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1. CULTURA CLÁSICA 3º ESO 

1.1 INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN ( Vid. PEC) 

Esta  programación realizarase conforme ao 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. 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 identidade 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. 

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. 

No ámbito non lingüístico englóbase o resto dos bloques propostos: xeografía, historia, 
mitoloxía, relixión, arte, sociedade e vida cotiá, e literatura. 

Especial atención merecen as manifestacións artísticas (arte plásticas e literatura) que nos 
legaron as civilizacións grega e romana, que serviron e serven de modelo a moitas das 
producións actuais. 

1.2 CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

Comunicación lingüística (CCL) 

A pesar de que o latín non é unha lingua falada é a base das linguas romances e contribúe 
co seu léxico á formación de palabras de numerosas linguas modernas polo que unha 
materia instrumental que facilita a aprendizaxe doutra linguas. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) 

O estudo da ciencia no mundo clásico permite apreciar as vantaxes dos avances no mundo 
científico e tecnolóxico, así mesmo apreciar e valorar toda a tradición do libro e a escritura. 

Competencia dixital (CD) 

Traballaremos a busca de información na internet e o manexo das novas tecnoloxías 
aplicadas ao coñecemento do mundo clásico. 

Aprender a aprender (CAA) 

A autonomía na aprendizaxe é fundamental para o alumno así como incentivar o espírito 
crítico, aptitudes que se fomentarán no noso exercicio de ensino- aprendizaxe. Os contidos 
desta materia permiten ao alumno relacionalos con outras ensinanzas como Historia, 
Química, Arte... 

Competencias sociais e cívicas (CSC) 
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O coñecemento do mundo clásico permitirá ao alumno apreciar como as nosas actitudes 
son moi similares ás dos nosos antepasados gregos e romanos e así con espírito crítico ser 
capaces de desterrar actitudes negativas nos seus comportamentos sociais. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 

Esta competencia complementaríase coa CD e CAA. 

Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

O estudo do legado clásico nas súas expresións culturais permitirá ao alumnado apreciar o 
noso patrimonio a través de todas a súas manifestacións. 

1.3 OBXECTIVOS XERAIS DA ESO 

 

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas 
alumnas as capacidades que lles permitan: 

 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 
respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e   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. 
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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. 

 

1.4 OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

 

a. Familiarizar ao alumnado coas linguas clásicas a través do seu léxico e recoñecer a súa 
pegada nas linguas modernas. 

b. Coñecer a mitoloxía e a súa influencia no mundo das artes (literatura, pintura, escultura, 
arquitectura...). 

c. Coñecer a sociedade clásica e comparala coa sociedade europea. 

d. Coñecer e respectar o legado romano en Galicia, España e países romanizados e a súa 
pegada a nas diferentes culturas. 
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1.5 OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, COMPETENCIAS CLAVE, GRAO 
MÍNIMO DE CONSECUCIÓN, INDICADORES DE LOGRO, TEMPORALIZACIÓN, INSTRUMENTOS 

 

 Cultura Clásica. 3º  de ESO      

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen- 

cias clave 

Grao 
mínimo 

de 
consecu

ción 

Indicadores de logro Temp Instrum. 

 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. 

 CMCC
T 

 CD 

 CAA 

50%  Localiza nun mapa os 
pincipais enclaves 
xeográficos das 
civilizacións grega e 
romana. 

 Coñece o legado 
grecolatino. 

1º Trim Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Proba 

 

 

 

 

 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 

 CSC 

 CD 

 CAA 

50%  Coñece a ubicación 
da civilización clásica 
e achega exemplos. 

  Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Proba 
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 Cultura Clásica. 3º  de ESO      

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen- 

cias clave 

Grao 
mínimo 

de 
consecu

ción 

Indicadores de logro Temp Instrum. 

xustificar as súas 
formulacións. 

 

 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 

 CMCC
T 

 CD 

 CSC 

50%  Coñece os principais 
feitos históricos, nun 
eixe cronolóxico, da 
civilización grega. 

 Fai comparativa con 
outras civilizacións. 

 Coñece as distintas 
etapas da historia de 
Grecia e Roma. 

3º Trim Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Proba 

 

 

 

 

 f 

 e 

 g 

 ñ 

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

 B2.2. Marco 

 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 

 CMCC
T 

 CD 

 CSC 

50%  Coñece os principais 
acontecementos da 
historia de Grecia e 
Roma. 

  Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Proba 
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histórico da 
civilización 
romana: 
Monarquía, 
República e 
Imperio. 

 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. 

 CMCC
T 

 CAA 

 CSC 

50%  Coñece e entende o 
proceso de transición 
entre as etapas da 
historia de Grecia e 
Roma. 

  Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Proba 

 

 

 

 

 CCB2.2.3. Elabora eixes 
cronolóxicos en que se 
representen fitos 
históricos salientables, 
consultando ou non 
fontes de información. 

 CD 

 CMCC
T 

 CSC 

50%  Relaciona 
cronoloxicamente os 
feiros históricos máis 
importantes. 

  Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Proba 
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 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. 

 CMCC
T 

 CD 

 CSC 

50%    

 ñ 

 o 

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

 B2.2. Marco 

 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 

  Entende o concepto 
de romanización, as 
súas causas. 

  Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Proba 
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histórico da 
civilización 
romana: 
Monarquía, 
República e 
Imperio. 

 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 

50%  Coñece as principais 
pegadas da 
romanización na 
Península Ibérica. 

  Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Proba 

 

 

 

 

 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 

50%  Nomea os principais 
deuses co nome 
grego e latino. 

 Coñece as súas 
características,   
atributos e a súa área 
de influencia. 

 Establece as 
relacións entre os 
diferentes deuses. 

2º Trim  
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 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 

50%  Coñece os principais 
mitos en que 
interveñen os heróes 
e semideuses. 

 

  Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Proba 

 

 

 

 

 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 

50%  Relaciona a mitoloxía 
clásica con outras e 
coa tradición 
relixiosa. 

  Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Proba 
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 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 

 CMCC
T 

 CD 

 CSC 

50%  Establece relacións 
entre os heróes 
clásicos e o 
tratamento que se lle 
da na nosa cultura. 

  Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Proba 

 

 

 

 

 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 

50%  Identifica referencias 
mitolóxicas nas 
distintas 
manifestacións 
artísticas. 

  Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Proba 

 

 

 

 

 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 

 CSC 

 CMCC
T 

 CCEC 

50%  Coñece as principais 
características das 
relixión grega. 

 Relaciona os 
aspectos básicos da 
cultura helénica con 

  Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Proba 
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cultura helénica e 
establecendo 
comparacións con 
manifestacións 
relixiosas propias 
doutras culturas. 

outras 
manifestacións 
relixiosas. 

 

 

 

 

 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 

 CMCC
T 

 CCEC 

50%  Distingue a relixión 
oficial de Roma dos 
cultos privados. 

  Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Proba 

 

 

 

 

 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 

50%  Coñece as principais 
características da 
arte clásica. 

  Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

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

 CMCC
T 

 CD 

 CCEC 

50%  Coñece as etapas da 
arte grecolatina. 

  Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Proba 

 

 

 

 

 l  B4.2. 
Arquitectura 
en Grecia e 
Roma: tipos 
de edificios e 
ordes 
arquitectónic
as. 

 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 

 CMCC
T 

 CD 

50%  Identifica e distingue 
as manisfestacións 
artísticas das 
arquitecturas grega e 
romana. 

  Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Proba 

 

 

 

 

 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 

 CMCC
T 

 CD 

50%  Identifica, distingue e 
coñece as 
características das 
esculturas gregas e 
romanas. 

 Recoñece os motivos 
mitolóxicos. 

  Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Proba 
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 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 

 CMCC
T 

 CD 

 CCEC 

50%  Coñece as obras 
urbanísticas 
romanas. 

 Coñece a súa función 
e a repercusión e 
importancia que 
tiviveron para o 
desenvolvemento do 
Imperio. 

 Comprende a 
influencia nos 
modelos urbanísticos 
posteriores. 

  Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Proba 

 

 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 

 CMCC
T 

50%  Coñece e localiza os 
principais 
monumentos clásicos 
en Europa. 

  Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Proba 

 

 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, e establecer 
semellanzas e diferenzas entre 
elas. 

 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 

 CSC 

 CCL 

50%  Coñece os principais 
sistemas políticos do 
mundo clásico e as 
súas características. 

2º Trim Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Proba 
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institucións, o 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 

50%  Coñece a 
organización das 
sociedades grega e 
romana e as súas 
características. 

  Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Proba 

 

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

 CCL 

 CSC 

 CCL 

50%  Coñece a evolución 
das clases sociais. 

  Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Proba 

 

 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 

 CSC 

 CCL 

50%  Coñece a importancia 
do papel da familia e 
dos seus membros. 

  Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Proba 
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comparándoos cos 
actuais. 

 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 

 CMCC
T 

 CCL 

50%  Identifica e explica os 
diferentes tipos de 
vivenda. 

 Coñece os hábitos de 
alimentación e 
hixiene e a 
vestimenta en Grecia 
e Roma. 

  Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Proba 

 

 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 

 CMCC
T 

 CSC 

 CCL 

50%  Coñece as formas de 
traballo e a súa 
influencia no 
progreso da cultura 
occidental. 

  Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Proba 

 

 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 

50%  Coñece o concepto 
de ocio na 
antigüidade e que 
grupos sociais poden 
disfrutalo. 

  Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Proba 

 

 ñ  B5.5. Os 
espectáculos 

 B5.6. Relacionar e establecer 
semellanzas e diferenzas entre 

 CCB5.6.1. Explica a 
orixe e a natureza dos 

 CD 50%  Coñece as 
características dos 

  Debate 



        

 

 

  

Departamento de Latín 

 

Camiño Real s/n 
15570 Narón (A Coruña) 
Tlf.: 881.938.159 Fax: 81.938.170 
e-mail: ies.terra.trasancos@edu.xunta.es 
web: www.edu.xunta.es/centros/iesterratrasancos 

 Cultura Clásica. 3º  de ESO      

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen- 

cias clave 

Grao 
mínimo 

de 
consecu

ción 

Indicadores de logro Temp Instrum. 

públicos en 
Grecia e 
Roma. 

as manifestacións deportivas da 
Grecia Clásica e as actuais. 

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. 

 CAA 

 CSC 

 CCL 

Xogos Olímpicos. 

 Relaciónaos cos 
Xogos Olímpicos 
actuais. 

+ 

Tarefas 

+ 

Proba 

 

 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 

50%  Recoñece os 
diferentes tipos de 
escritura e a súa 
orixe. 

1º Trim Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Proba 

 

 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 

 CAA 

 CCEC 

 CCL 

50%  Coñece os principais 
alfabetos. 

  Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Proba 
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explica a súa orixe. 

 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 

 CMCC
T 

 CCEC 

 CCL 

50%  Coñece a orixe dos 
alfabeto actuais 
relacionándoos cos 
alfabetos grego e 
latino. 

  Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Proba 

 

 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. 

 CMCC
T 

 CD 

 CSC 

50%  Comprende o 
concepto de 
indoeuropeo. 

 Coñece as principais 
familias de linguas de 
orixe indoeuropea. 

  Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Proba 
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 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 

50%  Comprende e explica 
a evolución a partir 
do latín das linguas 
romances. 

  Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Proba 

 

 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 

50%  Diferencia as linguas 
romances das que 
non o son. 

  Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Proba 

 

 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 

50%  Comprende os 
conceptos de 
helenismo e 
latinismo. 

 Coñece o étimo. 

  Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

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

 CCL 

 CCA 

50%  Sabe explicar 
etimoloxicamente 
unha palabra. 

  Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Proba 

 

 e 

 ñ 

 o 

 B6.6. 
Latinismos, 
palabras 
patrimoniais, 
cultismos e 
semicultismo
s. 

 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 

50%  Distingue entre 
cultismos, 
semicultismos e 
palabras 
patrimoniais. 

  Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Proba 

 

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

 CD 

 CCL 

50%  Coñece e usa as 
principais locucións 
latinas. 

  Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Proba 
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 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 

50%  Coñece os principais 
cambios fonéticos 
que se producen na 
evolución do latín ao 
galego e castelán. 

  Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Proba 

 

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

 CCA 

 CCL 

50%  Sabe aplicar as 
regras fonéticas. 

  Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Proba 

 

 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 

50%  Coñece e utiliza 
cultismos 
grecolatinos da 
linguaxe científico-
técnica. 

  Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Proba 

 

 h 

 ñ 

 o 

 B6.9. 
Presenza das 
linguas 
clásicas nas 
linguas 

 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 

 CCL 

 CCA 

50%  Identifica termos 
latinos e gregos nas 
linguas modernas. 

  Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Proba 
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modernas. elementos léxicos 
morfolóxicos e 
sintácticos herdados das 
primeiras. 

 

 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 

50%  Coñece os  xéneros 
literarios grecolatinos 
e a súa influencia na 
literatura posterio. 

  Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Proba 

 

 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 

50%  Coñece os principais 
escritores 
grecolatinos e 
algunha das súas 
obras. 

  Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Proba 

 

 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 

 CCL 

 CAA 

50%  Identifica aspectos da 
nosa cultura e 
civilización 
procedentes da 
cultura clásica. 

  Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Proba 
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exemplos. 

 l 

 n 

 ñ 

 B7.2. 
Mitoloxía e 
temas 
lexendarios 
nas 
manifestació
ns 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 

50%  Identifica nas 
manifestacións 
artísticas 
contemporáneas a 
influencia da 
mitoloxía e das 
lendas clásicas. 

  Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Proba 

 

 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 

50%  Identifica aspectos 
históricos de orixe 
grecolatina que 
perviven na nosa 
civilización. 

  Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Proba 

 

 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 

  Utiliza as tecnoloxías  
da información para a 
realización dos seus 
traballos. 

  Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Proba 
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1.6 METODOLOXÍA 

 
ENSINO PRESENCIAL 

  

 

ENSINO NON PRESENCIAL 

 
Traballo por tarefas na Aula virtual: para cada semana proponse unha actividade que os 
alumnos deberán entregar na “Tarefa” correspondente da Aula virtual. 

 

Medios: as dúbidas serán aclaradas na plataforma JITSI ou a indicada pola Consellería, no 
Foro de novas da Aula virtual.  

 

Observación da participación do alumnado nas sesións de videoconferencia (20%). As 
sesións impartiranse por videoconferencia empregando JITSI ou a plataforma recomendada 
pola Consellería e servirá para a explicación do currículo, resolución de dúbidas, corrección 
de tarefas... e sobre todo para manter o contacto e vínculo co alumno que consideramos 
fundamental no proceso de ensino-aprendizaxe. 

 

A  Aula virtual será a plataforma empregada para publicar textos, tarefas, avisos... así como 
para entregar os traballos por parte dos alumnos no prazo indicado. As tarefas entregadas 
fora de prazo non se avaliarán. 

 

As tarefas poderán ser de dous tipos (e así se informará ao alumno): 

 

a. Exercicios que se avaliarán no apartado de traballo e polo tanto formarán parte da 
nota do 20% de tarefas. 

b. Probas que se avaliarán no apartado do probas (escritas ou orais, dependendo das 
circunstancias) e terán unha porcentaxe do 60% da nota de avaliación. 

 

ENSINO SEMIPRESENCIAL 

 

Combinaranse os procedementos dos períodos presenciais e non presenciais (traballo na 
aula ordinaria e Aula virtual con videoconferencias) na proporción que corresponda segundo 
a duración de cada parte (presencial ou telemática). 

     

1.7 MATERIAIS, FERRAMENTAS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

ENSINO PRESENCIAL 

 

 
ORIENTACIÓNS  

METODOLÓXICAS 

MODELOS 
METODOLÓXICOS 

PRINCIPIOS 
METODOLÓXICOS 

AGRUPAMENTO 

 Modelo 
discursivo/expositivo 

 Modelo experiencial 
 Aprendizaxe cooperativo 
 Traballo por tarefas 
 Traballo por proxectos 

 Actividades 
 Participación 
 Motivación 
 Personalización 
 Significatividade 

 Tarefas 
individuais 

 Tarefas en grupo 



        

 

 

  

Departamento de Latín 

 

Camiño Real s/n 
15570 Narón (A Coruña) 
Tlf.: 881.938.159 Fax: 81.938.170 
e-mail: ies.terra.trasancos@edu.xunta.es 
web: www.edu.xunta.es/centros/iesterratrasancos 

Para o estudo desta materia empregaremos o libro Cultura Clásica 3º ESO, La Casa del 
Saber, Santillana. 

 

Tamén contaremos co material bibliográfico e audiovisual do que dispón o departamento 
para a consulta por parte dos alumnos. 

 

Material elaborado pola profesora: presentacións que ilustran e complementan algúns 
temas, selecta de imaxes relacionadas con mitos, restos arqueolóxicos, influencia nas artes 
plásticas, etc. 

 

ENSINO NON PRESENICAL 

 

Libro Cultura Clásica 3º ESO, La Casa del Saber, Santillana, Aula virtual (publicaranse 
todos os materiais necesarios para a realización das tarefas) e videoconferencia. 

  

ENSINO SEMIPRESENCIAL 

 

Libro Cultura Clásica 3º ESO, La Casa del Saber, Santillana, Aula virtual (publicaranse 
todos os materiais necesarios para a realización das tarefas)  e videoconferencia. 

 

1.8 PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

PROCEDEMENTOS 

 

ENSINO PRESENCIAL 

 

a. Observación directa do traballo diario do alumnado.  

b. Análise e valoración de tarefas. 

c. Exame de avaliación e recuperación, se fose necesario ao remate de cada trimestre.  

d. Exame final para aqueles alumnos que suspenderan algunha avaliación.  

e. No exame extraordinario entrará a totalidade da materia e a cualificación será 
unicamente a obtida no exame. 

 

ENSINO NON PRESENCIAL 

 

Observación da participación do alumnado nas sesións de videoconferencia. 

 

Corrección das tarefas propostas na Aula virtual. As solucións dos exercicios propostos 
publicarase na Aula virtual. 

 

a. Adaptación das probas de avaliación (traballos, exames...) 

b. Sesións individuais ou en pequeno grupo. 

c. Secuenciación dos estándares traballados en partes máis pequenas. 

 

ENSINO SEMIPRESENCIAL 

 

Combinaranse os procedementos do ensino presencial e non presencial (traballo na aula 
ordinaria e Aula virtual con videoconferencias) na proporción que corresponda segundo a 
duración de cada parte (presencial ou telemática). 
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INSTRUMENTOS 
 
Elemento de diagnóstico: rúbricas dos contidos, presentación, emprego das fontes... 
Avaliación de estándares: probas orais e escritas nas que o alumno responda aos estándares de 
aprendizaxe que se corresponden con cada contido. 

 
 
RÚBRICA PARA CUALIFICAR A PARTICIPACIÓN  PRESENCIAL OU TELEMÁTICA(20%) Vid. 
RÚBRICA 1 
 
 
RÚBRICA PARA CUALIFICAR AS TAREFAS (20%) Vid. RÚBRICA 2 
 
 
RÚBRICA PARA CUALIFICAR PROBAS ESCRITAS QUE SUPOÑEN O 60% DA NOTA 
RÚBRICA 3 
 
1.9 CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

 

Os criterios de avaliación quedaron expostos supra na táboa. 

 Consideramos que a avaliación debe ter en conta os  obxectivos, contidos, estándares e 

competencias clave. 

 Polo tanto, terase en conta o traballo diario dos alumnos a través dos exercicios e traballos de 

investigación propostos pola profesora, a participación e os estándares que se pretenden 

alcanzar. Para poder valorar este punto é imprescindible que o alumno realice as súas tarefas. 

 Os alumnos deberán ter unha actitude activa na aula expoñendo as súas ideas e coñecementos e 

ser capaz de participar en debates. 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 avaliación que terá recuperación, ao finalizar o 
trimestre, para aqueles alumnos que non a tiveran superado. 

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

 A valoración das probas será a seguinte: 

Exame: 60%. Cualificarase seguindo a RÚBRICA 3. 

O 40% restante corresponde á actitude activa e comprometida na aula (ordinaria ou 
videoconferencia), tal como se expón nos instrumentos e procedementos de avaliación. O 
profesor descontará 0,2 cando un alumno non teña feitos os exercicios propostos para casa ou  
non realice o traballo que se indica. 

a. Exercicios que se avaliarán no apartado de traballo e polo tanto formarán parte da 
nota do 20% de tarefas. 

b. Participación e actitude activa na aula: 20% 

c. Probas que se avaliarán no apartado do probas (escritas ou orais, dependendo das 
circunstancias) e terán unha porcentaxe do 60% da nota de avaliación. 

 

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

É importante volver a insistir en que a información non debe quedar illada por bloques 
senón que hai que asimilala en conxunto. 

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. 

A nota final do alumno obterase de acordo coa seguinte porcentaxe: 

1ª avaliación: 30% 

2ª avaliación: 30% 

3ª avaliación: 40% 

Non é posible aprobar se nalgunha avaliación a nota é menor de 4 puntos. 

 O alumno poderá presentarse a unha proba final para recuperar as avaliacións que teña 
suspensas. 

Na proba extraordinaria igualmente o alumno examinarase da totalidade do currículo e a súa 
cualificación será a obtida no exame. 

1.10 CONTIDOS MÍNIMOS 

 Os principais deuses grecolatinos e os mitos relacionados con eles. 

 Características principais da relixión grecorromana. 

 Concepto de indoeuropeo e linguas romances. Influencia léxica do latín e do grego nas 
nosas linguas. 

 A escola en Roma. 

 A muller en Grecia e Roma. 

 Características principais da arte clásica en arquitectura e pintura. 

 A cidade no mundo clásico (a súa planta) e os edificios máis importantes: teatros, ágora, 
acrópolis, foro, templos, casa, anfiteatro, circo, termas, acueducto. 

 O legado do mundo clásico: cidades e edificios públicos máis revelantes. 
 

1.11 ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS 

 

 Aos alumnos pendentes de Cultura Clásica 3º ESO entregaránselles dous cadernos de exercicios 

con cuestións relacionadas co currículo da materia. O primeiro caderno deberá estar rematado en 

novembro e o segundo en febreiro para ser corrixido e cualificado polo profesor; se o alumno 

alcanza os mínimos esixibles será cualificado positivamente e non será necesario que realice o 

exame final. No caso de non aprobar algunha das partes ou ningunha deberá facer o exame de 

maio coas partes suspensas. 

 O horario de atención a pendentes, por se o alumnado  ten dúbidas, será nos recreos en que a 
profesora non teña gardas, avisando o alumno previamente a  profesora.  

