
MÍNIMOS ESIXIBLES NA MATERIA DE GREGO 1º BACHARELATO 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA. 

 

O alumnado acadará o grao mínimo en cada un dos estándares de aprendizaxe marcados 

polo Decreto 86/2015, do 25 de xuño: 

 

Bloque 1. Lingua grega  

1.1.1. Localiza nun mapa o marco xeográfico en que ten lugar o nacemento da lingua 

grega e a súa expansión.  

1.2.1. Explica a orixe da lingua grega e a relación coas outras linguas da familia 

indoeuropea  

1.2.2. Enumera e localiza nun mapa as principais ramas da familia das linguas 

indoeuropeas.  

1.3.1. Explica o concepto de familia lingüística.  

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

1.4.1. Establece a filiación das linguas de Europa delimitando nun mapa a zona de orixe 

e zonas de expansión.  

1.5.1. Coñece as etapas da evolución da lingua grega, desde o micénico ata o grego 

moderno.  

1.6.1. Identifica a escritura Lineal B como un silabario, e a evolución dos caracteres do 

alfabeto.  

1.7.1. Coñece a pronuncia da lingua grega moderna e utiliza algunhas palabras e 

expresións básicas.  

1.8.1. Sitúa nun mapa as diversas variedades dialectais da lingua grega. 

Bloque 2. Sistema de lingua grega: elementos básicos  

2.1.1. Recoñece diferentes tipos de escritura segundo a súa orixe e tipoloxía e describindo 

os trazos que distinguen a uns doutros.  

2.2.1. Explica a orixe do alfabeto grego e describe a evolución dos seus signos a partir 

daadaptación dos signos do alfabeto fenicio.  

2.2.2. Explica a orixe e a evolución dos sistemas de escritura de diferentes linguas, 

partindo do alfabeto grego, e sinala as adaptación que se producen en cada unha delas.  

2.3.1. Identifica e nomea correctamente os caracteres que forman o alfabeto grego, na 

súaforma minúscula e maiúscula, e escríbeos e leos correctamente.  

2.4.1. Sitúa todos os fonemas da lingua grega no cadro clasificatorio dos fonemas e sabe 

describilos desde o punto e o modo de articulación.  

2.5.1. Coñece as normas de transcrición e aplícaas con corrección na transcrición de 

termos gregos ao galego e ao castelán.  

2.6.1. Coñece o valor e colocación dos acentos, espíritos e demais signos diacríticos ede 

puntuación. 

Bloque 3. Morfoloxía  

3.1.1. Distingue unha lingua flexiva doutranon flexiva.  

3.2.1. Distingue palabras variables e invariables, explica as características que permiten 

identificalas e define criterios para clasificalas.  

3.3.1. Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, sinalando e 

diferenciando lexemas e afixos, e buscando exemplos doutros termos nos que estean 

presentes.  

3.4.1. Enuncia correctamente diversos tipos de palabras en grego, distinguíndoos a partir 

do seu enunciado e clasificándoos segundo a súa categoría e declinación  



3.5.1. Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada 

palabra o paradigma de flexión correspondente.  

3.5.2. Analiza desde o punto de vistamorfolóxico substantivos, adxectivos, determinantes 

e sintagmas de concordancia, e tradúceos correctamente ao galego e/ou ao castelán.  

3.6.1. Declina e/ou conxuga correctamentepalabras propostas segundo a súa categoría, 

eexplica e ilustra con exemplos as característicasque diferencian os conceptos de 

conxugación edeclinación.  

3.6.2. Clasifica verbos segundo o seutema, e describe os trazos polos que se recoñecen os 

modelos de flexión verbal.  

3.6.3. Explica o uso dos temas verbaisgregos e identifica correctamente as formas 

derivadas de cada un deles.  

3.6.4. Conxuga os tempos verbais en vozactiva e medio pasiva, aplicando 

correctamenteos paradigmas correspondentes.  

3.6.5. Analiza morfoloxicamente e traduceao galego e/ou ao castelán diferentes 

formasverbais gregas, e compara o seu uso en ambasas linguas.  

3.6.6. Cambia de voz as formas verbaisidentificando e manexando con seguridade 

osformantes que expresan este accidente verbal.  

3.7.1. Distingue formas persoais e nonpersoais dos verbos, explica os trazos que permiten 

identificalas e define criterios para as clasificar. 

Bloque 4. Sintaxe  

4.1.1. Analiza morfolóxica e sintacticamente frases e textos sinxelos identificando 

correctamente as categorías gramaticais ás que pertencen as diferentes palabras e 

explicando asfuncións que realizan no contexto.  

4.2.1. Enumera correctamente os nomesdos casos que existen na flexión nominal 

grega,explica as súas funcións dentro da oración e ilustra con exemplos a forma adecuada 

de traducilos.  

