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1.1.- Introdución 
 

1.1.1.- Necesidade e vantaxe da programación 

Elaborar unha programación implica organizar por anticipado a acción educativa, 

estabelecendo unha planificación concreta para un período determinado dentro dos 

obxectivos fixados polas autoridades académicas. Esta medida contribúe á mellora da 

calidade do ensino porque reforza a conciencia da finalidade e os obxectivos educativos, 

promove a participación e a colaboración entre o profesorado, facilita a adaptación a 

distintos contextos académicos e fai rendíbeis o esforzo, o tempo e os recursos. 

No artigo 6 da LOE enténdese por currículo o conxunto de obxectivos, competencias 

básicas, contidos, métodos pedagóxicos e criterios de avaliación de cada unha das 

ensinanzas regulamentadas na presente Lei. 

Á hora de organizar e plasmar os diversos elementos que deben formar a 

Programación Didáctica eliximos como criterio principal e guía o da coherencia. Neste 

sentido procúrase que cada un dos obxectivos garde unha relación directa cunha serie de 

conceptos, mecanismos operativos e valores. O complemento ideal vén representado por 

unha serie de actividades específicas avaliadas segundo uns criterios particulares en cada 

caso. Este marco global concretarase na planificación de cada sesión. 

Preténdese mediante este documento describir e programar o realmente accesíbel ao 

período en que se impartirá a materia e ás condicións de realidade en que se manifesta o 

alumnado. Deste xeito esixiráselle aos alumnos o que o termo medio deles poida dar en tal 

período, sen prexuízo de arbitrar medidas para favorecer a quen poida acadar máis e para 

quen deba reforzar o seu traballo co fin de chegar aos obxectivos mínimos. 

 

1.1.2.- Marco legal 

 A presente programación pertence ao Proxecto Didáctico planificado polo 

Departamento de Grego do IES Gonzalo Torrente Ballester de Pontevedra. Axustarase ao 

estabelecido na seguinte lexislación: 
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� Real Decreto 1631/2006, de 29 de decembro, polo que se estabelecen as ensinanzas 

mínimas correspondentes á educación secundaria obrigatoria (BOE de 5 de xaneiro 

de 2007) 

� Decreto 133/2007, de 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da educación 

secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG de 13 de xullo de 

2007), no que fai referencia á materia Cultura Clásica. 

� Real Decreto 1467/2007, de 2 de novembro, polo que se estabelece a estrutura do 

bacharelato e se fixan as súas ensinanzas mínimas (BOE de 6 e 7 de novembro de 

2007) 

� Decreto 126/2008, de 19 de xuño, polo que se estabelece a ordenación e o currículo 

do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG de 23 de xuño de 2008), 

no que fai referencia ás materias Grego I e Grego II. 

� Orde do 5 de maio de 2011, sobre lexislación complementaria en bacharelato. (DOG 

1 de xuño de 2011) 

O artigo 27 da Constitución Española e a Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de 

Educación (BOE de 4 de maio de 2006) representan o marco lexislativo xeral que 

desenvolven as normas anteriormente citadas en virtude do estabelecido nestas leis e das 

competencias atribuídas á Comunidade Autónoma de Galicia no artigo 31 do seu Estatuto de 

Autonomía. Outra lexislación considerada será a relativa á estrutura, ás ensinanzas mínimas 

e á avaliación. 

 

1.1.3.- Xustificación das materias no currículo 

Aínda que a civilización grecolatina semella ben distante no tempo, as súas pegadas 

impregnan no mundo de hoxe a cultura de Europa tanto na maioría das estruturas 

lingüísticas, sociais, artísticas, etc., como nos xeitos de pensar e actuar dos seus habitantes. 

No terreo da lingua, o estudo das linguas clásicas contribúe ao desenvolvemento do 

pensamento lóxico a través do traballo de tradución. A orde lineal que presentan o latín e o 

grego resulta inintelixíbel para nós, educados nunha estrutura lingüística diferente. Non 

obstante, esta situación muda cando se chega a coñecer a maraña de complexas relacións 

que representan os textos por medio das formas e as funcións das palabras e as conexións 

entre estas. Por outra banda, a análise destes materiais escritos constitúe unha tarefa que 



Programación didáctica do D e p a r t a m e n t o  d e  G r e g o  curso 2013-14  

 

 
IES Gonzalo Torrente Ballester de Pontevedra 
  

 

6

atinxe a varias disciplinas, xa que a súa temática versa sobre cuestións tan dispares como a 

filosofía, a ciencia, a política, a historia, a literatura, etc. 

As erradamente chamadas linguas mortas axudan a mellorar o coñecemento e uso de: 

as linguas galega e castelá no seu vocabulario e estruturas morfolóxicas e sintácticas; as 

capacidades lóxicas e lingüísticas; a terminoloxía científica e tecnolóxica empregada na 

actualidade; a historia da formación de Europa e das súas institucións; a rica e influente 

literatura clásica. Ademais, a través dese coñecemento tomamos conciencia de que a 

linguaxe escrita ten unhas características morfosintácticas específicas, xa que estamos a falar 

de linguas flexivas, que permiten perfeccionar as capacidades lingüísticas dos alumnos 

mediante a análise textual. 

 Ademais, o estudo da civilización grecolatina abre ante nós as portas dun horizonte 

cultural tremendamente atractivo, no que soterran as súas raíces disciplinas tan variadas no 

noso mundo occidental como a arte, a filosofía, a matemática, a política, a astronomía, a 

literatura, a mitoloxía, o deporte, etc. O descubrimento destas orixes debémolo á 

conservación dunha literatura abundante e de grande calidade, que nos permitiu coñecer o 

xeito de ser e sentir duns pobos tan prolíficos en distintos eidos como o grego e o latino. O 

acceso e a interpretación de textos de distinto tipo e autor permitirá ao alumnado penetrar 

directamente no pensamento dos autores clásicos, de tal xeito que neles poderán descubrir 

as múltiples características do seu tempo que sobreviven na actualidade. O contacto coas 

máis notábeis mostras do legado grego e latino, cos aspectos máis significativos da súa 

historia e da súa cultura, levarán a afondar nunhas marcas de identidade europeas, 

relevantes aínda nos nosos días. Temas hoxe de actualidade como o amor, a guerra, a 

liberdade e a escravitude, a cidade e o estado, a vida e a morte, o home e a divindade, etc. 

estaban xa presentes nesa tradición. 

Neste contexto, a materia Cultura Clásica daralles ao alumnado que opte por cursala 

a oportunidade de coñecer as súas raíces lingüísticas e culturais, de situalas historicamente e 

de valoralas a través da súa evolución. 

 A materia de Grego concíbese nos dous cursos de bacharelato como unha 

introdución xeral á lingua grega antiga a través de textos orixinais, aínda que no primeiro 

curso precisen retoques que os fagan accesíbeis. A lingua será o vehículo privilexiado de 

acceso aos contidos culturais, literarios, relixiosos, históricos, sociais, etc., polo que na súa 
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aprendizaxe considerarase prioritaria non só a morfoloxía, senón tamén os procedementos 

empregados para a formación das palabras. 

O obxectivo central é que o alumnado, ademais de aprender grego, sexa máis 

consciente das raíces históricas da súa propia lingua e cultura. Tales finalidades enténdense 

referidas aos dous cursos, dos que o primeiro representará unha introdución e o segundo un 

afondamento e unha ampliación.  

 

1.2.- Composición do Departamento e materias asignadas 

 Durante o presente curso académico 2013-2014 o Departamento de Grego estará 

constituído por don Óscar Pedrido López, quen ademais exercerá o cargo de Vicedirector, e 

por don Xurxo Pereira Morata, quen actuará como Xefe do Departamento. 

As materias e número de alumnos asignados ao Departamento son as consignadas no 

seguinte cadro: 

Tipo de materia Materia nivel educativo nº de alumnas/os horas lectivas 

propias do 
Departamento 

Cultura 
Clásica 

3º ESO  15  2 

Grego I 1º BAC  13  4 

Grego II 2º BAC  7  4 

afín Latín 4º ESO  8  3 

afín Latín I 1º BAC  20  8 

     

Totais    61  21 

 

A reunión de Departamento terá lugar cando menos unha vez ao mes e fóra do 

horario lectivo, preferentemente os martes á sétima hora, é dicir, de 14.10 a 15.00 horas. 

 

1.3.- Contextualización 

 O IES Gonzalo Torrente Ballester de Pontevedra sitúase na capital de provincia. 

Conta con tres centros adscritos de Educación Primaria pertencentes a dúas parroquias rurais 

do concello: o CEIP A Carballeira de Lourizán e os CEIP San Martiño e de Cabanas de 
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Salcedo. Ademais, no bacharelato recibe alumnos de concellos limítrofes como Barro, 

Cotobade, Marín, Soutomaior, Vilaboa, etc. 

 O número de alumnos matriculados en Cultura Clásica (3º da ESO) é de 14, catro 

dos cales teñen dúas ou más materias pendentes de cursos anteriores. En Grego I (1º de 

bacharelato) hai 13 alumnas e alumnos e en Grego II (2º de bacharelato) este curso 

contamos cun grupo de 6 alumnos que continúan coa materia de 1º e unha alumna 

procedente dun centro educativo de Soutomaior. 

 A oferta educativa do IES abrangue a Educación Secundaria Obrigatoria e as 

modalidades de Humanidades e ciencias sociais e Ciencias e tecnoloxía do bacharelato 

LOE. Impártense tamén dous ciclos formativos de grao superior da familia profesional de 

Edificación e Obra Civil (Desenvolvemento de proxectos urbanísticos e operacións 

topográficas e Desenvolvemento e aplicación de proxectos de construción). 

 O equipo docente estará formado este curso por tres profesores menos, pasando de 

62 a 59 persoas, ás que hai que engadir dous administrativos, tres conserxes e tres persoas 

que se encargan da limpeza das instalacións. O equipo directivo está formado polo Director, 

o Vicedirector, ao Xefa de Estudos e o Secretario. Os outros órganos de goberno son o 

Consello Escolar, o Claustro de Profesores e a Comisión de Coordinación Pedagóxica. O 

número de alumnos matriculados no presente curso chega ao 575. 

No que toca ao equipamento cóntase cunha sala de profesores, unha sala de titoría, 

despachos de cargos directivos, secretaría, conserxaría, salón de actos, biblioteca, cafetaría, 

aulas específicas para os ciclos superiores e aulas específicas para plástica, tecnoloxía, 

audiovisuais, informática e música; departamentos, laboratorios de física, química e 

bioloxía, ximnasio, vestiarios e campos deportivos. 

 

1.4.- Metodoloxía 

 

1.4.1.- Principios metodolóxicos 

 Procurarase un tipo de estudo que permita ao alumnado descubrir as posibilidades 

que ofrece a lectura de textos como fonte de información sobre a antigüidade clásica, textos 

que proporcionan un punto de partida para o fomento da expresividade e da creatividade. É 

preciso tamén contribuír á reflexión sistemática sobre a linguaxe co fin de mellorar e 

enriquecer a súa capacidade comunicativa. 
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 Dados o carácter integral das materias e a unidade entre lingua e cultura, 

especialmente en Grego I e II, ensinaranse simultaneamente nos distintos trimestres e 

unidades didácticas contidos morfolóxicos, sintácticos, léxicos e culturais. Estes eidos 

temáticos han de percibirse como un todo unitario e non como parcelas illadas dun saber, o 

que contribuirá a que as clases sexan máis dinámicas e os alumnos estean máis motivados. 

Ademais, procurarase unha complexidade progresiva dos argumentos e unha diversidade 

temática, xa que, ao mesmo tempo que á lingua, á cultura e á literatura, atenderase tamén á 

relixión, á ciencia, á arte, á política, á sociedade, etc. 

 O tipo de aprendizaxe que se persegue é o significativo e autónomo, polo seu gran 

potencial para a retención do aprendido e para a súa aplicación. Con el favorécese a 

maduración do alumno e refórzase a aprendizaxe, xa que esixe moito tempo e atención 

específica e implica a mobilización dos coñecementos previos e a memorización 

comprensiva. Neste sentido cobra importancia a analoxía como procedemento que, a través 

de relacións e comparacións, permite comprobar se determinados elementos (morfolóxicos, 

sintácticos, léxicos, culturais, etc.) aparecen noutras linguas e culturas. Deste xeito, faranse 

con moita frecuencia referencias ao castelán, ao galego e a outras linguas e culturas 

coñecidas polos alumnos para estudar se se atopan nelas estruturas paralelas. Será o alumno 

o que execute a tarefa de buscar esas analoxías e atopar as diferenzas. 

 Un papel fundamental nos procesos educativos actuais xógao a capacidade do 

profesor para motivar. Debemos enriquecer os mecanismos de interacción na aula e non 

monopolizar a acción educativa, deixando de lado as antigas leccións maxistrais. Xerar 

empatías, espertar curiosidade, facer referencias a temas actuais, potenciar a creatividade e a 

educación, estimular sentimentos son accións que nos axudarán a conseguir este obxectivo. 

Isto pode poñerse en práctica formulando preguntas ao alumnado, estabelecendo debates e 

coloquios, confrontando ideas e hipóteses, presentando mapas e transparencias, etc. A 

contribución ao reforzo da autoestima e do autoconcepto pola súa parte será notábel. 

Importancia con relación a este aspecto teñen tamén a avaliación formativa e a aprendizaxe 

indutiva, no sentido de que permiten recoñecer erros e aprender deles. É importante que o 

estudante saiba autoavaliarse, o que lle servirá para controlar por si mesmo o seu proceso de 

aprendizaxe. 
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1.4.2.- Estratexias metodolóxicas 

 Explicarase agora e de xeito abreviado a fundamentación teórica das distintas 

metodoloxías educativas que pretendemos empregar. Para lograr que teñan éxito, é 

fundamental a variedade nas actividades, a referencia reiterada a contidos anteriores e 

actuais e a inclusión na súa xusta medida do compoñente lúdico. Este poderá abordarse 

estabelecendo relacións entre os contidos tratados e situacións de actualidade: 

- Motivacional: as lecturas de textos que ilustren os temas que se tratarán, a participación 

no proceso de avaliación, a interacción profesor-alumno e alumno-alumno, as referencias a 

temas actuais, os debates e coloquios, etc. son procedementos e estratexias que contribúen a 

motivar e espertar a curiosidade do alumnado. 

- Expositiva: dela serán partícipes tanto o profesor, explicando contidos e conceptos, como 

o alumno, dando conta das conclusións ás que cada quen chegue nos seus traballos de 

investigación, nos seus exercicios, no seu traballo diario, non só ao realizar traballos 

individuais, senón tamén nos colectivos. 

