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1. RECURSOS DIDÁCTICOS E MATERIAIS CURRICULARES
NECESARIOS PARA O DESENVOLVEMENTO DA PROGRAMACIÓN:

MATERIAL QUE DEBERÁ APORTAR O ALUMNADO PARA AS CLASES
• Fotocopias do libro de apuntamentos que será facilitado polo profesor.
• Libro(s) de lectura obrigatoria (por determinar).
• Caderno de escritura tamaño DIN A4 con cuadrícula.
• Bolígrafo, lapis, corrector, etc.

MATERIAL QUE APORTARÁ O DEPARTAMENTO
Material fotocopiado, fichas e exercicios e algunha das lecturas obrigatorias caso de dispormos
de exemplares como a traxedia e/ou comedia a cuxa representación se acuda no marco do
Festival de teatro grecolatino de Lugo (aínda non se coñece o programa definitivo).

2. OBXECTIVOS DA MATERIA

1. Encadrar no tempo e no espazo as fontes da nosa cultura occidental para ter unha noción
espazo-temporal de todas as referencias aos procesos e acontecementos históricos das
culturas grega e latina que se farán ao longo do curso.

2. Coñecer e identificar elementos diversos da cultura grecolatina relativos á lingua, á literatura,
á filosofía, á ciencia, á técnica, ao dereito, á Administración do Estado, ao urbanismo, á
arquitectura, ás artes plásticas, observando a súa unidade e, ao mesmo tempo, a súa
diversidade.

3. Entender a mitoloxía clásica, especialmente a grega, como elemento unificador da cultura
grecolatina e inspirador da cultura ao longo da historia europea. Identificar en formas de
relixiosidade actuais elementos que estean presentes nos mitos ou ritos propios da relixión
grecorromana.

4. Valorar a conciencia de pertenza a un contorno social e cultural, identificando elementos de
continuidade da cultura clásica na propia, respectando a diversidade de identidades culturais.

5. Identificar as raíces clásicas de valores actuais nos ámbitos da educación, o pensamento, o
dereito, a política, considerando os elementos que hai que preservar e os elementos que hai
que revisar.

6. Recoñecer e valorar as pegadas da cultura clásica en contextos artísticos, lingüísticos e
científico-técnicos, entre outros, tanto na cultura occidental como noutras culturas pasadas e
presentes.

7. Coñecer os xéneros literarios grecolatinos máis importantes.
8. Identificar, agrupar e comprender os rastros das linguas clásicas nos diferentes eidos da lingua

actual.



3. CONTIDOS E SECUENCIA TEMPORAL DA MATERIA
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1. As familias lingüísticas e o indoeuropeo.
2. Xeografía e historia de Grecia.
3. Xeografía e historia do Imperio Romano.
4. A romanización de Europa, Hispania e Gallaecia: o contraste entre os costumes

romanos e os indíxenas. O exército romano.
5. As linguas flexivas.
6. A evolución das linguas e do latín. As linguas romances e a orixe do galego e o

castelán.
7. A etimoloxía: helenismos, latinismos, palabras patrimoniais, semicultas e cultas,

préstamos lingüísticos, prefixos e sufixos.
8. A escritura dende o pictograma ata o alfabeto.
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1. A cidade e a cidadanía: a virtude, o espazo público, a economía, a política, a xustiza
e o exército grego.

2. A sociedade e as clases sociais en Grecia e Roma. O ámbito do traballo, a
indumentaria, a hixiene, a alimentación, as viaxes e as relacións privadas. A familia e
a educación.

3. A relixión grecorromana e o culto.
4. O contraste entre o pensamento mítico e o lóxico: a realidade (a historia) fronte a

lenda. Os protagonistas de ámbalas esferas: deuses, heroes e homes. Cosmogonía,
teogonía e antropogonía.

5. A mitoloxía e a súa presenza na cultura occidental.
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1. A organización e o cómputo do tempo.
2. Os xéneros literarios principais: épica, lírica e drama. Semellanzas e diferenzas entre

Grecia e Roma. A súa continuidade na Europa posterior.
3. A filosofía e a ciencia.
4. A arte clásica e a arquitectura.
5. A arqueoloxía e o valor artístico, cultural e documental dos restos. Gregos e romanos

no noso contorno.
6. As pegadas do mundo clásico na literatura, a arte, o dereito, a ciencia, a técnica, as

obras públicas, etc. ao longo da historia. Os renacementos e a civilización
grecorromana como elemento rexeitado ou reivindicado.

