIÓN DE TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE 

SUPERACIÓN, PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 
 

Temporalización 
 

Os sete bloques propostos polo DCB correspóndense con catro temas clave: a lingua 

grega, os textos gregos, o léxico grego e a sua evolución e Historia, cultura, arte e 

civilización grega. Seguindo o libro Griego 1º Bacharelato Oxford (método Athenaze) 

farase a seguinte temporalización na que aparecen mixturados os bloques dacordo cos 

catro temas clave mencionados. Os contidos desta programación organízanse en unidades 

didácticas que seguen unha secuenciación progresiva, da 1 á 16. De seguido enuméranse 

as unidades didácticas, os contidos de cada unha diferenciados segundo os bloques 

temáticos de contidos e establécese unha temporalización por avaliacións que é 

puramente estimativa.  

Os criterios e estándares do bloque 1 daranse ao comenzo do primeiro trimestre. Os 

criterios e estándares do bloque 2 daranse ao comenzo do primeiro trimestre. 

Os criterios e estándares dos bloques 3 e 4 daranse de modo progresivo ao longo de todo 

o curso. 

Os criterios e estándares do bloque 5 daranse graduados ao longo do curso. 

Os criterios e estándares dos bloques 6 (textos) e 7 (léxico) daranse de forma graduada ao 

longo do curso. 

 

 

1. 1ª AVALIACIÓN. 
 

1. Unidade didáctica 1: 
 

1. A lingua grega: 
1. O alfabeto grego. Nocións básicas de fonética, fonoloxía e transcrición. 

2. Concepto de indoeuropeo e de lingua flexiva. 

3. Orixe do alfabeto grego. 

4. Os dialectos antigos. 

5. Valor das letras gregas e dos signos de puntuación. 

6. A transcrición do grego ó galego e ó castelán. 

2. Os textos gregos 
1. Introducción e procedemento para a lectura e escritura correcta de textos gregos. 
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3. Léxico e a súa evolución: 
1. A transcrición coma instrumento de análise etimolóxica. 

2. Familiarizarse con algúns nomes propios (principais deuses). 

 

2. Unidade didáctica 2: 
 

1. A lingua grega: 
1. Terceira persoa do singular do presente de indicativo activo. 

2. Concepto de xénero, número, caso e concordancia. 

3. Nominativo e acusativo singular da flexión temática. 

2. Os textos gregos: 
1. Introducción y procedemento para a tradución de textos. 

2. Técnicas de tradución. 

3. Léxico e a súa evolución: 
1. Concepto de etimoloxía. 

2. Procedementos utilizados en etimoloxías: derivados e compostos a partir de palabras 

gregas. 

 

3. Unidade didáctica 3: 
 

1. A lingua grega: 
1. Singular do presente de indicativo e imperativo. 

2. Segunda declinación en singular. 

3. Uso de tódolos casos da segunda declinación en singular. 

2. Os textos gregos 
1. Tradución de textos. 

2. Aplicación da gramática ós textos. 

3. Interpretación e relación dos textos traducidos con situacións sociais ou xeográficas da 

antigüidade. 

3. Léxico e a súa evolución: 
1. Derivados e compostos a partir de varias palabras gregas. 

2. Uso dos prefixos preposicionais coma preverbios. 

 

4. Unidade didáctica 4: 
 

1. A lingua grega: 
1. Segunda declinación, masculinos e neutros. 

2. Os verbos en plural e en infinitivo. 

2. Os textos gregos 
1. Tradución dos textos da unidade. 

2. Interpretación e resumo de textos traducidos sobre a democracia. 

3. Léxico e a súa evolución: 
1. Búsqueda de palabras con lito, mega, mono. 

2. Análise da formación de verbos compostos en grego. 

3. Utilización do dicionario para resolver problemas de etimoloxía. 

 

5. Unidade didáctica 5: 
 

1. A lingua grega: 
1. Tódalas formas do presente de indicativo. 
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2. Sustantivos femininos da primeira e segunda declinacións. 

3. Sustantivos masculinos da primeira declinación. 

4. Visión global das formas dos adxectivos da primeira e 

segunda declinacións. 

5. Formas dos adxectivos μeγας e πολus . 

6. A formación de adverbios. 

7. As formas do artigo e o seu uso coma indicador do caso. 

2. Os textos gregos. 
1. Tradución e interpretación dos textos da unidade. 

3. Léxico e a súa evolución: 
1. Utilización de dicionarios para resolve-las etimoloxías da unidade. 

2. Proceso de formación dos verbos denominativos gregos. 

 

Contidos de Historia, cultura, arte e civilización grega para a 1ª avaliación: 

O mundo xeográfico grego 

A escravitude. A terra de Ática 

A vida pública: demo e polis 

A muller e o amor en Atenas e Esparta 

 

Lectura obligatoria  1ª avaliación:  

F. Lillo Redonet, Teucro, el arquero de Troya, Noia, Toxosoutos, 2004. 

 

2. 2ª AVALIACIÓN 
 

1. Unidade didáctica 6: 
 

1. A lingua grega: 
1. Verbos contractos en -α-. 

2. Concordancia de suxeito neutro e verbo. 

3. Introducción á voz media. 

4. O uso do artigo ó principio de frase. 

5. Os pronomes persoais. 

6. Os adxectivos posesivos e o xenitivo posesivo. 

7. A posición atributiva e predicativa do adxectivo. 

8. Sustantivos femininos da segunda declinación. 

2. Os textos gregos. 
1. Tradución de textos. 

3. Léxico e a súa evolución: 
1. Raíces compostas y derivadas de geo. 

2. Familiaridade co termo auto. 

 

2. Unidade didáctica 7: 
 

1. A lingua grega: 
1. A voz media. 

2. Os usos do caso dativo vistos nos textos gregos, incluídos os que rexen certos verbos. 

3. O uso das preposicións cos casos acusativo, xenitivo e dativo. 

2. Os textos gregos. 
1. Tradución de textos relativos ó mito de Teseo, o Minotauro e Ariadna. 

2. Resume e comentario de textos sobre mitoloxía grega. 



 158 

3. Léxico e a súa evolución: 
1. Búsqueda de significados de compostos coa palabra fobia. 

2. Descrición de relacións entre palabras da mesma familia léxica. 

 

3. Unidade didáctica 8: 
 

1. A lingua grega: 
1. Visión completa do concepto de declinación. 

2. Dous sustantivos máis da terceira declinación. 

3. Introdución ó pronome αύτός e ós pronomes reflexivos. 

4. Adxectivos posesivos de primeira e segunda persoa; sustitucións do adxectivo de 

terceira persoa. 

2. Os textos gregos. 
1. Tradución de textos. 

2. Interpretación de textos traducidos mediante resumos, debates ou comentarios. 

3. Léxico e a súa evolución: 
1. Palabras cos compoñentes mito e teo . 

2. Derivación e composición con onoma , ergo . 

 

4. Unidade didáctica 9: 
 

1. A lingua grega: 
1. Participio de presente medio. 

2. Voz media dos verbos contractos en -α-. 

3. Outros sustantivos da terceira declinación e o adxectivo πας.  

4. Os números cardinais e ordinais dende «un» ata «dez», e declinación dos ordinais 

dende «primeiro» ata «décimo». 

