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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

O carácter da materia obriga sempre a relacionar e revisar os estándares xa coñecidos e traballados nos dous primeiros trimestres 
cos novos. O enunciado do estándar fai que haxa que retomalo en cada trimestre para ampliar sobre o anterior. 

 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe CC 
B2.3. Coñecer os caracteres do alfabeto grego na súa forma 
minúscula e maiúscula, escribilos e lelos coa pronuncia correcta. 

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

CCL 

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 

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 

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 

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 

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 

B3.6. Conxugar correctamente as formas verbais estudadas, 
analizalas morfoloxicamente e traducilas. 

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

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 
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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 

B5.1. Coñecer os feitos históricos dos períodos da historia de 
Grecia, encadralos no seu período correspondente e realizar 
eixes cronolóxicos 

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 

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 

B5.4. Identificar as principais formas de traballo e de lecer da 
antigüidade. 

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 

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 

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. 

GR1B5.6.3. 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 

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 

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 

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 

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 

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 

B7.1. Coñecer, identificar e traducir o léxico grego: as palabras 
de maior frecuencia e os principais prefixos e sufixos. 

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

CCL 

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 

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 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  observación sistemática do traballo semanal e da 

regularidade do mesmo.  Análise das producións  e tarefas do alumnado. 

Observación directa dos intercambios na comunicación co alumnado, da 

expresión escrita e coñecemento de vocabulario e do manexo das TIC. 

Instrumentos:  Rexistro ou ficha individual do traballo semanal que 

recollan o tipo de tarefa, como foi realizada, a redacción, o cumplimento de 

prazos na entrega. Cuestionarios para verificar as  respostas ás fichas de 

revisión conceptual do tema.  Control  mediante cuestionario sobre o 

visionado de fragmentos de vídeos. Pequenos traballos de investigación 

sobre aspectos concretos da materia. 

Cualificación final 

•  Calcularase a media da seguinte maneira: 

            Nos criterios de cualificación final estableceremos estas dúas 

posibilidades para facer a media: 

    • Alumnado con traballo moi baixo ou sen traballo nesta 3ª avaliación, 

aplicarase este criterio:  

        ○ Nota media da 1º e 2º avaliación (50% e 50%) 

    • Alumnado que traballou ben na 3ª avaliación, aplicarase este criterio:  

        ○ 45% a 1º avaliación + 40% a 2ª avaliación + ata 1,5 según traballo 

realizado. 

Aplicaremos o criterio que máis favoreza ao alumnado (sempre puntuando 

sobre 10). 

            Terase, por tanto, en consideración que: a avaliación das 

actividades realizadas na fase non presencial so poderá ter valor positivo 

para a cualificación do alumnado. 

1   • Redondeo 

A As calificacións serán a media aritmética das dúas primeiras avaliacións, 

máis a porcentaxe sumada de 1 ou 1,5 (sobre o traballo da 3ª avaliación). A 

partir de 4,5 redondearase cara o número enteiro superior máis próximo, se 

a cifra das décimas é igual ou superior a 5, ou cara o enteiro inferior se esta 

cifra das décimas é inferior a 5. 

De 4 para abaixo non se establece redondeo. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Debido a que todo o alumnado desta materia ten sobradamente  aprobadas a 

1ª e  2ª avaliacións e está a realizar todas as tarefas durante o periodo de 

suspensión de clases, non será necesaria a proba extraordinaria de 

setembro. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

 
 

    Non hai alumnado coa materia de Grego I pendente. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

▪ Busca  de  información  en  internet de cuestións propostas e a través 

de páxinas facilitadas pola profesora,  exercicios  con  imaxes,  

exercicios  de relación, cuestionarios de resposta curta a preguntas ou 

mediante redacción sobre  os apuntes ou vídeos,  

▪ Exercicios de análise de formas nominais en relación á súa función e 

de análise morfolóxica de verbos. Exercicios de léxico e latinismos. 

▪ Tradución de oracións sinxelas e textos breves adaptados ou orixinais 

de dificultade, como máximo, intermedia.   

▪ Pequenos traballos de investigación sobre cuestións concretas e temas 

de legado, elaboración de presentacións power point de carácter breve.  

 

• Para os distintos bloques: lingüístico, cultura e civilización, léxico e 

textos, as actividades propostas son tanto de repaso das aprendizaxes e 

competencias realizadas nos dous primeiros trimestres, como de 

ampliación das aprendizaxes anteriores, tendo en conta aqueles 

obxectivos e competencias clave máis necesarios para a adecuada 

progresión do alumnado e que o carácter da materia obriga sempre a 

relacionar o xa coñecido co novo: sistema da lingua grega, morfoloxía 

pronominal e verbal, tradución, etimoloxía, mitoloxía, historia e deporte.   
 

• Actividades de recuperación. Non se plantexan xa que todo o 

alumnado adquiriu as aprendizaxes e competencias imprescindibles nos 

dous primeiros trimestres. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o alumnado do grupo dispón de conectividade. 

Publicación semanal das actividades e tarefas  no documento Google 

excel semanal do centro e no espazo reservado para esta materia na web 

do IES.  

Proposta de actividades on-line e ao mesmo tempo en formato word e 

pdf. 

Envío a cada alumno/a ao seu correo electrónico do material co que debe 

traballar cada semana. 
 

Materiais e recursos 

▪ Apuntes da materia, diccionario e /ou léxico da lingua, libretas do 

alumnado, fichas de traballo elaboradas pola profesora, presentacións 

power point, fragmentos de vídeos, emprego de páxinas web.  

 

▪ Ordenador da profesora, do alumnado e das familias e ordenadores 

cedidos pola Administración ás familias. Correo electrónico á 

disposición do alumnado e das familias. Sistema de mensaxes Abalar 

móbil. Teléfono da profesora para  establecer a comunicación (miña 

coas familias). 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Para informar ao alumnado e as familias utilizarase a publicación dos 

cambios motivados pola adaptación da programación didáctica do 

curso 2019/2020 no apartado do Departamento de Linguas Clásicas na 

web do IES.  

Así mesmo comunicarase a devandita publicación ao alumnado e ás 

familias a través de correo electrónico. 

Publicidade  Procederase á publicación na páxina web do centro. 