- Observacional: os estudantes deberán prestar atención ás explicacións e exposicións de 

contidos por parte do profesor, que pola súa banda, tendo como meta a avaliación, deberá 

observar o grao de atención e participación dos alumnos e alumnas nas presentacións da aula 

e nas actividades programadas. Deste xeito poderá concluír se se acadaron, non se acadaron 

ou están en proceso os obxectivos propostos para cada persoa e se as actividades responden 

aos obxectivos, contidos e criterios de avaliación pensados. 

- Memorística: aínda que non será a metodoloxía principal nin pasa por ser a máis aceptada 

nin recomendábel, si será preciso acudir a ela para que o alumnado, co esforzo que isto lle 

require, cimenten unha base de contidos morfolóxicos, sintácticos e léxicos sobre a que 

poidan traballar de xeito máis eficaz na análise e tradución de textos. Neste sentido cómpre 

sinalar que no eido da lingua se lle concede unha grande importancia ao estudo do 

vocabulario como procedemento non só para afianzar os coñecementos léxicos do 

alumnado, senón tamén para conformar unha bagaxe de palabras que lle sirva para reducir a 

necesidade de uso do dicionario. Estudaremos unha serie de raíces que nos permitan 

observar a presenza do vocabulario grego na nosa realidade actual, así como aqueles 

elementos (prefixos e sufixos) que se empregan hoxe en día en diversas linguas de Europa 

na creación de palabras, especialmente nos eidos da ciencia e a tecnoloxía. 
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- Analítica: esta metodoloxía terá un peso básico á hora de tratar contidos lingüísticos e 

léxicos, xa que deberemos poñela en práctica á hora de analizar e traducir formas nominais e 

verbais e á hora de identificar os elementos constitutivos das palabras. 

- Dedutiva: as semellanzas entre linguas como o latín e o grego ou as existentes dentro da 

mesma lingua permitirán que, sobre a base duns coñecementos xa adquiridos, se lles poida 

pedir aos alumnos a niveis elementais e introdutorios que deduzan desinencias, formas 

nominais e verbais, evolucións fonéticas concretas, etc. 

- Resolutiva: en calquera momento das sesións os alumnos aproveitarán para resolver as 

súas dúbidas formulando cantas consultas estimen ao profesor. As actividades programadas 

con relación a contidos anteriormente expostos serán unha boa pedra de toque para 

comprobar se todas as dúbidas están resoltas ou se hai erros comúns que precisen dunha 

nova explicación. 

- Investigadora: programaranse distintos exercicios nos que os alumnos, unha veces baixo 

as orientacións do profesor, outras veces pola súa propia man, deberán buscar, discriminar, 

sintetizar e expoñer en público información, o cal lles servirá como práctica para os seus 

futuros estudos universitarios. 

- Comparativa: segundo vimos dicindo, será un piar no noso método o contraste entre as 

estruturas lingüísticas e culturais da civilización grecolatina e as da nosa: os dereitos e 

deberes dos cidadáns, as clases sociais, os sistemas políticos, as tendencias artísticas, os 

morfemas, as desinencias, a sintaxe, etc. As semellanzas e as diferenzas entre as dúas 

realidades axudarán a fixar os contidos que nos propoñemos. 

- Cooperativa: nun mundo cada vez máis globalizado como o que nos toca vivir o traballo 

en equipo cobra co paso do tempo maior relevancia. Traballaremos con técnicas de 

aprendizaxe cooperativa como o puzzle de Aronson, na que os estudantes terán a 

oportunidade de interactuar nun contexto académico. Este método permitiranos amosarlles 

que os grupos de traballo acadan os seus obxectivos e resultados se e só se todos os seus 

membros se esforzan ao máximo e son responsábeis da tarefa que se lles encomenda. 

- Personalizada: traballaremos sobre as características concretas de cada alumno, 

favorecendo a súa capacidade para aprender autonomamente e traballar en equipo, así como 

o seu coñecemento da realidade segundo os principios básicos do método científico. 

Programaranse actividades concretas para as persoas con dificultades de aprendizaxe, 
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actividades de repaso para quen acada os obxectivos sen dificultades e actividades de 

ampliación para o caso de que alguén reclame avanzar máis nalgún tema.  

- Participativa: procurarase en todo momento que a aprendizaxe por parte dos alumnos 

sexa activa, que se involucren nela, que interaccionen no proceso educativo. Adoptarase 

unha estratexia construtiva, na que se teña en conta o punto de partida do alumnado para 

avanzar cara a aprendizaxe de coñecementos, habilidades e actitudes. 

- Interdisciplinaria: a través dos contidos de lingua e cultura estabeleceremos relacións con 

outras materias do currículo, especialmente coas do eido humanístico: Latín, Lingua galega 

e a súa literatura, Lingua castelá e literatura, Lingua estranxeira, Filosofía e cidadanía, 

Historia da arte, Historia, Xeografía, Antropoloxía, Educación para a cidadanía e os dereitos 

humanos, etc. O tratamento do léxico e dalgúns temas de legado permitiranos achegarnos a 

materias do eido científico como Bioloxía e xeoloxía, Física e química, Matemáticas, 

Tecnoloxía, etc. 

 

1.5.- Medidas de atención á diversidade 

Con carácter xeral a ensinanza debe ter unha natureza individualizada, que tome en 

consideración o punto de partida de cada alumno, traballando na medida do posíbel de xeito 

particular sobre a súa motivación, os seus intereses e as súas capacidades de aprendizaxe. 

Neste sentido débese prestar atención especial ao alumnado con necesidades específicas de 

apoio educativo. De xeito ordinario adoptaranse unha serie de medidas encamiñadas a previr 

ou compensar dificultades leves mediante a adecuación do currículo vixente, sen alterar 

ningún dos seus elementos prescritivos, co fin de que a diversidade do alumnado acade as 

capacidades estabelecidas nos obxectivos xerais do nivel. Neste sentido tomaranse medidas 

como: 

• Concreción e disposición secuencial de obxectivos. 

• Organización de contidos en eidos integradores. 

• Equilibrio dos contidos. 

• Metodoloxías que favorezan a participación de todo o alumnado: aprendizaxe 

cooperativa, aprendizaxe seguida de cerca polo titor, maior participación, 

combinación de actividades (individual, por grupos, exposición, investigación, etc.), 

aprendizaxe autónoma, etc. 
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• Diversificar procedementos de avaliación. 

• Reforzar valores e determinadas capacidades de tipo afectivo. 

• A titoría como medida ordinaria de atención á diversidade. 

• Reunións periódicas do equipo docente. Seguimento de casos e intervención cando a 

situación o aconselle.  

• Outras medidas: ampliación e afondamento, recuperación, reforzo, adaptacións, etc. 

• Uso de diferentes recursos. 

 

É posíbel que polas circunstancias persoais, sociais ou culturais dalgún alumno ou 

alumna sexa necesaria unha adaptación curricular significativa, o que implicará 

modificacións de elementos de prescrición do currículo como os obxectivos, contidos ou 

criterios de avaliación, aínda que esta medida só se tomará despois de explotar todas as 

posibilidades ordinarias. A adopción deste proceder será autorizada por Inspección 

Educativa e tras este paso decidirase qué elementos do currículo deberán ser modificados. 

Nestes casos, a avaliación axustarase aos criterios individualizados estabelecidos na 

adaptación curricular, tendo sempre como referente os obxectivos da etapa á hora da 

promoción. 

Estas medidas poderanse tomar nos seguintes casos, aínda que polo momento non se 

detectou ningún nas materias adscritas a este Departamento: 

- Alumnos con altas capacidades intelectuais. 

- Alumnos con necesidades educativas especiais.  

- Alumnos con integración tardía no sistema educativo. 

 

 Para o alumnado con dificultades de aprendizaxe, o departamento preparará e 

entregaralles un material de apoio para traballar durante os fins de semana e períodos de 

vacacións. Este material (que se elaborará determinando aqueles aspectos que o alumno non 

consegue facer, os contidos que hai que traballar e a metodoloxía que hai que utilizar) 

deberao presentar rematado á volta do período vacacional. Durante a clase poderán 

resolverse as súas dúbidas mentres o resto de compañeiros prepara outra actividade. O tipo 

de traballo que se preparará obedecerá a unha ampla gama de exercicios e actividades, 

estruturada da seguinte forma: 

a) Exercicios previos para comprender mellor a materia. 
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b) Exercicios prácticos variados para desenvolver os contidos necesarios. 

c) Exercicios de repaso daqueles coñecementos menos adquiridos. 

d) No caso das materias de Grego, repaso de traducións realizadas para aprender a 

mecánica da interpretación de textos. 

Do mesmo modo, a aqueles alumnos que amosen un especial interese procurarase 

entregarlles material (todo tipo de recursos materiais e recurso en rede) para ofrecerlles a 

posibilidade de profundizar en aspectos concretos do programa de contidos. 

 

1.6.- Tratamento dos temas transversais 

 Segundo estabelece a lexislación vixente, nas materias dependentes deste 

Departamento darase importancia a cuestións como a comprensión lectora, a expresión oral 

e escrita, a comunicación audiovisual e as tecnoloxías da información e da comunicación. A 

lectura de textos, a elaboración de redaccións, as exposicións e debates, a proxección de 

imaxes, documentais e películas, a busca de información e a resolución de webquests a 

través de internet, etc. serán mecanismos que nos permitirán traballar estes aspectos. 

 Pola súa importancia cara á integración dos estudantes na sociedade prestarase 

atención especial á educación en valores, que pretende fomentar no alumnado actitudes 

persoais activas que axuden a construír estilos de vida e sistemas de comportamento social 

xustos e democráticos. O tratamento destas ensinanzas permitirá, a través da comparación 

cos sistemas sociais que estiveron vixentes en Grecia e Roma, o desenvolvemento de 

actitudes responsábeis que garantan a integración dos alumnos no sistema social actual. 

Abordaranse fundamentalmente a partir dos temas de cultura e civilización e o seu estudo 

levarase a cabo sobre a base dos textos. Os aspectos aos que se prestará atención son: 

- Educación para a igualdade de dereitos entre sexos: os alumnos deberán recoñecer en 

textos clásicos e actuais situacións nas que se produzan discriminacións por mor do sexo, 

procurando achegar solucións para evitar en calquera contexto comportamentos e expresións 

que poidan denotar discriminación. Investigarase sobre as orixes, efectos e defectos dunha 

sociedade patriarcal como a grega e a latina, estimulando o sentimento de necesidade dunha 

igualdade entre sexos. Na aula sen ter en conta o sexo fomentaremos a valoración das 

opinións e condicións doutras persoas, a participación igualitaria e solidaria nas actividades, 

unha distribución parella de responsabilidades e tarefas. Estas cuestións trataranse ao falar 
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da sociedade, da familia, de Esparta e as súas mulleres, das deusas, dos mitos, de poetisas 

como Safo, etc. 

- Educación para a paz: se un presta atención aos acontecementos máis importantes na 

historia de Grecia e de Roma, percibe que case todos eles están relacionados con algún 

suceso bélico, a miúdo con fins expansionistas e non defensivos. Os alumnos aprenderán a 

recoñecer na antigüidade e na actualidade xestos pola paz, exemplos de convivencia pacífica 

entre pobos, a respectar as opinións dos demais, a empregar o diálogo como forma para 

superar as diferenzas, a apreciar a outros pobos e culturas, etc. Analizaremos estes temas ao 

falar das distintas guerras na historia de Grecia (a guerra de Troia, as guerras Médicas, a 

guerra do Peloponeso, etc.), das distintas paces (Antálcidas, Calias, Nicias, etc.), da πόλις, 

da expansión do imperio romano, da romanización, da organización militar de Grecia e 

Roma, etc. Estabeleceranse relacións con procesos actuais como a carreira por deixar as 

armas, o terrorismo, as guerras, os conflitos étnicos, o exército profesional, a ONU, a 

OTAN, etc. 

- Educación moral e cívica: Grecia representa o berce da democracia e da participación do 

individuo no goberno do Estado. Aproveitaremos as leccións sobre o sistema social, político 

e xudicial das cidades-estado gregas e sobre a monarquía, a república e o imperio romanos 

para incidir en varios aspectos imprescindíbeis nos nosos días: o respecto cara aos demais, 

cara ás normas de convivencia, cara á liberdade de pensamento e acción, cara a outras 

linguas, razas e culturas, a importancia da participación social e política, etc. 

- Educación para a saúde: a saúde en Grecia tiña unha sólida base máxica e relixiosa, 

como pode verse na Ilíada e a Odisea, onde os deuses curan as súas propias doenzas e as 

dos humanos. O culto a Asclepíades, deus da medicina por derivación de Apolo, estaba moi 

difundido. A verdadeira medicina en Grecia comezou a desenvolverse con Hipócrates, que 

escribiu varios tratados sobre enfermidades (algúns dos nomes aplicados por el séguense 

empregando na actualidade), os seus síntomas e formas de curación naturais. Pero a saúde 

estaba tamén no coidado do corpo, algo que os gregos poñían en práctica por medio do 

deporte. Estudando estes temas tentaremos mover ao alumnado cara a hábitos de vida 

saudábeis: non consumo de alcohol e drogas, alimentación correcta, práctica de deporte, non 

automedicación, etc. 

- Educación do consumidor: o contraste entre o modelo de vida refinado de Atenas e o 

austero de Esparta, o luxo no que vivían os emperadores e homes de alta clase social en 
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Roma e outros aspectos servirannos para propoñer aos nosos alumnos modelos de conduta 

racionais e responsábeis na chamada sociedade de consumo, tomando conciencia dos seus 

dereitos como consumidores e dos efectos das súas accións. 

- Educación sexual: a pederastia na educación espartana, o papel das mulleres espartanas 

como “produtoras” de guerreiros para a polis, a relación entre Aquiles e Patroclo, a 

presentación da homosexualidade en Grecia e Roma. Abordaremos a través deles temas 

candentes nos nosos días, como o sexo seguro, a homosexualidade, a prostitución, a 

pornografía, etc. 

- Educación vial: o estudo do home como un ser social, que non vive só, senón que 

comparte espazos e recursos con outros, estaba xa presente na antiga Grecia. Partindo deste 

aserto e considerando a educación vial como baseada no respecto cara aos demais, 

fomentaranse nos alumnos condutas de seguridade vial para cando sexan peóns e condutores 

de vehículos, e faráselles reflexionar sobre o peso do factor humano en accidentes de tráfico. 

 

1.7.- Programación de educación en valores 

Tal como se recolle nos obxectivos xerais do proxecto educativo do noso centro, o 

obxectivo fundamental é o exercicio da educación entendida como un proceso de 

maduración humana, que estimule o interese polo estudo e o espírito de superación, e que 

fomente a integración social e a realización individual, tanto intelectualmente como laboral 

do alumnado. 

Así, desde esta materia tamén se quere transmitir unha serie de valores ao noso 

alumnado para que os apliquen á súa vida cotiá. Entre outros, traballaranse os seguintes: 

A) Aprender a ser responsábel. Explicar as responsabilidades que deben aprender a 

adquirir os alumnos e alumnas para poder formarse máis axeitadamente como persoas: 

• Responsabilidade cun mesmo ou mesma. 