2. Os textos gregos 
1. Tradución de textos. 

2. Resumo e comentario de textos traducidos sobre a cidade en Grecia. 

3. Léxico e a súa evolución: 
1. Derivados e compostos con polis . 

2. Deducción do significado de series de adverbios de lugar. 

 

5. Unidade didáctica 10: 
 

1. A lingua grega: 
1. Os principais usos do caso xenitivo. 

2. Algúns usos do artigo. 

3. Participios de presente da voz activa. 

2. Os textos gregos. 
1. Tradución de textos. 

2. Interpretación de textos traducidos co seguinte tema: 

1. O Partenón e as obras públicas en Atenas en tempo de Pericles. 

2. A Acrópolis. 

3. Léxico e a súa evolución: 
1. Compostos e derivados con el componente demo. 

2. Derivados gregos masculinos do tipo poeta; derivados en -ico. 

 

Contidos de Historia, cultura, arte e civilización grega para a 2ª avaliación: 
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Deuses e homes: mitoloxía grega 

Homero e a Odisea 

A cidade de Atenas 

 

Lectura obrigatoria 2ª avaliación: 

- R. Sutcliff, Las aventuras de Ulises. Vicens Vives. 

 

3. 3ª AVALIACIÓN. 
 

1. Unidade didáctica 11: 
 

1. A lingua grega: 
1. Formas doutros sustantivos da terceira declinación. 

2. Exemplos de verbos impersoais. 

3. Repaso de palabras usadas para introducir interrogacións. 

4. Revisión das formas verbais de λύω, φιλέω, τιμαω aparecidos ata o de agora. 

2. Os textos gregos. 
1. Tradución de textos. 

2. Comentario de textos traducidos sobre a festa en xeral. 

3. Léxico e a súa evolución: 
1. Búsqueda de palabras a partir de macro, piro, oftalmo, xeno, agon. 

 

2. Unidade didáctica 12: 
 

1. A lingua grega: 
1. Os tempos de pasado. 

2. O aoristo temático. 

2. Os textos gregos. 
1. Tradución de textos gregos. 

2. Interpreta-los textos gregos orixinais e traducidos de acordo co tema da medicina grega. 

3. Léxico e a súa evolución: 
1. Compostos co termo logo. 

2. Derivados a partir do sufixo grego –της. 

 

3. Unidade didáctica 13: 
 

1. A lingua grega: 
1. Aoristo sigmático dos verbos regulares en vocal, consoante e contractos. 

2. Aoristo sigmático dos verbos en consoante líquida. 

3. Imperfecto de ειμί , «ser». 

4. Aoristos sigmáticos irregulares de verbos moi frecuentes. 

5. Aumento dos verbos compostos. 

2. Os textos gregos. 
1. Tradución de textos gregos. 

2. Resumo e comentario de textos traducidos sobre a colonización, comercio e viaxes. 

3. Léxico e a súa evolución: 
1. Deducción y derivación de compostos con orto -. 

2. Compostos con matemat -, poli -. 

 

4. Unidade didáctica 14: 
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1. A lingua grega: 
1. O imperfecto. 

2. O pronome relativo e as oracións de relativo. 

3. Sustantivos e adxectivos da terceira declinación de temas en consoante εσ . 

2. Os textos gregos. 
1. Tradución de textos gregos. 

2. Resumo e comentario de textos traducidos sobre diferentes costumes doutras culturas. 

3. Léxico e a súa evolución: 
1. Compostos con cosmo, aero, nauta, astro. 

2. Formación de diferentes familias de palabras a partir de palabras dadas. 

 

5. Unidade didáctica 15: 
 

1. A lingua grega: 
1. Adxectivos comparativos. Adverbios comparativos. Construcións con adxectivos e 

adverbios comparativos. 

2. Adxectivos demostrativos όδε, οΰτος, έκεινος. 

3. Series de adverbios interrogativos. Series de adverbios indefinidos. Correspondencia 

entre eles. 

2. Os textos gregos. 
1. Lectura e interpretación de textos traducidos. 

2. Lectura, tradución e interpretación de textos gregos. 

3. Léxico e a súa evolución: 
1. Orixe grega dalgúns nomes propios, como Teodoro, Xurxo, 

Felipe, Sofía, Dorotea e Ofelia. 

2. O vocabulario da guerra: polémico, estratéxico. 

 

6. Unidade didáctica 16: 
 

1. A lingua grega: 
1. Formas de tres aoristos atemáticos irregulares (έβην, έγνων e έστην). 

2. Os verbos contractos en - ο-. 

2. Os textos gregos. 
1. Continuación da historia das guerras médicas coa narración da batalla de Salamina. 

2. Abandono polos atenienses da súa cidade e toma de Atenas polos persas. 

3. Léxico e a súa evolución: 
1. Compostos co termo grego μόνος. 

2. Exercicios con sustantivos e verbos gregos que teñan a mesma raíz. 

 

Contidos de Historia, cultura, arte e civilización grega para a 3ª avaliación: 

Festas, Adiviñación e oráculos 

Medicina grega  

Os xogos olímpicos 

O teatro na Grecia Clásica 

 

Na terceira avaliación proporanse varias lecturas obligatorias ao alumnado para que 

escolla ao seu gusto. 
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Procedementos e instrumentos de avaliación contínua 

Como é obvio, para a consecución de todos os estándares, é condición fundamental e 

indispensable tanto a actitude activa e comprometida na aula como a realización de cantos 

exercicios se propoñan para o traballo fora dela.  

Faranse probas escritas en cada trimestre para seguimento do aprendizaxe. A estrutura 

xeral da proba final de cada avaliación constará dun texto para traducir (3 puntos), 

cuestións de morfoloxía e léxico (4 puntos) e cuestións de cultura (2 puntos) cun total de 

9 puntos máximos. 

Na nota de cada avaliación o resultado do exame final ponderará un 90% , o traballo e a 

actitude na aula un 0,5%, e a lectura obrigatoria 0,5%.  

Non haberá probas de recuperación. O alumno recuperará a avaliación suspendida 

superando a seguinte.  

 

Avaliación ordinaria 

O alumnado que supere a terceira avaliación non terá que facer unha proba adicional de 

avaliación final. Neste caso, dado o carácter de lingua e de avaliación continua non se 

fará a media das avaliacións, senon que a nota final da avaliación ordinaria valorará a 

progresión no aprendizaxe do alumnado, é dicir, terá sobre todo en conta a nota da terceira 

avaliación. 

Se fose o caso de suspender a terceira avaliación o alumnado terá a posibilidade de 

recuperar a totalidade da materia cun exame último de contidos mínimos cunha 

valoración máxima de 6 puntos. (3 puntos texto para traducir, 2 puntos morfoloxía, 1 

punto cultura). 

 

Avaliación extraordinaria 

Nesta avalición non se terán en conta traballos aparte da proba. O exame consistirá nunha 

proba escrita sobre 10 puntos nos que se incluirán todos os estándares da materia. A 

estrutura desta proba constará dun texto para traducir (4 puntos), cuestións de morfoloxía 

e léxico (4) e cuestións de cultura (2).  

 

Grao mínimo de superación 

O alumnado terá que dar conta dos seguintes contidos mínimos 

O alumnado deberá dominar, polo menos, os seguintes contidos: 

Marco xeográfico, histórico e cultural da Grecia antiga. 

O alfabeto.  

As tres declinacións. 