 

1.12 AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS E COLECTIVAS 

 

 Nos primeiros días de docencia o método de traballo será a comunicación oral para aprender a 
conversar, respectar a quenda de  xeito que o alumno exprese e comparta os seus coñecementos 
sobre a materia. 

Pola experiencia, sabemos que os coñecementos previos non adoitan ser moitos, porque son 
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contidos que non forman parte dos currículos  salvo a historia de Grecia e Roma  e pouco sobre 
mitoloxía. En consecuencia atenderase sobre todo a conceptos básicos sobre a cultura clásica e 
as carencias de expresión oral e escrita dos alumnos, xa que será importante para que as clases 
sexan o máis dinámicas posible. 

Realizaranse probas escritas para coñecer as dificultades e o nivel do que partimos. 

 

1.13 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Ordinarias: 

 O reforzo educativo. 

 A optatividade. 

 A orientación educativa e a integración escolar. 

Na aula tamén se atenderá ás dificultades que poda presentar cada alumno e ao seu ritmo de 

aprendizaxe. Trataremos estes aspectos con exercicios de reforzo no momento que  sexa preciso 

e sempre asesoradas polo Departamento de Orientación. 

1.14 INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA 
DOCENTE 

Os indicadores de logro servirán para reflexionar sobre a práctica docente e sobre os aspectos da 
programación que son susceptibles de mellora. 

Indicadores de logro: 

a. Materiais empregados: accesibles, atractivos, suficientes. 

b. Planificación: duración das actividades, nivel de dificultade, interese para o alumnado, 
obxectivos ben definidos... 

c. Motivación do alumnado: consecución do obxectivo de espertar a curiosidade dos alumnos, 
de crear un conflito cognitivo, de ofrecer a axuda adecuada. 

 

1.15 ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 

Ao longo do curso académico nas sesións diarias atenderemos aos elementos transversais. 

A comprensión lectora traballarase a diario na aula lendo os textos que aparecen  no libro de 
texto. Este proceso reforzarase coa lectura do libro de Laurence Gillot: "Las metamorfosis de 
Ovidio". Anaya. O alumno deberá ler na aula o capítulo seleccionado. Para completar estas 
lecturas elixiranse imaxes (escultura e pintura) e mesmo textos literarios, que ilustren a 
metamorfose que permitan ao alumno comentar, opinar, preguntar... os aspectos que lles resulten 
incomprensibles, estranos,diferentes... Con este método e a lectura de mitos,  transmisores de 
valores, tamén se traballa a educación cívica e constitucional e valores éticos xa que implica a 
aprendizaxe do debate, respecto polas opinións dos compañeiros, saber respectar as quendas, 
etc. 

A comunicación audiovisual e as tecnoloxías da información e da comunicación estarán presentes 
na aula, como xa comentamos no apartado anterior; o profesor proporá temas de investigación 
nos que o alumno deberá buscar información, sempre guiado polo profesor, e realizará os 
traballos encomendados con estes medios. 

A iniciativa emprendedora e o desenrolo da autonomía van ligadas aos apartados anteriores. 

Trataremos a educación para a saúde como un tema transversal pero que ten precedente no 
mundo clásico, nihil novum sub sole. As unidades que están vinculadas con este tema son as 
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termas e o coidado do corpo así como as pandemias que padeceron dende a peste de Atenas 
durante as Guerras do Peloponeso, pasando pola peste antonina, verdadeira pandemia ou a 
epidemia que asolou o imperio de Xustiniano. 

 

1.16 REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

No Departamento de Clásicas faremos un seguimento da programación nas reunións periódicas 

por medio dos seguintes parámetros: 

a. Reflectir nas actas o seguimento de calquera dato relevante. 

b. Cubrir as fichas de seguimento da programación. 

c. Deixar constancia na memoria de fin de curso do cumprimento ou calquera modificación 
feita da programación. 

Os indicadores de logro do apartado 10 permítennos reflexionar e modificar aqueles aspectos que 
consideremos que deben mellorarse durante o curso académico ou para o próximo. 

 
1.17 ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN LECTOR 

 

A comprensión lectora traballarase a diario na aula lendo os textos que aparecen  no libro de 
texto. Este proceso reforzarase coa lectura do libro de Laurence Gillot: Las metamorfosis de 
Ovidio. Anaya (3ºESO) e Jean-Pierre Andrevon Héroes de Roma en la Antigüedad. Anaya 
(4ºESO). O alumno deberá ler na aula o capítulo seleccionado. Para completar estas lecturas 
elixiranse imaxes (escultura e pintura) e mesmo textos literarios, que ilustren a metamorfose ou 
personaxe que permitan ao alumno comentar, opinar, preguntar... os aspectos que  resulte 
incomprensibles ou esperten o seu interese . Con este método e a lectura de mitos,  transmisores 
de valores, tamén se traballa a educación cívica e constitucional e valores éticos xa que favorece 
a aprendizaxe do debate, respecto polas opinións dos compañeiros, saber respectar as quendas, 
etc. 

Lectura en voz alta de textos seleccionados do libro de Irene Vallejo El infinito en un junco. La 
invención de los libros en el mundo antiguo” Siruela para o seu posterior debate. 

Club de Lectura: proporemos ao alumnado a participación no Club de Lectura do departamento, 
que se celebrará durante un recreo. As lecturas que se propoñen son: Metamorfosis. Ovidio. 
Vicens Vives. A. Sánchez Aguilar, Las aventuras de Ulises. La historia de la Odisea. Vicens 
Vives. Rosemary Sutcliff, El escudo Arverno, Salvat. René Goscinny e Albert Uderzo, En la estela 
del mito, Mireia Rosich. 

Empregaremos tamén a rede social Twitter para compartir impresións sobre as nosas lecturas. 

 

1.18 ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC 

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 pola profesora, 
deberá servir para programar traballos colaborativos e o uso ao longo do curso da Aula virtual. 

 

A comunicación audiovisual e as tecnoloxías da información e da comunicación estarán 
presentes na aula coa proxección de vídeos de corta duración, de 3 a 6 minutos, que ilustren o 
que estamos a estudar (vídeo en tres dimensións dunha domus, vídeo sobre a construción de 
calzadas romanas…), imaxes de escultura, pintura e arquitectura para coñecer a arte clásica e a 
súa influencia, presentacións elaboradas pola profesora; a profesora proporá temas de 
investigación nos que o alumno deberá buscar información, sempre guiada, e realizará os 
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traballos encomendados con estes medios. 

Animaremos e orientaremos ao alumnado a participar nos concursos propostos polo equipo da 
biblioteca e outros concursos do centro. 

 

1.19 ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 

 

Dende o Departamento de Clásicas, contribuiremos ao plan de convivencia potenciando as boas 
actitudes e o respecto por medio de diversas canles. O mito será unha delas, xa que a mitoloxía 
clásica foi durante séculos o vehículo para transmitir os mellores valores da sociedade 
occidental. Un ensino pódese transmitir dun xeito abstracto pero interiorízase mellor se ven 
acompañado dun contexto atractivo. 

Algúns dos múltiples exemplos que nos brindan os mitos sobre o respecto á diversidade sexual 
(as relacións sexuais de grandes heroes como Aquiles, Zeus...) permiten entender que ao longo 
da Historia houbo moitas maneiras de entender o amor, e que a tolerancia é o camiño máis 
axeitado; coñecendo as deusas Atenea ou Artemisa, que nunca se deixaron vencer por ningún 
home nos seus respectivos campos (a pesar de que na sociedade grega a muller non gozaba de 
cidadanía e liberdade) podemos combater a actitude machista; o valor da intelixencia que nos 
transmite Homero nos seus versos sobre Odiseo e Polifemo... os mitos ofrécennos retratos do 
que somos as persoas. 

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. 

 

1.20 ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE IGUALDADE 

 

No Departamento de Clásicas abordamos a igualdade con temas específicos do currículo e 
tamén de forma transversal. 
 
No Mundo Clásico a desigualdade que sofren as mulleres queda moi patente dende o nacemento 
da literatura grega. A Odisea presenta a Telémaco mandando calar a súa nai, Penélope, porque 
as mulleres non podían falar en público. 
 
Sen embargo as voces femininas fanse un oco en medio dun mundo de homes, dende Safo 
(Lesbos S. VII-VI a. C.), pasando por Corina, ata Exeria (Gallaecia S IV d. C.) ou Hipatía 
(Alexandría S. V d. C.). 
 
As palabras da muller grega tamén se fan escoitar nas sacerdotisas, Pitia, a través das 
declaracións dos oráculos. 
 
As grandes heroínas da traxedia grega, Antígona, Medea, Ifixenia, Electra... protagonistas das 
obras de Sófocles e Eurípides. 
 
Non teñen menos importancia e influencia as mulleres romanas que viviron á sombra dos seus 
homes: Livia, Mesalina, Iulia ou a viúva Cornelia, famosa matrona romana que consagrou a súa 
vida á educación dos seus fillos, os Gracos, gran defensora da cultura helenística. 
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Para afondar no coñecemento do mundo feminino na Antigüidade Clásica estudiaremos  o 
pensamento de Homero, Aristóteles fronte a Alceo ou Catulo que recoñeceron e admiraron o 
talento de Safo. 
 
Contamos tamén coa perspectiva actual reivindicativa de escritores como Mary Beard, Irene 
Vallejo, Santiago Posteguillo ... 
 
INSTRUMENTOS: 

1. Imaxes comentadas que facemos en todas as clases ao seu inicio e que se proxectan 

durante toda a semana. 

2. Textos latinos e gregos que traten de mulleres para traducir e comentar. 

3. Lecturas de fragmentos das obras literarias da literatura clásica, escritas por escritoras e 

escritores, para coñecer os diferentes puntos de vista . 

4. Lecturas de obras actuais de autores xa mencionados como Santiago Posteguillo, Irene 

Vallejo, Mary Beard ... 

5. Celebracións de efemérides. 

6. Celebración do día da Muller. 

7. Investigación e realización de traballos por parte do alumnado para visualizar estas figuras 

femininas, ás veces moi descoñecidas. 

8. Club de Lectura. 

1.21 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 

O alumnado do Departamento de Latín poderá visitar algunha exposición ou acudir ao teatro (con 
temática clásica de interese para as nosas materias)  ao longo do curso sempre que se oferte e 
as condicións COVID nolo permitan.  
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2. LATÍN 4º ESO 
 
2.1 INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN ( Vid. PEC) 

Esta  programación realizarase conforme ao 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. 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 identidade 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. 

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. 

No ámbito non lingüístico englóbase o resto dos bloques propostos: xeografía, historia, 
mitoloxía, relixión, arte, sociedade e vida cotiá, e literatura. 

Especial atención merecen as manifestacións artísticas (arte plásticas e literatura) que nos 
legaron as civilizacións grega e romana, que serviron e serven de modelo a moitas das 
producións actuais. 

2.2 CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

Comunicación lingüística (CCL) 

A pesar de que o latín non é unha lingua falada é a base das linguas romances e contribúe 
co seu léxico á formación de palabras de numerosas linguas modernas polo que unha 
materia instrumental que facilita a aprendizaxe doutra linguas. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) 

O estudo da ciencia no mundo clásico permite apreciar as vantaxes dos avances no mundo 
científico e tecnolóxico, así mesmo apreciar e valorar toda a tradición do libro e a escritura. 

Competencia dixital (CD) 

Traballaremos a busca de información na internet e o manexo das novas tecnoloxías 
aplicadas ao coñecemento do mundo clásico. 

Aprender a aprender (CAA) 

A autonomía na aprendizaxe é fundamental para o alumno así como incentivar o espírito 
crítico, aptitudes que se fomentarán no noso exercicio de ensino- aprendizaxe. Os contidos 
desta materia permiten ao alumno relacionalos con outras ensinanzas como Historia, 
Química, Arte... 
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Competencias sociais e cívicas (CSC) 

O coñecemento do mundo clásico permitirá ao alumno apreciar como as nosas actitudes 
son moi similares ás dos nosos antepasados gregos e romanos e así con espírito crítico ser 
capaces de desterrar actitudes negativas nos seus comportamentos sociais. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 

Esta competencia complementaríase coa CD e CAA. 

Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

O estudo do legado clásico nas súas expresións culturais permitirá ao alumnado apreciar o 
noso patrimonio a través de todas a súas manifestacións. 

2.3 OBXECTIVOS XERAIS DA ESO 

 

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas 
alumnas as capacidades que lles permitan: 

 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 
respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e   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 
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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. 

 

2.4 OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

 

a. Familiarizar ao alumnado coa lingua latina a través do seu léxico e recoñecer a súa pegada 
nas linguas modernas. 

b. Coñecer a mitoloxía e a súa influencia no mundo das artes (literatura, pintura, escultura, 
arquitectura...). 

c. Coñecer a sociedade romana e comparala coa sociedade europea. 

d. Coñecer a historia de Roma e ser capaz de recoñecer aspectos similares ao longo da 
historia de Europa, así como a súa influencia. 

e. Coñecer e respectar o legado romano en Galicia, España e países romanizados e a súa 
pegada a nas diferentes culturas. 
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 Latín. 4º de ESO      

Obxe
ctivo

s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenci
as clave 

Grao 
mínimo 

Indicadores de logro Temp. Instrum. 

 Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances      

 

 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 

50%  Coñece o marco 
xeográfico do latín e sitúa 
nun mapa os períodos da 
civilización romana así 
como os restos 
arqueolóxicos máis 
importantes. 

1º Trim. Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

 

 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 

50%  Coñece o termo 
indoeuropeo e as linguas 
indoeuropeas. 

1º Trim. Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

 

 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 

 CSC 

 CAA 

 CD 

50%  Coñece a familia 
lingüística indoeuropea e 
distínguea das non 
indoeuropeas. Localiza 
nun mapa  a área das 
linguas. 

1º Trim. Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 
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Grao 
mínimo 
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utilizan. 

 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 

50%  Coñece as linguas que se 
falan en España e a súa 
orixe. 

1º Trim. Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

 

 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 

50%  Distingue e recoñece 
palabras patrimoniais, 
cultismos e 
semicultismos. 

1º Trim. Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

 

 b 

 ñ 

 o 

 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 do latín ao 
galego e ao castelán, 
partindo dos étimos latinos. 

 LAB.1.6.1. Realiza evolucións 
de termos latinos ao galego e 
ao castelán aplicando as 
regras fonéticas de 
evolución. 

 CCL 

 CAA 

50%  Coñece as regras 
fonéticas básicas para 
entender a evolución dos 
termos latinos ao galego e 
castelán. 

1º Trim. Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

 

 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 

50%  Coñece distintos sistemas 
de escritura. 

1º Trim. Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 
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 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 

50%  Coñece o alfabeto latino, a 
súa orixe e as 
adaptacións as linguas 
modernas. 

1º Trim. Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

 

 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 50%  Le textos latinos. 1º, 2º, 3º 
Trim. 

Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

 

 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 

50%  Coñece os formantes das 
palabras e entende o 
concepto de flexión. 

1º, 2º, 3º 
Trim. 

Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

 

 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 

 CAA 

 CCL 

50%  Distingue palabras 
variables e invariables. 

1º, 2º, 3º 
Trim. 

Debate 

+ 

Tarefas 

+ 
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clasificalas. Probas 

 

 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 

50%  Comprende e aplica o 
concepto de declinación e 
conxugación. 

1º Trim. Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

 

 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 

50%  Coñece as declinacións, o 
concepto de enunciado e 
clasifica as palabras 
segundo a súa categoría 
e declinación. 

1º Trim. Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

 

 LAB3.4.2. Declina palabras e 
sintagmas en concordancia, 
aplicando correctamente para 
cada palabra o paradigma de 
flexión correspondente. 

 CCL 

 CAA 

50%  Sabe declinar 
correctamente sintagmas 
en concordancia. 

1º, 2º, 3º 
Trim. 

Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

 

 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 

 

50%  Coñece as conxugacións 
latinas e clasifica os 
verbos correctamente 
segundo o seu enunciado. 

1º, 2º, 3º 
Trim. 

Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 
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 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 

50%   

 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 

50%  Identifica nos enunciados 
verbais os distintos temas  
e utilízaos correctamente 
para conxugar voz activa 
e pasiva e os distintos 
tempos verbais. 

2º Trim. Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

 

 LAB3.6.2. Cambia de voz as 
formas dos tempos verbais 
do presente, pretérito 
imperfecto, futuro imperfecto 
e pretérito perfecto de 
indicativo. 

 CD 

 CCL 

50% 3º Trim. Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

 

 LAB3.6.3. Identifica formas 
non persoais do verbo, como 
o infinitivo de presente activo 
e o participio de perfecto. 

 CAA 

 CCL 

50%  Identifica as formas non 
persoais do verbo. 

2º Trim. Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 
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 LAB3.6.4. Traduce 
correctamente ao galego e 
ao castelán diferentes formas 
verbais latinas. 

 CCL 50%  Traduce ao galego e 
castelán formas verbais 
latinas. 

1º, 2º, 3º 
Trim. 

Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

 

 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 50%  É capaz de realizar 
análise morfosintáctica en 
frases e textos sinxelos. 

1º, 2º, 3º 
Trim. 

Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

 

 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 

50%  Coñece os casos e as 
funcións que realizan na 
oración. 

1º Trim. Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

 

 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 50%  Traduce frases sinxelas e 
textos adaptados ao 
galego e castelán. 
Traduce frases pequenas 
ao latín. Coñece e aplica 
as regras de 
concordancia. 

 

1º,2º,3º 

Trim. 

Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

 

 e  B4.3. Concordancia.  B4.3. Recoñecer as regras de  LAB4.3.1. Recoñece nos  CCL 50%   
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concordancia na lingua latina 
e a súa correspondencia no 
galego e no castelán. 

textos as regras e a 
concordancia latina, e 
redacta en lingua latina 
pequenas frases, onde 
practica o seu uso. 

 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 

50%  Coñece e clasifica as 
oracións simples. 

1º,2º,3º 

Trim. 

Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

 

 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 

50%  Coñece e clasifica as 
oracións compostas. 

1º,2º,3º 

Trim. 

Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

 

 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 

 

50%  Recoñece e traduce 
formas de infinitivo e 
participio sinxelas. 

3º Trim. Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

 

 Bloque 5. Roma: historia, cultura e civilización      
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 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 

50%  Coñece e distingue as 
diferentes etapas da 
historia de Roma e os 
principais feitos históricos. 

1º,2º,3º 

Trim. 

Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

 

 LAB5.1.2. Sabe enmarcar 
determinados feitos 
históricos no período 
histórico correspondente. 

 CAA 

 CCEC 

 CSC 

50%  Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

 

 LAB5.1.3. Pode elaborar 
eixes cronolóxicos nos que 
se representan fitos 
históricos salientables, 
consultando diferentes fontes 
de información. 

 CD 

 CAA 

 CMCCT 

50%  É capaz de situar nun eixe 
histórico  os principais 
acontecementos da 
historia de Roma. 

1º,2º,3º 

Trim. 

Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

 

 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 

50%  Coñece as circunstancias 
e consecuencias dos 
principais fitos históricos 
da civilización latina. 

1º,2º,3º 

Trim. 

Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 
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 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 

50%  Distingue a organización 
política nos diferentes 
períodos da historia de 
Roma. 

1º,2º,3º 

Trim. 

Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

 

 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 

50%  Coñece as clases sociais 
e o seu papel na 
sociedade romana. 

2º Trim. Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

 

 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 

50%  Coñece o concepto de 
familia e o papel dos seus 
membros. 

1º Trim. Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

 

 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 

50%  Coñece os principais 
deuses e heroes da 
mitoloxía grecolatina e 
establece relacións. 

1º,2º,3º 

Trim. 

Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

 

 n 

 ñ 

 B5.4. Mitoloxía e 
relixión. 

 B5.5. Coñecer os deuses, 
mitos e heroes latinos, e 
establecer semellanzas e 

 LAB5.5.1. Recoñece e ilustra 
con exemplos o mantemento 
do mítico e da figura do 

 CAA 

 CCEC 

50%  Relaciona os deuses da 
mitoloxía grecolatina cos 

1º,2º,3º 

Trim. 

Debate 

+ 
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 Latín. 4º de ESO      
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as clave 

Grao 
mínimo 

Indicadores de logro Temp. Instrum. 

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

heroe na nosa cultura, e 
sinala as semellanzas e as 
principais diferenzas que se 
observan entre ambos os 
tratamentos. 

 CD deuses e heroes actuais. Tarefas 

+ 

Probas 

 

 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 

50%  Coñece e distingue entre 
unha domus, insula, a 
vivenda rural e de ocio; as 
rutinas da vida diaria dun 
romano así como a 
hixiene e a vestimenta. 

2º Trim. Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

 

 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 

50%  Coñece os espectáculos  
e o seu lugar de 
celebración: teatro, 
anfiteatro e circo e é 
capaz de ver as 
semellanzas e diferencias 
coa actualiadade. Coñece 
os restos arqueolóxicos 
mellor conservados. 

3º Trim. Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

 

 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 

 CCL 

 CAA 

50%  Realiza a análise 
morfosintáctica 
correctamente para poder 
traducir textos de 
dificultade progresiva. 

1º,2º,3º 

Trim. 

Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 
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retroversión. 

 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 

50%  É capaz de ver e 
comparar as estruturas 
latinas coas das nosas 
linguas. 

1º,2º,3º 

Trim. 

Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

 

 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 

50%  Emprega correctamente e 
analiza a información dos 
manuais, dicionario e/ou 
vocabulario para poder 
traducir. 

1º,2º,3º 

Trim. 

Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

 

 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 

50%  É capaz de facer unha 
lectura comprensiva de 
textos sinxelos para poder 
comentar os aspectos 
culturais e relacionalos 
cos coñecementos 
acadados. 

1º,2º,3º 

Trim. 

Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

 

 LAB6.4.2. Elabora mapas 
conceptuais e estruturais dos 
textos propostos, localizando 
o tema principal e 
distinguindo as súas partes. 

 CMCCT 

 CD 

 CCL 

50%  Comprende os textos e é 
capaz de distinguir o tema 
principal e as súas partes. 

1º,2º,3º 

Trim. 

Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 
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 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 50%  Escribe frases sinxelas en 
latín. 

1º,2º,3º 

Trim. 

Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

 

 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 50%  Realiza pequenas 
conversas en latín 
empregando frases 
cortas. 

1º,2º,3º 

Trim. 

Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

 

 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 

50%  Coñece un vocabulario 
básico e  deduce as 
palabras transparentes. 

1º,2º,3º 

Trim. 

Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

 

 LAB7.1.2. Identifica e explica 
as palabras transparentes e 
de maior frecuencia. 