7. A Europa comunitaria e o peso da herdanza clásica como elemento unificador.



4. CRITERIOS DE AVALIACIÓN DA MATERIA

1. Identificar en textos modernos e de autores clásicos traducidos, despois de resumilos,
aspectos históricos ou culturais relevantes.

2. Situar nos marcos espacial e temporal os sucesos históricos máis salientábeis nas
civilizacións clásicas, identificando as etapas en que se produciron, os elementos de cambio
e continuidade e as relacións mantidas con outras culturas.

3. Recoñecer as formas básicas de organización social e política de Grecia e de Roma,
sabendo detectar as semellanzas e diferenzas entre as orixes da nosa cultura e a nosa
realidade actual.

4. Localizar o espazo xeográfico no que se desenvolveron as civilizacións grega e romana,
valorando as pegadas máis destacadas que deixaron no patrimonio artístico e arqueolóxico
de Hispania e Gallaecia.

5. Identificar a fonte de inspiración que a mitoloxía clásica representou para diversas
manifestacións literarias, artísticas e científicas ao longo da historia.

6. Percibir e valorar a influencia do vocabulario grecolatino en diversas linguas europeas
actuais, prestando atención especial ao legado lingüístico que o latín transmitiu ás linguas
romances.

7. Recoñecer as características esenciais dos principais xéneros literarios clásicos,
especialmente no que toca á forma e o contido, buscando paralelos nas linguas actuais.

8. Identificar aspectos significativos que evidencien o estigma da cultura clásica no
pensamento, a ciencia e a técnica do noso presente.

9. Valorar criticamente a herdanza dos clásicos e a súa presenza na actualidade, amosando
criterio para recoñecer aspectos negativos do pasado que cambiaron ou deban cambiar co
paso do tempo.

10. Realizar traballos de investigación sobre a produción artística e técnica, a historia, as
institucións ou a vida cotiá en Roma, empregando recursos bibliográficos, audiovisuais,
informáticos, etc.



5. INSTRUMENTOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN QUE SE
UTILIZARÁN NA APRENDIZAXE DO ALUMNADO1

TIPO DE PROCEDEMENTO-
INSTRUMENTO

CARACTERÍSTICAS

1. Observación directa e supervisión
sistemática do traballo diario na clase

• Actitude
• Valoración das intervencións
• Método de traballo
• Valoración das respostas ofrecidas nos

intercambios orais co profesor

2. Corrección dos traballos, exercicios
diarios e tarefas encomendados

• Presentación
• Puntualidade
• Selección da información relevante e rigor
• Ortografía
• Corrección gramatical e bo uso do idioma

utilizado

3. Probas obxectivas (controis/exames)

• Valoración dos coñecementos adquiridos
• Penalización (vid. Criterios de corrección e

puntuación de exercicios e probas) por
incorreccións gramaticais (ortografía e estilo)

CO�CRECIÓ�

PERÍODO AVALIATIVO TIPO DE INSTRUMENTO APLICABLE

AVALIACIÓNS PARCIAIS E FINAL
ORDINARIA

• Observación directa
• Traballos / tarefas encomendados (se fose o caso)
• Probas obxectivas

RECUPERACIÓN DE AVALIACIÓNS
SUSPENSAS DURANTE O CURSO
(se o sistema aplicado non é o de
avaliación continua)

• Traballos / tarefas encomendados (se fose o caso)
• Probas obxectivas

PROBAS EXTRAORDINARIAS
a) Final de curso (xuño): tanto para

recuperación de avaliacións
suspensas como para “suba” de
nota

b) Perda do dereito á avaliación
continua

c) Abandono de materia

• Probas obxectivas

PROBA EXTRAORDINARIA DE
SETEMBRO

• Probas obxectivas
• Entrega de traballos (se fose o caso)

                                                
1 Todos estes instrumentos de avaliación serán de uso obrigatorio por parte do profesorado do departamento



 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DA MATERIA

En cada trimestre faremos varias probas escritas e/ou orais acordes cos contidos explicados ata
ese momento procurando a uniformidade dos mesmos nas que, ademais destes, valoraranse os
seguintes apartados:

• Ortografía.
• Lectura e expresión escrita comprensiva.
• Correcta presentación dos traballos propostos ao longo do trimestre.
• Interese e esforzo amosados.
• Colaboración nas actividades de grupo.