O adxectivo. Comparativos e superlativos. 

Os pronomes gregos máis comúns. 

As principais preposicións. 

O verbo παιδεύω en presente, imperfecto, e aoristo voces activa e mediopasiva. O verbo 

εἰμὶ en presente e imperfecto voz activa. 

A vida cotiá na Atenas Clásica. Principais deuses olímpicos e heroes gregos. 

 

Criterios mínimos de avaliación 

Localizar nun mapa mudo os principais lugares da Grecia antiga. 
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Situar historicamente aos personaxes, sucesos e obras máis destacadas da cultura grega. 

Ler con soltura un texto grego de complexidade básica. 

Transcribir palabras gregas ao castelán ou galego. 

Declinar os substantivos, adxectivos e pronomes máis comúns. 

Distinguir as principais formas regulares do verbo grego. 

Traducir textos sinxelos con axuda de certo vocabulario. 

Analizar os helenismos dunha relación léxica determinada. 

Identificar os principais deuses e heroes así como os seus poderes, atributos e mitos. 

Realizar aqueles traballos puntuais encomendados. 

Asistir a clase e realizar con regularidade os exercicios propostos. 

 

E) CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

 

Tal como recomenda o DCB o manual seguido Griego 1º Bacharelato Oxford (método 

Athenaze) segue un método natural, no que as regras morfosintácticas se deducen da 

práctica da lectura e da tradución. O sistema que utilizamos baséase fundamentalmente 

na concepción da  teoría e a práctica como un todo indivisible e complementario. Será un 

método de traballo activo e dinámico deseñado preferentemente para a súa utilización 

práctica na aula. Para acadar un rendemento maior é imprescindible unha participación 

moi activa do alumnado e unha supervisión detallada por parte do profesor. Para o 

desenrolo dos contidos pártese dos textos gregos como elemento fundamental para a 

comprensión dos correspondentes conceptos lingüísticos: a morfosintaxe nominal e 

pronominal; e a morfoloxía verbal, cunha visión xeral de todos os modos e tempos, 

insistindo nos máis frecuentes en grego (presente, imperfecto e aoristo) e nos modos máis 

usuais (indicativo, participio, infinitivo). Dentro da estructura oracional, ofrecese ao 

longo da etapa unha visión xeral ampla das oracións simples e compostas. Os textos 

trabállanse de forma progresiva, incluindo ao principio as oracións simples e coordinadas 

e máis adiante as subordinadas.  

Os dous textos gregos principais de cada unidade (Alfa y Beta) están concebidos para ser 

lidos en voz alta, traducidos e discutidos na clase como una aventura conxunta de 

profesorado e alumnado. Algunhas preguntas sinxelas de comprensión en castelán ou 

galego axudarán a determinar o esquema do texto, que logo pódese estudiar frase por 

frase, a medida que o profesor modela cada frase e os alumnos a repiten despois. En cada 

lectura oral porase moita atención no tono de voz de modo que as palabaras se agrupen 

adecuadamente e se digan de tal xeito que se exprese do forma correcta o significado do 

texto. A realización escrita e oral de actividades para cada unidade contribuirá a fixar os 

contidos lingüísticos. 

Traballarase tamén coas etimoloxías gregas e a súa productividade en galego e castelán. 

 

F) MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Empregaranse ademáis do libro de texto de referencia outros textos, documentos, artigos 

de periódicos e revistas relacionados cos contidos, así como materiais gráficos (mapas, 

atlas, fotografías) e audiovisuais (documentais, presentacións powerpoint). 

O profesor elaborará material didáctico específico complementario pensado para usar na 

aula ou na casa. Tamén fará uso de obxectos como reproduccións de diversos elementos 

da cultura latina para o seu análise por parte do alumnado. 
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G) CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

DO ALUMNADO 

Vésaxe o apartado Procedementos e instrumentos de avaliación 

 

H) INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A 

PRÁCTICA DOCENTE 

                                            

Procesos de ensino Indicadores  de logro e a súa avaliación 

Probas escritas 1-4 pouca 

consolidación 

5-6 nivel mínimo 7-8 nivel medio 9-10 nivel 

excelente 

Participación activa 

na aula 

1-4 feble execución 5-6 mínima 

execución 

7-8 boa execución 9-10 excelente 

execución 

Caderno de traballo 

do alumno 

1-4 feble execución 5-6 mínima 

execución 

7-8 boa execución 9-10 excelente 

execución 

Traballos 

individuais ou por 

grupos 

1-4 feble execución 5-6 mínima 

execución 

7-8 boa execución 9-10 excelente 

execución 

 

 

Práctica docente Indicadores de logro Graduación 

Atención á 

diversidade 

Adaptación ás necesidades propias do grupo 1-2-3 

Organización Secuenciación e organización de contidos e actividades 1-2-3 

Actividades de 

Aula 

Diversidade, duración e utilidade das actividades 1-2-3 

Avaliación Adecuación dos instrumentos e probas de avaliación 1-2-3 

 

 

I) ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, 

RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 

 

Non existen alumnos coa materia de Grego pendente en 1º de Bacharelato. 

 

J) DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU 

COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS 

SEUS RESULTADOS 

 

O Grego é unha materia nova para todos os alumnos e polo tanton non haberá unha 

avalición inicial. Non obstante o alumnado que fixo Latín en 4º de ESO ten vantaxe sobre 

o que non o fixo. Polo tanto o profesor terá moi en conta que alumnado non cursou Latín 

en 4º de ESO para estar moi pendente da sua evolución no primeiro trimestre. Se fose o 

caso adoptaríanse medidas de reforzo para este alumnado. 

 

K) MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
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No primeiro curso de grego algúns alumnos chegan con certos  problemas  de 

comprensión debido as diferentes formas de enfoque dos estudos na educación secundaria 

obligatoria nos seus paises de orixe.  A análise sintáctica resúltalles desconocida pero 

debido a que neste curso o libro de texto comenza sempre por oracions moi sinxelas ( 

nominais con suxeitos e atributos) e vai aumentando as dificultades, poden aprender o 

exercicio de análise dende a orixe de maneira e deste xeito o grego vailles servir para 

comprender millor a súa lingua e tódalas linguas que teñan que estudiar. Non temos 

horario para clases de reforzo pero incitámolos a preguntar na clase e a visitar o 

Departamento onde poden aclarar calqueira dúbida. 

Se o problema é de de algunha discapacidade física, tamén hai solucions para os distintos 

casos: probas orais para os alumnos con discapacidade motriz, adaptación de textos para 

alumnos cegos... 

 

L) CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 

Comprensión lectora  e expresión oral e escrita 

Co método Athenaze trabállase dende o primeiro día tanto a compresión lectora como a 

expresión oral e escrita co fin de posibilitar un dominio cada vez mellor da lectura e 

escritura.  

Comunicación audiovisual e Tecnoloxías da información e da comunicación 

Potenciarase o uso das TIC para a elaboración de traballos ou búsquedas de información 

sobre temas romanos. 

Educación cívica e constitucional 

O contraste das civilizacións grega e actual tanto en cuestións políticas como sociais 

sera obxecto de reflexión na aula. 

Prevención e resolución pacífica de conflitos 

O uso de textos gregos orixinais ou en traducción relativos a guerra e a paz completará a 

formación do alumnado neste sentido. 