 CD 

 CAA 

50%  Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

 

 b 

 ñ 

 B7.2. Composición e 
derivación culta: 

 B7.2. Distinguir e coñecer o 
significado dos principais 

 LAB7.2.1. Identifica e explica 
os principais prefixos e 

 CMCCT 

 CCL 

50%  Distingue e coñece os 
prefixos e sufixos que 

1º,2º,3º 

Trim. 

Debate 

+ 
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 o lexemas, prefixos e 
sufixos. 

prefixos e sufixos que 
interveñen na composición e 
na derivación culta. 

sufixos, analizando o seu 
mantemento na propia 
lingua. 

forman palabras cultas. Tarefas 

+ 

Probas 

 

 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 partir desta 
o seu significado. 

 CCL 50%  Coñece a etimoloxía das 
palabras máis comúns. 

1º,2º,3º 

Trim. 

Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

 

 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 

50%  Coñece locucións latinas 
de uso actual e sabe 
empregalas no seu 
contexto axeitado. 

3º Trim. Debate 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 
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2.6 METODOLOXÍA 

 
ENSINO PRESENCIAL 

 

ENSINO NON PRESENCIAL 

 
Traballo por tarefas na Aula virtual: para cada semana proponse unha actividade que os 
alumnos deberán entregar na “Tarefa” correspondente da Aula virtual. 

 

Medios: as dúbidas serán aclaradas na plataforma JITSI ou a indicada pola consellería, no 
Foro de novas da Aula virtual.  

 

Observación da participación do alumnado nas sesións de videoconferencia. As sesións 
impartiranse por videoconferencia empregando JITSI ou a plataforma recomendada pola 
Consellería e servirá para a explicación do currículo, resolución de dúbidas, corrección de 
tarefas... e sobre todo para manter o contacto e vínculo co alumno que consideramos 
fundamental no proceso de ensino-aprendizaxe. 

 

A  Aula virtual será a plataforma empregada para publicar textos, tarefas, avisos... así como 
para entregar os traballos por parte dos alumnos no prazo indicado. As tarefas entregadas 
fora de prazo non se avaliarán. 

 

As tarefas poderán ser de dous tipos (e así se informará ao alumno): 

 

a. Exercicios que se avaliarán no apartado de traballo e polo tanto formarán parte da 
nota do 20% de tarefas. 

b. Probas que se avaliarán no apartado do probas (escritas ou orais, dependendo das 
circunstancias) e terán unha porcentaxe do 60% da nota de avaliación. 

 

ENSINO SEMIPRESENCIAL 

 

Combinaranse os procedementos dos períodos presenciais e non presenciais (traballo na 
aula ordinaria e Aula virtual con videoconferencias) na proporción que corresponda segundo 
a duración de cada parte (presencial ou telemática). 

     

2.7 MATERIAIS, FERRAMENTAS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

ENSINO PRESENCIAL 

 

 
ORIENTACIÓNS  

METODOLÓXICAS 

MODELOS 
METODOLÓXICOS 

PRINCIPIOS 
METODOLÓXICOS 

AGRUPAMENTO 

 Modelo 
discursivo/expositivo 

 Modelo experiencial 
 Aprendizaxe cooperativo 
 Traballo por tarefas 
 Traballo por proxectos 

 Actividades 
 Participación 
 Motivación 
 Personalización 
 Significatividade 

 Tarefas 
individuais 

 Tarefas en grupo 
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Para o estudo desta materia empregaremos o libro LATÍN 4º ESO, La Casa del Saber, 
Santillana. 

 

Tamén contaremos co material bibliográfico e audiovisual do que dispón o departamento 
para a consulta por parte dos alumnos. 

 

Material elaborado pola profesora: presentacións que ilustran e complementan algúns 
temas, selecta de imaxes relacionadas con mitos, restos arqueolóxicos, influencia nas artes 
plásticas, etc. 

 

ENSINO NON PRESENCIAL 

 

Libro LATÍN 4º ESO, La Casa del Saber, Santillana, Aula virtual (publicaranse todos os 
materiais necesarios para a realización das tarefas) e videoconferencia. 

  

ENSINO SEMIPRESENCIAL 

 

Libro LATÍN 4º ESO, La Casa del Saber, Santillana, Aula virtual (publicaranse todos os 
materiais necesarios para a realización das tarefas)  e videoconferencia. 

 

2.8 PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

PROCEDEMENTOS 

 

ENSINO PRESENCIAL 

 

f. Observación directa do traballo diario do alumnado.  

g. Análise e valoración de tarefas. 

h. Exame de avaliación e recuperación, se fose necesario ao remate de cada trimestre.  

i. Exame final para aqueles alumnos que suspenderan algunha avaliación.  

j. En setembro entrará a totalidade da materia e a cualificación será unicamente a obtida 
no exame. 

 

ENSINO NON PRESENCIAL 

 

Observación da participación do alumnado nas sesións de videoconferencia. 

 

Corrección das tarefas propostas na Aula virtual. As solucións dos exercicios propostos 
publicarase na Aula virtual. 

 

a. Adaptación das probas de avaliación (traballos, exames...) 

b. Sesións individuais ou en pequeno grupo. 

c. Secuenciación dos estándares traballados en partes máis pequenas. 

 

ENSINO SEMIPRESENCIAL 

 

Combinaranse os procedementos do ensino presencial e non presencial (traballo na aula 
ordinaria e Aula virtual con videoconferencias) na proporción que corresponda segundo a 
duración de cada parte (presencial ou telemática). 
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INSTRUMENTOS 
 
Elemento de diagnóstico: rúbricas dos contidos, presentación, emprego das fontes... 
Avaliación de estándares: probas orais e escritas nas que o alumno responda aos estándares de 
aprendizaxe que se corresponden con cada contido. 

 
 
RÚBRICA PARA CUALIFICAR A PARTICIPACIÓN  PRESENCIAL OU TELEMÁTICA(20%) Vid. 
RÚBRICA 1 
 
RÚBRICA PARA CUALIFICAR AS TAREFAS (20%) Vid. RÚBRICA 2 
 
RÚBRICA PARA CUALIFICAR PROBAS ESCRITAS QUE SUPOÑEN O 60% DA NOTA 
RÚBRICA 3 
 
2.9 CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

 

Os criterios de avaliación quedaron expostos supra na táboa. 

 Consideramos que a avaliación debe ter en conta os  obxectivos, contidos, estándares e 

competencias clave. 

 Polo tanto, terase en conta o traballo diario dos alumnos a través dos exercicios e traballos de 

investigación propostos pola profesora, a participación e os estándares que se pretenden 

alcanzar. Para poder valorar este punto é imprescindible que o alumno realice as súas tarefas. 

 Os alumnos deberán ter unha actitude activa na aula expoñendo as súas ideas e coñecementos e 

ser capaz de participar en debates. 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 avaliación que terá recuperación, ao finalizar o 
trimestre, para aqueles alumnos que non a tiveran superado. 

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

 A valoración das probas será a seguinte: 

Exame: 60%. Cualificarase seguindo a RÚBRICA 3. 

O 40% restante corresponde á actitude activa e comprometida na aula (ordinaria ou 
videoconferencia), tal como se expón nos instrumentos e procedementos de avaliación. O 
profesor descontará 0,2 cando un alumno non teña feitos os exercicios propostos para casa ou  
non realice o traballo que se indica. 

Para superar con suficiente o currículo de Latín 4º ESO, os alumnos deberán ser capaces de 
demostrar un coñecemento evidente do conxunto xeral do que se lles avalía, é dicir, que as súas 
respostas deberán ter un certo equilibrio, unha visión global . 

É importante volver a insistir en que a información non debe quedar illada por bloques 
senón que hai que asimilala en conxunto. 

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. 

A nota final do alumno obterase de acordo coa seguinte porcentaxe: 
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1ª avaliación: 30% 

2ª avaliación: 30% 

3ª avaliación: 40% 

Non é posible aprobar se nalgunha avaliación a nota é menor de 4 puntos. 

 O alumno poderá presentarse a unha proba final para recuperar as avaliacións que teña 
suspensas. 

Na proba extraordinaria o alumno examinarase da totalidade do currículo e a súa cualificación 
será a obtida no exame. 

 

2.10 CONTIDOS MÍNIMOS 

 

 Concepto de flexión e os casos. Enunciado nominal. 

 Morfoloxía verbal: voz activa modo indicativo e imperativo. Enunciado verbal. 

 Morfoloxía nominal: declinacións de substantivos e adxectivos. 

 Pronomes persoais, demostrativos e introdución aos pronomes relativo e interrogativos-
indefinidos. 

 As preposicións máis frecuentes. 

 Sintaxe: oracións atributivas, transitivas e intransitivas.  

 Análise e tradución de oracións e textos sinxelos. 

 Historia de Roma: Monarquía, República e Imperio. Panorama xeral. 

 Sociedade: a familia, a escola, a cidade, edificios públicos, o exército romano, a xornada 
dun romano. 

 Legado romano en Hispania. 
 

2.11 ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS 

 Non hai alumnos con esta materia pendente. 

  

2.12 AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS E COLECTIVAS 

 

 Nos primeiros días de docencia o método de traballo será a comunicación oral para aprender a 
conversar, respectar a quenda de  xeito que o alumno exprese e comparta os seus coñecementos 
sobre a materia. 

Pola experiencia, sabemos que os coñecementos previos non adoitan ser moitos, porque son 
contidos que non forman parte dos currículos  salvo a historia de  Roma  e pouco sobre mitoloxía. 

Nestes primeiros días atenderase sobre todo a conceptos básicos sobre conceptos gramaticais, 
sociedade e historia de Roma e as carencias de expresión oral e escrita dos alumnos, xa que 
será importante para que as clases sexan o máis dinámicas posible. 

Realizaranse tamén probas escritas na Aula virtual para coñecer as dificultades e o nivel do que 
partimos. 

 

2.13 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Ordinarias: 

 O reforzo educativo. 

 A optatividade. 
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 A orientación educativa e a integración escolar. 

Na aula tamén se atenderá ás dificultades que poda presentar cada alumno e ao seu ritmo de 

aprendizaxe. Trataremos estes aspectos con exercicios de reforzo no momento que  sexa preciso 

e sempre asesoradas polo Departamento de Orientación. 

 

2.14 INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA 
DOCENTE 

Os indicadores de logro servirán para reflexionar sobre a práctica docente e sobre os aspectos da 
programación que son susceptibles de mellora. 

Indicadores de logro: 

d. Materiais empregados: accesibles, atractivos, suficientes. 

e. Planificación: duración das actividades, nivel de dificultade, interese para o alumnado, 
obxectivos ben definidos... 

f. Motivación do alumnado: consecución do obxectivo de espertar a curiosidade dos alumnos, 
de crear un conflito cognitivo, de ofrecer a axuda adecuada. 

 

2.15 ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 

Ao longo do curso académico nas sesións diarias atenderemos aos elementos transversais. 

A comprensión lectora traballarase a diario na aula lendo os textos que aparecen  no libro de 

texto. Este proceso reforzarase coa lectura do libro de Jean-Pierre Andrevon. “Héroes de 
Roma en la Antigüedad”. Anaya. O alumno deberá ler na aula o capítulo seleccionado. Para 
completar estas lecturas elixiranse imaxes (escultura e pintura) e mesmo textos literarios, que 
ilustren a metamorfose que permitan ao alumno comentar, opinar, preguntar... os aspectos que 
lles resulten incomprensibles, estranos, diferentes... Con este método e a lectura de mitos,  
transmisores de valores, tamén se traballa a educación cívica e constitucional e valores éticos xa 
que implica a aprendizaxe do debate, respecto polas opinións dos compañeiros, saber respectar 
as quendas, etc. 

A comunicación audiovisual e as tecnoloxías da información e da comunicación estarán presentes 
na aula, como xa comentamos no apartado anterior; o profesor proporá temas de investigación 
nos que o alumno deberá buscar información, sempre guiado polo profesor, e realizará os 
traballos encomendados con estes medios. 

A iniciativa emprendedora e o desenrolo da autonomía van ligadas aos apartados anteriores. 

Trataremos a educación para a saúde como un tema transversal pero que ten precedente no 
mundo clásico, nihil novum sub sole. As unidades que están vinculadas con este tema son as 
termas e o coidado do corpo así como as pandemias que padeceron dende a peste de Atenas 
durante as Guerras do Peloponeso, pasando pola peste antonina, verdadeira pandemia ou a 
epidemia que asolou o imperio de Xustiniano. 

 

 2.16 REVISIÓN, AVALIACIÓN MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

No Departamento de Clásicas faremos un seguimento da programación nas reunións periódicas 

por medio dos seguintes parámetros: 

c. Reflectir nas actas o seguimento de calquera dato relevante. 
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d. Cubrir as fichas de seguimento da programación. 

e. Deixar constancia na memoria de fin de curso do cumprimento ou calquera modificación 
feita da programación. 

Os indicadores de logro do apartado 10 permítennos reflexionar e modificar aqueles aspectos que 
consideremos que deben mellorarse durante o curso académico ou para o próximo. 

 
2.17 ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN LECTOR 

 

A comprensión lectora traballarase a diario na aula lendo os textos que aparecen  no libro de 
texto. Este proceso reforzarase coa lectura do libro de Laurence Gillot: Las metamorfosis de 
Ovidio. Anaya (3ºESO) e Jean-Pierre Andrevon Héroes de Roma en la Antigüedad. Anaya 
(4ºESO). O alumno deberá ler na aula o capítulo seleccionado. Para completar estas lecturas 
elixiranse imaxes (escultura e pintura) e mesmo textos literarios, que ilustren a metamorfose ou 
personaxe que permitan ao alumno comentar, opinar, preguntar... os aspectos que  resulte 
incomprensibles ou esperten o seu interese . Con este método e a lectura de mitos,  transmisores 
de valores, tamén se traballa a educación cívica e constitucional e valores éticos xa que favorece 
a aprendizaxe do debate, respecto polas opinións dos compañeiros, saber respectar as quendas, 
etc. 

Lectura en voz alta de textos seleccionados do libro de Irene Vallejo El infinito en un junco. La 
invención de los libros en el mundo antiguo” Siruela para o seu posterior debate. 

Club de Lectura: proporemos ao alumnado a participación no Club de Lectura do departamento, 
que se celebrará durante un recreo. As lecturas que se propoñen son: Metamorfosis. Ovidio. 
Vicens Vives. A. Sánchez Aguilar, Las aventuras de Ulises. La historia de la Odisea.Vicens Vives. 
Rosemary Sutcliff, El escudo Arverno, Salvat. René Goscinny e Albert Uderzo, En la estela del 
mito, Mireia Rosich. 

Empregaremos tamén a rede social Twitter para compartir impresións sobre as nosas lecturas. 

 

2.18 ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC 

 

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 pola profesora, 
deberá servir para programar traballos colaborativos e o uso ao longo do curso da Aula virtual. 

 

O aproveitamento de recursos de redes sociais na aula como Instagram (noticias culturais que 
comparten museos, latinistas...) e Twitter para comunicarnos no Club de Lectura Sapere aude. 

 

A comunicación audiovisual e as tecnoloxías da información e da comunicación estarán 
presentes na aula coa proxección de vídeos de corta duración, de 3 a 6 minutos, que ilustren o 
que estamos a estudar (vídeo en tres dimensións dunha domus, vídeo sobre a construción de 
calzadas romanas…), imaxes de escultura, pintura e arquitectura para coñecer a arte clásica e a 
súa influencia, presentacións elaboradas pola profesora; a profesora proporá temas de 
investigación nos que o alumno deberá buscar información, sempre guiada, e realizará os 
traballos encomendados con estes medios. 

Animaremos e orientaremos ao alumnado a participar nos concursos propostos polo equipo da 
biblioteca e outros concursos do centro. 
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2.19 ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 

 

Dende o Departamento de Clásicas, contribuiremos ao plan de convivencia potenciando as boas 
actitudes e o respecto por medio de diversas canles. O mito será unha delas, xa que a mitoloxía 
clásica foi durante séculos o vehículo para transmitir os mellores valores da sociedade 
occidental. Un ensino pódese transmitir dun xeito abstracto pero interiorízase mellor se ven 
acompañado dun contexto atractivo. 

Algúns dos múltiples exemplos que nos brindan os mitos sobre o respecto á diversidade sexual 
(as relacións sexuais de grandes heroes como Aquiles, Zeus...) permiten entender que ao longo 
da Historia houbo moitas maneiras de entender o amor, e que a tolerancia é o camiño máis 
axeitado; coñecendo as deusas Atenea ou Artemisa, que nunca se deixaron vencer por ningún 
home nos seus respectivos campos (a pesar de que na sociedade grega a muller non gozaba de 
cidadanía e liberdade) podemos combater a actitude machista; o valor da intelixencia que nos 
transmite Homero nos seus versos sobre Odiseo e Polifemo... os mitos ofrécennos retratos do 
que somos as persoas. 

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. 

 

2.20 ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE IGUALDADE 

 

No Departamento de Clásicas abordamos a igualdade con temas específicos do currículo e 
tamén de forma transversal. 
 
No Mundo Clásico a desigualdade que sofren as mulleres queda moi patente dende o nacemento 
da literatura grega. A Odisea presenta a Telémaco mandando calar a súa nai, Penélope, porque 
as mulleres non podían falar en público. 
 
Sen embargo as voces femininas fanse un oco en medio dun mundo de homes, dende Safo 
(Lesbos S. VII-VI a. C.), pasando por Corina, ata Exeria (Gallaecia S IV d. C.) ou Hipatia 
(Alexandría S. V d. C.). 
 
As palabras da muller grega tamén se fan escoitar nas sacerdotisas, Pitia, a través das 
declaracións dos oráculos. 
 
As grandes heroínas da traxedia grega, Antígona, Medea, Ifixenia, Electra... protagonistas das 
obras de Sófocles e Eurípides. 
 
Non teñen menos importancia e influencia as mulleres romanas que viviron á sombra dos seus 
homes: Livia, Mesalina, Iulia ou a viúva Cornelia, famosa matrona romana que consagrou a súa 
vida á educación dos seus fillos, os Gracos, gran defensora da cultura helenística. 
 
Para afondar no coñecemento do mundo feminino na Antigüidade Clásica estudiaremos  o 
pensamento de Homero, Aristóteles fronte a Alceo ou Catulo que recoñeceron e admiraron o 
talento de Safo. 
 
Contamos tamén coa perspectiva actual reivindicativa de escritores como Mary Beard, Irene 
Vallejo, Santiago Posteguillo ... 
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INSTRUMENTOS: 
 

 Imaxes comentadas que facemos en todas as clases ao seu inicio e que se proxectan 

durante toda a semana. 

 Textos latinos e gregos que traten de mulleres para traducir e comentar. 

 Lecturas de fragmentos das obras literarias da literatura clásica, escritas por escritoras e 

escritores, para coñecer os diferentes puntos de vista . 

 Lecturas de obras actuais de autores xa mencionados como Santiago Posteguillo, Irene 

Vallejo, Mary Beard ... 

 Celebracións de efemérides. 

 Celebración do día da Muller. 

 Investigación e realización de traballos por parte do alumnado para visualizar estas figuras 

femininas, ás veces moi descoñecidas. 

 Club de Lectura. 

 

2.21  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 

O alumnado do Departamento de Latín poderá visitar algunha exposición ou acudir ao teatro (con 
temática clásica de interese para as nosas materias)  ao longo do curso sempre que se oferte e 
as condicións COVID nolo permitan.  
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PROGRAMACIÓNS BACHARELATO 
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3. BACHARELATO: CUESTIÓNS COMÚNS 
 

3.1 INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN (Vid. PEC) 

 

Esta  programación realizarase conforme ao 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. 

 

O papel heurístico das linguas constitúe un reto para o sistema educativo, pois son instrumento 
de comunicación e de interacción social, de conservación e transmisión de coñecemento, de 
participación cidadá na vida social, de investigación, creación, experimentación e descuberta. E 
as linguas achégannos ao xeito de vida e ás formas de pensamento doutros pobos e dos seus 
patrimonios culturais. 

 

O estudo das linguas clásicas, o latín e o grego, a nivel fonético, morfosintáctico e léxico 
proporciona unha sólida base para o perfeccionamento no manexo doutras linguas. Desempeñan, 
pois, un papel relevante como soporte lingüístico da maioría das linguas e para a comprensión do 
léxico culto que forma gran parte da terminoloxía científica e técnica actual nas linguas que o 
alumnado coñece ou estuda; sen esquecer o enriquecemento cultural que lle proporciona o 
coñecemento dos aspectos que se inclúen na civilización clásica, berce da Europa actual, como 
son, entre outros, a mitoloxía, a relixión ou as súas creacións literarias e artísticas, que tanta 
influencia tiveron en épocas posteriores e seguen a ter hoxe en día. Xa que logo, é esencial a 
incorporación das linguas clásicas ao currículo integrado das linguas, para reforzar a reflexión 
lingüística do noso alumnado e fortalecer o seu acceso á cultura literaria. 

 

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. 

 

Afondando 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. 

  

3.2 CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

Comunicación lingüística (CCL) 
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A pesar de que o latín non é unha lingua falada é a base das linguas romances e contribúe 
co seu léxico á formación de palabras de numerosas linguas modernas polo que unha 
materia instrumental que facilita a aprendizaxe doutra linguas. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) 

O estudo da ciencia no mundo clásico permite apreciar as vantaxes dos avances no mundo 
científico e tecnolóxico, así mesmo apreciar e valorar toda a tradición do libro e a escritura. 

Competencia dixital (CD) 

Traballaremos a busca de información na internet e o manexo das novas tecnoloxías aplicadas 
ao coñecemento do mundo clásico. 

Aprender a aprender (CAA) 

A autonomía na aprendizaxe é fundamental para o alumno así como incentivar o espírito crítico, 
aptitudes que se fomentarán no noso exercicio de ensino- aprendizaxe. Os contidos desta 
materia permiten ao alumno relacionalos con outras ensinanzas como Historia, Química, Arte... 

Competencias sociais e cívicas (CSC) 

O coñecemento do mundo clásico permitirá ao alumno apreciar como as nosas actitudes son 
moi similares ás dos nosos antepasados gregos e romanos e así con espírito crítico ser 
capaces de desterrar actitudes negativas nos seus comportamentos sociais. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 

Esta competencia complementaríase coa CD e CAA. 

Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

O estudo do legado clásico nas súas expresións culturais permitirá ao alumnado apreciar o 
noso patrimonio a través de todas a súas manifestacións. 

3.3 OBXECTIVOS XERAIS DO BACHARELATO 

 
O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 

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. 
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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. 

 

3.4 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

Ordinarias: 

 O reforzo educativo. 

