
RESUMO PROGRAMACIÓN 2014/2015 CULTURA CLÁSICA

DEPARTAMENTO DE CLÁSICAS 3º ESO

 OBXECTIVOS XERAIS

1. Localizar no tempo e no espazo os procesos e acontecementos históricos máis
relevantes das culturas grega e latina para ter unha correlación espacio-temporal de todas
as referencias que se farán ao longo do curso. Este obxectivo concretarémolo explicando
a  relación  entrea  historia  e  as  súa  manifestacións  no  mundo  da  arte  (arquitectura,
escultura e literatura greco-latinas).

2.  Recoñecer e identificar aspectos diversos da cultura grecolatina relativos á lingua,
á literatura, á filosofía, á ciencia, a técnica, ao dereito, a Administración do Estado, ao
urbanismo,  á  arquitectura,  ás  artes  plásticas,  valorando  a  súa  unidade  e,  ao  mesmo
tempo, a diversidade. Trataremos este punto a través da evolución do latín ás linguas
romances; do coñecemento de obras literarias como a Ilíada e a Odisea; a etimoloxía
clásica no léxico científico, filosófico, tecnolóxico;  do estudo das características e da arte
clásica.

3. Valorar a mitoloxía clásica, especialmente a grega, como elemento unificador da
cultura grecolatina e inspirador da cultura  ao longo da historia europea.  Identificar  en
formas  de  relixiosidade  actuais  elementos  que  estean  presentes  nos  mitos  ou  ritos
propios  da  relixión  grecorromana.  O apartado  de  cada  tema  “Una leyenda.  Un  dios”
permitiranos coñecer os deuses superiores e a súa influencia posterior na cultura europea
(id est, nas súas manifestacións a través da relixión, explicacións de fenómenos naturais,
a arte...)

4. Valorar  a  conciencia  de  pertenza  a  un  contorno  social  e  cultural,  identificando
elementos de continuidade da cultura clásica na propia, respectando a diversidade de
identidades culturais. Abordaremos este punto identificando na nosa cultura elementos
greco-latinos que seguen vixentes e que nos unen a outras culturas europeas. Porque
somos como somos como resultado do legado greco-latino que se extende incluso a
civilizacións que non proceden da civilización clásica.

5.  Mellorar a capacidade discursiva na lingua materna mediante o coñecemento do
latín como lingua matriz e o grego como fonte de léxico.  Intentaremos mellorar a riqueza
de vocabulario nas linguas que coñecen os alumnos ( as romances e incluso o inglés,
porque  no  seu  rexistro  culto  presenta  unha  gran  porcentaxe  de  vocabulario  de  orixe
greco-latina) a través do coñecemento de étimos gregos e latinos para que analicen as
semellanzas que hay entre elas e escasa evolución con respecto ao étimo.

6. Reflexionar sobre os mecanismos da lingua latina para a formación das palabras,
co  fin  de  entender  a  súa  conformación  no  galego  e  no  castelán.  Distinguir  palabras
patrimoniai e cultismos, así como algún semicultismo. Traballarase tamén a derivación e
composición de palabras.

7. Desenvolver  o  hábito  de  razoamento  obxectivo  e  sistemático,  contrastando  as
estruturas lingüísticas e culturais clásicas coas maternas. Este obxectivo está conectado
co  anterior  no  que  se  refire  ás  palabras,  con  respecto  á  parte  cultural  incidiremos
naqueles aspectos que aínda perviven na nosa cultura (edificios e diseño das cidades,
xogos, espectáculos, relixión, arte, etc.).
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CONTIDOS

1. AS LINGUAS E A SÚA ORIXE CLÁSICA.

1.  A linguas romances.

2.  Do latín al castelán e galego.

3. O grego no castelán e galego. Comparación con outras linguas.

4. Os sistemas de escritura.

5. Rómulo e Remo. A fundación de Roma. 

6. Ares – Marte.

2. A RELIXIÓN GRECORROMANA

1. O oráculo de Delfos

2. A relixión clásica.

3. O culto.

4. As festas relixiosas.

5. A relixión privada.

6. O mundo dos mortos.

7. A orixe das estacións.

8. Hades – Plutón.

3. A INFANCIA NO MUNDO CLÁSICO.

1. Os xogos.

2. Nacemento e aceptación dos fillos

3. Imposición do nome aos recén nados.

4. A educación. 

5. A indumentaria infantil.

6 .Os soportes e instrumentos da escritura.