Prevención da violencia de xénero, da violencia contra as persoas con discapacidade, 

da violencia terrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia. 

O contraste das civilizacións grega e actual tanto en cuestións políticas como sociais 

sera obxecto de reflexión na aula sobre todo en relación cos distintos tratamentos da 

muller e dos esclavos e extranxeiros na antiga Grecia. 

Vida saudable 

A civilización grega foi a iniciadora do deporte tal como o coñecemos hoxe. Tamén 

acadou avances na medicina. Estes dous temas contribuirán á consecución dunha vida 

saudable. 
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M) MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS 

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS 

ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA 

 

O Xefe de Departamento estará pendente do cumplimento progresivo da programación, 

sen descartar que en determinados momentos se a situación o require poidan ofrecerse 

alternativas e variacións ao programado. Ao final do curso explicitará na Memoria do 

Departamento o grado de consecución conseguido e os problemas que xurdiron na 

apliación concreta do programado. 

 

N) CONTRIBUCIÓN AO PLAN LECTOR 

 

Nos aspectos culturais da materia fomentarase o uso da lectura de textos relativos aos 

mesmo. Ademáis dos libros de lectura programados por avaliación invitarase ao 

alumnado a lectura optativa de varias obras relacionadas coa cultura grega antiga como 

novelas ou adaptacións literarias. Estos son algúns ejemplos pero poderán engadirse 

outros máis. 

  

(novelas históricas) 

- V. Manfredi, Talos de Esparta. Alianza Editorial. 

 

(adaptacións literarias) 

- R. Sutcliff. Naves negras ante Troya. Vicens Vives. 

 

(antoloxías) 

F. Lillo Redonet, El aprendiz de brujo y otros cuentos de Grecia y Roma, Editorial Merial. 

F. Lillo Redonet, El viaje en la Antigüedad. Editorial Tilde. 

 

Ñ) ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 

 

- Manifestar entusiasmo pola materia e dar exemplo de dedicación e interese para 

favorecer a dedicación do alumnado ao estudo. 

- Favorecer sesións de grupo para detectar os valores e normas relacionadas coa 

dedicación ao estudo e á educación 

- Crear un clima de confianza co alumnado, e transmitirlle individualmente os valores 

básicos relacionado coa disciplina do Centro. 

- Informar e solicitar colaboración á familia en relación cos problemas observados na aula 

-Ensinar as normas de disciplina de maneira adecuada á capacidade e etapa evolutiva do 

alumnado 

- Explicar como as normas son necesarias para a boa marcha da clase 

- Propiciar a participación do alumnado na procura de solucións aos problemas 

disruptivos que presente na aula 

- Analizar a efectividade das medidas utilizadas a curto e a longo prazo 

 

O) TRATAMENTO DO FOMENTO DAS TIC 
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Fomentarase o uso das TIC como fonte de información nos traballos que o alumnado deba 

facer pola súa conta e tamén na clase utilizaranse medios audiovisuais e informáticos para 

completar os contidos que o profesor preparará para as clases. 
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GREGO II 2º  BACHARELATO  
 

A) INTRODUCIÓN 

 

O GREGO II constitue un afondamento dos contidos adquiridos en Grego I e sobre todo 

o contacto diario con textos gregos non adaptados como os textos de Xenofonte que son 

obxecto de avalición na ABAU. 

 

B) CONTRIBUCIÓN DA MATERIA Á ADQUISICIÓN DAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

Desde todos os seus contidos contribúese á lectura comprensiva de textos diversos e á 

expresión oral e escrita como medios indispensables para calquera aprendizaxe de 

calidade A lectura comprensiva dunha realidade certamente afastada do entorno do 

alumno, a comprensión duns conceptos totalmente novos e a necesidade ineludible de 

aprender a expresalos dunha forma ordenada ten un valor moi estimable. Pero se por 

algo destaca esta materia no eido da lingua  é por ser un instrumento inmellorable para 

a adquisición dun vocabulario pasivo e activo baseado nos termos que se expliquen ao 

longo do curso, incluídos afixos de todo tipo e as súas regras de combinación. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoñoxía (CMCCT). 

 

O aporte neste campo será tanxencial, pero non desprezable. Servan de exemplo a 

necesidade de manexar datacións anteriores a C., o diferente cómputo do tempo, a moi 

distinta percepción da realidade xeográfica que tiñan os antigos, a conversión de 

medidas de todo tipo ao sistema métrico, etc. 

 

 

Competencia dixital (CD). 
 

As actividades relativas á recollida, selección e análise da información, a aplicación de 

técnicas de síntese, a identificación de palabras clave e a distinción entre ideas principais 

e secundarias aportan instrumentos básicos para a adquisición desta competencia, tan 

relacionada con destrezas para a continua formación persoal. O uso crítico da Rede 

como fonte de información, o emprego de aplicacións informáticas para a súa 

elaboración e a informática e Internet como espazo de práctica discente e comunicativa, 

ademais de aportar as veces un certo ton lúdico ao traballo, servirán para completar o 

aporte do Grego I á adquisición  desta competencia. 

 

Competencia de aprender a aprender (CAA). 

 

O estudo dos elementos básicos da lingua grega, na medida en que propicia a disposición 

e a habilidade para organizar a aprendizaxe, favorece as destrezas de autonomía, 

disciplina e reflexión, exercita a recuperación de datos mediante a memorización e sitúa 

o proceso formativo nun contexto de rigor lóxico e ao mesmo tempo intuitivo. 

 

Competencias sociais e cívicas (CSC). 



 168 

Contribúe a adquisición desta competencia o coñecemento das institucións e o modo de 

vida dos antigos gregos como referente histórico de organización social, participación 

dos cidadáns na vida pública e delimitación dos dereitos e deberes dos individuos e das 

colectividades, no ámbito e o entorno dunha Europa diversa unida en moitos aspectos 

pola cultura grega. Paralelamente, o coñecemento das desigualdades existentes nesa 

sociedade favorece unha reacción crítica ante a discriminación pola pertenza a un grupo 

social ou étnico determinado, ou pola diferenza de sexos. Implícase así ao alumnado 

nunha actitude de valoración positiva da participación cidadá, a negociación e a 

aplicación de normas iguais para todos como instrumentos válidos na resolución de 

conflitos. Doutra parte, se o traballo é cooperativo, impúlsase o respecto pola diferenza 

de criterios e pola liberdade de expresión. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

Aínda que non parece esta materia o vehículo más axeitado para traballar esta iniciativa, 

o certo é que o alumnado terá a posibilidade de propor e levar adiante actividades e 

pequenos traballos de investigación que, coa axuda do profesor ou profesora, poderá 

desenvolver de acordo cas súas capacidades, propostas e inquedanzas, sexa 

individualmente ou en equipo. 

Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 

Foméntase mediante o coñecemento dos fundamentos da literatura clásica, da 

arquitectura, da escultura, da arte en xeral que debe dar un leve sustento teórico ao que 

é o comezo do aprecio e do goce da arte como produto da creación humana e como 

testemuño da historia. O coñecemento dos restos arqueolóxicos do entorno debe axudar 

a aprender a valorar as obras do pasado e a apreciar os esforzos pola súa conservación. 

Cóntase así con referencias para facer unha valoración crítica de creacións artísticas 

posteriores inspiradas na cultura e a mitoloxía gregas, ou das mensaxes difundidas polos 

medios de comunicación que, en moitos casos, toman a súa base icónica do repertorio 

clásico. 