 A optatividade. 

 A orientación educativa e a integración escolar. 

Na aula tamén se atenderá ás dificultades que poda presentar cada alumno e ao seu ritmo de 

aprendizaxe. Trataremos estes aspectos con exercicios de reforzo no momento que  sexa preciso 

e sempre asesoradas polo Departamento de Orientación. 

3.5 INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA 
DOCENTE 

 

Os indicadores de logro servirán para reflexionar sobre a práctica docente e sobre os aspectos da 
programación que son susceptibles de mellora. 

Indicadores de logro: 

a. Materiais empregados: accesibles, atractivos, suficientes. 

b. Planificación: duración das actividades, nivel de dificultade, interese para o alumnado, 
obxectivos ben definidos... 

c. Motivación do alumnado: consecución do obxectivo de espertar a curiosidade dos alumnos, 
de crear un conflito cognitivo, de ofrecer a axuda adecuada. 

 

3.6 ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 

Ao longo do curso académico nas sesións diarias atenderemos aos elementos transversais. 
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A comprensión lectora traballarase a diario na aula lendo as lecturas que aparecen  no libro de 
texto, selección de textos literarios para comentar, lectura e comentario de mitos... Con este 
método e a lectura de mitos,  transmisores de valores, tamén se traballa a educación cívica e 
constitucional e valores éticos xa que implica a aprendizaxe do debate, respecto polas opinións 
dos compañeiros, saber respectar as quendas, etc. 

A comunicación audiovisual e as tecnoloxías da información e da comunicación estarán presentes 
na aula, como xa comentamos no apartado anterior; o profesor proporá temas de investigación 
nos que o alumno deberá buscar información, sempre guiado polo profesor, e realizará os 
traballos encomendados con estes medios. 

A iniciativa emprendedora e o desenrolo da autonomía van ligadas aos apartados anteriores. 

Trataremos a educación para a saúde como un tema transversal pero que ten precedente no 
mundo clásico, nihil novum sub sole. As unidades que están vinculadas con este tema son as 
termas e o coidado do corpo así como as pandemias que padeceron dende a peste de Atenas 
durante as Guerras do Peloponeso, pasando pola peste antonina, verdadeira pandemia ou a 
epidemia que asolou o imperio de Xustiniano. 

 

3.7 REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

No Departamento de Clásicas faremos un seguimento da programación nas reunións periódicas 

por medio dos seguintes parámetros: 

a. Reflectir nas actas o seguimento de calquera dato relevante. 

b. Cubrir as fichas de seguimento da programación. 

c. Deixar constancia na memoria de fin de curso do cumprimento ou calquera modificación 
feita da programación. 

Os indicadores de logro do apartado 10 permítennos reflexionar e modificar aqueles aspectos que 
consideremos que deben mellorarse durante o curso académico ou para o próximo. 

 

3.8 ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN LECTOR 

 

A comprensión lectora traballarase a diario na aula con lecturas de textos literarios, lecturas de 
mitos, ensaios.... Para completar estas lecturas elixiranse imaxes (escultura e pintura), poemas 
que ilustren a metamorfose ou personaxe que permitan ao alumno comentar, opinar, preguntar... 
os aspectos que  resulten incomprensibles ou esperten o seu interese . Con este método e a 
lectura de mitos,  transmisores de valores, tamén se traballa a educación cívica e constitucional e 
valores éticos xa que favorece a aprendizaxe do debate, respecto polas opinións dos 
compañeiros, saber respectar as quendas, etc. 

Lectura en voz alta de textos seleccionados do libro de Irene Vallejo “El infinito en un junco. La 
invención de los libros en el mundo antiguo” Siruela para o seu posterior debate. 

Club de Lectura: proporemos ao alumnado a participación no Club de Lectura do departamento, 
que se celebrará durante un recreo. As lecturas que se propoñen son: fragmentos de La canción 
de Aquiles e Circe de Madeleine Miller, En la estela del mito de Mireia Rosich, Audacias 
femeninas. Mujeres del mundo clásico de García Gual. 

3.9 ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC 
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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 pola profesora, 
deberá servir para programar traballos colaborativos. 

 

O aproveitamento de recursos de redes sociais na aula como Instagram (noticias culturais que 
comparten museos, latinistas...) e Twitter para comunicarnos no Club de Lectura Sapere aude. 

 

A comunicación audiovisual e as tecnoloxías da información e da comunicación estarán 
presentes na aula coa proxección de vídeos de corta duración, de 3 a 6 minutos, que ilustren o 
que estamos a estudar (vídeo en tres dimensións dunha domus, vídeo sobre a construción de 
calzadas romanas…), imaxes de escultura, pintura e arquitectura para coñecer a arte clásica e a 
súa influencia, presentacións elaboradas pola profesora; a profesora proporá temas de 
investigación nos que o alumno deberá buscar información, sempre guiada, e realizará os 
traballos encomendados con estes medios. 

Animaremos e orientaremos ao alumnado a participar nos concursos propostos polo equipo da 
biblioteca e outros concursos do centro. 

 

3.10 ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 

 

Dende o Departamento de Clásicas, contribuiremos ao plan de convivencia potenciando as boas 
actitudes e o respecto por medio de diversas canles. O mito será unha delas, xa que a mitoloxía 
clásica foi durante séculos o vehículo para transmitir os mellores valores da sociedade 
occidental. Un ensino pódese transmitir dun xeito abstracto pero interiorízase mellor se ven 
acompañado dun contexto atractivo. 

Algúns dos múltiples exemplos que nos brindan os mitos sobre o respecto á diversidade sexual 
(as relacións sexuais de grandes heroes como Aquiles, Zeus...) permiten entender que ao longo 
da Historia houbo moitas maneiras de entender o amor, e que a tolerancia é o camiño máis 
axeitado; coñecendo as deusas Atenea ou Artemisa, que nunca se deixaron vencer por ningún 
home nos seus respectivos campos (a pesar de que na sociedade grega a muller non gozaba de 
cidadanía e liberdade) podemos combater a actitude machista; o valor da intelixencia que nos 
transmite Homero nos seus versos sobre Odiseo e Polifemo... os mitos ofrécennos retratos do 
que somos as persoas. 

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. 

 

3.11 ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE IGUALDADE 

 

No Departamento de Clásicas abordamos a igualdade con temas específicos do currículo e 
tamén de forma transversal. 
 
No Mundo Clásico a desigualdade que sofren as mulleres queda moi patente dende o nacemento 
da literatura grega. A Odisea presenta a Telémaco mandando calar a súa nai, Penélope, porque 
as mulleres non podían falar en público. 
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Sen embargo as voces femininas fanse un oco en medio dun mundo de homes, dende Safo 
(Lesbos S. VII-VI a. C.), pasando por Corina, ata Exeria (Gallaecia S IV d. C.) ou Hipatia 
(Alexandría S. V d. C.). 
 
As palabras da muller grega tamén se fan escoitar nas sacerdotisas, Pitia, a través das 
declaracións dos oráculos. 
 
As grandes heroínas da traxedia grega, Antígona, Medea, Ifixenia, Electra... protagonistas das 
obras de Sófocles e Eurípides. 
 
Non teñen menos importancia e influencia as mulleres romanas que viviron á sombra dos seus 
homes: Livia, Mesalina, Iulia ou a viúva Cornelia, famosa matrona romana que consagrou a súa 
vida á educación dos seus fillos, os Gracos, gran defensora da cultura helenística. 
 
Para afondar no coñecemento do mundo feminino na Antigüidade Clásica estudiaremos  o 
pensamento de Homero, Aristóteles fronte a Alceo ou Catulo que recoñeceron e admiraron o 
talento de Safo. 
 
Contamos tamén coa perspectiva actual reivindicativa de escritores como Mary Beard, Irene 
Vallejo, Santiago Posteguillo ... 
 
INSTRUMENTOS: 

1. Imaxes comentadas que facemos en todas as clases ao seu inicio e que se proxectan 

durante toda a semana. 

2. Textos latinos e gregos que traten de mulleres para traducir e comentar. 

3. Lecturas de fragmentos das obras literarias da literatura clásica, escritas por escritoras e 

escritores, para coñecer os diferentes puntos de vista . 

4. Lecturas de obras actuais de autores xa mencionados como Santiago Posteguillo, Irene 

Vallejo, Mary Beard ... 

5. Celebracións de efemérides. 

6. Celebración do día da Muller. 

7. Investigación e realización de traballos por parte do alumnado para visualizar estas figuras 

femininas, ás veces moi descoñecidas. 

8. Club de Lectura. 

 

3.12 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 

O alumnado do Departamento de Latín poderá visitar algunha exposición ou acudir ao teatro (con 
temática clásica de interese para as nosas materias)  ao longo do curso sempre que se oferte e 
as condicións COVID nolo permitan.  
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4. LATÍN I 1º BACHARELATO 
 
4.1 OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, COMPETENCIAS CLAVE, GRAO MÍNIMO 

DE CONSECUCIÓN, INDICADORES DE LOGRO, TEMPORALIZACIÓN, INSTRUMENTOS. 

 

 Latín I. 1º de bacharelato      

Obx
ectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen- 

cias clave 

Grao 
mínimo de 

conse-
cución 

Indicadores de logro Temp. Instrum. 

 Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances      

 p  B1.1. 
Marco 
xeográfic
o 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 

50%  Identifica o marco 
xeográfico da lingua 
latina. 

1º Trim. Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas  

 g  B1.2. O 
indoeuro
peo. 
Linguas 
indoeuro
peas e 
familias 
lingüístic
as. 

 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 

50%  Coñece o termo 
indoeuropeo e as 
linguas indoeuropeas. 

1º Trim. Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 n  B1.2. O 
indoeuro
peo. 

 B1.3. Agrupar as 
linguas indoeuropeas 
en familias lingüísticas 

 LA1B1.3.1. Identifica as linguas que 
se falan actualmente en Europa, 
diferenciando pola súa orixe entre 

 CSC 

 CCEC 

50%  Coñece a orixe da 
maioría das linguas que 
se falan en Europa. 

1º Trim. Participación 

Oral 

+ 
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 Latín I. 1º de bacharelato      

Obx
ectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen- 

cias clave 

Grao 
mínimo de 

conse-
cución 

Indicadores de logro Temp. Instrum. 

Linguas 
indoeuro
peas e 
familias 
lingüístic
as. 

e localizalas nun 
mapa. 

indoeuropeas e non indoeuropeas, 
clasifica as primeiras en familias 
lingüísticas e delimita nun mapa as 
zonas onde se utilizan. 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 n 

 p 

 B1.3. 
Linguas 
de 
España: 
linguas 
romance
s e non 
romance
s. 

 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 

50%  Identifica e relaciona as 
diferentes linguas co 
grupo ao que pertencen: 
eslavo, xermánico, 
grego, itálico, indoiranio 
e báltico. 

 Sitúa no mapa as zonas 
nas que se utilizan as 
diferentes linguas. 

1º Trim. Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 d 

 g 

 p 

 h 

 B1.4. 
Orixe, 
evolució
n e 
etapas 
do latín. 
Palabras 
patrimoni

 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 

50%  Coñece a evolución do 
latín e distingue 
palabras patrimoniais, 
semicultismos e 
cultismos. 

1º Trim. Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 
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 Latín I. 1º de bacharelato      

Obx
ectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen- 

cias clave 

Grao 
mínimo de 

conse-
cución 

Indicadores de logro Temp. Instrum. 

ais, 
cultismo
s e 
semiculti
smos. 

 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 50%  Identifica palabras que 
proceden do latín e 
distingue entre 
patrimoniais, cultismos e 
semicultismos. 

1º Trim.  

 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 

50%  Coñece o papel da 
lingua latina como 
transmisora do 
coñecemento científico. 

1º Trim. Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 d 

 p 

 n 

 B1.5. 
Nocións 
básicas 
de 
evolució
n 
fonética, 
morfolóxi
ca e 
semántic
a 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 

50%  Coñece as regras 
fonéticas e aplícaas nas 
palabras que proceden 
do latín. 

 Recoñece a evolución 
semántica sufrida polos 
vocablos. 

1º Trim. Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

  Bloque 2. Sistema de lingua latina: elementos básicos      
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 Latín I. 1º de bacharelato      

Obx
ectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen- 

cias clave 

Grao 
mínimo de 

conse-
cución 

Indicadores de logro Temp. Instrum. 

 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 

50%  Recoñece os diferentes 
tipos de escritura. 

1º Trim. Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 g  B2.2. 
Orixe e 
evolució
n 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 

50%  Coñece a orixe e 
evolución do alfabeto 
latino. 

1º Trim. Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 g 

 

 B2.2. 
Orixe e 
evolució
n 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 

50%  Coñece a orixe dos 
alfabetos das linguas 
modernas. 

1º Trim. Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 e  B2.3. 
Pronunci
a do 
latín: 

 B2.4. Coñecer e aplicar 
con corrección as 
normas básicas da 
pronuncia en latín e 

 LAT1B2.4.1. Le con pronuncia e 
acentuación correctas textos 
latinos, identificando e reproducindo 
exemplos de diferentes tipos de 

 CCL 50%  É capaz de ler textos 
latinos seguindo a 
pronunciación clásica. 

1º Trim. Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 
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 Latín I. 1º de bacharelato      

Obx
ectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen- 

cias clave 

Grao 
mínimo de 

conse-
cución 

Indicadores de logro Temp. Instrum. 

tipos. distinguir os seus 
tipos. 

pronuncia. + 

Probas 

escritas 

 Bloque 3. Morfoloxía      

 d  B3.1. 
Formant
es 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 

50%  Coñece e identifica os 
formantes das palabras. 

1º Trim. Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 g  B3.2. 
Tipos de 
palabras: 
variables 
e 
invariabl
es. 

 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 

50%  Distingue os distintos 
tipos de palabras. 

1º Trim. Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 i 

 l 

 B3.3. 
Concept
o de 
declinaci
ón e 
conxuga
ción. 

 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 

50%  Coñece o concepto de 
declinación e 
conxugación. 

 Conxuga e declina as 
palabras propostas. 

1º Trim. Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 
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 Latín I. 1º de bacharelato      

Obx
ectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen- 

cias clave 

Grao 
mínimo de 

conse-
cución 

Indicadores de logro Temp. Instrum. 

 g 

 d 

 B3.4. 
Flexión 
nominal 
e 
pronomi
nal: 
substanti
vos, 
adxectiv
os e 
pronome
s. 

 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 50%  Recoñece as palabras 
polo seu enunciado e 
declínaas 
correctamente. 

1º 2º,3º 

Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 LA1B3.4.2. Declina palabras e 
sintagmas en concordancia, 
aplicando correctamente para cada 
palabra o paradigma de flexión 
correspondente. 

 CCL 50%  Declina palabras en 
concordancia. 

1º 2º,3º 

Trim 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 

50%  Coñece o enunciado dos 
verbos e é capaz de 
clasificalos. 

1º Trim. Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 
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 Latín I. 1º de bacharelato      

Obx
ectiv
os 
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 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 50%  Coñece os difentes 
temas que aparecen nos 
enunciados dos verbos. 

1º Trim. Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 LA1B3.5.3. Conxuga os tempos 
verbais máis frecuentes en voz 
activa e pasiva, aplicando 
correctamente os paradigmas 
correspondentes. 

 CCL 50%  Conxuga os tempos  
verbais en activa e 
pasiva. 

1º 2º,3º 

Trim 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 

 LA1B3.6.1. Explica o uso dos temas 
verbais latinos, identificando 
correctamente as formas derivadas 
de cada un. 

 CAA 

 CCL 

50%  Coñece os temas 
verbais e o seu uso. 

1º Trim. Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 
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voz activa como en 
voz pasiva. 

 LA1B3.6.2. Cambia de voz as 
formas verbais identificando e 
manexando con seguridade os 
formantes que expresan este 
accidente verbal. 

 CD 

 CCL 

50%  Cambia de voz as 
formas verbais. 

2º, 3º 
Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 

50%  Distingue formas 
persoais e non persoais 
do verbo. 

2º, 3º 
Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 

50%  Traduce ao galego e 
castelán formas verbais 
latinas. 

2º, 3º 
Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

Probas 

escritas 

 Bloque 4. Sintaxe      

 i  B4.1. 
Element
os 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 

 CMCCT 

 CCL 

50%  Analiza 
morfosintacticamente 
frases e textos de 
dificultade graduada. 

1º Trim. Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 
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correctamente as categorías 
gramaticais presentes nas palabras 
con flexión e explicando as funcións 
que realizan na oración. 

+ 

Probas 

escritas 

 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 

50%  Coñece os casos e a 
súas correspondentes 
funcións. 

1º Trim. Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 g  B4.3. 
Concord
ancia. 

 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 50%  Traduce ao latín frases 
sinxelas. 

1º Trim. Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 d  B4.4. 
Oración 
simple: 
oracións 
atributiva
s e 
predicati
vas. 

 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 

50%  Coñece a clasificación 
das oracións simples. 

1º Trim. Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 
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 g  B4.5. 
Oración 
compost
a: 
coordina
ción e 
subordin
ación. 

 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 

50%  Coñece a clasificación 
das oracións compostas. 

2º, 3º 
Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 e  B4.6. 
Construc
ións 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 

50%  Coñece as funcións das 
formas non persoais 
dentro da oración. 

2º, 3º 
Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 e  B4.6. 
Construc
ións 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 50%  Analiza e traduce as 
construcións de infinitivo 
e participio. 

3º Trim. Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

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

50%  Coñece a cronoloxía da 
historia de Roma e o 
marco xeográfico no que 
se desenvolve. 

1º Trim. Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 

50%  Coñece as etapas da 
historia de Roma. 

1º Trim. Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 

50%  Coñece os feitos máis 
relevantes da historia de 
Roma e sabe 
enmarcalos no seu 
período correspondente. 

1º Trim. Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 
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 LA1B5.1.4. Pode elaborar eixes 
cronolóxicos nos que se 
representan fitos históricos 
salientables, consultando diferentes 
fontes de información 

 CD 

 CMCCT 

50%  Coñece a cronoloxía dos 
fitos históricos máis 
importantes. 

1º Trim. Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 

50%   1º Trim. Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 h 

 a 

 p 

 B5.2. 
Romaniz
ación de 
Hispania 
e da 
Gallaeci
a. 

 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 

50%  Coñece as orixes 
romanas de Hispania e 
da Gallaecia en 
particular. 

1º Trim. Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 
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 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 

50%  Coñece o concepto de 
romanización. 

 

1º 

Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 n 

 p 

 B5.2. 
Romaniz
ación de 
Hispania 
e da 
Gallaeci
a. 

 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 

50%  Coñece os restos 
arqueolóxicos máis 
salientables da 
romanización na 
Península Ibérica. 

2º Trim. Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 a 

 c 

 B5.3. 
Organiza
ción 
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 

50%  Coñece a organización 
do sistema político 
romano. 

2º Trim. Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 
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 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 

50%  Coñece a evolución e 
organización da 
sociedade romana. 

2º Trim. Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 n  B5.4. 
Mitoloxía 
e 
relixión. 
Ritos 
funerario
s. 

 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 

50%  Coñece os nomes dos 
principais deuses, 
semideuses e heroes da 
mitoloxía grecolatina, os 
seus atributos, 
características e ámbito 
de influencia. 

2º Trim. Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 

50%  2º 

Trim. 
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 n 

 h 

 p 

 B5.4. 
Mitoloxía 
e 
relixión. 
Ritos 
funerario
s. 

 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 mito 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 

50%  Recoñece o mantemento 
do mito na actualidade e 
relaciónao coa tradición 
clásica. 

3º Trim.   

 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 

50%  Recoñece o mantemento 
e utilización do mito da 
antigüidade clásica nas 
diferentes 
manisfestacións 
artísticas. 

3º Trim.   

 n  B5.4. 
Mitoloxía 
e 
relixión. 
Ritos 
funerario
s. 

 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 

50%  Coñece a relixión 
romana. 

 Distingue semellanzas e 
diferenzas entre a 
relixión romana e as 
actuais. 

3º Trim.   

 n  B5.5. 
Arte 

 B5.8. Coñecer as 
características 

 LA1B5.8.1. Describe as principais 
manifestacións escultóricas e 

 CCEC 

 CD 

50%  Coñece a escultura e 
pintura da arte romana . 

3º Trim.   
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romana. fundamentais da arte 
romana e describir 
algunhas das súas 
manifestacións máis 
importantes. 

pictóricas da arte romana, 
identificando a partir de elementos 
concretos o seu estilo e a súa 
cronoloxía aproximada. 

  

 i 

 d 

 p 

 B5.6. 
Obras 
públicas 
e 
urbanism
o. 

 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 

50%  Coñece as 
características e as 
principais obras públicas 
romanas e a súa 
influencia no Imperio e 
nos modelos 
urbanísticos posteriores. 

3º Trim. Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 

50%  Coñece as edificacións 
públicas romanas que 
forman parte do noso 
legado (características e 
cronoloxía). 

3º Trim. Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 

50%  Coñece o exército 
romano e o seu papel na 
historia de Roma. 

3º Trim. Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 
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 Latín I. 1º de bacharelato      

Obx
ectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen- 

cias clave 

Grao 
mínimo de 

conse-
cución 

Indicadores de logro Temp. Instrum. 

escritas 

 Bloque 6. Textos      

 e  B6.1. 
Análise 
fonética, 
morfolóxi
ca, 
sintáctic
a e 
semántic
a. 

 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 

50%  Aplica corretamente os 
coñecementos 
morfolóxicos e 
sintácticos para analizar 
e traducir textos de 
dificultade graduada. 

1º, 2º, 
3º Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 d 

 p 

 B6.2. 
Compara
ción das 
estrutura
s 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 

50%  Comprende textos de 
xeito global e relaciona 
estruturas latinas coas 
equivalentes das nosas 
linguas. 

1º Trim. Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 d 

 i 

 B6.3. 
Iniciació
n 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 

 CAA 

 CCL 

50%  Manexa e usa 
correctamente o 
dicionario (búsqueda de 
palabras, elección de 
significado). 

1º,2º, 
3º Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 
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 Latín I. 1º de bacharelato      

Obx
ectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen- 

cias clave 

Grao 
mínimo de 

conse-
cución 

Indicadores de logro Temp. Instrum. 

o sentido máis axeitado para a 
tradución do texto. 

escritas 

 d 

 e 

 B6.4. 
Lectura 
compren
siva e 
comentar
io de 
textos 
latinos 
orixinais, 
adaptado
s ou 
traducido
s. 

 B6.5. 
Lectura 
compara
da e 
comentar
io 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 

50%  Comenta os textos 
traducidos e relaciónaos 
con aspectos culturais 
aplicando os 
coñecementos previos. 