• Responsabilidade coas tarefas a desenvolver. 

• Responsabilidade no consumo. 

• Responsabilidade coa sociedade. 
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B) Aprender a ser respectuoso/a. Aportar información, reflexión e debate sobre os catro 

ámbitos nos que debemos aplicar o respecto se queremos conseguir unha convivencia 

equilibrada: 

• Aprender a ser respectuoso cun mesmo ou mesma. 

• Aprender a ser respectuoso cas/cos demais. 

• Aprender a ser respectuoso co entorno. 

• Aprender a ser respectuoso coa diferenza. 

C) Aprender a ser empático/a. Explicar a necesidade de ser quen de entender os/as demais, 

de poñernos no seu lugar, para así, fortalecer as relacións humanas, fomentar a 

comunicación entre as persoas e mellorar a sociedade. Poderían tratarse os seguintes temas: 

• Sensibilidade cas/cos demais. 

• Solidariedade e cooperación. 

• Amizade. 

• Civismo. 

D) Aprender a autorregularse. Explicar a importancia do autocoñecemento. Se o 

alumnado se coñece a si mesmo será capaz de controlar os seus impulsos negativos e poderá 

afrontar as contrariedades cunha actitude máis positiva. Os puntos a traballar serían: 

• Autocoñecemento. 

• Autocontrol das emocións. 

• Aceptación das normas. 

• Alegría e optimismo. 

 

1.8.- Accións para a integración das TIC 

As tecnoloxías da información e da comunicación ofrecen novas e atractivas 

perspectivas no estudo da lingua e cultura grecolatinas que convén aproveitar, como o uso 

de metodoloxías interactivas no estudo da lingua, procura de textos, imaxes e vídeos na 

internet, ferramentas de presentación e comunicación de resultados etc. Neste senso, 

facilitarémoslle ao alumnado os medios precisos para que poida traballar no ordenador co 

grego clásico. 
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Ao comezo do curso recabamos información do alumnado sobre o uso das TIC e a 

dispoñibilidade de dispositivos e a totalidade conta con internet no seu domicilio, ordenador 

e móbil android. 

Os ámbitos de fomento das TIC por parte deste Departamento serán os seguintes: 

• Uso do correo electrónico polo profesor para distribuír materiais entre o alumnado 

que no precisan ser impresos. 

• Utilización por parte do alumnado das súas contas de correo electrónico para o 

envío ao profesor de traballos e materiais non impresos. 

• Traballo co blogue do Departamento: <http://fendetestas.blogaliza.org> para que o 

alumnado poida dispor de materiais e actividades complementarias. 

• Uso das redes sociais (Twitter, Facebook, Tuenti) para o contacto e a información 

fóra da aula entre o alumnado e profesorado 

• Consulta e busca de información na internet, tanto na aula de informática durante 

os períodos lectivos como na biblioteca nos recreos ou na propia casa. 

• Utilización de proxeccións na aula. 

1.9.- Accións para a contribución ao plan de convivencia 

A través da materia e tendo en conta o plan de convivencia do centro intentarase: 

• Contribuír ao labor de concienciación sobre a importancia dunha axeitada 

convivencia escolar que permita unha mellor relación ensinanza-aprendizaxe. 

• Detectar conflitos que poidan xurdir nas aulas para resolvelos de maneira pacífica. 

• Estabelecer normas de funcionamento e organización das clases da materia ou de 

calquera espazo que se utilice para impartir a materia. 

• Motivar ao alumnado para que comece a interiorización da cultura do diálogo e a 

mediación. 

• Fomentar o respecto entre todos os membros da comunidade e a integración de 

todos os alumnos/as no centro. 

• Fomentar a realización de actividades que potencien o respecto á diversidade. 
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1.10.- Avaliación 

 

1.10.1.- Tipoloxía 

 No que toca ao proceso de avaliación, o primeiro que faremos será poñelo en 

coñecemento do alumnado, para que dende un principio sexan conscientes de qué, cómo e 

cándo se vai avaliar ao longo do curso. Tomaranse como referentes os obxectivos xerais da 

etapa e os criterios de avaliación, incluíndo as competencias básicas no caso da ESO. 

Ponderaranse na súa xusta medida tanto os esforzos dos estudantes e a consecución dos 

obxectivos, os contidos e os criterios de avaliación da materia (incluíndo as competencias 

básicas no caso da ESO), como o axeitado ou errado da nosa proposta didáctica. Aínda que 

ao remate do curso se realizará unha avaliación final para valorar os resultados obtidos, a 

avaliación do alumnado será continua ao longo deste, o que esixirá a asistencia regular dos 

alumnos ás clases e ás actividades programadas. 

 Os tipos de avaliación que terán lugar no proceso descrito son: 

- Inicial: sondaxe sobre os coñecementos previos tanto de tipo lingüístico como cultural 

(principalmente estes últimos) a través dun breve test, tentando obter tamén información 

sobre o grao de desenvolvemento das competencias básicas, de xeito que saibamos os 

coñecementos que teñen ben afianzados. 

- Procesual e formativa: exame directo do traballo do alumno ao longo do proceso de 

aprendizaxe, atendendo á súa constancia diaria, á súa participación na aula, ás súas achegas 

de ideas, ao seu desenvolvemento da capacidade crítica, ao seu interese, etc. Basearase na 

observación das actividades programadas nas distintas unidades e no curso no seu conxunto, 

con criterios de flexibilidade e adaptación, o que nos permitirá obter datos sobre a evolución 

do proceso de ensinanza-aprendizaxe e comprobar o grao de consecución dos obxectivos. 

Nela haberá tres momentos fundamentais que coincidirán coas sesións de avaliación ao 

remate de cada trimestre. 

- Final e sumativa: a base para o estabelecemento da cualificación que o alumnado recibirá 

nas distintas materias. Nela comprobarase se se acadaron os requisitos mínimos esixidos 

para a superación destas, atendendo á adquisición duns contidos e dunhas competencias 

básicas e ao desenvolvemento duns hábitos e técnicas de traballo e dunha sensibilización 

ante os valores procurados. Teremos moi en conta o punto do que cada estudante partiu e o 

punto ao que chegou. 
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Alén do alumnado, consideramos que tamén deben ser obxecto de avaliación outros 

elementos do proceso educativo: 

 

1.10.2.- Elementos avaliábeis que interveñen no proceso educativo: 
programación, profesorado, materia e autoavaliación do alumnado 

- Avaliación da programación. Segundo se indicaba no apartado anterior, a avaliación 

procesual ou formativa permitiranos concluír en que medida se superan os obxectivos, cómo 

avanza o proceso de ensinanza-aprendizaxe e se se produce algún desaxuste con respecto ao 

previsto. En función do progreso do alumnado poderanse dedicar máis ou menos sesións a 

determinadas actividades ou contidos e alterar a orde de explicación destes últimos. As 

reunións de coordinación do Departamento serán o momento axeitado para avaliar a 

progresión das unidades, os resultados obtidos na súa avaliación e a idoneidade da secuencia 

proposta, analizando as posíbeis causas das desviacións con respecto ao previsto e as 

medidas de corrección que se poderán tomar en cada caso. 

Ao finalizar o curso, en xuño, o departamento elaborará unha memoria final onde se 

recollerán os seguintes puntos en relación a esta materia: 

a) Porcentaxe do cumprimento da programación. 

b) Xustificacións da parte da programación non impartida. 

c) Modificacións introducidas durante o curso en relación coa programación 

didáctica. 

d) Motivos das modificación feitas. 

e) Propostas de mellora para a programación didáctica do próximo curso. 

f)  Análise dos resultados das avaliacións do alumnado en relación cos cursos 

anteriores. 

Posteriormente, finalizadas as probas extraordinarias de setembro, modificarase a 

anterior táboa segundo os resultados obtidos. 

- Avaliación do profesor: con periodicidade preguntaráselles aos alumnos a súa opinión 

sobre a metodoloxía didáctica que se está a seguir, sobre o grao de dificultade e interese das 

actividades programadas, sobre a compensación entre contidos teóricos e prácticos, sobre as 

suxestións que desexen facer, etc., de xeito que a nosa práctica se poida adaptar mellor ás 

súas necesidades e características, corrixindo os erros que se puideran dar. Ao remate de 
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cada trimestre pasarase unha enquisa de avaliación do profesor na que se fará referencia a 

distintos aspectos do noso labor: organización e ordenación dos contidos, claridade nas 

explicacións, fomento da participación, clima da aula, etc. 

- Avaliación da materia: na mesma enquisa incluiranse ítems que permitan avaliar se a 

materia responde ás expectativas do alumnado, se é relevante nalgún xeito para o seu futuro, 

se lle gustaría seguila cursando en vindeiros cursos, etc. 

- Autoavaliación do alumnado: na mesma enquisa os e as estudantes terán tamén a 

posibilidade de autoavaliarse en cuestións relativas á súa consecución dos obxectivos e 

contidos, á súa capacidade de buscar e sintetizar información, de traballar en grupo, de 

expresarse oralmente e por escrito, de relacionar contidos teóricos e prácticos, de 

relacionarse cos seus compañeiros, etc. Os datos recollidos serán tidos en contan durante o 

curso e as valoracións servirán para estabelecer melloras e corrixir erros. 

 

1.10.3.- Procedementos e instrumentos 

Convén facer unha distinción básica entre ambos conceptos. Cando falamos de 

instrumentos, referímonos aos elementos ou utensilios concretos que utilizamos para avaliar 

algún elemento do proceso educativo. Nesta categoría se situarían, por exemplo, as probas 

obxectivas ou test. Os procedementos, en cambio, serían as actuacións prácticas que se 

poden empregar para o seguimento do proceso de ensino–aprendizaxe. Estabelecemos os 

seguintes: 

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 e tarefas 
encomendados 

• Presentación 

• Puntualidade 

• Selección da información relevante e rigor 

• Ortografía 
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• 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)  

A utilización concreta de cada un destes procedementos e instrumentos especifícase 

a continuación para cada período avaliativo: 

PERÍODO AVALIATIVO TIPO DE INSTRUMENTO APLICÁBEL 

Convocatorias 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 

Convocatorias extraordinarias 
a) Final de curso (xuño): tanto para 

recuperación de avaliacións suspensas 
como para incremento da nota 

b) Por perda do dereito á avaliación 
continua 

c) Por abandono de materia 

• Probas obxectivas 

Convocatoria extraordinaria de setembro 
• Probas obxectivas 

• Traballos / tarefas encomendados 
durante o verán (se fose o caso) 

Probas de recuperación de materias pendentes 
de cursos anteriores 

• Probas obxectivas 

• Traballos / tarefas encomendados (se 
fose o caso) 

 

As observacións diarias e a anotación destas na ficha persoal do alumnado serán 

algúns dos instrumentos que usaremos, combinados con outros como: os tradicionais 

exames escritos, probas orais, traducións, traballos de investigación, lecturas e comentarios, 

exercicios variados, etc. Ao remate de cada unidade didáctica e de cada trimestre 
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planificaranse probas escritas que permitirán analizar o progreso dos alumnos, tratándose de 

probas incluíntes que non permitan condenar ao ostracismo contidos asimilados con 

anterioridade por este mesmo feito. No caso de Cultura Clásica, ao contar cun compoñente 

lingüístico sensibelmente inferior, isto último non será tan relevante, aínda que os contidos 

pasados serán mobilizados constantemente para que nos axuden a explicar e comprender os 

distintos temas. 

A avaliación organizarase en torno a tres momentos fundamentais: 

• Avaliación inicial: para detectar os coñecementos, preconceptos e prexuízos 

que sobre cada punto dos contidos vaiamos tratar; 

• Avaliación continuada: na que valoraremos preferentemente a adquisición 

progresiva de conceptos e actitudes; 

• Avaliación sumativa: ao remate de cada etapa recolleremos os resultados 

alcanzados polo alumnado nun momento dado, e especialmente ao final do 

proceso. 

Ademais de superar os devanditos contidos, o alumnado haberá de demostrar, 

despois de cada unidade, que adquiriron os conceptos mínimos para comezar o 

desenvolvemento da seguinte. En caso contrario haberá de recuperar eses contidos mediante 

probas escritas ou orais que se determinarán no seu momento. 

Os alumnos e alumnas terán que evidenciar que leron os libros de lectura obrigatoria 

nalgunha proba escrita e/ou oral, mediante a elaboración dunha reseña dos mesmos, ou 

calquera outro medio que se determine. 

 

1.10.4.- Programa de reforzo para o alumnado con materias pendentes 
de cursos anteriores e actividades de seguimento 

Para o alumnado con materias pendentes cuxa docencia corresponda a este 

Departamento os obxectivos, os criterios de avaliación, os contidos mínimos e as 

competencias básicas que deberán acadar serán os recollidos nesta programación para esas 

mesmas materias. O seu procedemento de recuperación será o seguinte: 

a) Alumnos que seguen cursando a materia suspensa en niveis superiores (Grego I e II): 

os alumnos matriculados en Grego II coa materia Grego I pendente aprobarán de xeito 

automático cunha nota de 5 esta última materia se superan as dúas primeiras avaliacións 
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de Grego II. Esta decisión non lles nega o dereito a presentarse ao exame final na 

convocatoria correspondente do mes de maio. Este exame deberá ser realizado 

obrigatoriamente por aqueles estudantes que suspendesen a primeira ou a segunda 

avaliación de Grego II. 

b) Alumnado de cursos superiores que non seguen cursando a materia pendente (Cultura 

Clásica e Grego I): o seu proceso de avaliación estará baseado en dous instrumentos: 

• realización dun exame na convocatoria preceptiva de recuperación (maio), 

que terá un peso na nota final dun 60%; 

• entrega ao profesor a finais do mes de marzo dun caderno de actividades 

previamente deseñado e facilitado (outubro ou novembro) que servirá para a 

preparación do exame que vimos de citar (terá un peso dun 40% na nota 

final). 

c) Alumnos que repiten curso (Cultura Clásica, Grego I e Grego II): superasen ou non 

estas materias no ano anterior, deberán cursalas nas mesmas condicións que os alumnos 

matriculados nelas por primeira vez. Tratarase na medida do posíbel de adaptar o 

traballo persoal e os contidos ás súas necesidades, de xeito que non repitan conceptos xa 

asimilados. 

1.10.5.- Plan de traballo para alumnado coa materia de Grego II, propia 
modalidade en 2º de bacharelato e que non cursou Grego I en 1º 

 

Tal e como se estabelece na Orde do 5 de maio de 2011 (D.O.G. de 1 de xuño de 

2011) pola que se regulan determinados aspectos relativos ao desenvolvemento do 

bacharelato, no seu Artigo 4, o alumnado de 2º de Bacharelato poderá escoller materias de 

modalidade que precisan da acreditación de coñecementos previos. É o caso do alumnado de 

Grego II que pode non ter cursado a materia de Grego I.  