N.B. Para a concreción da relación dos estándares de aprendizaxe que forman parte 

dos perfís competenciais, véxase mais abaixo o Cadro 1. 

 

 

C) OBXECTIVOS 

 

 De acorodo co 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 os obxectivos marcados para este nivel de ensino e que neste 

Departamento asumimos como propios son: 

 
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 
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impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia 

persoal ou social, con atención especial 

ás persoas con discapacidade. 

 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 

aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 

 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos 

e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora 

do seu contorno social. 

 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas 

propias da modalidade elixida. 

 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. 

Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de 

vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do 

territorio, con especial referencia 

ao territorio galego. 

 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en 

equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

 

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

e enriquecemento cultural. 

 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar 

condutas e hábitos saudables. 

 

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

 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa 

conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

 

No Currículo da Materia publicado no decreto  86/2015, do 25 de xuño aparecen 

suficientemente detalladados os obxectivos e a súa relación, moi pormenorizada por 

certo, cos estándares de aprendizaxe. Así as cousas, non parece preciso afondar máis neste 

aspecto. Respectamos o criterio do Currículo que queda expresado no cadro resumen 

seguinte (Cadro 1): 

 Grego II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

 Bloque 1. Lingua grega  

 e 

f 

h 

B1.1. Dialectos antigos, 

dialectos literarios e 
koiné. 

B1.1. Coñecer as orixes dos 

dialectos antigos e 

literarios, clasificalos e 
localizalos nun mapa. 

GR2B1.1.1. Delimita ámbitos 

de influencia dos distintos 

dialectos, situando con 

precisión puntos 

xeográficos, cidades ou 

CCL 

CD 

CCEC 
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 Grego II. 2º de bacharelato  
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restos arqueolóxicos 

coñecidos pola súa 

relevancia histórica. 

d 

f 

B1.2. Do grego clásico ao 

grego moderno. 

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. 

GR2B1.2.1. Compara termos 

do grego clásico e os seus 

equivalentes en grego 

moderno, constatando as 

semellanzas e as 

diferenzas que existen 

entre uns e outros e 

analizando a través destas 

as características xerais 

que definen o proceso de 
evolución. 

CCL 

CAA 

d 

f 

B1.2. Do grego clásico ao 
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 

 Bloque 2. Morfoloxía  

d 

e 

f 

B2.1. Revisión da flexión 

nominal e pronominal: 

formas menos usuais e 
irregulares. 

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 

co dicionario calquera 

tipo de formas nominais e 

pronominais, declínaas e 

sinala o seu equivalente 

en galego e/ou en 
castelán. 

CCL 

d 

e 

f 

B2.2. Revisión da flexión 

verbal: conxugación 

atemática. Modos 
verbais. 

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 

d 

e 

f 

B2.3. Análise morfolóxica. B2.3. Coñecer as categorías 

gramaticais. 

GR2B2.2.1. Nomea e describe 

as categorías gramaticais, 

sinalando as 

características que as 

distinguen. 

CCL 

d 

e 

f 

B2.3. Análise morfolóxica. 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 

d 

e 

f 

B2.3. Análise morfolóxica. B2.5. Realizar a análise 

morfolóxica das palabras 
dun texto grego. 

GR2B2.5.1. Sabe determinar a 

forma e a categoría 

gramatical das palabras 

dun texto, detectando 

correctamente coa axuda 

do dicionario os 

CCL 
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morfemas que conteñen 
información gramatical. 

 Bloque 3. Sintaxe  

d 

e 

f 

B3.1. Estudo pormenorizado 

da sintaxe nominal e 
pronominal. 

B3.1. Recoñecer os valores 

dos casos e os usos 

sintácticos do sistema 
pronominal. 

GR2B3.1.1. Recoñece os 

valores dos casos gregos e 

os usos dos pronomes en 
frases e textos propostos. 

CCL 

d 

e 

f 

B3.1. Estudo pormenorizado 

da sintaxe nominal e 
pronominal. 

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 

d 

e 

f 

B3.2. Usos modais. 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 

d 

e 

f 

B3.3. Tipos de oracións e 
construcións sintácticas. 

B3.4. Recoñecer e clasificar as 

oracións e as 

construcións sintácticas. 

GR2B3.4.1. Recoñece e 

clasifica oracións e 

construcións sintácticas. 

CCL 

d 

e 

f 

B3.4. Oración composta. 

Formas de subordinación. 

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 

d 

e 

f 

B3.4. Oración composta. 

Formas de subordinación. 

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. 

CCL 

GR2B3.6.2. Coñece, analiza e 

traduce correctamente as 

construcións de 

participio, relacionándoas 

con construcións 

análogas noutras linguas 
que coñeza. 

CCL 

d 

e 

f 

i 

B3.5. Análise, tradución e 

interpretación de textos. 

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 oracións e as 

construcións sintácticas 

gregas, relacionándoas 

con construcións 

análogas noutras linguas 
que coñeza. 

CCL 
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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 

 Bloque 4. Literatura  

d 

e 

h 

i 

n 

B4.1. Xéneros literarios: épica, 

historiografía, drama 

(traxedia e comedia), 

lírica, oratoria e fábula. 

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 

d 

e 

h 

i 

n 

B4.1. Xéneros literarios: épica, 

historiografía, drama 

(traxedia e comedia), 
lírica, oratoria e fábula. 

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. 

CMCCT 

CCEC 

GR2B4.2.2. Distingue o 

xénero literario ao que 

pertence un texto, as súas 

características e a súa 
estrutura. 

CCL 

d 

e 

h 

i 

n 

B4.1. Xéneros literarios: épica, 

historiografía, drama 

(traxedia e comedia), 

lírica, oratoria e fábula. 

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 

d 

e 

h 

i 

n 

B4.1. Xéneros literarios: épica, 

historiografía, drama 

(traxedia e comedia), 
lírica, oratoria e fábula. 

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 

d 

e 

h 

i 

n 

B4.1. Xéneros literarios: épica, 

historiografía, drama 

(traxedia e comedia), 
lírica, oratoria e fábula. 

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 

 Bloque 5. Textos  

d 

e 

f 

n 

B5.1. Tradución e 

interpretación de textos 
gregos. 

B5.1. Coñecer, identificar e 

relacionar os elementos 

morfolóxicos da lingua 

grega en interpretación e 

GR2B5.1.1. Utiliza 

adecuadamente a análise 

morfolóxica e sintáctica 

de textos gregos para 

CCL 
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tradución de textos 
gregos. 

efectuar correctamente a 
súa tradución. 

d 

e 

g 

B5.2. Uso do dicionario. B5.2. Utilizar o dicionario e 

procurar o termo máis 

apropiado na lingua 

propia para a tradución do 
texto. 

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. 

CCL 

CD 

d 

e 

f 

B5.3. Comentario e análise 

filolóxica de textos de 

grego clásico orixinais, 
preferiblemente en prosa. 

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 

a 

d 

e 

h 

n 

B5.4. Coñecemento do 

contexto social, cultural e 

histórico dos textos 

traducidos. 

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 previos. 

CSC 

CCEC 

d 

n 

B5.5. Identificación das 

características formais 
dos textos. 