1º,2º, 
3º Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 LA1B6.4.2. Elabora mapas 
conceptuais e estruturais dos textos 
propostos, localizando o tema 
principal e distinguindo as súas 
partes. 

 CMCCT 

 CCL 

50%  Extrae o tema principal 
dos textos e distingue as 
súas partes. 

1º,2º, 
3º Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 
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 Latín I. 1º de bacharelato      

Obx
ectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen- 

cias clave 

Grao 
mínimo de 

conse-
cución 

Indicadores de logro Temp. Instrum. 

 i  B6.6. 
Produció
n de 
pequeno
s 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 50%  Traduce ao latín frases 
sinxelas. 

1º Trim. Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 i  B6.6. 
Produció
n de 
pequeno
s 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 50%   1º Trim. Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 Bloque 7. Léxico      

 e  B7.1. 
Vocabula
rio 
básico 
latino: 
léxico 
transpar
ente; 

 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 

50%  Coñece o vocabulario 
máis frecuente e 
transparente. 

1º, 2º, 
3º Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 
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os 
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cias clave 

Grao 
mínimo de 

conse-
cución 

Indicadores de logro Temp. Instrum. 

palabras 
de maior 
frecuenci
a. 

 LA1B7.1.2. Identifica e explica as 
palabras transparentes e de maior 
frecuencia. 

 CD 

 CCL 

50%  Identifica vocabulario 
que aparece con 
frecuencia. 

1º, 2º, 
3º Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 d 

 p 

 B7.2. 
Composi
ción e 
derivació
n 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 

50%  Separa os principais 
sufixos e prefixos e 
coñece o seu 
significado. 

1º,2º, 
3º Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 d 

 p 

 B7.3. 
Mantem
ento de 
elemento
s 
lingüístic
os 
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 

50%  Coñece os étimos e 
deduce o significado das 
palabras das linguas 
romances. 

1º, 2º, 
3º Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 
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 Latín I. 1º de bacharelato      

Obx
ectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen- 

cias clave 

Grao 
mínimo de 

conse-
cución 

Indicadores de logro Temp. Instrum. 

 e 

 p 

 B7.3. 
Mantem
ento de 
elemento
s 
lingüístic
os 
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 50%  Recoñece os étimos das 
palabras de linguas 
romances e deduce o 
seu significado. 

1º, 2º, 
3º Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 LA1B7.4.2. Relaciona palabras da 
mesma familia etimolóxica ou 
semántica. 

 CAA 

 CD 

 CCL 

50%  Establece relación entre 
as palabras da mesma 
familia etimolóxica e 
semántica. 

1º, 2º, 
3º Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 g 

 e 

 B7.4. 
Locución
s 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 

50%  Coñece as principais 
locucións latinas e sabe 
empregalas nun 
contexto axeitado. 

1º, 2º, 
3º Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 
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4.2 METODOLOXÍA 

 
ENSINO PRESENCIAL 

  

 

ENSINO NON PRESENCIAL 

 
Traballo por tarefas na Aula virtual: para cada semana proponse unha actividade que os 
alumnos deberán entregar na “Tarefa” correspondente da Aula virtual. 

 

Medios: as dúbidas serán aclaradas na plataforma JITSI ou a indicada pola Consellería, no 
Foro de novas da Aula Virtual.  

 

Observación da participación do alumnado nas sesións de videoconferencia. 

 

ENSINO SEMIPRESENCIAL 

 

Combinaranse os procedementos dos períodos presenciais e non presenciais (traballo na 
aula ordinaria e Aula virtual con videoconferencias) na proporción que corresponda segundo 
a duración de cada parte (presencial ou telemática). 

     

4.3 MATERIAIS, FERRAMENTAS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

ENSINO PRESENCIAL 

 

Para o estudo desta materia empregaremos o libro Latín 1 Bachillerato,  Proyecto: SABER 

HACER, Ed. Santillana. 

Tamén contaremos co material bibliográfico e audiovisual do que dispón o departamento 
para a consulta por parte dos alumnos. 

 

Material elaborado pola profesora: presentacións que ilustran e complementan algúns 
temas, selecta de imaxes relacionadas con mitos, restos arqueolóxicos, influencia nas artes 
plásticas, etc. 

 

ENSINO NON PRESENICAL 

 

Libro Latín 1 Bachillerato,  Proyecto: SABER HACER, Ed. Santillana.  

Aula virtual (publicaranse todos os materiais necesarios para a realización das tarefas) e 
videoconferencia. 

  

 
ORIENTACIÓNS  

METODOLÓXICAS 

MODELOS 
METODOLÓXICOS 

PRINCIPIOS 
METODOLÓXICOS 

AGRUPAMENTO 

 Modelo 
discursivo/expositivo 

 Modelo experiencial 
 Aprendizaxe cooperativo 
 Traballo por tarefas 
 Traballo por proxectos 

 Actividades 
 Participación 
 Motivación 
 Personalización 
 Significatividade 

 Tarefas 
individuais 

 Tarefas en grupo 
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ENSINO SEMIPRESENCIAL 

 

Libro Latín 1 Bachillerato,  Proyecto: SABER HACER, Ed. Santillana. 

Aula virtual (publicaranse todos os materiais necesarios para a realización das tarefas)  e 
videoconferencia. 

 

4.4 PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

PROCEDEMENTOS 

 

ENSINO PRESENCIAL 

 

a. Observación directa do traballo diario do alumnado.  

b. Análise e valoración de tarefas. 

c. Exame de avaliación e recuperación, se fose necesario ao remate de cada 
trimestre.  

d. Exame final para aqueles alumnos que suspenderan algunha avaliación.  

e. En setembro entrará a totalidade da materia e a cualificación será unicamente a 
obtida no exame. 

 

ENSINO NON PRESENCIAL 

 

A  Aula virtual será a plataforma empregada para publicar textos, tarefas, avisos... así como 
para entregar os traballos por parte dos alumnos no prazo indicado. As tarefas entregadas 
fora de prazo non se avaliarán. 

 

As tarefas poderán ser de dous tipos (e así se informará ao alumno): 

 

a. Exercicios que se avaliarán no apartado de traballo e polo tanto formarán parte da 
nota do 20% de tarefas e participación. 

b. Probas que se avaliarán no apartado do probas (escritas ou orais, dependendo das 
circunstancias) e terán unha porcentaxe do 80% da nota de avaliación. 

 

Corrección das tarefas propostas na Aula virtual. As solucións dos exercicios propostos 
publicaranse na Aula virtual. 

 

a. Adaptación das probas de avaliación (traballos, exames...) 

b. Sesións individuais ou en pequeno grupo. 

c. Secuenciación dos estándares traballados en partes máis pequenas. 

 

Observación da participación do alumnado nas sesións de videoconferencia. As sesións 
impartiranse por videoconferencia empregando JITSI ou a plataforma recomendada pola 
Consellería e servirá para a explicación do currículo, resolución de dúbidas, corrección de 
tarefas... e sobre todo para manter o contacto e vínculo co alumno que consideramos 
fundamental no proceso de ensino-aprendizaxe. 

 

ENSINO SEMIPRESENCIAL 
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Combinaranse os procedementos do ensino presencial e non presencial (traballo na aula 
ordinaria e Aula virtual con videoconferencias) na proporción que corresponda segundo a 
duración de cada parte (presencial ou telemática). 

 

INSTRUMENTOS 
 
Elemento de diagnóstico: rúbricas dos contidos, presentación, emprego das fontes... 
Avaliación de estándares: probas orais e escritas nas que o alumno responda aos estándares de 
aprendizaxe que se corresponden con cada contido. 
 

RÚBRICA 4 PARA CUALIFICAR A PARTICIPACIÓN (10%) 

 

RÚBRICA 5 PARA CUALIFICAR AS TAREFAS (10%) 
 
RÚBRICA 6 PARA CUALIFICAR PROBAS ESCRITAS QUE SUPOÑEN O 80% DA NOTA 
 
A profesora poderá elaborar rúbricas, das que se informará ao alumnado, para a cualificación de 
tarefas de temas concretos. 
 
4.5 CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

 

Os criterios de avaliación quedaron expostos supra na táboa. 

 Consideramos que a avaliación debe ter en conta os  obxectivos, contidos, estándares e 

competencias clave. 

 Polo tanto, terase en conta o traballo diario dos alumnos a través dos exercicios e traballos de 

investigación propostos pola profesora, a participación e os estándares que se pretenden 

alcanzar. Para poder valorar este punto é imprescindible que o alumno realice as súas tarefas. 

 Os alumnos deberán ter unha actitude activa na aula expoñendo as súas ideas e coñecementos e 

ser capaces de participar en debates. 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. 

Realizaranse como mínimo dúas probas escritas por avaliación. Sempre se considerará 
positivamente a presentación ordenada e coidada do exercicio, a ortografía, a expresión escrita 
correctas. 

 A valoración das probas será a seguinte: 

Exame: 80%. Cualificarase seguindo a RÚBRICA 6. 

No exame terá máis peso a parte de gramática: das 10 preguntas, 6 serán de análise 
morfosintáctica e tradución (non se poderá contestar unicamente a unha parte, por exemplo só 
analizar ou só traducir) e 4 de morfoloxía, cultura e civilización. Para poder aprobar non se pode 
deixar en branco ou contestar só a unha das partes, o exame deberá ser equilibrado e demostrar 
que se chega aos contidos mínimos. 

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

Non haberá recuperación da parte de gramática xa que é unha materia de avaliación continua 
(entra sempre todo o anterior nos distintos exames, pois non poderiamos progresar no estudo da 
lingua se esquecemos os contidos aprendidos); sen embargo o alumno que conteste mal ou deixe 
en branco a parte de morfoloxía, civilización e cultura deberá realizar un exame para poder 
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superala. 

Non se fará media se un exame ten unha nota inferior a 4. 

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. 

O 20% restante corresponde á actitude activa e comprometida na aula, tal como explicamos nos 
instrumentos e procedementos de avaliación. O 20% divídese como segue: 

 10% participación activa na aula (1 punto) 

 10% realización de tarefas.  O profesor descontará 0,2 cando un alumno non teña feitos os 
exercicios propostos para casa ou  non realice o traballo que se indica na aula 

No exame final da materia, se procede, entrará a totalidade do currículo. 

Na proba extraordinaria igualmente o alumno examinarase da totalidade do currículo. 

A nota final do alumno obterase de acordo coa seguinte porcentaxe: 

1ª avaliación: 20% 

2ª avaliación: 20% 

3ª avaliación: 60% 

 

4.6  CONTIDOS MÍNIMOS 

 

Para superar con suficiente o currículum de Latín I, os alumnos deberán ser capaces de 

demostrar nos seus exames un coñecemento evidente do conxunto xeral do que se lles avalía. 

Isto quere dicir que as repostas dos alumnos deberán ter un certo equilibrio, e, por iso, non se 

considerará apto ningún exame que presentado ben ou moi ben unha parte do mesmo (a 

tradución, por poñer un exemplo), deixe sen contestar ou faga mal o resto da proba que sempre 

estará realizada seguindo os estándares de aprendizaxe. 

 En concreto, a relación completa de contidos que o alumno debe alcanzar para aprobar é a 
que segue: 

 1. Dominio da análise sintáctica e tradución ó galego ou español de frases ou texto sinxelo, 
orixinal ou adaptado. 

 2. Dominio da análise sintáctica e tradución ao latín de frases e textos breves e sinxelos. 

 3. Coñecemento efectivo da flexión nominal, pronominal e verbal nos seus elementos máis 
regulares. 

 4. Coñecemento efectivo dalgunhas regras fonéticas máis importantes que afectaron na 
súa evolución ó galego e español. 

 5. Coñecemento efectivo da historia de Roma, das institucións políticas, da relixión e 
mitoloxía, a organización familiar, o calendario... 

Os mínimos esixibles nas probas extraordinarias son os mesmos que se citaron . 

 

4.7 ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS 

 

O Departamento de Latín propón dúas modalidades para superar a materia Latín I. 
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Para os alumnos pendentes de Latín I de 1º de Bacharelato, que non realizaron traballo de verán 

haberá tres exames ao longo do curso. O primeiro exame terá lugar na data que determine 

Xefatura de Estudos  e entrará a metade da materia, no segundo a outra metade (contidos 

explicados ata o mes de marzo, momento en que comezou o estado de alarma). Se están as 

dúas primeiras probas aprobadas non é necesario realizar  o terceiro exame, para non facer o 

terceiro é imprescindible ter aprobados con 5 os outros dous exames. Remitímonos aos mínimos 

esixibles desta programación para poder obter un aprobado. Para facilitar que o alumno acade o 

nivel, entregaráselle un caderno de exercicios que debe ser entregado o día do exame de 

pendentes e será cualificado cunha porcentaxe do 10%. O exame será cualificado cunha 

porcentaxe do 90%. 

O horario de atención a pendentes (resolución de dúbidas) será nos recreos en que a profesora 
non teña gardas, avisando o alumno previamente a  profesora.  A profesora  proporcionará aos 
alumnos material para traballar a parte práctica (análise morfosintáctica e tradución). Este 
material será revisado pola profesora para indicarlle ao alumno o que tería que corrixir. 

Outra modalidade para superar esta materia é a cualificación do traballo de verán feito polos 
alumnos e entregado o día 1 de setembro (20%). Durante o presente curso académico 
reforzarase a adquisición dos estándares de aprendizaxe de Latín I mediante a realización de 
dous cadernos de exercicios (80%) que se avaliarán para cualificar aos alumnos nas avaliacións 
de pendentes que se celebrarán ao longo do curso. Tamén teñen a opción de presentarse ao 
exame de pendentes, decisión que deben comunicar á profesora nas dúas primeiras semanas de 
curso. 

Os cadernos de exercicios estarán dispoñibles na Aula virtual e os alumnos deberán facer a 
entrega na “Tarefa” correspondente na Aula virtual. 

 

4.8 AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS E COLECTIVAS 

 

Tendo en conta que os coñecementos previos do alumno nesta materia son moi escasos ou nulos 
(excepto naqueles alumnos que cursaron Latín 4º ESO), centraremos a avaliación en aspectos 
xerais de gramática (morfoloxía e sintaxe) que son imprescindibles para poder estudar a lingua 
latina. 

Os alumnos que  teñan coñecementos previos de Latín por ter cursado esta materia en 4º de 
ESO, levarán un ritmo distinto ata que toda a clase alcance un nivel similar. Este alumnado 
nalgunhas actividades de equipo apoiará aos seus compañeiros. 

Iniciaremos un achegamento á avaliación de conceptos sobre gramática por medio de cuestións 
que se resolverán de forma oral. Este cuestionario permite ao profesor coñecer as dificultades 
dos alumnos para poder facer fincapé naqueles puntos nos que os alumnos presentan 
dificultades. 

Nestas primeiras sesións, dentro da avaliación inicial, o profesor realizará un probas orais e 
escritas dos coñecementos previos do alumnado sobre gramática, civilización, historia ou 
alfabeto. Isto é importante para coñecer os alumnos que non cursaron Cultura Clásica/Latín 4º 
ESO e polo tanto programar unha actividade na que os alumnos dialoguen, transmitan e axuden 
aos seus compañeiros. 

Adoptaranse medidas de atención individual para aqueles alumnos que o precisen. 

Finalizadas estas sesións e afianzados os contidos básicos, empezaremos o estudo da lingua 
latina. 
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5. LATÍN II 2º BACHARELATO 
5.1 OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, COMPETENCIAS CLAVE, GRAO MÍNIMO 

DE CONSECUCIÓN, INDICADORES DE LOGRO, TEMPORALIZACIÓN, INSTRUMENTOS. 

 

 Latín II. 2º de bacharelato      

Ob-
xectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen-
cias clave 

Grao 
mínimo 

de 
conse-
cución 

Indicadores de logro Temp. Instrum. 

 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 

50%  Recoñece a partir do 
étimo palabras 
patrimoniais, 
semicultismos e 
cultismos, explica as 
evolucións ao galego e 
castelán aplicando as 
regras fonéticas e 
relaciona os cambios 
fonéticos que se 
producen noutras 
linguas romances. 

1º,2º,3º 
Trim 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 

 CMCC
T 

 CCL 

 CCEC 

50% 1º,2º,3º 
Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 
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 Latín II. 2º de bacharelato      

Ob-
xectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen-
cias clave 

Grao 
mínimo 

de 
conse-
cución 

Indicadores de logro Temp. Instrum. 

 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 

 1º, 2º, 
3º Trim 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 

50%  Coñece e distingue as 
categorías gramaticais. 

1º Trim Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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. 

 CMCC
T 

 CCL 

50%  Coñece e distingue 
lexemas e morfemas. 

1º Trim Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 d  B2.1. Morfoloxía 
nominal e 
pronominal: formas 
menos usuais e 

 B2.3. Realizar a análise 
morfolóxica das 
palabras dun texto latino 
e enuncialas. 

 LA2B2.3.1. Analiza 
morfoloxicamente palabras 
presentes nun texto latino, 
identifica correctamente os 
seus formantes e sinala o seu 

 CMCC
T 

 CCL 

50%  Analiza 
morfoloxicamente 
palabras dun texto e é 
capaz de enuncialas. 

1º Trim Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 
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 Latín II. 2º de bacharelato      

Ob-
xectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen-
cias clave 

Grao 
mínimo 

de 
conse-
cución 

Indicadores de logro Temp. Instrum. 

irregulares. enunciado. + 

Probas 

escritas 

 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 

50%  Identifica, declina e 
traduce todas a formas 
nominais e 
pronominais. 

1º Trim Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 LA2B2.4.2. Aplica os seus 
coñecementos da morfoloxía 
nominal e pronominal latina 
para realizar traducións e 
retroversións, axudándose do 
dicionario. 

 CCL 

 CAA 

50%   

 l 

 d 

 B2.2. Morfoloxía 
verbal: verbos 
irregulares e 
defectivos. Formas 
nominais do verbo: 
xerundio, xerundivo 
e supino. 
Conxugación 

 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 

50%  Identifica, conxuga e 
traduce todas a formas 
verbais latinas. 

1º , 
2ºTrim 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 
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 Latín II. 2º de bacharelato      

Ob-
xectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen-
cias clave 

Grao 
mínimo 

de 
conse-
cución 

Indicadores de logro Temp. Instrum. 

perifrástica.  LA2B2.5.2. Aplica os seus 
coñecementos da morfoloxía 
verbal latina para realizar 
traducións e retroversións, 
axudándose do dicionario. 

 CCL 

 CAA 

 CD 

50% 1º, 2º, 
3º Trim 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 

50%  Aplica os 
coñecementos de 
sintaxe nominal e 
pronominal para a 
tradución de textos 
latinos. 

1º Trim Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 
análogas existentes noutras 
linguas que coñeza. 

 CCL 

 CAA 

50%  Recoñece, distingue e 
traduce todo tipo de 
oracións e establece 
relacións coas súas 
linguas. 

1º, 2º 
Trim 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 e 

 p 

 B3.2. Tipos de 
oracións e 
construcións 
sintácticas. 

 B3.3. Relacionar e 
aplicar coñecementos 
sobre elementos e 
construcións sintácticas 
en interpretación e 

 LA2B3.3.1. Identifica na 
análise de frases e textos de 
dificultade graduada elementos 
sintácticos propios da lingua 
latina, e relaciónaos para 

 CCL 

 CAA 

50%  Coñece as estruturas 
propias da lingua latina 
e relaciónaas coas 
súas linguas para 

1º, 2º 
Trim 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 
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 Latín II. 2º de bacharelato      

Ob-
xectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen-
cias clave 

Grao 
mínimo 

de 
conse-
cución 

Indicadores de logro Temp. Instrum. 

tradución de textos 
latinos. 

traducilos cos seus 
equivalentes en galego e en 
castelán. 

traducilas. + 

Probas 

escritas 

 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 

50%  Coñece e comprende a 
oración composta, 
coordinación e 
subordinación. 

1º, 2º 
Trim 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 

50%  Coñece e traduce as 
formas nominais do 
verbo latino. 

1º, 2º 
Trim 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 

 CMCC
T 

 CCEC 

50%  Coñece a transmisión 
literaria dos textos 
clásicos. 

1º, 2º, 
3º Trim 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 
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 Latín II. 2º de bacharelato      

Ob-
xectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen-
cias clave 

Grao 
mínimo 

de 
conse-
cución 

Indicadores de logro Temp. Instrum. 

 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 

50%  Coñece as 
características dos 
xéneros literarios 
latinos e identifícaos 
nos textos propostos. 

1º, 2º 
3º Trim 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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. 

 CMCC
T 

 CCEC 

50%  Sitúa nun eixe 
cronolóxico os autores 
latinos e as súas 
obras. 

1º, 2º 
3º Trim 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 

50%  Coñece as 
característas máis 
importantes do 
contexto cultural dos 
autores latinos e das 
súas obras. 

1º, 2º, 
3º Trim 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 

 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 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

50%  É capaz de facer 
comentarios de textos 
latinos: xénero, época, 
estrutura, 
características 
esenciais. 

1º, 2º, 
3º Trim 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 
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 Latín II. 2º de bacharelato      

Ob-
xectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen-
cias clave 

Grao 
mínimo 

de 
conse-
cución 

Indicadores de logro Temp. Instrum. 

estrutura, se a extensión 
da pasaxe o permite. 

identifica o xénero ao que 
pertencen. 

Probas 

escritas 

 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 

50%  Coñece os xéneros 
literarios latinos, a 
temática e relaciona a 
súa pervivencia e 
influencia na literatura 
posterior. 

1º, 2º, 
3º Trim 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 

50%  Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 Bloque 5. Textos      

 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 

50%  Analiza 
morfosintaticamente, 
traduce e interpreta 
textos orixinais. 

1º, 2º, 
3º Trim 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 
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 Latín II. 2º de bacharelato      

Ob-
xectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen-
cias clave 

Grao 
mínimo 

de 
conse-
cución 

Indicadores de logro Temp. Instrum. 

Probas 

escritas 

 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 

50%  Utiliza o dicionario, 
analiza e valora a 
información e elixe o 
termo máis apropiado 
en cada contexto para 
a súa correcta 
tradución. 

1º, 2º, 
3º Trim 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 

50%  Aplica os 
coñecementos 
adquiridos para facer 
comentarios 
lingüísticos, históricos 
e literarios. 

1º, 2º, 
3º Trim 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 

50%  Coñece o contexto 
social, cultural e 
histórico dos textos 
traducidos. 

1º Trim Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 
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 Latín II. 2º de bacharelato      

Ob-
xectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen-
cias clave 

Grao 
mínimo 

de 
conse-
cución 

Indicadores de logro Temp. Instrum. 