Este alumnado deberá acreditar os coñecementos mínimos esixíbeis da materia de 

primeiro e, caso de ser posíbel, se a organización do centro o permite, cursar 

simultaneamente as dúas materias. De non ser así, é dicir, que o alumnado de segundo curso 

non poida asistir á clase da materia de primeiro, esta materia tratarase de forma análoga ás 

pendentes e o departamento didáctico proporalle un plan de traballo con expresión dos 

contidos mínimos esixíbeis -que serán os que aparecen no apartado correspondentes desta 

programación didáctica- e das actividades recomendadas e programará probas parciais para 
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verificar a superación desa materia nas mesmas datas e cos mesmos requisitos que para o 

alumnado coa materia pendente. 

Será requisito indispensábel a superación previa da materia do primeiro curso para 

poder ser avaliado na materia de segundo. 

 

1.10.6.- Criterios de elaboración e estrutura da proba extraordinaria 
para alumnado con perda do dereito á avaliación continua 

De acordo co Proxecto Curricular de Centro, decidiuse que perderán o dereito á 

avaliación continua os alumnos de bacharelato con máis dun 15% de faltas de asistencia sen 

xustificar. Para unha materia de 4 horas semanais, tendo en conta que a media de sesións 

anuais pode estabelecerse arredor de 135, o 15% resultarían 20,25 horas sen xustificar. Para 

unha materia de 2 horas semanais o 15% estaría na metade, unhas 10 sesións.  

Para este alumnado programarase unha única proba final teórico-práctica 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. 

 

1.10.7.- Criterios de avaliación 

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 do caderno persoal (non valorado no caso de Cultura 

Clásica) e 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. 
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- Avaliación dos contidos: a nota obtida polos alumnos ao remate de cada avaliación e na 

avaliación final centrarase fundamentalmente nos contidos conceptuais e procedimentais, 

aínda que non obviará os contidos actitudinais. A cualificación estabelecerase segundo o 

procedemento que agora se indica para as distintas materias do departamento:  

- un valor dun 30% (no caso de Cultura Clásica) e dun 10% (nas materias de Grego 

I e Grego II) para o que chamaremos actividades cotiás: lectura e escritura de textos 

e oracións en grego e latín, 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, revisión do caderno 

de clase (non valorado no caso de Cultura Clásica), etc. 

- un valor dun 40% (nas materias de Grego I e Grego II) para as probas escritas e/ou 

orais que se fagan durante o trimestre para comprobar o grao de coñecementos 

obtidos referidos a cada unidade didáctica e un valor dun 50% para a proba de 

tradución que se faga ao final de cada trimestre e que comprenderá todos os 

coñecementos lingüísticos adquiridos ata ese momento. 

- un valor (na materia de Cultura Clásica) dun 70% para as probas escritas tipo test 

que se farán en cada trimestre (dúas ou tres). 

- os contidos actitudinais: entre as actividades cotiás a valoración dos contidos 

actitudinais representará un exercicio máis de clase (sobre un máximo de dez puntos) 

que fará media co resto. Será unha nota única ponderada que se baseará nas 

seguintes cuestións: a asistencia con regularidade e puntualidade ás clases e 

actividades programadas, o respecto ao profesor e aos compañeiros, a limpeza e orde 

dos exercicios, o interese pola materia, o acatamento das normas de uso de materiais 

e instalacións e o uso da capacidade crítica. 

- Criterios para calcular a nota final da materia: para superar as materias de Grego I e 

Grego II o alumnado deberá obter na avaliación do mes de maio (2º de bacharelato) ou xuño 

unha cualificación positiva (cinco ou máis puntos). 

As características da materia e do ciclo no que se desenvolve esixen un sistema de 

avaliación continua por tratarse de materias nas que non se eliminan contidos, tendo en 

conta os seguintes criterios: 

• A nota final no mes de xuño será igual á da terceira avaliación. 
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• Tres avaliacións superadas: materia aprobada coa nota media aproximada. 

• 1ª avaliación suspensa, resto aprobadas: materia aprobada coa nota media 

aproximada. 

• Tres, dúas ou terceira avaliación suspensas: materia suspensa. 

 No caso de Cultura Clásica 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). 

 En calquera das materias poderá aplicarse un aumento de ata medio punto na 

cualificación final dos alumnos se mantiveron unha progresión ascendente nas notas das tres 

avaliacións, sempre que estas estean aprobadas. Do mesmo xeito, nas materias Grego I e II 

os alumnos poderán optar a un punto adicional na nota final a través das distintas probas de 

morfoloxía que se programarán, para o que será preciso que en cada unha delas obteñan 

unha cualificación superior (non igual nin inferior) á da anterior proba, sempre e cando a 

nota sexa de cinco ou máis puntos en todas elas. 

- 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. 

- Método de recuperación: os contidos das materias Grego I e II son, segundo se vén de 

explicar, acumulativos, polo que a súa avaliación será continua. Nelas non se farán con 

carácter ordinario exames de recuperación en ningunha avaliación. De xeito extraordinario, 

o profesor terá a facultade de realizar exames de recuperación a determinados alumnos en 

atención ao seu comportamento e ao seu rendemento académico ao longo do curso, de xeito 

que un mal resultado nunha proba non poña en perigo o traballo de todo un curso. 

 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 
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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 de maio 

(2º de bacharelato) ou xuño 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: 

 - Cultura Clásica: 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). 

 - Grego I: preguntas sobre contidos culturais (20% da nota), exercicios de análise 

morfosintáctica, declinación, conxugación, etc. (40% da nota) e tradución, (40% da nota). 

 - Grego II: a semellanza do exame de acceso á universidade, preguntas sobre 

contidos históricos, literarios, etimoloxía (10% da nota), exercicios de morfoloxía e sintaxe 

(10% da nota), preguntas sobre as lecturas obrigatorias (10% da nota) e tradución, (70% da 

nota). 

 

1.10.8.- Criterios de corrección e puntuación de exercicios e probas  

- Faltas de ortografía: en todos os exercicios e probas na lingua vehicular que o alumno 

empregue para a súa expresión cotiá (castelán ou galego) restaranse 0,2 puntos por cada 

falta de grafemas e 0,1 por erros de puntuación e acentuación. Ao escribir en grego ou latín 

restaranse 0,1 puntos por cada falta (grafemas, espíritos, acentos, etc.), aínda que este 

criterio será flexíbel polo menos na primeira avaliación. Así e todo, o máximo que se restará 

por este concepto será de dous puntos. 

- Presentación: terase en conta negativamente a mala presentación, especialmente no que 

toca a limpeza, borranchos, caligrafía e respecto polas marxes, podendo supoñer a perda de 

ata 0,5 puntos en cada exercicio e proba. 

- Valorarase a exactitude nas respostas, tendo en conta o rigor na resolución das 

actividades e a corrección na indagación, estudo e asimilación de información. 
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- Unha correcta expresión oral e escrita na lingua habitual dos alumnos, especialmente no 

que toca ao léxico e á sintaxe, poderá supoñer un extra de ata 0,5 puntos en cada exercicio, 

proba ou traballo. 

- Nun principio, todos os exercicios e probas que se planifiquen serán puntuados sobre dez 

puntos, onde cada pregunta terá unha puntuación concreta segundo a súa importancia que 

será comunicada ao alumnado no momento da proba. 

- Aqueles alumnos que non entreguen sen causa xustificada os exercicios programados para 

unha data concreta recibirán unha puntuación de cero. Os exercicios seranlle recollidos e 

corrixidos, pero, se non xustifican a súa tardanza na entrega, computaranlle como un cero á 

hora de estabelecer a nota da avaliación. 

 

1.10.9.- Directrices, procedementos e instrumentos para a realización 
da avaliación inicial 

- Directrices: A finalidade desta avaliación inicial é coñecer e axustar as condicións de 

ensino-aprendizaxe de cada grupo, co fin de obter un rendemento adecuado. Non conleva 

emitir cualificación para o alumnado. 

• Distinguirase, para o seu tratamento, entre: 

a) Niveis/cursos: prestarase especial atención ao alumnado que ingresa ás materias 

de Cultura Clásica na ESO e aos de Grego I, e en segundo de bacharelato, co fin 

de programar un repaso xeral para a adaptación ao programa de Grego II.. 

b) Tipo de obxectivos: 

1) Instrumentais (xerais): dominio das técnicas de escritura e lectura. 

2) Específicos: de continuidade na etapa como consolidación do grao de 

coñecementos adquiridos (Grego II), e de non continuidade (Cultura 

Clásica na ESO e Grego I). 

• Que avaliar? Os coñecementos previos necesarios para a aprendizaxe no novo nivel 

académico (tanto a nivel instrumental-xeral como específico). 

• Cando avaliar? No inicio do curso escolar, dentro do primeiro mes de clase, 

aproximadamente. Atenderase á aplicación que estea deseñada, para o curso 

correspondente, por parte do equipo directivo e o departamento de orientación. 
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- Procedementos: con carácter xeral, para a realización da avaliación inicial atenderase aos 

seguintes aspectos: 

a) Verificación do grao de consolidación dos obxectivos académicos 

(fundamentalmente, no caso de cambio de etapa e de materias que supoñan 

continuidade). 

b) Análise da motivación e da autonomía do alumnado, fixándose especialmente no 

método de traballo. 

c) Comprobación do grao de cumprimento das tarefas encomendades (tanto na aula 

como na casa). 

d) Atención ás dificultades amosadas respecto ás capacidades comprensiva e 

expresiva de carácter xeral (habilidades básicas para a aprendizaxe de calquera 

materia) e o dominio das específicas de cada nivel (flexión nominal e verbal, 

análise e tradución). 

e) Constatación do clima de traballo e de relación no grupo. Asistencia. 

- Instrumentos: para a realización da avaliación inicial (en sesión específica para cada 

grupo), distinguirase entre dous tipos de instrumentos que, pese a ser distintos, están 

interrelacionados e resultan complementarios: 

a) As fontes de información de carácter institucional: 

1. Historia escolar do alumnado. 

2. Información adicional ofrecida pola titoría, polo equipo directivo e polo 

departamento de orientación. 

b) As do propio departamento como órgano de coordinación: 

1. Rexistro de coñecementos: mediante, se é o caso, 

• Probas de nivel. 

• Traballo diario. 

• Exercicios encomendados. 

• Análise de áreas pendentes na secundaria. 

• Promoción por imperativo legal (no caso de 4º ESO). 

• Repeticións. 

• Recomendación de apoios en materias ou determinados reforzos, etc. 

2. Rexistro de actitudes ante a materia: 

• Realización de actividades. 
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• Capacidade comprensiva e expresiva xeral e específica, no contido da 

propia materia. 

3. Rexistro de comportamento e convivencia. 

 

1.10.- Criterios de actuación do departamento ante unha 
reclamación de nota final 

Con independencia do nivel do que se trate, este departamento considera necesario 

fixar uns criterios de actuación ante unha posíbel reclamación de nota final. Polo tanto, 

queda estabelecido o seguinte: 

Os períodos académico-temporais afectados poderán ser: 

a) ORDINARIOS: 

• Ordinario de maio para 2º de bacharelato. 

• Ordinario de xuño para ESO e 1º de bacharelato. 

b) EXTRAORDINARIOS: 

• Perda do dereito á avaliación continua. 

• Caso de abandono de materia. 

• Pendentes de cursos anteriores. 

• Convocatoria de setembro. 

En calquera dos casos, a actuación do departamento responderá ao seguinte 

procedemento: 

1. Convocatoria de reunión dos membros integrantes do departamento. 

2. Estudo da(s) causa(s) alegada(s) de reclamación. Comprobación de que se 

respectaron os prazos de presentación. 

3. Análise das cualificacións emitidas. 

4. Valoración dos traballos (se fose o caso) e das probas obxectivas realizadas polo 

alumno/a. 

5. Comprobación de que os contidos se axustan á programación. 

6. Comprobación da correcta aplicación dos criterios de cualificación e corrección. 

7. Emisión de informe/ditame do departamento sobre a reclamación, ratificando ou 

rectificando a nota outorgada. 
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8. Recollida en acta dos puntos esenciais do procedemento de actuación e dos seus 

resultados. 

9. Traslado á xefatura de estudos da documentación pertinente. 

 

1.11.- Actividades complementarias e extraescolares 

Este departamento considera as actividades complementarias e extraescolares 

fundamentais para o desenvolvemento integral dos alumnos. A organización das mesmas 

contará sempre cun criterio pedagóxico e cunha preparación previa, co fin de que os 

alumnos poidan aproveitar mellor as saídas. 

Dentro das actividades complementarias a desenvolver dentro do horario escolar e no 

espazo do IES, existe a posibilidade de participar no concurso Odisea que promove a 

Sociedade Española de Estudos Clásicos, nas súas delegacións de Galicia e Valencia e que 

nos derradeiros cursos conta cunha participación superior ao millar de alumnas e alumnos. 

Esta actividade adoita celebrarse na primeira semana de febreiro.  

No que respecta ás actividades extraescolares fóra do centro e do horario lectivo, 

temos pensado asistir ao Festival de teatro grecolatino de Lugo que se vén celebrando estes 

últimos anos durante o mes de marzo. Non se pode precisar polo momento cal será a 

representación á que se acudirá, xa que os organizadores do evento aínda non fixeron 

público o cartel definitivo das obras que se poñerán en escena nesta edición. A actividade 

está programada para os alumnos de Cultura Clásica da ESO e de Grego do Bacharelato, 

aínda que se poderá tamén realizar conxuntamente cos Departamentos de Latín, Lingua 

Galega e Lingua Castelá. Ademais, estudarase a posibilidade de asistir á representación 

doutras pezas teatrais de temática clásica que teñan lugar na cidade de Pontevedra. 

 Co fin de fundamentar correctamente os contidos relativos á importancia da 

arqueoloxía no coñecemento do noso pasado, á evolución dos distintos sistemas de escritura 

(epigrafía) e á presenza de gregos e romanos en Hispania e Gallaecia, programarase, de ser 

posíbel, unha visita ao Museo Provincial de Pontevedra, que se poderá coordinar cos 

Departamentos de Latín e de Xeografía e Historia. 

Planificarase un percorrido polas principais rúas da cidade de Vigo e/ou Pontevedra 

para que o alumnado coñeza de primeira man e, a través da observación directa, as pegadas 

da cultura clásica en edificios e realidades actuais, impregnados de referencias mitolóxicas, 
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cuxo significado adoitan ignorar por completo. Esta actividade organizarase en coordinación 

co Departamento de Latín. 

Existe a posibilidade de colaborar na organización dunha actividade extraescolar, 

xunto co Equipo de Dinamización da Lingua Galega, consistente na visita a Celanova, a 

Bande e ao campamento romano de Aquis Querquennis. 