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 

 Bloque 6. Léxico  

d 

e 

f 

B6.1. Helenismos máis 

frecuentes do léxico 
especializado e común. 

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 

d 

e 

f 

B6.1. Helenismos máis 

frecuentes do léxico 
especializado e común. 

B6.2. Identificar a etimoloxía e 

coñecer o significado das 

palabras de orixe grega da 

lingua propia ou de 

outras, obxecto de estudo 

de léxico común e 
especializado. 

GR2B6.2.1. Deduce e explica 

o significado de palabras 

da propia lingua ou de 

outras, obxecto de estudo, 

a partir dos étimos gregos 

dos que proceden. 

CCL 

d 

e 

f 

n 

B6.2. Ampliación de 

vocabulario básico grego: 

linguaxe literaria e 

filosófica. 

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. 

CCL 
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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 

d 

e 

f 

n 

B6.2. Ampliación de 

vocabulario básico grego: 

linguaxe literaria e 
filosófica. 

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 

d 

e 

f 

B6.3. Etimoloxía e orixe das 

palabras da propia lingua. 

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 

d 

e 

f 

B6.4. Descomposición de 

palabras nos seus 

formantes. 

B6.6. Recoñecer e identificar 

os elementos léxicos e os 

procedementos de 

formación do léxico 

grego, a derivación e a 

composición, para 

entender mellor os 

procedementos de 

formación de palabras 
nas linguas actuais. 

GR2B6.6.1. Descompón 

palabras tomadas tanto do 

grego antigo como da 

lingua propia nos seus 

formantes, e explica o seu 
significado. 

CCL 

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 

Cadro 1 

 

 

 

 

 

D) CONCRECIÓN DE TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE 

SUPERACIÓN, PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN. 
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Estándares de 

aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo 

superación 

Procedemento 

avaliación 

 Bloque 1.  Lingua grega  

GR2B1.1.1. Delimita 

ámbitos de influencia 

dos distintos dialectos, 

situando con precisión 

puntos xeográficos, 

cidades ou restos 

arqueolóxicos 

coñecidos pola súa 

relevancia histórica. 

Unha sesión.  Asistencia á clase de acordo 

coas normas vixentes. 

Elaboración satisfactoria do 

caderno do alumno. 

Responde en clase 

axeitadamente ás preguntas 

do profesor. 

Respostas a preguntas e 

explicación espontánea de 

mapas da Antigüidade. 

Participación activa na clase. 

Elaboración satisfactoria do 

caderno do alumno/a. 

GR2B1.2.1. Compara 

termos do grego clásico 

e os seus equivalentes 

en grego moderno, 

constatando as 

semellanzas e as 

diferenzas que existen 

entre uns e outros e 

analizando a través 

destas as características 

xerais que definen o 

proceso de evolución. 

Unha sesión teórica e 

diferentes prácticas ao longo 

do curso segundo vaia 

xurdindo 

Ídem. Participación activa na clase. 

Elaboración satisfactoria do 

caderno do alumno/a. 

GR2B1.3.1. Coñece a 

pronuncia da lingua 

grega moderna e utiliza 

algunhas palabras e 

expresións básicas. 

Ídem. Ídem. Ídem. 

 Bloque 2.   Morfoloxía  

GR2B2.1.1. Recoñece con 

seguridade e 

axudándose co 

dicionario calquera tipo 

de formas nominais e 

pronominais, declínaas 

e sinala o seu 

equivalente en galego 

e/ou en castelán. 

As vinte primeras sesións do 

curso caseque na súa 

totalidade. Ademais, en todas 

as demais sesións do curso  

adicarase o tempo de reforzo 

necesario para acadar 

seguridade na morfoloxía 

nominal. 

Analiza con precisión todo 

tipo de formas nominais 

ailladas ou, preferentemente, 

dentro dos textos cos que se 

vaia traballando. 

Respostas a preguntas e 

explicación espontánea; 

análise morfolóxica. 

Participación activa na clase. 

Elaboración satisfactoria do 

caderno do alumno/a. 

Probas escritas cunha 

correción mínima do 70%. 

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. 

As mesmas vinte sesións. 

Ademais, en todas as demais 

sesións do curso  adicarase o 

tempo de reforzo necesario 

para acadar seguridade na 

morfoloxía verbal. 

Analiza con precisión todo 

tipo de formas verbais 

ailladas ou, preferentemente, 

dentro dos textos cos que se 

vaia traballando. 

Respostas a preguntas e 

explicación espontánea: 

análise morfolóxica. 

Participación activa na clase. 

Elaboración satisfactoria do 

caderno do alumno/a. Probas 

escritas cunha correción 

mínima do 70%. 

GR2B2.2.1. Nomea e 

describe as categorías 

gramaticais, sinalando 

as características que as 

distinguen. 

Ídem Analiza con precisión todo 

tipo de formas verbais e 

nominais ailladas ou, 

preferentemente, dentro dos 

textos cos que se vaia 

traballando. Descompón 

palabras en formantes. 

Respostas a preguntas e 

explicación espontánea: 

análise morfolóxica. 

Responde a preguntas 

escritas sobre análise 

morfolóxico cun nivel do 

70% de acertos. 
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superación 

Procedemento 

avaliación 

Participación activa na clase. 

Elaboración satisfactoria do 

caderno do alumno/a 

 

 

 

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. 

Esta actividade será 

explicada nas primeiras 

sesións do curso, pero 

traballarase caseque a diario. 

Ídem Ídem 

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. 

Ídem Ídem Ídem 

 Bloque 3  Sintaxe  

GR2B3.1.1. Recoñece os 

valores dos casos 

gregos e os usos dos 

pronomes en frases e 

textos propostos. 

Esta actividade debe vir clara 

de 1º. 

Unha sesión de explicación 

teórica, e prácticas cotiás. 

Identifica con precisión o 

valor sintáctico dos 

sintagmas. 

Respostas a preguntas. 

Participación activa na clase. 

Elaboración satisfactoria do 

caderno do alumno/a. 

Probas escritas. 

GR2B3.2.1. Recoñece os 

valores das preposicións 

e identifica os 

complementos 

circunstanciais. 

Varias sesións non completas 

de explicación teórica, e 

prácticas cotiás. 

Identifica con precisión o 

valor sintáctico das 

preposicións. 

Ídem 

GR2B3.3.1. Coñece, 

identifica e traduce 

correctamente os usos 

modais propios da 

lingua grega. 

Cando proceda en cada 

sesión, o tempo necesario. 

Unha ou dúas sesións 

teóricas 

Identifica con precisión o 

valor dos modos verbais. 

Ídem 

GR2B3.4.1. Recoñece e 

clasifica oracións e 

construcións sintácticas. 

Todas as sesións do curso nas 

que se traballe con textos. 

Explica con exactitude as 

construccións sintácticas dun 

texto dado. 

Ídem 

GR2B3.5.1. Recoñece, 

clasifica, analiza e 

traduce correctamente 

os nexos subordinantes. 

Ídem Identifica con precisión o 

valor dos nexos 

Ídem 

GR2B3.6.1. Identifica 

formas non persoais do 

verbo en frases e textos, 

tradúceas correctamente 

Cando proceda en cada 

sesión, o tempo necesario. 

Unha ou dúas sesións 

teóricas 

Identifica con precisión o 

valor das formas verbais non 

persoais. 