7. A infancia de Zeus.

8. Zeus – Xúpiter.

4. O MUNDO FEMININO.

1. A muller na antigüidade.

2. O matrimonio.

3. Os rituais das cerimonias do matrimonio.

4. As leis romanas sobre o matrimonio.

5. Modalidades de cerimonia en Roma.
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6. A xornada da muller casada.

7. Os vestidos en Grecia e Roma.

8. O xuizo de Paris.

9. Afrodita – Venus.

5. O MUNDO MASCULINO

1. As ocupacións do home na antigüidade.

2. A xornada do cidadán grego

3. A indumentaria masculina en Grecia.

4. A xornada do cidadán romano.

5. A indumentaria masculina en Roma.

6. As termas romanas

7. Apolo e Dafne.

8. Apolo.

6. POLÍTICA E CIDADANÍA.

1. A  polis grega.

2. Evolución política no mundo grego.

3. Etapas da historia de Roma.

4. O cursus honorum.

5. As conquistas de Roma.

6. A historia de Aracne.

7. Atenea – Minerva.

7. O EXÉRCITO E A GUERRA.

1. O exército grego na época arcaica.

2. A época grega clásica.

3. As guerras da época clásica grega.

4. O exército e a evolución histórica de Roma.

5. As lexións romanas

6. A forma de combatir os soldados romanos.

7. O campamento romano.

8. Os amores de Afrodita e Ares.

9. Hefesto – Vulcano.

8.  A  ARTE CLÁSICA.
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1. A arquitectura grega clásica.

2. O templo grego clásico.

3. A escultura grega.

4. A arquitectura romana.

5. A escultura romana.

6. Pintura e mosaico.

7. O Panteón de Roma.

8. As transformacións de Zeus.

9. Hera – Xuno.

9. CIDADES ANTIGAS E MODERNAS.

1. A fundación dunha cidade romana. A inauguratio.

2. A cidade grega.

3. A cidade romana.

4. As vivendas romanas.

5. A domus.

6. A loita polo patronazgo de Atenas.

7. Posidón – Neptuno.

10. XOGOS E ESPECTÁCULOS.

1. O edificio do teatro.

2. As representacións.

3. Os actores.

4. O circo.

5. Os ludi circenses.

6. O anfiteatro.

7. Os espectáculos.

8. Os gladiadores.

9. Orfeo e Eurídice.

10. Dioniso – Baco.

MÍNIMOS ESIXIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA.

Para superar con suficiente o curriculum de Cultura Clásica, os alumnos deberán
ser capaces de demostrar un coñecemento evidente do conxunto xeral do que se lles
evalúa, é dicir, que as súas respostas deberán ter un certo equilibrio, unha visión global .

A relación completa de contidos que o alumno debe alcanzar é a seguinte:
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1. Coñecemento da orixe grecolatina das nosas linguas e cultura.

2. Coñecemento dos principais fitos da historia de Grecia e Roma.

3. Coñecemento das bases latinas necesarias para chegar ó étimo de palabras
sinxelas.

4. Coñecemento do vocabulario básico (cultismos) en Latín e Grego.

5. Recoñecemento dos restos arqueolóxicos.

6. Coñecemento dos mitos que máis influiron na nosa cultura (Deuses Olímpicos).

7. Coñecemento do cómputo do tempo.

 É importante volver a insistir en que a información non debe quedar aillada por bloques
senón que hai que asimilala en conxunto nunha visión global.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E RECUPERACIÓN

Consideramos  que  a  avaliación  debe  ser  continua  e  atender  aos  conceptos,
procedementos e actitudes.

Polo tanto, terase en conta o traballo diario dos alumnos a través dos exercicios
propostos polo profesor, a participación e os conceptos que se pretenden alcanzar. Para
poder valorar este punto é imprescindible que o alumno realice as súas taref as para
que o profesor poda requerirlla ao longo da avaliac ión, polo tanto é  conditio sine
qua non o  alumno  non poderá  ser  cualificado  cunha  nota  sup erior  a  5  se  non
presenta a súa libreta.

Os alumnos deberán ter unha actitude activa na aula aportanto as súas ideas e
coñecementos.  Tamén  deberán  realizar  os  exercicios  (tanto  na  casa  como  na  clase)
relacionados co tema tratado, que terán a finalidade de afianzar os contidos e incluso
aumentalos.

Realizarase como mínimo unha proba escrita por avalición que terá recuperación,
ao finalizar o trimestre, para aqueles alumnos que non a tiveran superado.

 Sempre  se  considerará  positivamente  a  presentación  ordenada  e  cuidada  do
exercicio, a ortografía, a expresión escrita correctas. 

A valoración das probas será a seguinte:

• Exame:  80%. As faltas de ortografía e presentación restarán á nota do exame 1
punto, que se desgolsa en 0,2 por cada falta de ortografía e ata un 0.4 pola presentación.
O máximo descontado será 1.

• O 20% restante corresponde á actitude activa e comprometida na aula, tal como
explicamos nos intrumentos e procedementos de avaliación.

Se  un  alumno  é  sorprendido  copiando  nun  exame,  inmediatamente  perderá  o
dereito de continuar examinándose e a nota nese exame será 0. Poderá presentarse  á
recuperación na data que se fixe para todos os alumnos que teñan que realizala.

No exame final da asignatura, se procede, entrará a totalidade do curriculum da
asignatura.
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Na  proba  extraordinaria  de  setembro  igualmente  o  alumno  examinarase  da
totalidade do curriculum.
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