 

1.12.- Procedementos para dar a coñecer a programación da 
materia 

Distinguiremos entre a información para o alumnado e para o resto da comunidade 

educativa. 

- Información mínima que se dará ao alumnado de cada materia sobre a programación 

De cada unha das materias programadas por este departamento ofreceráselle ao 

alumnado, por parte do profesor, durante os primeiros días de clase, información relativa aos 

seguintes puntos: 

• Material necesario para o desenvolvemento da materia. 

• Obxectivos. 

• Contidos. 

• Criterios de avaliación. 

• Instrumentos e procedementos de avaliación. 

• Criterios de cualificación e corrección. 

• Mínimos esixíbeis para a obtención dunha avaliación positiva. 

• Sistema ou medidas de recuperación da materia durante o curso. 

• Sistema de recuperación da materia pendente de cursos anteriores. 

• Perda do dereito á avaliación continua. 

• Información sobre probas de carácter extraordinario. 

Os medios que se utilizarán para a transmisión desta información serán: 

a) Resumo por escrito. 

b) Explicación polo propio profesor na clase. 

c) Consulta na páxina web do IES no apartado do Departamento de Grego. 

d) Consulta en calquera momento previa petición da programación didáctica ao 

profesorado do departamento. 
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- Información para a comunidade educativa de cada materia sobre a programación 

Para a información ao resto da comunidade educativa, o departamento estabelece 

como mecanismo máis directo a consulta dos detalles de programación mediante petición ao 

profesorado ou xefe de departamento ou mediante consulta directa na web do IES, no 

apartado do Departamento de Grego. 

Desta situación deixarase constancia nos taboleiros de anuncios e por calquera outro 

procedemento que o centro poida utilizar. 

 

1.13.- Incorporación de modificacións propostas no curso anterior 

Ao finalizar o curso, en xuño, o departamento elaborará unha memoria final onde se 

recollerán os seguintes puntos en relación a esta materia: 

• Porcentaxe do cumprimento da programación. 

• Xustificacións da parte da programación non impartida. 

• Modificacións introducidas durante o curso en relación coa programación 

didáctica. 

• Motivos das modificación feitas. 

• Propostas de mellora para a programación didáctica do próximo curso. 

• Análise dos resultados das avaliacións do alumnado en relación cos cursos 

anteriores. 

Na programación deste cutrso incluímos a materia de Grego II que no aparecía na do 

curso pasado por non haber alumnado matriculado na mesma. 

Por mor dos cambios lexislativos e a adaptación á normativa complementaria 

incluímos un novo punto nesta programación relativa ao alumnado de segundo de 

bacharelato que pode cursar a materia de Grego II sen ter cursado en primeiro Grego I. 

 

1.14.- Programas, actividades ou proxectos de innovación ou 
formación nos que vai participar o departamento 

O xefe deste departameto, está inscrito, a falta de confirmación, en varios cursos de 

formación programados pola Consellaría de Educación e Ordenación Universitaria relativos 

á aplicación das novas tecnoloxías no ámbito educativo e ás bibliotecas escolares. Asemade, 
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ten previsto participar na nova edición do curso programado pola Sección Galega da 

Sociedade Española de Estudios Clásicos denominado Clásicas 2.0 en aplicación tamén das 

TIC ao ensino das linguas clásicas. 

O outro membro do departamento continúa a súa formación en lingua inglesa e 

alemana a través da Escola Oficial de Idiomas e tamén está inscrito en actividades de 

formación do profesorado de aplicación das tecnoloxías da información e comunicación ao 

ensino. 
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CULTURA CLÁSICA     
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2.1.- Introdución 

 Esta materia supón o primeiro achegamento sistemático e quizais o único ao mundo 

grecorromano do que poida dispoñer o alumnado ao longo do seu proceso formativo. 

Compaxina o coñecemento e comprensión do mundo clásico cunha toma de conciencia da 

súa presenza no mundo actual. O estudo da cultura, a literatura, as artes e as ciencias 

grecolatinas e o recoñecemento da súa transmisión e continuidade será de grande 

importancia para tomar e ter conciencia da súa identidade. O obxectivo básico é coñecer os 

aspectos máis relevantes das sociedades e as culturas de Grecia e Roma e descubrir dende o 

mundo de hoxe o fío que nos guía ata elas. As formas creadas polo xenio de gregos e 

romanos constitúen o soporte e a esencia da nosa civilización. Mediante a comparación 

constante entre o seu contorno e a diversidade dos clásicos grecorromanos o alumnado será 

quen de recoñecer en que medida o seu presente é froito, xa directo, xa interpretado por 

sucesivas xeracións, dun rico proceso creador que transcorre ao longo de máis de trinta 

séculos de historia.  

O estudo básico dos fundamentos das linguas grega e latina, das regras elementais de 

evolución fonética e da formación das palabras dota ao alumnado dos coñecementos 

necesarios para comezar a entender a evolución lingüística, determinar os procesos de 

cambio fonético e semántico e ilustrar os procedementos que actúan na formación do léxico. 

O acercamento ás narracións míticas xunto coa lectura, aínda que fragmentaria, de textos da 

literatura clásica axudará a observar cómo temas e tópicos da cultura grecolatina se 

transmitiron ata hoxe e seguen vivos nos nosos escritos e mesmo nas expresións da lingua 

cotiá. 

 

2.2.- Obxectivos 

 

2.2.1.- Obxectivos xerais da etapa 

1. Asumir responsabelmente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 

respecto ás outras persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade 

entre as persoas e grupos, exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos 
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como valores comúns dunha sociedade plural e prepararse para o exercicio da 

cidadanía democrática. 

2. 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. 

3. Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades 

entre eles. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e 

mulleres. 

4. Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas 

súas relacións coas outras persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de 

calquera tipo, os comportamentos sexistas e resolver pacificamente os conflitos. 

5. Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes da información para, con 

sentido crítico, adquirir novos coñecementos. Dotarse dunha preparación básica no 

campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

6. Entender o coñecemento científico como un saber integrado que se estrutura en 

distintas disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os 

problemas nos diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

7. Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza nun mesmo, a participación, o 

sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

8. Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na 

lingua castelá textos e mensaxes complexos e iniciarse no coñecemento, a lectura e o 

estudo da literatura. 

9. Comprender e expresarse en máis dunha lingua estranxeira de maneira apropiada. 

10. Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propia e das 

outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural, coñecer mulleres e homes 

que realizaron achegas importantes á cultura e sociedade galega ou a outras culturas 

do mundo. 

11. Coñecer o corpo humano e o seu funcionamento, aceptar o propio e o das outras 

persoas, aprender a coidalo, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos do 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 
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sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais 

relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o ambiente, 

contribuíndo á súa conservación e mellora. 

12. Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación. 

13. Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 

artístico de Galicia, participar na súa conservación e 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. 

14. Coñecer e valorar a importancia do uso do noso idioma como elemento fundamental 

para o mantemento da nosa identidade. 

 

2.2.2.- Obxectivos concretos 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. 
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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. 

 

2.3.- Contidos 

Os contidos desta materia distribúense en tres bloques: 

Bloque 1. GRECIA E ROMA COMO CIVILIZACIÓNS HISTÓRICAS SINGULARES: a través deste 

bloque preténdese facer comprender ao alumnado o marco espacial e temporal no que 

tiveron lugar os principais acontecementos da civilización grecorromana. Ademais, deberán 

recoñecer distintos aspectos relativos á historia, á filosofía, ás ciencias, á mitoloxía, ao 

urbanismo, á arte e á vida cotiá, identificando os trazos comúns e os diferenciais. O 

coordinación interdisciplinaria con outras materias, especialmente coas do eido das ciencias 

sociais, axudará a asentar e afondar nos coñecementos adquiridos. Os temas aos que se 

prestará atención neste bloque serán: 

� Xeografía e historia de Grecia. 

� Xeografía e historia do Imperio Romano. 

� O contraste entre o pensamento mítico e o lóxico: a realidade (a historia) fronte a 

lenda. Os protagonistas de ambas as dúas esferas: deuses, heroes e homes. 

Cosmogonía, teogonía e antropogonía. 

� A relixión grecorromana e o culto. 

� A cidade e a cidadanía: a virtude, o espazo público, a economía, a política, a xustiza 

e o exército. 

� 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. 

� Os xéneros literarios principais: épica, lírica e drama. Semellanzas e diferenzas entre 

Grecia e Roma. A súa continuidade na Europa posterior. 

� A filosofía e a ciencia. 
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� A arte clásica e a arquitectura. 

� A arqueoloxía e o valor artístico, cultural e documental dos restos. Gregos e romanos 

no noso contorno. 

Bloque 2. AS PEGADAS DO MUNDO CLÁSICO: este bloque procura ofrecerlle aos alumnos 

ferramentas para identificar e valorar criticamente as contribucións das civilizacións clásicas 

ás nosas culturas, respectando a diversidade das identidades culturais. Deberán aprender a 

valorar e reflexionar sobre a continuidade da cultura clásica en contextos diversos, tomando 

conciencia da pertenza a unha cultura que comparte raíces con outras. As nosas formas de 

pensamento e goberno emanan directamente de Grecia e Roma e grazas a elas poderemos 

estabelecer relacións cos contidos de educación para a cidadanía. Neste bloque atenderemos 

a: 

� A romanización de Europa, Hispania e Gallaecia: o contraste entre os costumes 

romanos e os indíxenas. 

� 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. 

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

� A mitoloxía e a súa presenza na cultura occidental. 

� A organización e o cómputo do tempo. 

Bloque 3. INICIACIÓN AOS ELEMENTOS BÁSICOS DAS LINGUAS DE GRECIA E DE ROMA: 

este bloque procura unha iniciación dos alumnos na dimensión lingüística da civilización 

grecorromana, especialmente no alfabeto e o léxico. Isto permitiranos estabelecer relacións 

co castelán, o galego e outras linguas modernas. Neste caso centrarémonos en: 

� As familias lingüísticas e o indoeuropeo. 

� A evolución das linguas e do latín. As linguas romances e a orixe do galego e o 

castelán. 

� A escritura dende o pictograma ata o alfabeto. 

� As linguas flexivas. 

� A etimoloxía: helenismos, latinismos, palabras patrimoniais, semicultas e cultas, 

préstamos lingüísticos, prefixos e sufixos. 
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2.4.- Distribución temporal 
 

2.4.1.- Primeira avaliación 

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. 

 

2.4.2.- Segunda avaliación 

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. 

 

2.4.3.- Terceira avaliación 

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. 
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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. 

 

2.5.- Actividades e materiais 

 O tipo de actividades que se programarán para esta materia podemos dividilas en 

dous tipos principais: 

- Actividades de aula: exercicios prácticos sobre os contidos explicados preparados polo 

profesor, elaboración de traballos sinxelos de investigación individuais e en grupo, 

exposición oral destes e debates sobre o argumentado, proxección de imaxes, vídeos e 

documentais que axuden a comprender as explicacións, realización de webquests ou cazas 

do tesouro e audición de pezas musicais que utilicen o latín como lingua. 

- Actividades complementarias e extraescolares: visita a algún lugar de interese 

arqueolóxico (Museo arqueolóxico de Pontevedra, castros ou escavacións arqueolóxicas nas 

proximidades da nosa cidade, como o castelo de Rocha Forte en Santiago de Compostela), 

asistencia a representacións teatrais de obras clásicas no marco do Festival de teatro 

grecolatino de Lugo e percorrido polas rúas de Vigo e/ou Pontevedra para observar a 

presenza da mitoloxía grega e latina na nosa realidade, participación no concurso en rede 

Odisea. 

 Tentaremos aproveitar ao máximo os recursos dos que dispoñemos no centro. Así, 

será constante o uso dun ordenador portátil e un proxector para presentar imaxes e 

esquemas, o uso da aula de audiovisuais para a proxección de vídeos e documentais, o uso 

da aula de música para a audición de pezas musicais, o uso da aula de informática para 

realizar webquests ou cazas do tesouro, o uso da biblioteca para realizar investigacións sobre 

os temas propostos (xunto con internet), para consultar dicionarios de mitoloxía, de lingua, 

enciclopedias temáticas, atlas, etc.  
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Para o desenvolvemento da materia, proporcionaráselle ao alumnado un libro de 

apuntamentos elaborados polo profesor que deberá ser fotocopiado. Ademais, 

entregaránselle esquemas e cadernos de actividades en formato de fotocopia e dixital. Para 

facer consultas sobre os temas abordados na aula os estudantes poderán acudir, sempre 

baixo as orientacións do profesor, aos seguintes libros: 

• ALBERICH, J. et al., Griegos y romanos, Alhambra, Madrid, 1988. 

• FERRO RUIBAL, X. et al., De onte a hoxe. Latín II, Xerais, Vigo, 1991. 

• MARTÍNEZ PELLICER, I. e VIZCAÍNO FERNÁNDEZ, C.C., Cultura Clásica, Penta, A 

Coruña, 1994. 

• PASTOR ARTIGUES, B., Cultura Clásica 3º ESO, Anaya, 2007. 

• SEGURA MUNGUÍA, S., Cultura Clásica, Anaya, Madrid, 1995. 

• ULLOA FERNÁNDEZ, E., Historia de Occidente, textos e documentos para a 

utilización na aula. A antigüidade clásica: sociedades escravistas, Penta, A 

Coruña, 1993. 

 

En función da temática que se estea a tratar en cada momento e das necesidades do 

alumno, programarase a lectura de capítulos dos seguintes libros: 

• AMIEL, M., Pompeya, la ciudad recuperada, S.M., Madrid, 1988. 

• ESPINÓS, J. et al., Así vivían los romanos, Anaya, Madrid, 1987. 

• GIBSON, M., Deuses e heroes da mitoloxía grega, Xerais, 1986. 

• GOSCINNY, R. e UDERZO, A., Astérix, Dargaud-Bruguera, Barcelona. 

• LÓPEZ MELERO, R., Así vivían en la Grecia antigua, Anaya, Madrid, 1990. 

• USHER, K., Heroes, deuses e emperadores da mitoloxía romana, Xerais, Vigo, 

1991. 

 

2.6.- Plan de lectura e escritura de centro 

 Desde esta materia, e tendo en conta o Plan lector do centro, intentaranse levar a 

cabo propostas de traballo onde xurdan procesos implicados na competencia lectora. O tipo 

de enfoque que se lle dará dende a materia de Cultura Clásica comporta a consecución dos 

seguintes 

- Obxectivos: 
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- Adquirir e consolidar o hábito lector e mellorar a competencia lectora individual, 

procurando favorecer o uso correcto oral e escrito das linguas empregadas 

habitualmente polos alumnos.  

- Conseguir as competencias curriculares: axuda na comprensión lectora de textos 

(ou outro material complementario) que deben manexar nas tarefas escolares, 

adquirindo un vocabulario propio de cada área. 