Ídem 
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aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo 

superación 

Procedemento 

avaliación 

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. 

Cando proceda en cada 

sesión, o tempo necesario. 

Unha ou dúas sesións 

teóricas 

Identifica con precisión o 

valor das formas de 

participio. 

Ídem 

GR2B3.7.1. Recoñece, 

distingue e clasifica os 

tipos de oracións e as 

construcións sintácticas 

gregas, relacionándoas 

con construcións 

análogas noutras linguas 

que coñeza. 

Todas as sesións do curso nas 

que se traballe con textos. 

Identifica con precisión o 

valor das diferentes 

construccións sintácticas e é 

capaz de dar unha 

equivalencia correcta en 

galego ou castelán. 

Ídem 

GR2B3.1.1. Recoñece os 

valores dos casos 

gregos e os usos dos 

pronomes en frases e 

textos propostos. 

Todas as sesións do curso nas 

que se traballe con textos. 

Identifica con precisión o 

valor dos casos gregos. 

Ídem 

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. 

Todas as sesións do curso nas 

que se traballe con textos. 

Identifica con precisión o 

valor sintactico de textos 

gregos que se propoñan de 

dificultade progresiva. 

Ídem 

 Bloque 4  Literatura  

GR2B4.1.1. Describe as 

características esenciais 

dos xéneros literarios 

gregos, e identifica e 

sinala a súa presenza 

nos textos propostos. 

A parte necesaria das sesión 

nas que se introduzan 

xéneros ou autores novos. Un 

mínimo de dúas sesións 

completas por cada xénero 

literario que se estude. 

Expresa mediante debates 

orais ou ensayos críticos a 

súa opinión reflexiva sobre a 

natureza literaria de textos 

gregos. 

Respostas a preguntas. 

Participación activa na clase. 

Elaboración satisfactoria do 

caderno do alumno/a. 

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. 

Un mínimo de dúas sesións 

completas por cada período 

literario que se estude. 

 

 

  

Un mínimo de dúas sesións 

completas por cada xénero 

literario que se estude. 

 

Clasifica cronoloxicamente 

de acordo coas súas 

características as obras 

literarias gregas. 

 

 

Clasifica e ordena por 

xéneros de acordo coas súas 

características as obras 

literarias gregas. 

 

 

 

Realiza satisfactoriamente 

comentarios literarios de 

textos, orales ou escritos 

describindo os trazos 

identificativos e 

característicos dos textos. 
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Estándares de 

aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo 

superación 

Procedemento 

avaliación 

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. 

As porcións das sesións 

adicadas a literatura que 

sexan necesarias. No 

consideramos esencial este 

estándar, polo que, en todo 

caso o tempo será breve. 

É capaz de relacionar a 

literatura grega coa cultura 

europea e mundial de 

calquera época 

Ídem 

GR2B4.4.1. Pode establecer 

relacións e paralelismos 

entre a literatura grega e 

a posterior. 

As porcións das sesións 

adicadas a literatura que 

sexan necesarias. 

Ídem Ídem 

GR2B4.5.1. Nomea autores 

representativos da 

literatura grega, 

encádraos no seu 

contexto cultural e cita e 

explica as súas obras 

máis coñecidas. 

Todo o curso. Identifica coas súas 

características principais aos 

autores gregos máis 

importantes. 

Ídem 

 Bloque 5  Textos  

GR2B5.1.1. Utiliza 

adecuadamente a 

análise morfolóxica e 

sintáctica de textos 

gregos para efectuar 

correctamente a súa 

tradución. 

Estes estándares son 

marcadamente prácticos. 

Empregaremos as sesións 

que sexa preciso nas 

explicacións, pero usaremos 

a maioría do tempo 

dispoñible para exercicios 

práticos. 

Comprende de forma 

integradora todos os aspectos 

dos textos gregos propostos 

e é capaz de propoñer unha 

tradución correcta. 

Realiza satisfactoriamente 

comentarios lingüísticos de 

textos, orales ou escritos 

describindo os trazos 

identificativos e 

característicos dos textos. 

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. 

Ídem Ídem. 

 (O dicionario é unha mera 

ferramenta, que non se 

avaliara por separado) 

Uso axeitado do dicionario. 

GR2B5.3.1. Aplica os 

coñecementos 

adquiridos para realizar 

comentario lingüístico, 

literario e histórico de 

textos. 

Ídem Ídem Realiza satisfactoriamente 

comentarios lingüísticos e 

literarios de textos, orales ou 

escritos describindo os trazos 

identificativos e 

característicos dos textos. 

Traduce con correción textos 

de dificultade progresiva. 

GR2B5.4.1. Identifica o 

contexto social, cultural 

e histórico dos textos 

propostos, partindo de 

referencias tomadas dos 

propios textos e 

Ídem Ídem Comentario filolóxico, 

histórico, literario e cultural. 
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Estándares de 

aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo 

superación 

Procedemento 

avaliación 

asociándoas con 

coñecementos 

adquiridos previamente. 

GR2B5.5.1. Recoñece e 

explica a partir de 

elementos formais o 

xénero e o propósito do 

texto. 

 

 

Ídem Ídem Realiza satisfactoriamente 

comentarios lingüísticos e 

literarios de textos, orales ou 

escritos, describindo os 

trazos identificativos e 

característicos dos textos. 

 Bloque 6   Léxico  

GR2B6.1.1. Identifica os 

helenismos máis 

frecuentes do 

vocabulario común e do 

léxico especializado, e 

explica o seu 

significado a partir dos 

étimos gregos orixinais. 

Todas as sesións do curso, o 

tempo que sexa preciso. 

Ë capaz de dar o significado 

e o enunciado correcto 

dunha palabra grega dada; 

citar dous ou tres derivados 

en castelán ou galego dando 

o seu significado e 

descopoñendo os seus 

formantes léxicos. 

En todas as probas haberá 

exercicios ao respecto que 

deberán superar sen erros. 

GR2B6.2.1. Deduce e 

explica o significado de 

palabras da propia 

lingua ou de outras, 

obxecto de estudo, a 

partir dos étimos gregos 

dos que proceden. 

Ídem Ídem Ídem 

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. 

Ídem 

 

 

 

 

 

Ídem Ídem 

Ídem Non haberá un grao mínimo 

para este estándar 

Probas aleatorias en clase. 

GR2B6.4.1. Comprende e 

explica a relación entre 

termos pertencentes á 

mesma familia 

etimolóxica ou 

semántica. 

Ídem Ídem Ídem 

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. 

Ídem Ídem Ídem 
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Estándares de 

aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo 

superación 

Procedemento 

avaliación 

GR2B6.6.1. Descompón 

palabras tomadas tanto 

do grego antigo como 

da lingua propia nos 

seus formantes, e 

explica o seu 

significado. 

Ídem Ídem Ídem 

Cadro 2 

 

En canto a temporalización por trimestres traballaranse no primeiro os contidos vistos 

en Grego I seguindo o libro de texto traballado e engadindo algúns novos de xeito 

progresivo, para pasar no segundo e no terceiro trimestre á tradución e comentario así 

como aos contidos literarios e de cultura correspondentes a ABAU. Centraremos o 

traballo sobre todo nos textos de Xenofonte. 