 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 

50%  Identifica o xénero e o 
propósito do texto. 

1º, 2º, 
3º Trim 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 
literario, científico e 
filosófico. 

 LA2B6.1.1. Identifica e explica 
termos do léxico literario, 
científico e filosófico, e 
tradúceos correctamente ao 
galego e ao castelán. 

 CCL 

 CMCC
T 

 CD 

50%  Coñece e traduce 
vocabulario 
especializado 
empregado no texto. 

1º, 2º, 
3º Trim 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 

50%  Recoñece e traduce 
vocabulario e 
expresións latinas a 
partir do contexto. 

1º, 2º, 
3º Trim 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 
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 Latín II. 2º de bacharelato      

Ob-
xectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen-
cias clave 

Grao 
mínimo 

de 
conse-
cución 

Indicadores de logro Temp. Instrum. 

 LA2B6.2.2. Identifica a 
etimoloxía e coñece o 
significado de palabras de 
léxico común e especializado 
do galego e do castelán. 

 CD 

 CCL 

50%  Coñece a etimoloxía e 
o significado de 
palabras de léxico 
común e especializado 
do galego e castelán. 

1º, 2º, 
3º Trim 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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. 

 CMCC
T 

 CSC 

 CD 

 CCEC 

 CCL 

50%  Coñece, explica e 
emprega no contexto 
adecuado locucións 
latinas de uso actual. 

1º, 2º, 
3º Trim 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 

50%  Coñece e explica 
latinismos e 
helenismos nas 
linguas modernas e 
explica o seu 
significado a partir do 
étimo. 

1º, 2º, 
3º Trim 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 
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5.2 METODOLOXÍA 

 
ENSINO PRESENCIAL 

  

 

ENSINO NON PRESENCIAL 

 
Traballo por tarefas na Aula virtual: para cada semana proponse unha actividade que os 
alumnos deberán entregar na “Tarefa” correspondente da Aula virtual. 

 

Medios: as dúbidas serán aclaradas na plataforma JITSI ou a indicada pola consellería, no 
Foro de novas da Aula Virtual.  

 

Observación da participación do alumnado nas sesións de videoconferencia. 

 

ENSINO SEMIPRESENCIAL 

 

Combinaranse os procedementos dos períodos presenciais e non presenciais (traballo na 
aula ordinaria e Aula virtual con videoconferencias) na proporción que corresponda segundo 
a duración de cada parte (presencial ou telemática). 

     

5.3 MATERIAIS, FERRAMENTAS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

ENSINO PRESENCIAL 
 

O libro de texto utilizado na aula será Latín 1 Bachillerato,  La Casa del Saber, Ed. Santillana, 

para repasar a gramática básica. 

Material: presentacións elaboradas pola profesora e outras de interese que se atopan en páxinas 
dedicadas á cultura clásica, recursos atopados na rede, selecta de frases e textos para afianzar 
contidos. A profesora proporcionará os temas de literatura e cultura que se propoñan para a 
Proba de Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade. Os textos latinos que se 
utilizan para o exercicio da tradución  tamén serán entregados pola profesora. 

O uso do dicionario de Latín terá neste curso unha atención primaria e fundamental. Haberá 
clases prácticas para o ensino do manexo correcto do dicionario. Igualmente seguirase 
atendendo a técnica de tradución para orientar os alumnos e dar uns criterios de estratexia ante a 
tradución do latín. A técnica de tradución que propoñemos para os alumnos de Latín II completa e 
amplía a que se lles deu en Latín I. Dende o principio queremos que se poña na práctica esta 
técnica no marco da aula, e alternando o traballo individual e en grupos de dous e tres alumnos.  

ENSINO NON PRESENCIAL 

 
ORIENTACIÓNS  

METODOLÓXICAS 

MODELOS 
METODOLÓXICOS 

PRINCIPIOS 
METODOLÓXICOS 

AGRUPAMENTO 

 Modelo 
discursivo/expositivo 

 Modelo experiencial 
 Aprendizaxe cooperativo 
 Traballo por tarefas 
 Traballo por proxectos 

 Actividades 
 Participación 
 Motivación 
 Personalización 
 Significatividade 

 Tarefas 
individuais 

 Tarefas en grupo 
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Libro Latín 1 Bachillerato,  Proyecto: SABER HACER, Ed. Santillana.  

Temas cos contidos das ABAU elaborados pola profesora e publicados na Aula virtual. 

Aula virtual (publicaranse todos os materiais necesarios para a realización das tarefas) e 
videoconferencia. 

  

ENSINO SEMIPRESENCIAL 

 

Libro Latín 1 Bachillerato,  Proyecto: SABER HACER, Ed. Santillana. 

Temas cos contidos das ABAU elaborados pola profesora publicados na Aula virtual. 

Aula virtual (publicaranse todos os materiais necesarios para a realización das tarefas)  e 
videoconferencia. 

 

5.4 PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

PROCEDEMENTOS 

 

ENSINO PRESENCIAL 

 

a. Observación directa do traballo diario do alumnado.  

b. Análise e valoración de tarefas. 

c. Exame de avaliación e recuperación, se fose necesario ao remate de cada 
trimestre.  

d. Exame final para aqueles alumnos que suspenderan algunha avaliación.  

e. En setembro entrará a totalidade da materia e a cualificación será unicamente a 
obtida no exame. 

 

ENSINO NON PRESENCIAL 

 

A  Aula virtual será a plataforma empregada para publicar textos, tarefas, avisos... así como 
para entregar os traballos por parte dos alumnos no prazo indicado. As tarefas entregadas 
fora de prazo non se avaliarán. 

 

As tarefas poderán ser de dous tipos (e así se informará ao alumno): 

 

a. Exercicios que se avaliarán no apartado de traballo e polo tanto formarán parte da 
nota do 20% de tarefas e participación. 

b. Probas que se avaliarán no apartado do probas (escritas ou orais, dependendo das 
circunstancias) e terán unha porcentaxe do 80% da nota de avaliación. 

 

Corrección das tarefas propostas na Aula virtual. As solucións dos exercicios propostos 
publicaranse na Aula virtual. 

 

a. Adaptación das probas de avaliación (traballos, exames...) 

b. Sesións individuais ou en pequeno grupo. 

c. Secuenciación dos estándares traballados en partes máis pequenas. 

 

Observación da participación do alumnado nas sesións de videoconferencia. As sesións 
impartiranse por videoconferencia empregando JITSI ou a plataforma recomendada pola 
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Consellería e servirá para a explicación do currículo, resolución de dúbidas, corrección de 
tarefas... e sobre todo para manter o contacto e vínculo co alumno que consideramos 
fundamental no proceso de ensino-aprendizaxe. 

 

ENSINO SEMIPRESENCIAL 

 

Combinaranse os procedementos do ensino presencial e non presencial (traballo na aula 
ordinaria e Aula virtual con videoconferencias) na proporción que corresponda segundo a 
duración de cada parte (presencial ou telemática). 

 

INSTRUMENTOS 
 
Elemento de diagnóstico: rúbricas dos contidos, presentación, emprego das fontes... 
Avaliación de estándares: probas orais e escritas nas que o alumno responda aos estándares de 
aprendizaxe que se corresponden con cada contido. 
 

RÚBRICA 4 PARA CUALIFICAR A PARTICIPACIÓN (10%) 

 

RÚBRICA 5 PARA CUALIFICAR AS TAREFAS (10%) 
 
RÚBRICA 6 PARA CUALIFICAR PROBAS ESCRITAS QUE SUPOÑEN O 80% DA NOTA 
 
A profesora poderá elaborar rúbricas, das que se informará ao alumnado, para a cualificación de 
tarefas de temas concretos. 
 
5.5 CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

 
Os criterios de avaliación quedaron expostos no cadro que aparece supra cos  obxectivos, 
contidos, estándares e competencias clave. 

 Polo tanto, terase en conta o traballo diario dos alumnos a través dos exercicios e traballos de 

investigación propostos pola profesora, a participación e os estándares que se pretenden 

alcanzar. Para poder valorar este punto é imprescindible que o alumno realice as súas tarefas 

(aula ordinaria, Aula virtual ou na casa) para que a profesora poda solicitarllas ao longo da 

avaliación. 

Os alumnos deberán ter unha actitude activa na aula expoñendo as súas ideas e coñecementos e 
ser capaces de participar en debates. 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. 

Haberá dúas probas escritas por avaliación. Sempre se considerará positivamente a presentación 
ordenada e coidada do exercicio, a ortografía, a expresión escrita correctas. 

A valoración das probas será a seguinte: 

Exame: 80%. A s probas cualificaranse seguindo a RÚBRICA 6. 

O exame, que se puntuará sobre 10, constará dun fragmento dun texto latino para traducir, 
demostrando que se comprende correctamente o texto orixinal, que se recoñecen con exactitude 
o seu léxico e as súas estruturas gramaticais e que se é capaz de trasladar todo o seu contido de 
forma precisa e equivalente na lingua de destino. Só se pide tradución. O alumno debe saber  
utilizar o dicionario de latín (ata 4 puntos). 

Análise morfolóxica e sintáctica dun fragmento sinalado do texto; haberá que identificar clase de 
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palabras e accidentes gramaticais e explicar as estruturas sintácticas que haxa e a función de 
cada un dos elementos que integran a estrutura sintáctica. (ata 1 punto). 

Unha pregunta sobre literatura latina, xéneros literarios e autores máis representativos, (ata 2,5 
puntos). 

Dúas cuestións sobre topónimos, locucións e/ou composición e derivación (ata 2,5 cada 
pregunta). 

Sempre estaremos pendentes dos cambios que se poidan producir, se así nolo transmiten 
dende a CIUG. Calquera cambio de contido, tipo de exame e/ou puntuación outorgada ás 
cuestións recollerase na acta de departamento e comunicarase ao alumnado para aplicala 
a partir dese momento. 

Non se fará media se un exame ten unha nota inferior a 4. 

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. 

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

 10% participación activa na aula. O profesor descontará 0,2 cando un alumno non traballe, 
non conteste as cuestións, realice outras actividades non propostas polo profesor, 
interrompa a clase con actitude disruptiva (1punto).  

 10% realización de tarefas.  O profesor descontará 0,2 cando un alumno non teña feitos os 
exercicios propostos para casa ou  non realice o traballo que se indica na aula; o máximo 
que se pode descontar é 1 punto. 

A nota final do alumno obterase de acordo coa seguinte porcentaxe: 

1ª avaliación: 20% 

2ª avaliación: 20% 

3ª avaliación: 60% 

Na proba extraordinaria  igualmente o alumno examinarase da totalidade do currículo. 

Para poder aprobar non se pode deixar en branco ou contestar só a unha das partes, o exame 
deberá ser equilibrado e demostrar que se chega aos contidos mínimos. 

Non haberá recuperación da parte de gramática xa que é unha materia de avaliación continua 
(entra sempre todo o anterior nos distintos exames, pois non poderiamos progresar no estudo da 
lingua se esquecemos os conceptos aprendidos); sen embargo o alumno que conteste mal ou 
deixe en branco a parte de literatura, lecturas, latinismos, cultura e derivación e sufixación  deberá 
realizar un exame para poder superala. 

 

5.6 CONTIDOS MÍNIMOS 

 

Para superar con suficiente o currículum de Latín II, os alumnos deberán ser capaces de 

demostrar nos seus exames un coñecemento evidente do conxunto xeral do que se lles avalía. 

Isto quere dicir que as repostas dos alumnos deberán ter un certo equilibrio, e, por iso, non se 

considerará apto ningún exame que presentado ben ou moi ben unha parte do mesmo (a 

tradución, por poñer un exemplo), deixe sen contestar ou faga mal o resto da proba que sempre 

estará realizada seguindo os estándares de aprendizaxe. 

En concreto, a relación completa de contidos que o alumno debe alcanzar para aprobar é a que 
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segue, hai que indicar que estes contidos poden variar polo que calquera cambio que propoña a 
CIUG será debidamente indicado nas actas de departamento e na Memoria final : 

 

a. Análise sintáctica e morofolóxica e tradución coherentes de textos de certa complexidade, 
en latín,   pertencentes aos autores propostos pola CIUG, con comentarios pertinentes 
sobre algunha cuestión morfosintáctica, literaria, histórica. 

b. Coñecer os xéneros literarios máis importantes, os autores máis representativos e a súa 
obra literaria (os propostos pola CIUG).  

c. Coñecer os topónimos, aforismos e composición e derivación. 

d. Desenrolar unha proba escrita, con coherencia e fluidez. 

 

5.7 AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS E COLECTIVAS 

 

Comezaremos o curso traballando con textos sinxelos que permitan ao profesor avaliar os 
coñecementos que ten o alumno da gramática latina, análise morfosintáctica sobre o texto o cal 
permitirá repasar en profundidade a morfoloxía e sintaxe de Latín I. Deste xeito o alumno recorda 
os contidos, e as carencias que se detecten serán explicadas e practicadas debidamente na aula 
e na casa. Dedicaremos 8 sesións a repasar o contido gramatical e a tradución de textos coa súa 
correspondente análise morfolóxica. 

Ao final deste repaso, o profesor valorará a través de distintos procedementos (expostos no 
apartado correspondente) a adquisición e asimilación desta materia. Se un alumno necesita 
reforzo, entregaráselle material específico para que poda seguir o ritmo da clase. De todos xeitos 
na tradución diaria que se realiza na casa e na clase, sempre están presentes a morfoloxía e a 
sintaxe polo que o alumno poderá repasar e afianzar o aprendido. 

 

5.8 PROCEDEMENTOS PARA ACREDITAR AO ALUMNADO OS COÑECEMENTOS 
NECESARIOS PARA DETERMINADAS MATERIAS DO BACHARELATO 

Se un alumo desexa matricularse en Latín II sen ter cursado Latín I, deberá realizar un caderno 
de exercicios que van aumentando en dificultade para poder conseguir os contidos mínimos que 
lle permitan seguir as clases de Latín II. O caderno será entregado á profesora para coñecer as 
carencias para reforzar e así acadar o nivel adecuado para aprobar Latín II. Vid. punto 4.7 da 
programación Latín I. 
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6. GREGO I 1º BACHARELATO 
6.1 OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, COMPETENCIAS CLAVE, GRAO MÍNIMO 
DE CONSECUCIÓN, INDICADORES DE LOGRO, TEMPORALIZACIÓN, INSTRUMENTOS. 

 

 Grego I. 1º de bacharelato      

Obxe
ctivo

s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-
tencias 
clave 

Grao 
mínimo 

de 
consec

. 

Indicadores de logro Temp. Instrum. 

 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 

50%  Coñece o marco 
xeográfico grego. 

1º 
Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 

50%  Explica a orixe da lingua 
grega e o coñece os 
principais grupos 
linguísticos. 

1º 
Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 
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mínimo 

de 
consec

. 

Indicadores de logro Temp. Instrum. 

 GR1B1.2.2. Enumera e 
localiza nun mapa as 
principais ramas da familia 
das linguas indoeuropeas. 

 CD 

 CCL 

50%  Coñece e localiza as 
linguas indoeuropeas. 

1º 
Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 50%  Coñece o concepto de 
familia linguística. 

1º 
Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 GR1B1.3.2. Define o 
concepto de indoeuropeo e 
explica o proceso de 
creación do termo. 

 CCL 50%  Coñece o concepto de 
indoeuropeo. 

1º 
Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 

50%  Coñece a filiación das 
linguas de Europa. 

1º 
Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 
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ctivo
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-
tencias 
clave 

Grao 
mínimo 

de 
consec

. 

Indicadores de logro Temp. Instrum. 

Probas 

escritas 

 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 50%  Coñece as etapas da 
lingua grega 

1º 
Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 50%  Coñece o alfabeto grego e 
a súa orixe. 

1º 
Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 50%  Sabe ler un texto grego. 1º 
Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 a 

 h 

 B1.4. 
Variedades 
dialectais. 

 B1.8. Recoñecer a división 
dialectal da lingua grega e 
identificar a súa expansión 

 GR1B1.8.1. Sitúa nun mapa 
as diversas variedades 
dialectais da lingua grega. 

 CCL 

 CSC 

50%  Coñece as variedades 
dialectais da lingua grega. 

1º 
Trim. 

Participación 

Oral 

+ 
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ctivo

s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-
tencias 
clave 

Grao 
mínimo 

de 
consec

. 

Indicadores de logro Temp. Instrum. 

xeográfica. Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 50%  Coñece os distintos tipos 
de escritura. 

1º 
Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 50%  Coñece a orixe e 
evolución do alfabeto 
grego. 

1º 
Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 50%  Coñece e explica a 
evolución dos diferentes 
sistemas de escritura de 
diferentes linguas partindo 
do alfabeto grego. 

1º 
Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 
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consec
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Indicadores de logro Temp. Instrum. 

 a 

 d 

 e 

 B2.3. 
Caracteres do 
alfabeto grego. 

 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 50%  Identifica e nomea en 
maiúscula e minúscula os 
caracteres do alfabeto 
grego. 

1º 
Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 50%  Sabe clasificar os 
fonemas da lingua grega. 

1º 
Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 50%  Coñece e aplica as 
normas de transcrición do 
grego ao galego e 
castelán. 

1º 
Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 50%  Coñece os acentos, 
espíritos e os signos de 
puntuación. 

1º 
Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 
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ctivo

s 
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Grao 
mínimo 

de 
consec

. 

Indicadores de logro Temp. Instrum. 

Probas 

escritas 

 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 50%  Coñece o concepto de 
flexión. 

1º 
Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 50%  Distingue e clasifica as 
categorías de palabras a 
partir do seu enunciado. 

1º 
Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 

50%  Coñece os compoñentes 
das palabras: lexemas e 
afixos. 

1º ,2º, 
3º 
Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 d  B3.3. Concepto 
de declinación: 

 B3.4. Comprender o concepto de  GR1B3.4.1. Enuncia 
correctamente diversos tipos 

 CCL 50%  Recoñece os tipos de 
palabras en grego a partir 

1º,2º, Participación 
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tencias 
clave 

Grao 
mínimo 

de 
consec

. 

Indicadores de logro Temp. Instrum. 

 e 

 f 

declinacións 
gregas. 
Enunciado e 
paradigmas. 

declinación/flexión. de palabras en grego, 
distinguíndoos a partir do seu 
enunciado e clasificándoos 
segundo a súa categoría e 
declinación. 

do seu enunciado. Trim. Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 50%  Declina correctamente 
facendo a concordancia 
entre as palabras. 

1º, 2º, 
3º 

Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 50%  Analiza morfoloxicamente 
as palabras e tradúceas 
correctamente ao galego 
e/ou castelán. 

1º, 2º, 
3º 

Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 
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ctivo

s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-
tencias 
clave 

Grao 
mínimo 

de 
consec

. 

Indicadores de logro Temp. Instrum. 

 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 50%  Coñece, analiza, , 
conxuga o verbo grego e 
tradúceo correctamente 
ao galego e/ou castelán. 

1º, 2º, 
3º 

Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 GR1B3.6.2. Clasifica verbos 
segundo o seu tema, e 
describe os trazos polos que 
se recoñecen os modelos de 
flexión verbal. 

 CCL 50%  Coñece, analiza, , 
conxuga o verbo grego e 
tradúceo correctamente 
ao galego e/ou castelán. 

1º, 2º, 
3º 

Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 GR1B3.6.3. Explica o uso 
dos temas verbais gregos e 
identifica correctamente as 
formas derivadas de cada un 
deles. 

 CCL 50%  Coñece, analiza, , 
conxuga o verbo grego e 
tradúceo correctamente 
ao galego e/ou castelán. 

1º, 2º, 
3º 

Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 
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ctivo
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tencias 
clave 

Grao 
mínimo 

de 
consec

. 

Indicadores de logro Temp. Instrum. 

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

 CCL 50%  Coñece, analiza, , 
conxuga o verbo grego e 
tradúceo correctamente 
ao galego e/ou castelán. 

1º, 2º, 
3º 

Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 50%  Coñece, analiza, , 
conxuga o verbo grego e 
tradúceo correctamente 
ao galego e/ou castelán. 

1º, 2º, 
3º 

Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 GR1B3.6.6. Cambia de voz 
as formas verbais 
identificando e manexando 
con seguridade os formantes 
que expresan este accidente 
verbal. 

 CCL 50%  Coñece, analiza, , 
conxuga o verbo grego e 
tradúceo correctamente 
ao galego e/ou castelán. 

1º, 2º, 
3º 

Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 50%  Diferencia entre formas 
persoais e non persoais 
do verbo. 

1º, 2º, 
3º 

Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 
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 Grego I. 1º de bacharelato      

Obxe
ctivo

s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-
tencias 
clave 

Grao 
mínimo 

de 
consec

. 

Indicadores de logro Temp. Instrum. 

Probas 

escritas 

 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 50%  Analiza  morfosintacti-
camente frases e textos 
sinxelos e tradúceos ao 
galego e/ou castelán. 

1º, 2º, 
3º 

Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 50%  Coñece os casos e as 
súas correspondentes 
funcións. 

1º 
Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 50%  Coñece e comprende a 
concordancia entre o 
nome e os determinantes 
e entre o suxeito e o 
verbo. 

1º 
Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 
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Obxe
ctivo

s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-
tencias 
clave 

Grao 
mínimo 

de 
consec

. 

Indicadores de logro Temp. Instrum. 

 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 50%  Analiza morfosintacti-
camente de forma 
correcta. 

1º, 2º, 
3º 

Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 50%  Recoñece e clasifica as 
oracións simples. 

1º 
Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 50%  Distingue oracións simples 
e compostas. 

1º, 2º, 
3º 

Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 50%  Coñece o infinitivo e os 
seus usos. 

2º 
Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 
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Probas 

escritas 

 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 50%  Recoñece, analiza e 
traduce as construcións 
de infinitivo. 

3º 
Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 50%  Recoñece e analiza 
morfoloxicamente os 
participios. 

2º, 3º 
Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 50%  Recoñece, analiza e 
traduce as construcións 
de participio. 

2º, 3º 
Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 d 

 e 

 f 

 B4.8. Análise e 
tradución de 
frases e textos. 

 B4.11. Coñecer, comprender e 
utilizar os elementos morfolóxicos 
da lingua grega, e iniciarse na 

 GR1B4.11.1. Identifica e 
relaciona elementos 
morfolóxicos da lingua grega 

 CCL 50%  Coñece os elementos 
morfolóxicos gregos e 
realiza a análise e 

1º, 2º, 
3º 
Trim. 