- Mellorar a expresión escrita, especialmente no que toca á ortografía, á puntuación e 

ao uso dun léxico preciso e variado. 

- Actividades: 

 - Verificación do dominio de técnicas lectoras: fluidez, comprensión, expresión. 

 - Identificación das ideas principais e secundarias dos textos. 

- Dominio de vocabulario específico. 

 - Busca e síntese de información. 

- Elaboración de pequenos traballos ou redaccións sobre a información buscada, os 

textos e fragmentos entregados, artigos de xornais e revistas, etc.  

- Introdución de textos alternativos: mapas, esquemas, artigos de xornais, revistas 

dixitais, etc. 

- Metodoloxía: 

- Tipos de textos: continuos (narración, descrición, exposición, argumentación) e 

discontinuos (imaxes con texto, esquemas, mapas, etc.). 

- Uso: lectura silenciosa/en voz alta e individual/colectiva. 

- Produción: extracción de datos, comprensión e expresión, reflexión sobre a forma e 

o contido, debate e elaboración de resumos, esquemas, traballos e comentarios. 

- Distribución temporal: 

 Independentemente das lecturas e traballos que se encomenden para realizar na casa, 

na aula dedicaremos unha sesión ao mes a traballar os aspectos que se veñen de indicar. 

- Materiais: 

- A traxedia ou comedia a cuxa representación se acuda no Festival de teatro 

grecolatino de Lugo (aínda non se coñece o programa definitivo). 

- Mapas, esquemas e imaxes presentados na aula a través dun portátil e un proxector. 

- Artigos de xornais e de revistas especializadas como Historia. 
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- GRIMAL, P., Diccionario de mitología griega y romana, Paidós, Barcelona, 1994 

(artigos seleccionados). 

- HESÍODO, Teogonía, Gredos, Madrid, 1997 (pasaxes seleccionadas). 

- LÓPEZ FÉREZ, J. A. (ed.), Historia de la literatura griega, Cátedra, Madrid, 1988 

(artigos escollidos).  

- OVIDIO, Metamorfosis, Cátedra, Madrid, 1995 (pasaxes seleccionadas). 

- JENKINS, IAN, La vida cotidiana en Grecia y Roma, Akal, Madrid, 1998 (capítulos 

escollidos) 

- Avaliación: 

 No punto xeral de Criterios de cualificación fíxose referencia ao peso que terán na 

avaliación cuestións como o respecto pola norma ortográfica, a corrección léxica e 

gramatical oral e escrita, a presentación estética dos escritos, o respecto polos prazos e os 

contidos en xeral. 

 

2.7.- Criterios e procedementos de avaliación 

 Os procedementos implicados na avaliación dos alumnos foron descritos no punto 

das consideracións xerais referido á Avaliación. Agora faremos só unha presentación dos 

criterios de avaliación específicos para esta materia en relación coas competencias básicas: 

1. Identificar en textos modernos e de autores clásicos traducidos, despois de resumilos, 

aspectos históricos ou culturais relevantes. O alumno deberá amosar a súa 

capacidade para extraer dos textos e sintetizar información relevante sobre os 

aspectos históricos e/ou culturais traballados. 

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. O alumno coñece 

os avatares máis destacados experimentados polos pobos grego e romano, 

identificando o momento e o lugar en que ocorreron e relacionándoos cos vividos 

por outros pobos, xa sexan indoeuropeos ou non. 

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. 
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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. Os alumnos serán quen de manexar con 

soltura mapas, sabendo situar neles a extensión xeográfica das civilizacións antigas e 

os seus restos máis importantes en España e Galicia.  

5. Identificar a fonte de inspiración que a mitoloxía clásica representou para diversas 

manifestacións literarias, artísticas e científicas ao longo da historia. 

Comprobaremos se os alumnos distinguen no seu entorno máis inmediato e en 

distintas producións de diversa índole o rastro dos personaxes míticos máis ilustres. 

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. Fixarémonos en se os alumnos recoñecen elementos 

comúns presentes en distintas linguas actuais, moitos deles con orixe no latín e o 

grego. 

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. O alumno deberá amosar a súa capacidade para tratar 

e sintetizar información, elaborar documentos escritos de calidade e facer 

exposicións públicas.  

 

2.8.- Contidos mínimos 

• Localización espacial e temporal da cultura grecorromana. 

• Sistemas de escritura: o alfabeto e o abecedario. 
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• 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. 

 

2.9.- Contribución da materia á adquisición das competencias 
básicas 

- Competencia en comunicación lingüística: as lecturas e traballos escritos que os alumnos 

deberán afrontar nesta materia contribuirán de xeito notábel á adquisición desta 

competencia, traballando sobre a lectura comprensiva, o tratamento de información e a 

correcta expresión oral e escrita. Será importante o acceso a formas e contidos textuais 

probabelmente non coñecidos anteriormente polos alumnos, que lles esixirá aprender a 

expresar os novos conceptos dun xeito ordenado.  

 O coñecemento do que é unha familia lingüística como a indoeuropea (a menor 

escala, o latín e as linguas romances), das evolucións que experimenta e dos procedementos 

empregados para a creación do léxico serán aspectos que contribuirán á adquisición dun 

vocabulario pasivo e activo máis amplo. 

- Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico: saber como os gregos e 

os romanos se serviron do contorno e aproveitaron os recursos naturais (conducións de auga, 

construción de fortalezas e cidades, minaría, canalización de augas residuais, etc.) axudará á 

adquisición desta competencia. Estas culturas, que representan os alicerces da xeografía, a 

economía, a organización e a arte da civilización occidental, servirán de nexo entre a 

meirande parte dos países máis próximos ao noso. A comprensión de que a carón de nós 
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viven outros pobos con outras culturas, outras inquedanzas, outros valores e outras relixións 

facilitará unha relación máis produtiva e gratificante co contorno. 

- Competencia cultural e artística: o estudo da literatura, a arquitectura e a arte en xeral 

que se desenvolveron en Grecia e Roma permitiranos ver como os esquemas do pasado se 

replican no noso tempo, tendo a posibilidade de apreciar os cambios habidos co seu paso. 

Estas producións artísticas en xeral aportarán unha base teórica para entender a arte como 

produto do maxín humano e como testemuño da historia. O coñecemento dos restos 

arqueolóxicos do contorno debe axudar a aprender a valorar as obras do pasado e a apreciar 

os esforzos pola súa conservación. 

- Competencia social e cidadá: o coñecemento dos sistemas político, social e xudicial 

gregos e romanos e as desigualdades en canto a dereitos e deberes que neles se producían 

permitirannos observar as bases organizativas da Europa actual e analizar criticamente eses 

sistemas, sabendo o que tiñan de bo e de malo e xulgando a súa evolución histórica e os 

cambios que aínda hoxe podemos realizar para melloralos. O alumno aprenderá a rexeitar e 

a traballar por mellorar calquera discriminación debida á pertenza a grupos sociais ou 

étnicos determinados ou á diferenza de sexos. Deste xeito obterase unha valoración positiva 

da participación cidadá, da negociación e da aplicación de normas iguais para todos como 

instrumentos válidos na resolución de conflitos. Doutra parte, se o traballo é cooperativo, 

impúlsase o respecto pola diferenza de criterios e pola liberdade de expresión.  

- Tratamento da información e competencia dixital: Internet ofrece amplas opcións á 

hora de buscar información. Non obstante, eses datos deben ser filtrados axeitada e 

criticamente. A recollida, selección, análise e síntese da información obtida a través de 

Internet, a identificación de palabras clave, a distinción entre ideas principais e secundarias, 

en xeral, o tratamento de datos a través de aplicacións informáticas á hora de realizar 

traballos de investigación e actividades de clase favorecerán a adquisición desta 

competencia. 

- Competencia para aprender a aprender: o estudo dos elementos básicos das linguas 

grega e latina permitirá un desenvolvemento do pensamento lóxico, da habilidade para 

organizar a aprendizaxe, da autonomía e a reflexión, da recuperación de datos mediante a 

memorización, contribuíndo deste xeito á adquisición desta competencia. 

- Autonomía e iniciativa persoal: o traballo cooperativo en grupos e a posta en común dos 

resultados, que practicaremos a través de diversas actividades, levan a valorar as opinións 
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dos compañeiros, a aceptar posíbeis erros, a aprender a solucionalos e a non se render ante 

os obstáculos. O traballo en grupo sempre representa un esforzo persoal autónomo á hora de 

planificar, seleccionar, avaliar e tomar decisións sobre distintas posibilidades, contribuíndo 

deste xeito á adquisición desta competencia. 
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GREGO I     
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3.1.- Introdución xeral á área de Grego 

 O estudo do grego abre ante nós as portas dun horizonte cultural tremendamente 

atractivo, no que soterran as súas raíces disciplinas tan variadas no noso mundo occidental 

como a arte, a filosofía, a matemática, a política, a astronomía, a literatura, a mitoloxía, o 

deporte, etc. O descubrimento destas orixes debémolo á conservación dunha literatura 

abundante e de grande calidade, que nos permitiu coñecer o xeito de ser e sentir dunha 

civilización tan prolífica en distintos eidos como a grega. O acceso e a interpretación de 

textos de distinto tipo e autor permitirá aos alumnos acceder directamente ao pensamento 

dos autores gregos, de tal xeito que neles poderán descubrir as múltiples características 

desta cultura que sobreviven na actualidade. O contacto coas máis notábeis mostras do 

legado de Grecia e cos aspectos máis significativos da súa historia e da súa cultura levarán a 

afondar nunhas marcas de identidade europeas, relevantes aínda nos nosos días. 

Dous motivos xustifican o estudo do grego no bacharelato: o ser modelo lingüístico 

e cultural único. Como modelo lingüístico, o coñecemento do grego antigo é base 

fundamental para un mellor dominio do castelán e do galego, de xeito que o seu estudo 

mellora a formación lingüística e literaria dos alumnos. Por outra banda, na ensinanza do 

grego faise preciso acudir con frecuencia á comparación con outras linguas (latín, castelán, 

galego, etc.) para sinalar as semellanzas e diferenzas que presentan as categorías gramaticais 

dunha a outra. Ademais, mediante comentarios dos textos gregos orixinais os alumnos 

familiarizaranse coas figuras retóricas e outros procedementos estilísticos. 

O grego é unha lingua con flexión nominal e que á súa vez só ten unha conxugación. 

A súa sintaxe é moi flexíbel e complexa, o léxico extensísimo e os procedementos de 

formación de palabras (composición e derivación) moi explotados. Trátase dun tipo 

lingüístico bastante distinto do das nosas propias linguas, que esixe a quen o estuda unha 

renovación fonda dos seus hábitos mentais. O seu coñecemento contribúe a fomentar nos 

alumnos a reflexión sobre a existencia de modelos lingüísticos moi variados, cada un dotado 

das súas peculiaridades. 

Como modelo cultural único, a lingua grega é o vehículo de transmisión dunha 

cultura orixinal e esplendorosa, cuxos trazos característicos (a παιδεία e a φιλανθρωπία, 

traducidas logo na humanitas ciceroniana) deron lugar a que se acuñasen os termos 

Humanidades e Humanismo nos séculos XVIII e XIX respectivamente. Os trazos esenciais 
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da humanitas e que xustifican a súa extraordinaria influencia non só na cultura latina, senón 

en toda a civilización occidental son: a aptitude para comprender e amar o home en canto 

tal, o desenvolvemento das facultades máis humanas do home e a capacidade de educar as 

futuras xeracións nos seus mesmos ideais. 

O obxectivo principal do grego no bacharelato é a asimilación por parte dos 

estudantes de todos os aspectos lingüísticos e culturais que, relacionados coas disciplinas ás 

que anteriormente aludíamos e nados na Grecia antiga, continúan vixentes no mundo 

moderno. Estudamos a lingua e a cultura gregas para coñecernos mellor a nós mesmos. Os 

temas que constitúen a rabiosa actualidade da nosa realidade estaban presentes xa no pasado 

grego, o que nos pode servir para extraer moitas ensinanzas sobre o amor, a guerra, a 

liberdade e a escravitude, a cidade e o estado, a vida e a morte, o home e a divindade, etc. 

Deste xeito, o estudo do grego configura a formación dos alumnos en dous aspectos 

complementarios, o histórico-cultural e o lingüístico. A materia Grego I pretende ser unha 

introdución xeral á lingua e á cultura gregas a través de textos orixinais e adaptados. A 

lingua será o medio de acceso aos contidos culturais, literarios, relixiosos, históricos, etc., 

polo que se prestará especial atención ao coñecemento da morfoloxía, dos procedementos de 

derivación e composición de palabras, da sintaxe e do léxico. Os documentos escritos sobre 

os que se traballará serán de complexidade progresiva, organizados por unidades didácticas, 

de xeito que se presten a comentarios lingüísticos e histórico-culturais. Procurarase que eses 

textos favorezan a aprendizaxe simultánea da flexión, a sintaxe, a formación de palabras e o 

vocabulario. 

A materia Grego II procurará a consolidación e ampliación, empregando unha 

metodoloxía semellante, dos contidos estudados no primeiro curso, facendo un tratamento 

específico da literatura, os xéneros literarios e os autores que contribúa a afondar nas raíces 

gregas da nosa cultura. 

 

3.2.- Obxectivos 

 

3.2.1.- Obxectivos xerais da etapa 

O bacharelato tentará desenvolver nos alumnos capacidades que lles permitan: 

1. Exercer a cidadanía democrática dende unha perspectiva global e adquirir unha 

conciencia cívica responsábel, inspirada polos valores da Constitución Española e do 
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Estatuto de Autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a 

corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza o 

desenvolvemento sostíbel. 

2. Consolidar unha madurez persoal e social que lles permita actuar de maneira 

responsábel e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e 

resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

3. Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, 

analizar e valorar criticamente as desigualdades existentes e impulsar a igualdade 

real e a non discriminación das persoas con discapacidade. 

4. Reforzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina como condicións necesarias para 

aproveitar eficazmente as aprendizaxes e como medio para o desenvolvemento 

persoal. 

5. Dominar, tanto na expresión oral como na escrita, as linguas galega e castelá. 

6. Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

7. Utilizar eficazmente e con responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

8. Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 

antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de forma 

solidaria no desenvolvemento e mellora do seu contorno social. 

9. Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e dominar as 

habilidades básicas propias da modalidade de bacharelato elixida. 

10. Comprender os elementos e procedementos fundamentais dos métodos científicos e 

da investigación. 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 do medio natural e a ordenación sustentábel do territorio, con especial 

referencia ao territorio galego. 

11. Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, 

iniciativa, traballo en equipo, autoconfianza e sentido crítico. 

12. Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o sentido estético, como 

fontes de formación e enriquecemento cultural. 

13. Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e 

social e impulsar condutas e hábitos saudábeis. 
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14. Reforzar actitudes de respecto e de prevención no ámbito da seguridade viaria. 

15. Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia e 

contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

 

3.2.2.- Obxectivos xerais da materia 

 No contexto que vimos de describir na introdución e no apartado anterior, a área de 

Grego nos dous cursos do bacharelato procurará desenvolver nos alumnos as capacidades 

enunciadas nos seguintes obxectivos de carácter xeral. Con eles preténdese non só que os 

alumnos aprendan grego, senón tamén que sexan máis conscientes das raíces históricas das 

súas linguas e culturas habituais: 

• Iniciarse na comprensión, interpretación e tradución de textos de dificultade 

progresiva, utilizando para este fin o coñecemento dos elementos morfolóxicos, 

sintácticos e léxicos básicos da lingua grega. 

• Reflexionar sobre o léxico de orixe grega presente na linguaxe cotiá e na 

terminoloxía científica, identificando étimos, prefixos e sufixos gregos que axuden a 

unha mellor comprensión das linguas modernas. 

• Ler textos gregos tanto orixinais como adaptados ou traducidos, realizando unha 

lectura comprensiva e crítica, distinguindo as súas características principais e o 

xénero literario ao que pertencen. 

• Coñecer, na medida en que sexa posíbel, as máis importantes manifestacións 

culturais da Grecia antiga e recoñecer e valorar a súa contribución e continuidade ao 

longo da historia no mundo actual. 

• Utilizar de maneira crítica fontes de información variadas, obtendo delas datos 

relevantes para o coñecemento da lingua e a cultura estudadas. 

 

3.2.3.- Obxectivos concretos da materia 

 O noso Proxecto Didáctico pretende realizar unha concreción dos obxectivos 

anteriormente expostos, adaptándoos á realidade do Proxecto Educativo de Centro e ao 

primeiro curso do bacharelato. Podemos contextualizalos nos seguintes enunciados: 
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1. Situar xeográfica e temporalmente a civilización grega, identificando a orixe e 

evolución da lingua grega. 

2. Ler e escribir correctamente en grego. 

3. Coñecer os mecanismos morfosintácticos que posibilitan as relacións entre os 

elementos na oración grega. 

4. Explicar o significado de palabras gregas a partir de actividades diversas que 

garantan a súa asimilación. 

5. Coñecer os aspectos morfolóxicos (caso, desinencia, tema, raíz, etc.), sintácticos 

(función, sintagma, oración, etc.) e léxicos propios do grego para analizar 

morfolóxica e sintacticamente e traducir á lingua propia oracións e textos sinxelos e 

de complexidade crecente. 

6. Recoñecer os prefixos e sufixos máis habituais da lingua grega presentes na creación 

do léxico científico e tecnolóxico nas distintas linguas europeas baixo formas 

variadas. 

7. Identificar aspectos fonéticos, morfolóxicos e semánticos do grego presentes noutras 

linguas de Europa. 

8. Coñecer a temática xeral na que se centran os distintos xéneros literarios. 

9. Recoñecer os valores éticos, estéticos, relixiosos, políticos, etc. da sociedade grega e 

o seu reflexo en distintas manifestacións literarias, artísticas (p. ex., a escultura), 

civís (p. ex., a ágora ou o teatro), relixiosas (p. ex., os templos), etc. das sociedades 

actuais. 

10. Entender a cultura grega como instrumento transmisor doutras culturas anteriores ou 

coetáneas e valorar a influencia da mesma nas distintas manifestacións das culturas 

occidentais actuais. 

 

3.3.- Contidos 

 Para que o proceso de ensinanza-aprendizaxe poida ter éxito na súa intención de 

acadar os obxectivos propostos e desenvolver as competencias enunciadas, o estudo da 

lingua e a cultura gregas estarán intimamente ligados. Do mesmo xeito, serán constantes as 

referencias á relación entre estas e as distintas linguas e culturas actuais. Neste sentido, 

dende un principio a materia centrarase na análise de textos gregos de complexidade 
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progresiva, que se prestarán ao comentario non só lingüístico, senón tamén histórico-

cultural. 

 Os contidos do currículo desta materia están divididos en catro bloques, dominados 

por unhas liñas conceptuais comúns. Agora farase unha presentación dos distintos bloques: 

Contidos comúns: 

� Lectura, comprensión e tradución do grego clásico: a precisión na expresión en 

calquera lingua e a expresión dos matices. 

� As relacións políticas e sociais en Grecia: orixinalidade con respecto a outras 

culturas anteriores ou contemporáneas; evolución posterior e influencia na sociedade 

occidental. Farase fincapé nas estruturas políticas, na situación da muller e da 

infancia, na escravitude e nas relacións económicas e militares entre as πόλις. 

� Imbricación cultural entre Grecia e o mundo contemporáneo. 

� Aproximación a outras culturas do mundo antigo. 

Bloque A. A LINGUA GREGA: o dominio da lingua grega esixirá unha metodoloxía 

progresiva na que as regras morfosintácticas se deduzan da lectura e a tradución e na que a 

súa aprendizaxe sistemática constitúa unha segunda fase. O traballo con textos orixinais 

implicará explicar ás veces formacións nominais, verbais e sintácticas inusitadas ou 

irregulares, que se aclararán cunha breve explicación que permita resolver a actividade en 

que aparezan. Neste bloque prestaremos atención a:  

� Do indoeuropeo ao grego moderno: breve historia da lingua grega. Outras familias 

lingüísticas. Os dialectos antigos. O xónico-ático. A κοινή. Grego bizantino e 

moderno.  

� O alfabeto grego na historia da escritura: orixes e características. A súa relación co 

alfabeto fenicio e con outros alfabetos. Pronunciación convencional e escritura. 

Signos ortográficos e de puntuación. 

� Fonética grega: clasificación dos sons. Nocións básicas de fonética. Normas de 

transcrición e transliteración ao latín, castelán e galego. A acentuación en grego. 

� A flexión: caso formal e funcionalmente. Morfoloxía nominal e pronominal: 

principais paradigmas. 

� Morfoloxía verbal: formas regulares e irregulares máis frecuentes. 

� Palabras invariábeis: adverbios, preposicións, conxuncións e partículas. 

� Sintaxe dos casos. 
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� Sintaxe da oración. 

Bloque B. OS TEXTOS GREGOS E A SÚA INTERPRETACIÓN: os textos que se analizarán e ao 

redor dos que xirará a materia pertencerán a autores de diferentes épocas e xéneros 

literarios, podendo traballarse con orixinais adaptados e con traducións. A análise e a 

tradución de textos gregos debe contribuír tamén á reflexión sobre a lingua propia, 

procurando a correcta adecuación entre as estruturas de ámbalas linguas. Neste caso 

centraremos a nosa atención en: 

� Lectura comprensiva de textos orixinais e traducidos, sabendo distinguir as ideas 

principais das secundarias. 

� Comentario de textos gregos, prestando atención a aspectos relativos á historia, á 

sociedade, á cultura, ao pensamento, etc. dos gregos. 

� Iniciación ás técnicas de tradución, identificando e comprendendo as estruturas 

morfolóxicas e sintácticas da lingua grega. 

� Análise morfosintáctica de unidades, comparando os procedementos sintácticos e 

morfolóxicos do grego cos do latín, o galego, o castelán e outras linguas modernas 

que os alumnos manexen. 

Bloque C. O LÉXICO GREGO E A SÚA EVOLUCIÓN: a aprendizaxe dun vocabulario básico 

resulta indispensábel para a consecución dos obxectivos desta materia. Os alumnos deben 

acostumarse a facer uso dun repertorio léxico que lles axudará a enriquecer o seu 

vocabulario, lles amosará os mecanismos de formación de palabras e lles facilitará a 

comprensión de expresións habituais na súa lingua tanto do eido científico como do 

humanístico. Neste bloque os contidos versarán sobre: 

� Estudo dun vocabulario das principais familias léxicas gregas segundo a súa 

produtividade e frecuencia en castelán e galego. 

� As partes da palabra: lexemas, morfemas, prefixos e sufixos. Significado léxico e 

significado gramatical. As clases de palabras. 

� A formación de palabras: derivación e composición. 

� Raíces de orixe grego no vocabulario común das linguas modernas, especialmente no 

castelán e o galego. 

� Cultismos. Vocabulario científico e técnico de orixe grega. 

Bloque D. GRECIA E O SEU LEGADO: o home grego era o ser ao redor do que xiraba toda a 

civilización grega, sendo esta idea a base para comprender a súa proxección nas institucións, 
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na arte e na literatura gregas antigas e para valorar a tradición clásica e a súa continuidade 

nas sociedades actuais. Ademais, os alumnos accederán ás bases da nosa cultura e terán a 

posibilidade cunha perspectiva temporal de analizar e valorar criticamente as realidades do 

mundo contemporáneo e os antecedentes e factores que inflúen nel. O pensamento 

occidental afonda as súas raíces na Grecia clásica, o que permitirá comprender os elementos 

fundamentais da investigación e das metodoloxías científicas. Prestaremos atención neste 

bloque a: 

� O espazo xeográfico da lingua e a cultura gregas antigas. 

� Os distintos períodos na historia de Grecia. 

� A πόλις grega. Formas de goberno: monarquía, oligarquía e democracia. As 

institucións gregas e as actuais. A organización da sociedade. O home e a cidade 

como bases da civilización grega. 

� A vida cotiá: a educación, a muller, a familia, o deporte, a indumentaria, etc. 

� O mito como explicación da realidade: deuses, heroes, criaturas e homes. A 

continuidade da mitoloxía grega ao longo da historia. 

� A relixión: festas, cultos e xogos. Conservación ao longo da historia. 

� A literatura grega: xéneros literarios e autores máis representativos (épica, lírica, 

teatro, Homero, Safo, Sófocles, etc.). 

� As orixes da filosofía, o pensamento e a ciencia occidental. Principais representantes 

na Grecia antiga e ao longo da historia. 

� A arte grega e a replicación dos seus esquemas: cerámica, escultura e arquitectura. 

Os grandes mestres. 

� A arqueoloxía e a súa importancia para descubrir e coñecer o legado grego. 

 

3.4.- Distribución temporal 

3.4.1.- Primeira avaliación 

1. O espazo xeográfico da lingua e a cultura gregas antigas. 

2. Do indoeuropeo ao grego moderno: breve historia da lingua grega. Outras linguas 

indoeuropeas e outras familias lingüísticas.  

3. Os dialectos antigos. O xónico-ático. A κοινή. Grego bizantino e moderno. 

4. Os distintos períodos na historia de Grecia. 
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5. O alfabeto grego na historia da escritura: orixes e características. A súa relación co 

alfabeto fenicio e con outros alfabetos. Pronunciación convencional e escritura. 

Signos ortográficos e de puntuación. 

6. Fonética grega: clasificación dos sons. Nocións básicas de fonética. Normas de 

transcrición e transliteración ao latín, castelán e galego. A acentuación en grego. 

7. Accidentes do nome e do verbo. A flexión: caso formal e funcionalmente.  

8. Morfoloxía nominal. As declinacións. Sintaxe dos casos. 

9. O artigo e as súas funcións. 

10. O oración copulativa e a transitiva. A concordancia. 

11. Os verbos temáticos. A voz activa. 

12. Palabras invariábeis: adverbios, preposicións, conxuncións e partículas. 

13. Raíces de orixe grego no vocabulario común das linguas modernas. Os neoloxismos. 

 

3.4.2.- Segunda avaliación 

1. A literatura grega, o nacemento dos xéneros e a súa proxección nas literaturas 

actuais. 

2. A arte grega e a replicación dos seus esquemas: cerámica, escultura e arquitectura. 

Os grandes mestres. A súa continuidade. 

3. O mito como explicación da realidade: deuses, heroes, criaturas e homes. A 

continuidade da mitoloxía grega ao longo da historia. 

4. A relixión: festas, cultos e xogos. Conservación ao longo da historia. 

5. Morfoloxía dos pronomes: persoais, reflexivos, posesivos, demostrativos, relativos, 

interrogativos e indefinidos. 

6. O adxectivo e a súa gradación. 

7. A voz media. 

8. O participio e o infinitivo. 

9. Oracións subordinadas: completivas, de relativo e circunstanciais. 

10. A πόλις grega. Formas de goberno: monarquía, oligarquía e democracia. As 

institucións gregas e as actuais. A organización da sociedade. O home e a cidade 

como bases da civilización grega. 

11. As partes da palabra: lexemas, morfemas, prefixos e sufixos. Significado léxico e 

significado gramatical. Principais prefixos e preverbios de orixe grega. 
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12. A derivación e a composición de palabras. 

 

3.4.3.- Terceira avaliación 

1. Os verbos contractos. 

2. Os modos verbais e as súas implicacións sintácticas. 

3. Os verbos atemáticos. 

4. A voz pasiva. 

5. A vida cotiá: a educación, a muller, a familia, o deporte, a indumentaria, etc. 

6. As orixes da filosofía, o pensamento e a ciencia occidental. Principais representantes 

na Grecia antiga e ao longo da historia. 

7. Cultismos. Vocabulario científico e técnico de orixe grega. 

8. A arqueoloxía e a súa importancia para descubrir e coñecer o legado grego. 

 

3.5.- Actividades e materiais 

 O tipo de actividades que se programarán para esta materia podemos dividilas en 

dous tipos principais: 

- Actividades de aula: exercicios prácticos sobre os contidos explicados preparados polo 

profesor, elaboración de traballos sinxelos de investigación individuais e en grupo, 

exposición oral destes e debates sobre o argumentado, proxección de imaxes, vídeos e 

documentais que axuden a comprender as explicacións, realización de webquests ou cazas 

do tesouro, etc. 

- Actividades extraescolares: visita a algún lugar de interese arqueolóxico (Museo 

arqueolóxico de Pontevedra, castros ou escavacións arqueolóxicas nas proximidades da nosa 

cidade, como o castelo de Rocha Forte en Santiago de Compostela), asistencia a 

representacións teatrais de obras clásicas no marco do Festival de teatro grecolatino de 

Lugo, participación no concurso en rede Odisea e percorrido polas rúas de Vigo para 

observar a presenza da mitoloxía grega e latina na nosa realidade. 

 Tentaremos aproveitar ao máximo os recursos dos que dispoñemos no centro. Así, 

será constante o uso dun ordenador portátil e un proxector para presentar imaxes e 

esquemas, o uso da Aula de Audiovisuais para a proxección de vídeos e documentais, o uso 

da Aula de Informática para realizar webquests ou cazas do tesouro, o uso da Biblioteca para 
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realizar investigacións sobre os temas propostos (xunto con Internet), para consultar 

dicionarios de mitoloxía, de lingua, enciclopedias temáticas, atlas, etc. 

 Para o desenvolvemento da materia usaremos o seguinte libro de texto: J. Mª. 