 
 

 

E) CRITERIOS SOBRE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

DO ALUMNADO 

 

Avaliación continua 

 

Faremos ao longo do curso exercicios escritos, polo menos dous por avaliación, nos que 

avaliaremos os coñecementos e as destrezas adquiridos polos alumnos. Na nota final terá 

un peso enormemente significativo o traballo diario de clase.  

En cada avaliación, a valoración do traballo de clase suporá o 10% da nota 

correspondente (participación activa, deberes feitos, libreta de clase e traballos); os 

exercicios escritos (exames) suporán, polo tanto o 90% da nota en cada avaliación. A 

segunda das probas de cada avaliación será a que se terá en conta para ponderar a nota da 

avaliación. Non será necesario facer probas de recuperación. O alumno recuperará a 

avaliación suspendida superando a seguinte. A estrutura e puntuación das probas escritas 

será similar a correspondente as probas de selectivade: traducción dun texto (6), cuestións 

varias (4 puntos).  

 

Avaliación ordinaria 

Quen obteña unha cualificación na 3ª avaliación igual ou superior a cinco (5) segundo as 

fórmulas expostas nos apartados anteriores non terá que facer unha proba global a 

maiores. A súa nota de avaliación ordinaria será a da 3ª avaliación, xa que a materia ten 
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avaliación continua. 

Se fose o caso de suspender a terceira avaliación terá a posibilidade de recuperar a 

totalidade da materia cun exame último de contidos mínimos cunha valoración máxima 

de 6 puntos. (4 puntos traducción dun texto, 2 puntos cuestións varias). 

 

Avaliación extraordinaria 

As alumnas ou alumnos que obteñan finalmente cualificación negativa na 

avaliación ordinaria deberán realizar en setembro unha proba escrita con todos os 

estándares exisidos, que deberán superar cunha cualificación mínima de 5 (cinco), 

cualificación que non poderá compensarse coas das probas realizadas durante o curso, nin 

coa elaboración de traballos. A estrutura desta proba será similar á correspondente as 

probas de selectivade: traducción dun texto (6), cuestións varias (4). 

 

 

F) METODOLOXÍA 

Aínda que no primeiro curso traballouse co método Athenaze (Griego, Oxford), 

neste segundo curso pasarase progresivamente a practicar a tradución e 

comentario de textos dun xeito tradicional que é o que lle pide ao alumnado na 

ABAU. 

G) MATERIAIS 

 

 O alumno disporá dun dicionario escolar, cuxo uso verase reducido ao 

imprescindible para forzar a aprendizaxe do vocabulario que vaia xurdindo. Os libros que 

as alumnas e os alumnos deben ler están dispoñibles na biblioteca do Centro. O 

Departamento fornecerá as carencias puntuais xa que nel hai abundantes libros 

específicos dada a lonxevidade do centro. 

 

H) INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO 

ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE 

                                                  
Procesos de ensino Indicadores de logro e a súa avaliación 

Probas escritas 1-4 pouca 

consolidación 

5-6 nivel mínimo 7-8 nivel medio 9-10 nivel excelente 

Probas orais 1-4 pouca 

consolidación 

5-6 nivel mínimo 7-8 nivel medio 9-10 nivel excelente 

Participación activa na 

aula 

1-4 feble execución 5-6 mínima execución 7-8 boa execución 9-10 excelente 

execución 

Caderno de traballo do 1-4 feble execución 5-6 mínima execución 7-8 boa execución 9-10 excelente 
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alumno execución 

Traballos individuais 

ou grupais 

1-4 feble execución 5-6 mínima execución 7-8 boa execución 9-10 excelente 

execución 

 Cadro 3 

 

Práctica docente Indicadores de logro Graduación 

Atención á diversidade Adaptación ás necesidades e características do grupo 1-2-3 

Organización Secuenciación e organización de contidos e actividades 1-2-3 

Actividades de Aula Diversidade, duración e utilidade das actividades 1-2-3 

Avaliación Variedade e adecuación dos instrumentos e probas de avaliación 1-2-3 

 Cadro 4 

 

 

I) ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN 

DE MATERIAS PENDENTES 

  

Os alumnos con Grego I pendente, se cursan a materia en 2º, terán que vir a clase cos 

alumnos de 2º curso e faráselles un seguimento por parte do profesor. Se non fose así o 

Xefe de departamento proporalles exercicios de recuperación para ir preparando a materia 

pola súa conta. En ambos casos poderán presentarse a duas probas graduadas: unha en 

decembro con contidos da primeira e segunda avalaición de 1º e outra, cos contidos 

mínimos finais da materia de 1º, antes dos exames oficiais de pendentes. A primeira proba 

é simplemente de diagnóstico. Se na segunda obtén un 5 ou máis considerarase aprobada 

a pendente. Se suspendera esta segunda proba ou non se presentara a ela terá outra 

oportunidade no examen oficial de pendentes na data que determine a Xefatura de 

estudos. 

 

J) AVALIACIÓN INICIAL: DESEÑO E MEDIDAS A ADOITAR 

 

 Nas primeiras semanas farase unha proba de avalaición inicial cos contidos 

básicos de Grego I. Dado que hai algún alumnado que non cursou Grego en 1º por ter 

cambiado de modalidade, empezarase un repaso dos contidos dese curso no primeiro mes, 

de xeito que poidan acadar o estándar da clase.  

 

K) MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
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 Non foi comunicada pola Dirección do Centro, nin polo departamento de 

Orientación, ningún caso digno de ser tratado de xeito especial.  

 

L) MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA 

PROGRAMACIÓN 

 O xefe do Departamento deixará constancia do grao de cumplimento da 

programación didáctica na memoria final de curso e proporá os cambios que se estimen 

oportunos.  

 

M) ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 

 

- Manifestar entusiasmo pola materia e dar exemplo de dedicación e interese para 

favorecer a dedicación do alumnado ao estudo. 

- Favorecer sesións de grupo para detectar os valores e normas relacionadas coa 

dedicación ao estudo e á educación 

- Crear un clima de confianza co alumnado, e transmitirlle individualmente os valores 

básicos relacionado coa disciplina do Centro. 

- Informar e solicitar colaboración á familia en relación cos problemas observados na aula 

-Ensinar as normas de disciplina de maneira adecuada á capacidade e etapa evolutiva do 

alumnado 

- Explicar como as normas son necesarias para a boa marcha da clase 

- Propiciar a participación do alumnado na procura de solucións aos problemas 

disruptivos que presente na aula 

- Analizar a efectividade das medidas utilizadas a curto e a longo prazo 

 

 

N) TRATAMENTO DO FOMENTO DAS TIC 
 

Fomentarase o uso das TIC como fonte de información nos traballos que o alumnado deba 

facer pola súa conta e tamén na clase utilizaranse medios audiovisuais e informáticos para 

completar os contidos que o profesor preparará para as clases. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES DO 

DEPARTAMENTO 

 

O Departamento de Latín e Grego fará ao longo do curso unha serie de obradoiros 

didácticos nas diversas materias e niveis como Obradoiro de escritura latina, Obradoiro 

de escritura grega, Obradoiro de moeadas gregas e romanas, Obradoiro de medicina 

grecorromna, Obradoiro de escola de gladiadores, Obradoiro de xogos romanos. Terán 

lugar preferentemente nas horas lectivas dos correspondentes cursos e poderán realizarse 

na aula ou noutros espazos do centro como o hall ou os patios de recreo. 

 

 