A cualificación final de cada avaliación será froito das notas obtidas en cada proba, dos
traballos persoais ou de grupo elaborados, e da actitude das alumnas e alumnos (intervencións en
clase, preguntas, exercicios, esforzo diario), a ortografía, expresión e presentación dos traballos, e
o interese demostrado ao longo de todo o trimestre.

A cualificación estabelecerase segundo o procedemento que agora se indica:
- un valor dun 30% para o que chamaremos actividades cotiás: resolución de actividades
prácticas na aula e na casa, resposta ás preguntas orais formuladas polo profesor sobre
temas e cuestións anteriores, participación na aula, lecturas e control destas e exercicios
programados para a avaliación dos contidos explicados nas distintas unidades, etc.
- un valor dun 70% para as probas escritas tipo test que se farán en cada trimestre (dúas
ou tres).

Criterios para calcular a nota final da materia: será preciso que á hora da avaliación final
teñan cualificación positiva (cinco ou máis puntos) en dúas das tres avaliacións, sendo unha delas
a terceira. A nota final será igual á da terceira avaliación, xa que os contidos explicados ao longo
do curso servirán como alicerces para os novos que se vaian tratando.

De xeito excepcional, cando un alumno teña na avaliación final unha nota media de entre
4,5 e 5 puntos, o profesor poderá propoñelo como aprobado atendendo exclusivamente á súa
capacidade de traballo e ao seu comportamento ao longo do curso (esta medida poderá ser de
aplicación tamén na primeira e na segunda avaliación).

Aclaracións sobre arredondeos nas avaliacións parciais: é facultade do profesorado que
imparte a materia utilizar ou non utilizar nas avaliacións parciais a práctica do arredondeo. Como
aclaración, entendemos que calquera nota que estea entre 5 e 5,9 será 5 (así como entre 4 e 4,9
será 4), agás que o profesor decida facer uso do posíbel arredondeo.



6. MÍNIMOS ESIXIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA

• Localización espacial e temporal da cultura grecorromana.

• Sistemas de escritura: o alfabeto e o abecedario.

• O indoeuropeo, o tronco lingüístico común de Europa.

• Historia, evolución e formas do calendario.

• O latín, as linguas romances, o castelán e o galego.

• A evolución etimolóxica e os cultismos, semicultismos e patrimonialismos.

• Compoñentes grecolatinos no léxico das linguas actuais: lexemas, prefixos e sufixos.

• Helenismos, latinismos e neoloxismos.

• A romanización de Europa, de España e de Galicia.

• A sociedade grecorromana.

• Os xéneros literarios de Grecia e Roma.

• A toponimia: reflexo actual dunha historia do pasado.

• A mitoloxía grecorromana e a súa repercusión na civilización occidental: a arte, a

literatura, a música, a lingua, etc.

7. SISTEMA OU MEDIDAS DE RECUPERACIÓN DA MATERIA DURANTE
O CURSO

Método de recuperación: En Cultura Clásica as avaliacións nas que non se obteña unha
cualificación positiva (cinco ou máis puntos) poderán recuperarse mediante traballos escritos que
se entregarán ao profesor sempre que a nota sexa de catro ou máis puntos. Se a nota é inferior a
catro puntos deberán realizarse unha serie de actividades de reforzo e un exame de recuperación.

Con carácter xeral, o alumnado que non supere as materias na convocatoria ordinaria terá a
oportunidade de obter unha cualificación positiva nelas na proba da convocatoria extraordinaria
de setembro, que versará sobre os contidos explicados durante todo o curso e que será do mesmo
tipo que as planificadas nas distintas avaliacións. Nesta proba non se terán en conta as actividades
cotiás realizadas polos alumnos, de maneira que a súa cualificación estabelecerase como segue:

- exame que recolla preguntas e actividades relativas aos contidos mínimos da materia e
do mesmo tipo que os realizados durante o curso (100% da nota).



8. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DA MATERIA PENDENTE DE CURSOS
ANTERIORES

Non procede xa que esta materia non comporta outra pendente de cursos anteriores

En todo caso, a persoa responsábel de levar a cabo todo o proceso de avaliación (deseño de
actividades, probas escritas, corrección, comunicación de resultados, atención de reclamacións,
etc.) será o Xefe do Departamento ou a persoa na que delegue por acordo dos membros do
mesmo, especialmente en casos nos que sendo unha materia de continuidade sexa distinto o
profesor ou profesora que imparta a disciplina.