4.3.1. Coñece e aplica a concordanciaentre nomes e determinantes nominais, así 

comoentre verbos e suxeitos.  

4.4.1. Analiza correctamente casos efuncións para poder recoñecer cada elemento 

daoración.  

4.5.1. Compara e clasifica diferentes tiposde oracións simples, e identifica e explica en 

cada caso as súas características.  

4.6.1. Compara e clasifica diferentes tipos de oracións compostas, diferénciaas con 

precisión das oracións simples e explica en cada casoas súas características.  

4.7.1. Identifica as funcións das formas deinfinitivo dentro da oración, comparando 

exemplos do seu uso.  

4.8.1. Recoñece, analiza e traduce correctamente as construcións de infinitivo 

concertadoe non concertado, relacionándoas con construcións análogas noutras linguas 

que coñece.  

4.9.1. Identifica as funcións das formas departicipio dentro da oración, comparando 

exemplos do seu uso.  

4.10.1. Recoñece, analiza e traduce correctamente as construcións de participio 

concertado e non concertado, relacionándoas con construcións análogas noutras linguas 

que coñece.  

4.11.1. Identifica e relaciona elementos morfolóxicos da lingua grega para realizar a 

análise e a tradución de textos sinxelos. elementos sintácticos propios da lingua grega, 

relacionando os para traducilos cos seus equivalentes en galegoe/ou en castelán.  

4.12.1. Identifica na análise de frases etextos de dificultade graduada. 

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



5.1.1. Describe o marco histórico no quexorde e se desenvolve a civilización grega, 

sinalando distintos períodos dentro del e identificando en cada un as conexións máis 

importantes con outras civilizacións.  

5.1.2. Pode elaborar eixes cronolóxicos nos que se representan fitos históricos relevantes, 

consultando ou non fontes de información.  

5.1.3. Distingue as etapas da historia de Grecia, explicando os seus trazos esenciais e 

ascircunstancias que interveñen no paso de unhasa outras.  

5.1.4. Sabe enmarcar determinados feitos históricos na civilización e no período histórico 

correspondente, póndoos en contexto e relacionándoos con outras circunstancias 

contemporáneas. 

5.2.1. Describe os principais sistemaspolíticos da antiga Grecia e compáraos entreeles, 

establecendo semellanzas e diferenzas, ecos actuais.  

5.2.2. 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.  

5.3.1. 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.  

5.4.1. Identifica e describe formas detraballo e relaciónaas cos coñecementos científicos 

e técnicos da época, explicando a súa influencia no progreso da cultura occidental.  

5.4.2. Describe as principais formas delecer da sociedade grega e analiza a súa finalidade, 

os grupos aos que van dirixidas e a súafunción no desenvolvemento da identidade social.  

5.5.1. Pode nomear coa súa denominacióngrega e latina os principais deuses e heroes 

damitoloxía grecolatina, e sinalar os trazos que oscaracterizan, os seus atributos e o seu 

ámbito deinfluencia.  

5.6.1. Identifica dentro do imaxinario mítico deuses, semideuses e heroes, e explica os 

principais aspectos que os diferencian.  

5.6.2. 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.  

5.6.3. Recoñece referencias mitolóxicasdirectas 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.  

5.7.1. 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.  

5.8.1. 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.  

Bloque 6. Textos  

6.1.1. Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e sintáctica de textos de dificultade 

graduada para efectuar correctamente a súa tradución.  

6.2.1. Utiliza correctamente o diccionario para localizar o significado de palabras que 

entrañen dificultade, identificando entre varias acepcións o sentido máis axeitado para a 

tradución do texto.  

6.2.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma global.  

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

6.4.1. Utiliza os coñecementos adquiridospara facer comentarios dos textos.  



6.5.1. Compara estruturas gregas coas da lingua propia, e establece semellanzas e 

diferenzas.  

6.6.1. Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos propostos, localizando o tema 

principal e distinguindo as súas partes.  

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

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

Bloque 7. Léxico  

7.1.1. Deduce o significado de palabras gregas non estudadas a partir de palabras dasúa 

propia lingua ou do contexto.  

7.1.2. Identifica e explica as palabras de maior frecuencia e os principais prefixos e 

sufixos, e tradúceos á propia lingua.  

7.1.3. Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, sinala e diferencia 

lexemas e afixos, e procura exemplos doutros termos nos que estean presentes.  

7.2.1. Descompón os formantes das palabras e recoñece o significado dos elementos de 

orixe grega.  

7.3.1. Identifica os helenismos máis frecuentes do vocabulario común e explica o seu 

significado remitíndose aos étimos gregos orixinais.  

7.3.2. Identifica a etimoloxía e coñece o significado das palabras de léxico común da 

lingua propia.  

7.4.1. Identifica e coñece 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. 

7.5.1. Relaciona distintas palabras da mesma familia etimolóxica ou semántica. 

 

 