Participación 

Oral 

+ 
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 g 

 i 

interpretación e na tradución de 
textos de dificultade progresiva. 

para realizar a análise e a 
tradución de textos sinxelos. 

tradución correctas. Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 
equivalentes en galego e/ou 
en castelán. 

 CCL 50%  Coñece os elementos 
sintácticos gregos para 
poder analizalos e traducir 
correctamente. 

1º, 2º, 
3º 
Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 

50%  Coñece as distintas 
etapas da historia de 
Grecia. 

2º 
Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 
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 GR1B5.1.2. Pode elaborar 
eixes cronolóxicos nos que 
se representan fitos 
históricos relevantes, 
consultando ou non fontes de 
información. 

 CD 

 CMCC
T 

50%  Elabora eixes cronolóxicos 
para representar fitos 
históricos importantes. 

2º 
Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 50%  Coñece as características 
das etapas da historia de 
Grecia. 

2º 
Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 50%  É capaz de enmarcar 
feitos históricos no 
período correspondente. 

2º 
Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 
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 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 50%  Coñece os principais 
sistemas políticos da 
historia de Grecia. 

2º 
Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 50%  Coñece a sociedade 
grega e as clases sociais 
así como os valores 
cívicos que lle permitan 
comparalos cos actuais. 

2º 
Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 50%  Coñece a familia grega e 
os papeis de cada 
membro. 

2º 
Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 
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 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. 

 CMCC
T 

 CSC 

 CSIEE 

50%  Coñece o traballo e o ocio 
na antiga Grecia. 

2º 
Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 50%  Coñece o traballo e o ocio 
na antiga Grecia. 

2º 
Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 

50%  É capaz de identificar os 
principais deuses, as súas 
características , atributos 
e a súa denominación 
grega e latina. 

2º, 3º 
Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 
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 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 50%  Coñece os principais 
mitos de deuses e heroes 
e relaciónaos cos actuais. 

2º, 3º 
Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 50%  É capaz de proxectar o 
coñecemento dos deuses 
e os seus mitos na 
actualidade para ver a 
influencia na nosa 
sociedade. 

2º, 3º 
Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 50%  Recoñece as referencias 
mitolóxicas nas diferentes 
manifestacións artísticas 
ao longo da historia da 
arte. 

3º 
Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 
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 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 50%  Coñece as características 
da relixión grega e 
relaciónaa con outras 
relixións. 

3º 
Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 50%  Coñece os certámenes 
deportivos da antiga 
Grecia e ve semellanzas e 
diferencias cos actuais. 

3º 
Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 50%  Coñece e aplica os 
coñecementos 
morfosintacticos e léxicos 
la lingua grega para 
traducir, entender e 
interpretar as frases e 
textos propostos. 

1º,2º,
3º, 
Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 
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 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 50%  Ë capaz de localizar o 
significado dunha palabra 
correcto e axeitado para 
cada contexto. 

1º,2º,
3º, 
Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 GR1B6.2.2. Utiliza 
mecanismos de inferencia 
para comprender textos de 
forma global. 

 CAA 

 CCL 

50%  É capaz de comprender o 
texto de forma global. 

1º,2º,
3º, 
Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 50%  Traduce do grego ao 
galego e/ou castelán 
frases sinxelas. 

1º,2º,
3º, 
Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 

50%  Comenta os textos e 
frases traducidas. 

1º,2º,
3º, 
Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 
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Probas 

escritas 

 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 50%  Establece semellanzas e 
diferenzas entre as 
estruturas gregas e as da 
lingua á que traduce. 

1º,2º,
3º, 
Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 

50%  Comenta os textos e 
frases traducidas. 

1º,2º,
3º, 
Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 50%  É capaz de recoñecer e 
comunicar enunciados 
sinxelos 

3º 
Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 d 

 g 

 B6.6. 
Produción de 
textos propios 

 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 

 CCL 50%  É capaz de recoñecer e 
comunicar enunciados 
sinxelos 

3º 
Trim. 

Participación 

Oral 

+ 
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 Grego I. 1º de bacharelato      

Obxe
ctivo

s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-
tencias 
clave 

Grao 
mínimo 

de 
consec

. 

Indicadores de logro Temp. Instrum. 

breves en 
lingua grega. 

proposto. Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 Bloque 7. Léxico      

 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 50%  Coñece e traduce o léxico 
que aparece con maior 
frecuencia. 

1º,2º,
3º, 
Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

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

 CCL 50%  Identifica os compoñentes 
das palabras. 

1º,2º,
3º, 
Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 50%  Relaciona vocabulario a 
partir da identificación dos 
seus compoñentes. 

1º,2º,
3º, 
Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 
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 Grego I. 1º de bacharelato      

Obxe
ctivo

s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-
tencias 
clave 

Grao 
mínimo 

de 
consec

. 

Indicadores de logro Temp. Instrum. 

 e 

 f 

 B7.2. 
Descomposició
n 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 50%  Descompón as palabras 
en lexemas e afixos e 
recoñece o seu 
significado. 

1º,2º,
3º, 
Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 50%  Recoñece helenismos e 
sabe buscar o étimo. 

1º,2º,
3º, 
Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 50%  Coñece os 
procedementos de 
derivación e composición. 

1º,2º,
3º, 
Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 
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 Grego I. 1º de bacharelato      

Obxe
ctivo

s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-
tencias 
clave 

Grao 
mínimo 

de 
consec

. 

Indicadores de logro Temp. Instrum. 

 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 50%  Relaciona palabras da 
mesma familia etimolóxica 
ou semántica. 

1º,2º,
3º, 
Trim. 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 
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6.2 METODOLOXÍA 

 
ENSINO PRESENCIAL 

  

 

ENSINO NON PRESENCIAL 

 
Traballo por tarefas na Aula virtual: para cada semana proponse unha actividade que os 
alumnos deberán entregar na “Tarefa” correspondente da Aula virtual. 

 

Medios: as dúbidas serán aclaradas na plataforma JITSI ou a indicada pola consellería, no 
Foro de novas da Aula Virtual.  

 

Observación da participación do alumnado nas sesións de videoconferencia. 

 

ENSINO SEMIPRESENCIAL 

 

Combinaranse os procedementos dos períodos presenciais e non presenciais (traballo na 
aula ordinaria e Aula virtual con videoconferencias) na proporción que corresponda segundo 
a duración de cada parte (presencial ou telemática). 

     

6.3 MATERIAIS, FERRAMENTAS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

ENSINO PRESENCIAL 

 

Para o estudo desta materia empregaremos o libro Griego 1 Bachillerato,  Proyecto: 

SABER HACER, Ed. Santillana. 

Tamén contaremos co material bibliográfico e audiovisual do que dispón o departamento 
para a consulta por parte dos alumnos. 

 

Material elaborado pola profesora: presentacións que ilustran e complementan algúns 
temas, selecta de imaxes relacionadas con mitos, restos arqueolóxicos, influencia nas artes 
plásticas, etc. 

 

ENSINO NON PRESENICAL 

 

Libro Griego 1 Bachillerato,  Proyecto: SABER HACER, Ed. Santillana.  

Aula virtual (publicaranse todos os materiais necesarios para a realización das tarefas) e 
videoconferencia. 

  

 
ORIENTACIÓNS  

METODOLÓXICAS 

MODELOS 
METODOLÓXICOS 

PRINCIPIOS 
METODOLÓXICOS 

AGRUPAMENTO 

 Modelo 
discursivo/expositivo 

 Modelo experiencial 
 Aprendizaxe cooperativo 
 Traballo por tarefas 
 Traballo por proxectos 

 Actividades 
 Participación 
 Motivación 
 Personalización 
 Significatividade 

 Tarefas 
individuais 

 Tarefas en grupo 
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ENSINO SEMIPRESENCIAL 

 

Libro Griego 1 Bachillerato,  Proyecto: SABER HACER, Ed. Santillana. 

Aula virtual (publicaranse todos os materiais necesarios para a realización das tarefas)  e 
videoconferencia. 

 

6.4 PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

PROCEDEMENTOS 

 

ENSINO PRESENCIAL 

 

c. Observación directa do traballo diario do alumnado.  

d. Análise e valoración de tarefas. 

e. Exame de avaliación e recuperación, se fose necesario ao remate de cada trimestre.  

f. Exame final para aqueles alumnos que suspenderan algunha avaliación.  

g. En setembro entrará a totalidade da materia e a cualificación será unicamente a 
obtida no exame. 

 

ENSINO NON PRESENCIAL 

 

A  Aula virtual será a plataforma empregada para publicar textos, tarefas, avisos... así como 
para entregar os traballos por parte dos alumnos no prazo indicado. As tarefas entregadas 
fora de prazo non se avaliarán. 

 

As tarefas poderán ser de dous tipos (e así se informará ao alumno): 

 

h. Exercicios que se avaliarán no apartado de traballo e polo tanto formarán parte da 
nota do 20% de tarefas e participación. 

i. Probas que se avaliarán no apartado do probas (escritas ou orais, dependendo das 
circunstancias) e terán unha porcentaxe do 80% da nota de avaliación. 

 

Corrección das tarefas propostas na Aula virtual. As solucións dos exercicios propostos 
publicaranse na Aula virtual. 

 

a. Adaptación das probas de avaliación (traballos, exames...) 

b. Sesións individuais ou en pequeno grupo. 

c. Secuenciación dos estándares traballados en partes máis pequenas. 

 

Observación da participación do alumnado nas sesións de videoconferencia. As sesións 
impartiranse por videoconferencia empregando JITSI ou a plataforma recomendada pola 
Consellería e servirá para a explicación do currículo, resolución de dúbidas, corrección de 
tarefas... e sobre todo para manter o contacto e vínculo co alumno que consideramos 
fundamental no proceso de ensino-aprendizaxe. 

 

ENSINO SEMIPRESENCIAL 
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Combinaranse os procedementos do ensino presencial e non presencial (traballo na aula 
ordinaria e Aula virtual con videoconferencias) na proporción que corresponda segundo a 
duración de cada parte (presencial ou telemática). 

 

INSTRUMENTOS 
 
Elemento de diagnóstico: rúbricas dos contidos, presentación, emprego das fontes... 
Avaliación de estándares: probas orais e escritas nas que o alumno responda aos estándares de 
aprendizaxe que se corresponden con cada contido. 
 

RÚBRICA 4 PARA CUALIFICAR A PARTICIPACIÓN (10%) 

 

RÚBRICA 5 PARA CUALIFICAR AS TAREFAS (10%) 
 
RÚBRICA 6 PARA CUALIFICAR PROBAS ESCRITAS QUE SUPOÑEN O 80% DA NOTA 
 
A profesora poderá elaborar rúbricas, das que se informará ao alumnado, para a cualificación de 
tarefas de temas concretos. 
 
 
6.5 CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

 

Os criterios de avaliación quedaron expostos supra na táboa. 

 Consideramos que a avaliación debe ter en conta os  obxectivos, contidos, estándares e 

competencias clave. 

 Polo tanto, terase en conta o traballo diario dos alumnos a través dos exercicios e traballos de 

investigación propostos pola profesora, a participación e os estándares que se pretenden 

alcanzar. Para poder valorar este punto é imprescindible que o alumno realice as súas tarefas. 

 Os alumnos deberán ter unha actitude activa na aula expoñendo as súas ideas e coñecementos e 

ser capaces de participar en debates. 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. 

Realizaranse como mínimo dúas probas escritas por avaliación. Sempre se considerará 
positivamente a presentación ordenada e coidada do exercicio, a ortografía, a expresión escrita 
correctas. 

 A valoración das probas será a seguinte: 

Exame: 80%. Cualificarase seguindo a RÚBRICA 6. 

No exame terá máis peso a parte de gramática: das 10 preguntas, 6 serán de análise 
morfosintáctica e tradución (non se poderá contestar unicamente a unha parte, por exemplo só 
analizar ou só traducir) e 4 de morfoloxía, cultura e civilización. Para poder aprobar non se pode 
deixar en branco ou contestar só a unha das partes, o exame deberá ser equilibrado e demostrar 
que se chega aos contidos mínimos. 

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

Non haberá recuperación da parte de gramática xa que é unha materia de avaliación continua 
(entra sempre todo o anterior nos distintos exames, pois non poderiamos progresar no estudo da 
lingua se esquecemos os contidos aprendidos); sen embargo o alumno que conteste mal ou deixe 
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en branco a parte de morfoloxía, civilización e cultura deberá realizar un exame para poder 
superala. 

Non se fará media se un exame ten unha nota inferior a 4. 

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. 

O 20% restante corresponde á actitude activa e comprometida na aula, tal como explicamos nos 
instrumentos e procedementos de avaliación. O 20% divídese como segue: 

 10% participación activa na aula (1 punto) 

 10% realización de tarefas.  O profesor descontará 0,2 cando un alumno non teña feitos os 
exercicios propostos para casa ou  non realice o traballo que se indica na aula 

No exame final da materia, se procede, entrará a totalidade do currículo. 

Na proba extraordinaria igualmente o alumno examinarase da totalidade do currículo. 

A nota final do alumno obterase de acordo coa seguinte porcentaxe: 

1ª avaliación: 20% 

2ª avaliación: 20% 

3ª avaliación: 60% 

 

6.6 CONTIDOS MÍNIMOS 

 

Para superar con suficiente o currículum de Grego I, os alumnos deberán ser capaces de 

demostrar nos seus exames un coñecemento evidente do conxunto xeral do que se lles avalía. 

Isto quere dicir que as repostas dos alumnos deberán ter un certo equilibrio, e, por iso, non se 

considerará apto ningún exame que presentado ben ou moi ben unha parte do mesmo (a 

tradución, por poñer un exemplo), deixe sen contestar ou faga mal o resto da proba que sempre 

estará realizada seguindo os estándares de aprendizaxe. 

 En concreto, a relación completa de contidos que o alumno debe alcanzar para aprobar é a 
que segue: 

 1. Dominio da análise sintáctica e tradución ó galego ou español de frases ou texto sinxelo, 
orixinal ou adaptado. 

 2. Dominio da análise sintáctica e tradución ao grego de frases e textos breves e sinxelos. 

 3. Coñecemento efectivo da flexión nominal, pronominal e verbal nos seus elementos máis 
regulares. 

 4. Coñecemento efectivo dalgunhas regras fonéticas máis importantes que afectaron na 
súa evolución ó galego e español. 

 5. Coñecemento efectivo da historia de Grecia, das institucións políticas, da relixión e 
mitoloxía, a organización familiar, o calendario... 

Os mínimos esixibles nas probas extraordinarias de setembro son os mesmos que se citaron . 

 

6.7 ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS 

Non hai alumnos con Grego I pendente. 
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6.8 AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS E COLECTIVAS 

 

Iniciaremos un achegamento á avaliación de conceptos sobre gramática por medio de cuestións 
que se resolverán de forma oral e escrita. Este cuestionario permite ao profesor coñecer as 
dificultades dos alumnos para poder facer fincapé naqueles puntos nos que os alumnos presentan 
dificultades. 

Nestas primeiras sesións, dentro da avaliación inicial, o profesor realizará un probas orais e 
escritas sobre os coñecementos previos do alumnado sobre gramática, civilización, historia ou 
alfabeto. Isto é importante para coñecer os alumnos que non cursaron Cultura Clásica e polo 
tanto programar unha actividade na que os alumnos dialoguen, transmitan e axuden aos seus 
compañeiros. Tamén é importante ter en conta o alumnado que non estudou Latín e non cursa 
Latín I porque necesitará, ao principio, unha atención específica para a adquisición de 
determinados estándares que comparten ambas materias. 

Adoptaranse medidas de atención individual para aqueles alumnos que o precisen. 

Finalizadas estas sesións e afianzados os contidos básicos, empezaremos o estudo da lingua 
grega. 
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7. GREGO II 
 

7.1 OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, COMPETENCIAS CLAVE, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN, 
INDICADORES DE LOGRO, TEMPORALIZACIÓN, INSTRUMENTOS. 

 

 Grego II. 2º de bacharelato      

Obx
ecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Compete
ncias 
clave 

Grao 
mínimo 

de 
cons 

Indicadores de logro Temp Instr 

 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 
restos arqueolóxicos 
coñecidos pola súa 
relevancia histórica. 

CCL 

CD 

CCEC 

50% Coñece os dialectos 
e o seu ámbito de 
influencia. 

1º 
Trim 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

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 

50% Comprende a 
relación entre o 
grego clásico e o 
moderno. 

1º 
Trim 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 
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 Grego II. 2º de bacharelato      

Obx
ecti
vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Compete
ncias 
clave 

Grao 
mínimo 

de 
cons 

Indicadores de logro Temp Instr 

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 50%  1º 
Trim 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 50% Identifica, analiza e 
traduce as formas 
nominais e 
pronominais. 

1º, 2º 
e 3º 
Trim 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

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 50% Identifica e traduce 
as formas verbais. 

1º, 2º 
e 3º 
Trim 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

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 

CCL 50% Coñece as 
categorías 
gramaticais. 

1º, 2º 
e 3º 
Trim 

Participación 

Oral 

+ 
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distinguen. Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

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 50% Recoñece os 
lexemas e 
morfemas das 
palabras. 

1º, 2º 
e 3º 
Trim 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

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, a clase 
e a categoría gramatical 
das palabras dun texto, 
detectando correctamente 
coa axuda do dicionario os 
morfemas que conteñen 
información gramatical. 

CCL 50% Analiza 
morfoloxicamente 
as palabras 
identificando a súa 
categoría 
gramatical. 

1º, 2º 
e 3º 
Trim 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 50% Recoñece os 
valores dos casos e 
os usos sintácticos 
dos pronomes. 

1º, 2º 
e 3º 
Trim 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 
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escritas 

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 50% Recoñece as 
preposicións e os 
complementos 
circunstanciais. 

1º, 2º 
e 3º 
Trim 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

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 50% Coñece e traduce 
os usos modais da 
lingua grega. 

1º, 2º 
e 3º 
Trim 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

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 50% Coñece os tipos de 
oracións e as 
construcións 
sintácticas. 

1º, 
2ºe 
3º 
Trim 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

d 

e 

B3.4. Oración composta. 
Formas de subordinación. 

B3.5. Recoñecer os nexos 
subordinantes e os tipos de oracións 

GR2B3.5.1. Recoñece, 
clasifica, analiza e traduce 

CCL 50% Coñece os nexos 
máis frecuentes das 

1º, 2º 
e 3º 

Participación 

Oral 
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f subordinadas. correctamente os nexos 
subordinantes. 

oracións 
subordinadas. 

 

Trim + 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

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 50% Coñece e traduce 
as formas non 
persoais do verbo. 

1º, 2º 
e 3º 
Trim 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

GR2B3.6.2. Coñece, 
analiza e traduce 
correctamente as 
construcións de participio, 
relacionándoas con 
construcións análogas 
noutras linguas que coñeza. 

CCL 50% Coñece, analiza e 
traduce as 
construcións de 
participio. 

1º, 2º 
e 3º 
Trim 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

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 50% Recoñece, analiza 
e traduce os tipos 
de oracións e as 
construcións 
sintácticas gregas. 

1º, 2º 
e 3º 
Trim 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 
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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 50% Analiza e traduce 
frases e textos 
gregos de 
dificultade 
progresiva. 

1º, 2º 
e 3º 
Trim 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 

50% Identifica e coñece 
as características 
dos xéneros 
literarios gregos. 

1º, 2º 
e 3º 
Trim 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

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. 

CMCC
T 

CCEC 

50% Realiza eixes 
cronolóxicos de 
autores e obras da 
literatura grega. 

1º, 2º 
e 3º 
Trim 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

GR2B4.2.2. Distingue o 
xénero literario ao que 
pertence un texto, as súas 

CCL 50% Identifica as 
características dos 
xéneros literarios 

1º, 2º 
e 3º 
Trim 

Participación 

Oral 

+ 
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características e a súa 
estrutura. 

nos textos. Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

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 

50% Coñece os xéneros 
literarios gregos e a 
súa pegada na 
literatura 
contemporánea. 

1º, 2º 
e 3º 
Trim 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

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 50% Relaciona os 
xéneros literarios da 
literatura grega coa 
literatura 
contemporánea. 

1º, 2º 
e 3º 
Trim 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

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 

50% Coñece os 
principais autores 
da literatura grega, 
a súas obras e sabe 
situalos no contexto 
cultural. 

1º, 2º 
e 3º 
Trim 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 
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 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 tradución de 
textos gregos. 

GR2B5.1.1. Utiliza 
adecuadamente a análise 
morfolóxica e sintáctica de 
textos gregos para efectuar 
correctamente a súa 
tradución. 

CCL 50% Analiza morfo-
sintacticamente  
textos gregos e 
traduce 
correctamente. 

1º, 2º 
e 3º 
Trim 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

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 

50% Utiliza o dicionario 
con autonomía e 
elixe o significado 
máis adecuado en 
función do contexto. 

1º, 2º 
e 3º 
Trim 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

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 

50% Traduce, interpreta 
e comenta o texto 
relacionándoo cos 
coñecementos 
adquiridos. 

1º, 2º 
e 3º 
Trim 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 
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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 adquiridos 
previamente. 

CSC 

CCEC 

50% Coñece o contexto 
social, cultural e 
histórico dos textos 
propostos. 

1º, 2º 
e 3º 
Trim 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

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 50% Identifica o xénero 
do texto a partir das 
características 
formais. 

1º, 2º 
e 3º 
Trim 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

 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 50% Identifica os 
helenismos máis 
frecuentes e explica 
o seu significado a 
partir dos étimos 
gregos. 

1º, 2º 
e 3º 
Trim 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

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, 

GR2B6.2.1. Deduce e 
explica o significado de 
palabras da propia lingua 

CCL 50% Identifica a 
etimoloxía e 
significado das 

1º, 2º 
e 3º 
Trim 

Participación 

Oral 

+ 
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obxecto de estudo de léxico común e 
especializado. 

ou de outras, obxecto de 
estudo, a partir dos étimos 
gregos dos que proceden. 

palabras das 
linguas modernas a 
partir dos étimos 
gregos. 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

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 50% Coñece o 
significado de 
termos gregos 
relacionándoos 
coas linguas 
modernas. 

1º, 2º 
e 3º 
Trim 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

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 50% Deduce o 
significado de 
palabras gregas 
polo seu contexto 
ou relacionándoas 
con outras palabras 
doutras linguas. 

1º, 2º 
e 3º 
Trim 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

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 50% Relaciona termos 
pertencentes á 
mesma familia 
etimolóxica ou 
semántica. 

1º, 2º 
e 3º 
Trim 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 
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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 50% Distingue cultismos, 
termos patrimoniais 
e neoloxismos a 
partir do étimo 
grego. 