9. PERDA DO DEREITO Á AVALIACIÓN CONTINUA

De acordo co Proxecto Curricular de Centro, decidiuse que perderán o dereito á avaliación
continua os alumnos de ESO con máis dun 15% de faltas de asistencia sen xustificar.

Para esta materia de 2 clases semanais, tendo en conta que a media de sesións anuais pode
estabelecerse arredor de 68, o 15% resultarían unhas 10 sesións.

Procedemento que se utilizará para a comunicación:
a) Comunicación á familia: cando se estea a piques de chegar ao límite.
b) Apercibimento: cando falten 2 sesións para chegar ao límite estabelecido.
c) Declaración da perda: cando se supere o límite e non se teña recibido ningunha

explicación e xustificación obxectiva do número de faltas
Para este alumnado programarase unha única proba final previa á avaliación final ordinaria
correspondente, que permita verificar se acadaron os obxectivos, os contidos mínimos esixíbeis
descritos nesta programación para cada materia e as competencias básicas propostos para o seu
curso.

10. ACREDITACIÓN DA ENTREGA DE INFORMACIÓN AO ALUMNADO

Data da entrega ou
comunicación En Pontevedra, a 17 de setembro de 2013

Materia CULTURA CLÁSICA

Curso e grupo/s 3º E.S.O. - A
Profesorado Óscar Pedrido López

Sinaturas
acreditadoras da
entrega ou
comunicación

Alumno/a:

Sinatura

Alumno/a:

Sinatura



INFORMACIÓN SOBRE A PROGRAMACIÓN REDUCIDA DE MATERIAS

1. FI�ALIDADE DO DOCUME�TO
A finalidade deste documento é facilitar o cumprimento de dous obxectivos:

1. Responder ás esixencias da normativa vixente sobre información ao alumnado e ás familias.
2. Unificar institucionalmente os criterios de traslado da información.

2. CARACTERÍSTICAS DO DOCUME�TO
Este documento pretende cubrir todos os aspectos recollidos na lexislación e engadir aqueles outros
que poden ser de interese para as aclaracións oportunas, se é o caso.

3. LEXISLACIÓ� APLICABLE
• Artigo 75º. g do Decreto 324/1996 (DOG de 9 de agosto de 1996)
• Artigo 8º.1 da Orde do 21 de decembro de 2007 (DOG do 7 de xaneiro de 2008)
• Apartado correspondente a “actividades de programación de principio de curso” das

diferentes ordes sobre o calendario escolar de cada ano académico.

4. ELABORACIÓ� E UBICACIÓ� DO DOCUME�TO
1. Este documento foi elaborado polo equipo directivo.
2. Será presentado para a súa revisión e aclaracións na C.C.P. de comezos de curso.
3. Incorporarase, polo procedemento e soporte que se decida, á documentación dos

departamentos correspondentes.
4. Incorporarase (ben como elemento independente, ben dentro do apartado correspondente a

Programacións didácticas, ou formando parte do Plan de información) ás Normas de
Organización e Funcionamento (NOF) do centro.

5. A responsabilidade de cubrilo corresponderá ao departamento didáctico.
6. Unha vez cuberto e entregado a cada profesor do departamento, para usar como medio de

información ao alumnado nas primeiras sesións do curso, conservarase unha copia en
formato dixital no propio departamento e outra no mesmo formato na Xefatura de estudos.
Poderá colgarse tamén na páxina web, na sección correspondente a departamentos.

5. PUBLICIDADE DO DOCUME�TO
1. As programacións reducidas (ou, se é o caso, as completas) das materias de cada

departamento poderán colgarse na páxina web do centro.
2. En todo caso, e co fin de realizar as indicacións oportunas da existencia deste documento e a

posibilidade de consulta do mesmo por parte da comunidade educativa, no taboleiro de
anuncios indicarase a persoa á que se pode acudir para realizar a consulta. Para estes efectos,
a Xefatura de estudos poderá actuar, logo do coñecemento previo e conseguinte derivación
por parte do departamento, como medio de transmisión desta información.

6. UTILIZACIÓ� DO DOCUME�TO
Este documento poderá ser utilizado de dous modos:

1. Para informar ao alumnado de cada materia no comezo de curso.
2. Para informar ás familias, se o solicitan (independentemente do momento en que se produza).

No caso de petición de consulta da programación didáctica, será este documento o que se
utilice polos departamentos para o seu visionado e aclaración ou expedición de copia. Non se
entregará a programación completa, agás que sexa requirida pola Inspección educativa.