1º, 2º 
e 3º 
Trim 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

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 50% Identifica lexemas e 
morfemas de temos 
gregos e da propia 
lingua e explica o 
seu significado. 

1º, 2º 
e 3º 
Trim 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 

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 50% Recoñece os 
formantes da 
composición e 
derivación dos 
termos gregos e 
utilízaos para 
coñecer mellor a 
súa lingua. 

1º, 2º 
e 3º 
Trim 

Participación 

Oral 

+ 

Tarefas 

+ 

Probas 

escritas 
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7.2 METODOLOXÍA 

 

ENSINO PRESENCIAL 

  

 

ENSINO NON PRESENCIAL 

 
Traballo por tarefas na Aula virtual: para cada semana proponse unha actividade que os 
alumnos deberán entregar na “Tarefa” correspondente da Aula virtual. 

 

Medios: as dúbidas serán aclaradas na plataforma JITSI ou a indicada pola consellería, no 
Foro de novas da Aula Virtual.  

 

Observación da participación do alumnado nas sesións de videoconferencia. 

 

ENSINO SEMIPRESENCIAL 

 

Combinaranse os procedementos dos períodos presenciais e non presenciais (traballo na 
aula ordinaria e Aula virtual con videoconferencias) na proporción que corresponda segundo 
a duración de cada parte (presencial ou telemática). 

 

7.3 MATERIAIS, FERRAMENTAS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

ENSINO PRESENCIAL 
 

O libro de texto utilizado na aula será Griego 1 Bachillerato,  La Casa del Saber, Ed. Santillana, 

para repasar a gramática básica. 

Material: presentacións elaboradas pola profesora e outras de interese que se atopan en páxinas 
dedicadas á cultura clásica, recursos atopados na rede, selecta de frases e textos para afianzar 
contidos. A profesora proporcionará os temas de literatura e cultura que se propoñan para a 
Proba de Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade. Os textos gregos que se 
utilizan para o exercicio da tradución  tamén serán entregados pola profesora. 

O uso do dicionario de Grego terá neste curso unha atención primaria e fundamental. Haberá 
clases prácticas para o ensino do manexo correcto do dicionario. Igualmente seguirase 
atendendo a técnica de tradución para orientar os alumnos e dar uns criterios de estratexia ante a 
tradución dos textos. A técnica de tradución que propoñemos para os alumnos de Grego II 
completa e amplía a que se lles deu en Grego I. Dende o principio queremos que se poña na 
práctica esta técnica no marco da aula, e alternando o traballo individual e en grupos de dous e 
tres alumnos.  

ENSINO NON PRESENCIAL 

 
ORIENTACIÓNS  

METODOLÓXICAS 

MODELOS 
METODOLÓXICOS 

PRINCIPIOS 
METODOLÓXICOS 

AGRUPAMENTO 

 Modelo 
discursivo/expositivo 

 Modelo experiencial 
 Aprendizaxe cooperativo 
 Traballo por tarefas 
 Traballo por proxectos 

 Actividades 
 Participación 
 Motivación 
 Personalización 
 Significatividade 

 Tarefas 
individuais 

 Tarefas en grupo 
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Libro Griego 1 Bachillerato,  Proyecto: SABER HACER, Ed. Santillana.  

Temas cos contidos das ABAU elaborados pola profesora e publicados na Aula virtual. 

Aula virtual (publicaranse todos os materiais necesarios para a realización das tarefas) e 
videoconferencia. 

  

ENSINO SEMIPRESENCIAL 

 

Libro Griego 1 Bachillerato,  Proyecto: SABER HACER, Ed. Santillana. 

Temas cos contidos das ABAU elaborados pola profesora publicados na Aula virtual. 

Aula virtual (publicaranse todos os materiais necesarios para a realización das tarefas)  e 
videoconferencia. 

 

7.4 PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS 

 

ENSINO PRESENCIAL 

 

a. Observación directa do traballo diario do alumnado.  

b. Análise e valoración de tarefas. 

c. Exame de avaliación e recuperación, se fose necesario ao remate de cada 
trimestre.  

d. Exame final para aqueles alumnos que suspenderan algunha avaliación.  

e. En setembro entrará a totalidade da materia e a cualificación será unicamente a 
obtida no exame. 

 

ENSINO NON PRESENCIAL 

 

A  Aula virtual será a plataforma empregada para publicar textos, tarefas, avisos... así como 
para entregar os traballos por parte dos alumnos no prazo indicado. As tarefas entregadas 
fora de prazo non se avaliarán. 

 

As tarefas poderán ser de dous tipos (e así se informará ao alumno): 

 

a. Exercicios que se avaliarán no apartado de traballo e polo tanto formarán parte 
da nota do 20% de tarefas e participación. 

b. Probas que se avaliarán no apartado do probas (escritas ou orais, dependendo 
das circunstancias) e terán unha porcentaxe do 80% da nota de avaliación. 

 

Corrección das tarefas propostas na Aula virtual. As solucións dos exercicios propostos 
publicaranse na Aula virtual. 

 

a. Adaptación das probas de avaliación (traballos, exames...) 

b. Sesións individuais ou en pequeno grupo. 

c. Secuenciación dos estándares traballados en partes máis pequenas. 

 

Observación da participación do alumnado nas sesións de videoconferencia. As sesións 
impartiranse por videoconferencia empregando JITSI ou a plataforma recomendada pola 
Consellería e servirá para a explicación do currículo, resolución de dúbidas, corrección de 
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tarefas... e sobre todo para manter o contacto e vínculo co alumno que consideramos 
fundamental no proceso de ensino-aprendizaxe. 

 

ENSINO SEMIPRESENCIAL 

 

Combinaranse os procedementos do ensino presencial e non presencial (traballo na aula 
ordinaria e Aula virtual con videoconferencias) na proporción que corresponda segundo a 
duración de cada parte (presencial ou telemática). 

 

INSTRUMENTOS 
 
Elemento de diagnóstico: rúbricas dos contidos, presentación, emprego das fontes... 
Avaliación de estándares: probas orais e escritas nas que o alumno responda aos estándares de 
aprendizaxe que se corresponden con cada contido. 
 

RÚBRICA 4 PARA CUALIFICAR A PARTICIPACIÓN (10%) 

 

RÚBRICA 5 PARA CUALIFICAR AS TAREFAS (10%) 
 
RÚBRICA 6 PARA CUALIFICAR PROBAS ESCRITAS QUE SUPOÑEN O 80% DA NOTA 
 
A profesora poderá elaborar rúbricas, das que se informará ao alumnado, para a cualificación de 
tarefas de temas concretos. 

 

7.5 CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

 

Os criterios de avaliación quedaron expostos no cadro que aparece supra cos  obxectivos, 
contidos, estándares e competencias clave. 

 Polo tanto, terase en conta o traballo diario dos alumnos a través dos exercicios e traballos de 

investigación propostos pola profesora, a participación e os estándares que se pretenden 

alcanzar. Para poder valorar este punto é imprescindible que o alumno realice as súas tarefas 

(aula ordinaria, Aula virtual ou na casa) para que a profesora poda solicitarllas ao longo da 

avaliación. 

Os alumnos deberán ter unha actitude activa na aula expoñendo as súas ideas e coñecementos e 
ser capaces de participar en debates. 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. 

Haberá dúas probas escritas por avaliación. Sempre se considerará positivamente a presentación 
ordenada e coidada do exercicio, a ortografía, a expresión escrita correctas. 

A valoración das probas será a seguinte: 

Exame: 80%. A s probas cualificaranse seguindo a RÚBRICA 6. 

O exame, que se puntuará sobre 10, constará dun fragmento dun texto grego para traducir, 
demostrando que se comprende correctamente o texto orixinal, que se recoñecen con exactitude 
o seu léxico e as súas estruturas gramaticais e que se é capaz de trasladar todo o seu contido de 
forma precisa e equivalente na lingua de destino. Só se pide tradución (ata 6 puntos). O alumno 
debe saber  utilizar o dicionario de grego  

Análise morfolóxica e sintáctica dun fragmento sinalado do texto; haberá que identificar clase de 
palabras e accidentes gramaticais e explicar as estruturas sintácticas que haxa e a función de 
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cada un dos elementos que integran a estrutura sintáctica. (ata 1 punto). 

Unha pregunta sobre literatura grega, xéneros literarios e autores máis representativos, (ata 1 
punto). 

Unha pregunta sobre as obras de lectura e os autores (ata 1 punto). 

Helenismos: citar e explicar algúns exemplos de vocabulario (galego ou castelán)  
relacionados con tres de varias palabras propostas (ata 1 punto). 

 Sempre estaremos pendentes dos cambios que se poidan producir, se así nolo transmiten 
dende a CIUG. Calquera cambio de contido, tipo de exame e/ou puntuación outorgada ás 
cuestións recollerase na acta de departamento e comunicarase ao alumnado para aplicala 
a partir dese momento. 

Non se fará media se un exame ten unha nota inferior a 4. 

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. 

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

 10% participación activa na aula. O profesor descontará 0,2 cando un alumno non traballe, 
non conteste as cuestións, realice outras actividades non propostas polo profesor, 
interrompa a clase con actitude disruptiva (1punto).  

 10% realización de tarefas.  O profesor descontará 0,2 cando un alumno non teña feitos os 
exercicios propostos para casa ou  non realice o traballo que se indica na aula; o máximo 
que se pode descontar é 1 punto. 

A nota final do alumno obterase de acordo coa seguinte porcentaxe: 

1ª avaliación: 20% 

2ª avaliación: 20% 

3ª avaliación: 60% 

Na proba extraordinaria  igualmente o alumno examinarase da totalidade do currículo. 

Para poder aprobar non se pode deixar en branco ou contestar só a unha das partes, o exame 
deberá ser equilibrado e demostrar que se chega aos contidos mínimos. 

Non haberá recuperación da parte de gramática xa que é unha materia de avaliación continua 
(entra sempre todo o anterior nos distintos exames, pois non poderiamos progresar no estudo da 
lingua se esquecemos os conceptos aprendidos); sen embargo o alumno que conteste mal ou 
deixe en branco a parte de literatura, lecturas, latinismos, cultura e derivación e sufixación  deberá 
realizar un exame para poder superala. 

 

7.6 CONTIDOS MÍNIMOS 

 

Para superar con suficiente o currículum de Grego II, os alumnos deberán ser capaces de 

demostrar nos seus exames un coñecemento evidente do conxunto xeral do que se lles avalía. 

Isto quere dicir que as repostas dos alumnos deberán ter un certo equilibrio, e, por iso, non se 

considerará apto ningún exame que presentado ben ou moi ben unha parte do mesmo (a 

tradución, por poñer un exemplo), deixe sen contestar ou faga mal o resto da proba que sempre 

estará realizada seguindo os estándares de aprendizaxe. 

En concreto, a relación completa de contidos que o alumno debe alcanzar para aprobar é a que 
segue, hai que indicar que estes contidos poden variar polo que calquera cambio que propoña a 
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CIUG será debidamente indicado aos alumnos na Aula Virtual e de forma presencial, nas actas de 
departamento e na Memoria final : 

 

a. Análise sintáctica e tradución coherentes de textos de certa complexidade, en grego,   
pertencentes aos autores propostos pola CIUG, con comentarios pertinentes sobre algunha 
cuestión morfosintáctica, literaria, histórica (posiblemente Xenofonte). 

b. Coñecer os xéneros literarios máis importantes, os autores máis representativos e a súa 
obra literaria (os propostos pola CIUG). Posibles autores: Xenofonte e a súa obra, Homero: 
Ilíada (cantos 1,6,16,22), Fragmentos de Safo, Alceo e Arquíloco; Sófocles: Edipo Rei, 
Aristófanes: Nubes. 

c. Helenismos para citar e explicar exemplos de vocabulario en castelán ou galego de varias 
palabras propostas. 

 

 

7.7 AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS E COLECTIVAS 

 

Comezaremos o curso traballando con textos sinxelos que permitan ao profesor avaliar os 
coñecementos que ten o alumno da gramática grega, análise morfosintáctica sobre o texto o cal 
permitirá repasar en profundidade a morfoloxía e sintaxe de Grego I. Deste xeito o alumno 
recorda os contidos, e as carencias que se detecten serán explicadas e practicadas debidamente 
na aula e na casa. Dedicaremos 8 sesións a repasar o contido gramatical e a tradución de textos 
coa súa correspondente análise morfolóxica. 

Ao final deste repaso, o profesor valorará a través de distintos procedementos (expostos no 
apartado correspondente) a adquisición e asimilación desta materia. Se un alumno necesita 
reforzo, entregaráselle material específico para que poda seguir o ritmo da clase. De todos xeitos 
na tradución diaria que se realiza na casa e na clase, sempre están presentes a morfoloxía e a 
sintaxe polo que o alumno poderá repasar e afianzar o aprendido. 
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8. RÚBRICAS 
 
8.1 ESO 

 
RÚBRICA 1  
 
RÚBRICA PARA CUALIFICAR A PARTICIPACIÓN  PRESENCIAL OU TELEMÁTICA(20%)  
 

ITEMS Excelente      2 Ben                   1 Regular            0.5 Insuficiente          0 

Responsabilidade 
É responsable co  
traballo que se lle 
asigna  

Si, realizou 
todo o que tiña 
que facer 
 
0.5 

Fixo case todo o 
que tiña que 
facer 
 
0.25 

Fixo moito menos 
do que tiña que 
facer 
 
0.1 

Non fixo nada 
 
 
 
0 

Participación 
Intervén nas 
clases/videoconferen-
cias e contesta cando 
se lle fai unha pregunta 
con argumentos 
pertinentes e 
fundamentados. 

Participa 
sempre 
 
 
 
 
 
0.5 

Participa 
bastante 
 
 
 
 
 
0.25 

Apenas participa 
 
 
 
 
 
 
0.2 

Non participa 
 
 
 
 
 
 
0 

Respecto 
É respectuoso coas 
opinións dos demais e 
non interrompe 

Respecta 
totalmente a 
todos e acepta 
o que se 
comenta 
 
0.5 

Non respecta e 
acepta a todos 
igual 
 
 
 
0.25 

Apenas respecta e 
acepta poucas 
veces 
 
 
 
0.1 

Non respecta 
nunca 
 
 
 
 
0 

Ten o material de 
traballo  

Sempre  
 
 
0.5 

Con frecuencia  
 
 
0.25 

Poucas veces  
 
 
0.1 

Nunca 
 
 
0 

 
Cada vez que o alumno non realice algún dos items restaráselle 0.2. 
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RÚBRICA 2 
 
RÚBRICA PARA CUALIFICAR AS TAREFAS (20%)  
 

ITEMS Excelente          2 Ben                   1 Regular          0.5 Insuficiente       0 

Uso da internet 
e/ou outras 
fontes de 
información 
(libro de texto, 
documentos 
con 
exercicios...) 

Fai uso correcto 
das fontes da 
información de 
forma autónoma 
 
 
0.5 

Fai uso correcto 
das fontes da 
información con 
axuda 
 
 
0.25 

Non fai uso 
correcto das 
fontes de 
información, 
cústalle 
seleccionar 
0.1 

Non fai bo uso 
das fontes de 
información 
 
 
 
0 

Informe 
(ortografía, 
organización, 
puntuación, 
redacción propia 
da información 
(non se puntuará 
a información 
copiada 
directamente das 
páxinas 
consultadas) 
comprensión, 
estrutura 

A ortografía, 
organización, 
puntuación...son 
correctas 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.5 

Comete algún 
erro de 
ortografía, 
puntuación... 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.25 

Comete 
bastantes erros 
de ortografía, 
puntuación... 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.2 

Comete erros de 
ortografía, non 
puntúa, redacta 
mal ou non é 
unha redacción 
propia (corta e 
pega) 
 
 
 
 
 
0 

Cantidade de 
información ou 
a totalidade dos 
exercicios 
propostos 

A cantidade de 
información é 
suficiente para 
dar resposta ás 
cuestións 
propostas 
0.5 

A cantidade de 
información 
resulta escasa, 
falta exactitude 
 
 
0.25 

A cantidade de 
información é moi 
escasa 
 
 
 
0.1 

A cantidade de 
información non 
é suficiente 
 
 
 
0 

Calidade da 
información ou  
exercicios 
realizados 
correctamente 

A información 
está contrastada 
e non incorre en 
contradicións 
 
 
0.5 

A información 
non está 
contrastada e 
incorre nalgunha  
contradición 
 
0.25 

A información 
non está 
contrastada e 
incorre en 
bastantes 
contradicións 
0.1 

A información 
non está 
contratada e hai 
contradicións 
 
 
0 
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RÚBRICA 3 
 
RÚBRICA PARA CUALIFICAR PROBAS ESCRITAS (presencial/telemática) QUE SUPOÑEN 
O 60% DA NOTA 
 

ITEMS EXCELENTE 
6 

MOI BEN  
5 

BEN 
 4 

SUFICIENTE 
3 

INSUF. 
 2...0 

CONTIDOS 

100%  4 p. 

75%   3 p. 

50%  2 p. 

25%  1 p. 

     

PRESENTACIÓN 
0.5 puntos 
Marxes, letra 
lexible (se é a 
ordenador 
mesmo tipo de 
letra), estrutura...  
 

     

REDACCIÓN  
0,75  puntos 
- Oracións 
completas 
- Concordancias 
correctas (suxeito 
- predicado, 
substantivo - 
adx.) 
- Repetición de 
palabras 
- Puntuación 
correcta 
- Corta e pega de 
páxinas da 
internet: neste 
item a 
puntuación será 
0. Este suposto 
avaliaríase se se 
trata dun traballo 
de investigación 
e documentación. 

     

ORTOGRAFÍA  
0,75 puntos 
Penalizarase 0,2 
por cada falta de 
ortografía ou 
acento.  
Se o alumno fixo 
un “corta e pega” 
de páxinas da 

     



        

 

 

  

Departamento de Latín 

 

Camiño Real s/n 
15570 Narón (A Coruña) 
Tlf.: 881.938.159 Fax: 81.938.170 
e-mail: ies.terra.trasancos@edu.xunta.es 
web: www.edu.xunta.es/centros/iesterratrasancos 

internet,  neste 
item a 
puntuación será 
0. Este suposto 
avaliaríase se se 
trata dun traballo 
de investigación 
e documentación. 

CUALIFICACIÓN      

 
8.2 BACHARELATO 

 
RÚBRICA 4 
 
RÚBRICA PARA CUALIFICAR A PARTICIPACIÓN  PRESENCIAL OU TELEMÁTICA(10%)  
 

ITEMS Excelente     1 Ben             0,5 Regular          0.25 Insuficiente          0 

Participación 
Intervén nas 
clases/videoconferen-
cias e contesta cando 
se lle fai unha pregunta 
con argumentos 
pertinentes e 
fundamentados. 

Participa sempre 
 
 
 
 
 
 
0.75 

Participa 
bastante 
 
 
 
 
 
0.30 

Apenas participa 
 
 
 
 
 
 
0.2 

Non participa 
 
 
 
 
 
 
0 

Ten o material de 
traballo  

Sempre  
 
 
0.25 

Con frecuencia  
 
 
0.20 

Poucas veces  
 
 
0.05 

Nunca 
 
 
0 

 
Cada vez que o alumno non realice algún dos items restaráselle 0.2. 
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RÚBRICA 5 
 
RÚBRICA PARA CUALIFICAR AS TAREFAS (10%)  
 

ITEMS Excelente        1 Ben             0,5 Regular        0.25 Insuficiente       0 

Uso da internet 
e/ou outras 
fontes de 
información 
(libro de texto, 
documentos 
con 
exercicios...) e 
do dicionario  

Fai uso correcto 
das fontes de 
forma autónoma 
 
 
 
0.5 

Fai uso 
correcto das 
fontes con 
axuda 
 
 
0.25 

Non fai uso 
correcto das 
fontes, cústalle 
seleccionar 
 
 
0.125 

Non fai bo uso 
das fontes 
 
 
 
 
0 

Informe 
(ortografía, 
organización, 
puntuación, 
redacción propia 
da información 
(non se puntuará 
a información 
copiada 
directamente das 
páxinas 
consultadas), 
comprensión, 
estrutura. 
Tradución: a 
tradución 
respecta a 
corrección 
gramatical da 
lingua que 
emprega e a 
interpretación do 
texto é a 
axeitada. 
Análise 
morfolóxica e 
sintáctica son 
correctas. 

A ortografía, 
organización, 
puntuación...son 
correctas. 
A tradución, 
interpretación do 
texto e a análise 
morfolóxica e 
sintáctica son 
correctas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.5 

Comete algún 
erro de 
ortografía, 
puntuación..., 
de tradución, 
interpretación e 
análise 
morfolóxica e 
sintáctica. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.25 

Comete 
bastantes erros 
de ortografía, 
puntuación... de 
tradución, 
interpretación e 
análise 
morfolóxica e 
sintáctica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.125 

Comete erros de 
ortografía, non 
puntúa, redacta 
mal ou non é 
unha redacción 
propia (corta e 
pega). 
A tradución, 
interpretación e 
análise 
morfolóxica e 
sintáctica son 
incorrectas. 
 
 
 
 
 
 
 
0 
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RÚBRICA 6 
RÚBRICA PARA CUALIFICAR PROBAS ESCRITAS (presencial/telemática) QUE SUPOÑEN 
O 80% DA NOTA (a puntuación do exame é sobre 10) 
 

ITEMS EXCELENTE 
10 

MOI BEN  
9 

NOTABLE 
 7/8 

BEN 
6 

SUFICIENTE 
5 

INSUF. 
 4,3...0 

CONTIDOS 

100%  9 p. 

75%    6,75p. 

50%    4,5 p. 

25%    2,25 p. 

      

REDACCIÓN E 
PRESENTACIÓN 
0,5  puntos 
- Oracións 
completas 
- Concordancias 
correctas (suxeito 
- predicado, 
substantivo - 
adx.) 
- Repetición de 
palabras 
- Puntuación 
correcta 
- Marxes, letra 
lexible (se é a 
ordenador 
mesmo tipo de 
letra), estrutura... 
- Corta e pega de 
páxinas da 
internet: neste 
item a 
puntuación será 
0. Este suposto 
avaliaríase se se 
trata dun traballo 
de investigación 
e 
documentación. 
O traballo 
quedaría 
invalidado. 

      

ORTOGRAFÍA  
0,5 puntos 
Penalizarase 0,2 
por cada falta de 
ortografía ou 
acento.  
 

      

CUALIFICACIÓN       
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    En Narón a 20 de setembro de 2021 

 

 

    A  Xefa de Departamento  

 

 

 

    Mercedes Santalla Felgueiras 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   
 