BÉRTOLO BALLESTEROS e M. DE CAL CORTINA, Grego 1-2 Bacharelato, Baía edicións, A 

Coruña, 2007. Ademais, o profesor preparará exercicios, esquemas e cadernos de 

actividades adicionais que entregará ao alumnado en formato de fotocopia ou dixital. Para 

facer consultas sobre os temas abordados na aula os estudantes poderán acudir, sempre 

baixo as orientacións do profesor, aos seguintes libros: 

• ALBERICH, J. et al., Griegos y romanos, Alhambra, Madrid, 1988. 

• BERENGUER AMENÓS, J., Gramática griega, Bosch, Barcelona, 1995. 

• DE CAL CORTINA, M., La civilización griega: geografía, historia y mitología, 

INGABAD, Lugo, 1989. 

• ESEVERRI HUALDE, C., Diccionario etimológico de helenismos españoles, Aldecoa, 

Burgos, 1988. 

• GAARDER, J., El mundo de Sofía, Ediciones Siruela, Madrid, 2004. 

• GRIMAL, P., Diccionario de mitología griega y romana, Paidós, Barcelona, 1994. 

• LÓPEZ FÉREZ, J. A. (ed.), Historia de la literatura griega, Cátedra, Madrid, 1988.  

• RODRÍGUEZ ADRADOS, F.R., La democracia ateniense, Alianza editorial, Madrid, 

1998.  

• ROMERO, C., ClasiCard. Declinaciones, flexiones y reglas de latín y griego, 

Almadraba, Barcelona, 2006. 

 

Os alumnos deberán levar a cabo tamén a lectura total ou parcial dos seguintes libros 

segundo se programe ao longo do curso: 

• A traxedia ou comedia a cuxa representación se acuda no Festival de teatro 

grecolatino de Lugo (aínda non se coñece o programa definitivo). 

• Algunha versión adaptada de Ilíada ou Odisea de Homero 

• HESÍODO, Teogonía, Gredos, Madrid, 1997 (pasaxes seleccionadas). 

• HOMERO, Ilíada, Gredos, Madrid, 2000 (cantos seleccionados). 

• LÓPEZ MELERO, R., Así vivían en la Grecia antigua, Anaya, Madrid, 1990 

(capítulos seleccionados). 

• OVIDIO, Metamorfosis, Cátedra, Madrid, 1995 (pasaxes seleccionadas). 
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3.6.- Criterios e procedementos de avaliación 

 Os procedementos implicados na avaliación dos alumnos foron descritos no punto 

xeral 1.10.- Avaliación. Agora faremos só unha presentación dos criterios de avaliación que 

se empregarán: 

1. Dominar a lectura e a escritura de textos gregos breves e orixinais, realizando 

correctas transcricións de palabras ao castelán e ao galego e empregando os 

diferentes signos ortográficos e de puntuación. Este criterio centrarase na capacidade 

do alumno para ler con soltura textos breves, para recoñecer os signos ortográficos e 

de puntuación da lingua grega e para relacionalos cos sistemas de escritura das 

linguas que emprega a miúdo e cos doutras linguas, observando as semellanzas e 

diferenzas ortográficas e fonéticas existentes. 

2. Recoñecer e analizar en textos gregos os elementos básicos da morfoloxía nominal, 

pronominal e verbal e as súas funcións na oración, tomando como referencia os 

paradigmas de declinación e conxugación estudados. Apreciaranse as posíbeis 

correspondencias e variantes destes procedementos cos propios da lingua materna e 

cos doutras linguas actuais. O alumno deberá ser consciente do que implica a noción 

de lingua flexiva e de cales son os mecanismos a través dos que estas toman forma. 

Así, demostrará a súa capacidade para recoñecer os elementos lingüísticos básicos da 

lingua grega nos aspectos morfolóxicos e sintácticos (caso formal e funcionalmente, 

desinencia, raíz, tema, nexo, concordancia, etc.) e para comparalos cos das linguas 

que adoita empregar. 

3. Comprender e ser quen de traducir textos gregos sinxelos. Este criterio relaciónase 

co anterior e permitirá saber se o alumno identifica por si mesmo as estruturas 

morfolóxicas e sintácticas da lingua grega e pode traducilas ás propias da súa lingua 

habitual. Para isto traballarase con textos breves e simples. 

4. Identificar e comprender, a partir dos termos presentes nos textos, os helenismos 

máis frecuentes do vocabulario común e da terminoloxía científica e técnica 

existentes nas linguas actuais de uso por parte do alumno. O obxectivo neste caso é 

comprobar a destreza dos alumnos para vincular palabras da súa lingua e doutras 

linguas do seu medio coas súas correspondentes en grego, observando as evolucións 
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que se puideron producir no significado. Gaña relevancia nesta ocasión a toma en 

consideración da importancia que o léxico grego e, de xeito especial, algúns dos seus 

elementos, como prefixos e sufixos, teñen nas linguas de hoxe, principalmente á hora 

de crear novas palabras. Verificarase tamén a adquisición dun vocabulario grego 

mínimo que permita ao alumno, partindo desa orixe grega, estabelecer relacións 

entre palabras que ben pola súa etimoloxía, ben polo seu significado pertenzan a 

unha mesma familia. 

5. Ler e comentar textos literarios gregos traducidos pertencentes a distintos xéneros ou 

referidos ao mundo grego, distinguindo os aspectos históricos e culturais contidos 

neles. O alumno deberá ser quen de comprender o significado esencial dun texto, 

sabendo delimitar as súas partes principais, as relacións entre elas, as ideas principais 

e as secundarias. Tentaranse estabelecer semellanzas e diferenzas entre os contidos 

deses textos e contidos actuais, valorando a súa vixencia e reflexionando sobre os 

diferentes modos de se achegar á cultura clásica. 

6. Situar nos marcos espacial e temporal os sucesos históricos máis relevantes do 

pasado grego, identificando as súas manifestacións culturais básicas e recoñecendo a 

súa pegada na civilización actual. Comprobaremos que o alumno coñece os avatares 

máis salientábeis experimentados pola lingua e o pobo gregos, distinguindo o 

momento e o lugar nos que aconteceron e a súa relación cos vividos por outras 

comunidades e linguas indoeuropeas ou non. Ademais, valorarase que recoñeza as 

producións artísticas, científicas, filosóficas, políticas, etc. máis destacadas da 

civilización grega e o influxo que estas exerceron nas sociedades de hoxe. 

7. Realizar pequenos traballos de investigación sobre a persistencia do mundo grego, 

consultando fontes directas e empregando recursos bibliográficos, audiovisuais e, 

sobre todo, informáticos para a súa organización e presentación. Sempre baixo as 

orientacións metodolóxicas axeitadas por parte do profesor, terase en conta o rigor co 

que o alumno busca e procesa información, a súa capacidade de síntese e de crítica, 

de acceso a fontes directas, a súa corrección ortográfica, a súa adecuada expresión 

oral, o seu traballo individual e en equipo, etc. Verificarase que a través deste tipo de 

actividades os alumnos distinguen os elementos do mundo clásico, recoñecéndoos 

como herdanza do noso pasado. 
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3.7.- Contidos mínimos 

• O alfabeto grego e os signos diacríticos. 

• O grego como lingua flexiva. 

• Flexión nominal: primeira e segunda declinacións e nocións xerais da terceira 

(desinencias e temas consonánticos). 

• Preposicións principais e o seu réxime. 

• Flexión pronominal: pronomes persoais e demostrativos. 

• Flexión verbal: distinción entre a raíz de presente e a de aoristo. 

• Capacidade para traducir un texto breve (ao redor de corenta palabras) que inclúa a 

morfoloxía e a sintaxe básicas do curso. 

• Ámbito xeográfico de Grecia. 

• Períodos históricos de Grecia. 

• Nocións de mitoloxía e relixión. 

• Literatura: períodos, xéneros principais e autores por xéneros. 

• Formas de goberno: monarquía, oligarquía e democracia. 

• As clases sociais. 

• Arte clásica. 

• O legado grego en Europa. 

• As clases de palabras. Significado léxico e significado gramatical. 

• Vocabulario grego básico nas linguas modernas. 
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GREGO II     
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4.1.- Introdución xeral á área de Grego 

 Dentro do marco estabelecido no punto 3.1.- Introdución xeral a área de Grego, a 

materia Grego II procurará a consolidación e ampliación dos contidos básicos de lingua e de 

cultura analizados en Grego I. Non obstante, realizarase un tratamento máis específico e 

extenso da literatura, os xéneros e os autores principais da Grecia antiga que contribúa a 

afondar nas raíces gregas da nosa cultura. Partirase dos coñecementos morfosintácticos e 

léxicos fundamentais adquiridos no primeiro curso, que serán obxecto de repaso e 

ampliación coa incorporación dunha morfoloxía verbal máis completa e de estruturas 

sintácticas máis complexas. Procurarase que, ao remate deste segundo curso, os valores 

permanentes do humanismo grego e a proxección universal do seu pensamento queden de 

manifesto para todos o alumnado. Para isto traballarase sobre textos de gradual 

complexidade, acordes co nivel de competencia lingüística dos alumnos, abordando contidos 

histórico-culturais, filosóficos, dramáticos, etc. A necesaria reflexión gramatical debe partir 

da observación dos propios textos, atendendo especialmente aos aspectos literarios. 

 

4.2.- Obxectivos 

 

4.2.1.- Obxectivos xerais da etapa 

Ver apartado 3.2.1. desta Programación. 

4.2.2.- Obxectivos xerais da materia 

Os obxectivos da materia marcados no Decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo que se 

estabelece a ordenación e o currículo de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia 

(DOG do 23 de xuño de 2008), son, para os dous cursos de Bacharelato, os seguintes: 

1. Localizar no tempo e no espazo os procesos e acontecementos históricos máis 

relevantes da cultura grega para ter unha correlación espazo-temporal de todas as 

referencias que se farán ao longo do curso. 

2. Iniciarse na comprensión, interpretación e tradución de textos de dificultade 

progresiva, utilizando para este fin o coñecemento dos elementos morfolóxicos, 

sintácticos e léxicos básicos da lingua grega. 
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3. Reflexionar sobre o léxico de orixe grega presente na linguaxe cotiá e na 

terminoloxía científica, identificando étimos, prefixos e sufixos gregos que axuden a 

unha mellor comprensión das linguas modernas. 

4. Ler textos gregos tanto orixinais como adaptados ou traducidos, realizando unha 

lectura comprensiva e crítica, distinguindo as características principais e o xénero 

literario a que pertencen. 

5. Coñecer, na medida en que sexa posíbel, as máis importantes manifestacións 

culturais da Grecia antiga e recoñecer e valorar a súa contribución e continuidade ao 

longo da historia no mundo actual. 

6. Utilizar de maneira crítica fontes de información variadas, obtendo delas datos 

relevantes para o coñecemento da lingua e a cultura estudadas. 

7. Desenvolver o hábito de razoamento obxectivo e sistemático, contrastando as 

estruturas lingüísticas e culturais clásicas coas maternas. 

4.2.3.- Obxectivos concretos da materia 

 O noso Proxecto Didáctico pretende realizar unha concreción dos obxectivos 

anteriormente expostos, adaptándoos á realidade do Proxecto Educativo de Centro e ao 

segundo curso do bacharelato. Podemos contextualizalos nos seguintes enunciados: 

1. Afondar no coñecemento de distintos aspectos de mundo grego (históricos, culturais, 

relixiosos, políticos, filosóficos, científicos, etc.) e identificar as principais 

contribucións culturais de Grecia, con especial atención á literatura, recoñecendo os 

elementos desa herdanza que permanecen no mundo e na cultura actuais e 

tomándoos como unha das claves para a súa interpretación. 

2. Identificar os principais valores estabelecidos pola sociedade grega que se 

converteron en patrimonio universal, servíndose para isto do comentario de textos 

gregos seleccionados. 

3. Introducirse no coñecemento técnico dos diversos xéneros literarios como creación 

do mundo grego, apreciando os valores que cada un deles transmite e a súa 

influencia e conservación na literatura universal. 
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4. Situar na lingua grega a orixe do acervo léxico das linguas faladas polo alumno, 

observando a súa influencia na creación dos distintos campos semánticos de diversas 

disciplinas, así coma os principais procedementos de composición e derivación do 

grego e a súa presenza nas linguas modernas. 

5. Acadar unha maior profundidade no coñecemento e utilización dos fundamentos 

morfolóxicos, sintácticos e léxicos da lingua grega. 

6. Interpretar e traducir textos de maior complexidade que os de Grego I, favorecendo 

estratexias de razoamento dedutivo, contraste de hipóteses e resolución de problemas 

de índole lingüística. 

7. Afondar nas técnicas de análise filolóxica mediante a reflexión sobre as unidades 

lingüísticas e as estruturas gramaticais das distintas linguas. 

8. Analizar e interpretar textos diversos fundamentalmente orixinais mediante unha 

lectura comprensiva, distinguindo os xéneros literarios, as súas características 

principais e a súa evolución e prestando atención á estrutura lingüística, ó 

pensamento e á ideoloxía que neles aparecen, adoptando unha actitude crítica ante o 

mundo grego e o mundo actual. 

9. Investigar de forma crítica en documentos e fontes variadas de información, co fin de 

desenvolver técnicas de traballo intelectual que permitan ós alumnos afondar 

individualmente no coñecemento da lingua e a cultura estudadas. 

10. Desenvolver o sentimento de pertenza á unidade cultural que é Europa, en cuxa base 

está o mundo grecolatino, con actitudes de tolerancia e respecto cara ós seus distintos 

pobos e os doutras zonas do mundo. 

4.3.- Contidos 

 Os contidos do currículo desta materia están divididos en catro bloques, dos que 

agora se fará unha breve presentación: 

Contidos comúns: 

� A lectura, comprensión e tradución do grego clásico: a precisión na expresión en 

calquera lingua; a expresión dos matices. 

� As relacións políticas e sociais en Grecia: orixinalidade con respecto a outras 

culturas anteriores ou contemporáneas; evolución posterior e influencia na sociedade 

occidental. Farase fincapé nas estruturas políticas, na situación da muller e da 



Programación didáctica do D e p a r t a m e n t o  d e  G r e g o  curso 2013-14  

 

 
IES Gonzalo Torrente Ballester de Pontevedra 
  

 

70

infancia, na escravitude e nas relacións económicas e militares entre as cidades-

estado. 

� Imbricación cultural entre Grecia e o mundo contemporáneo. 

� Aproximación a outras culturas do mundo antigo. 

Bloque A. A LINGUA GREGA: 

� Repaso da flexión nominal. Substantivos e adxectivos menos usuais e irregulares da 

primeira, segunda e terceira declinacións. Os graos do adxectivo. 

� O sistema pronominal: demostrativos, persoais, posesivos, numerais, etc. 

� Repaso da flexión verbal. Os temas de presente, de aoristo, de futuro e de perfecto. 

Os verbos atemáticos. Verbos polirrizos e alternantes. 

� Afondamento na sintaxe: sintaxe das oracións simples e das coordinadas, dos casos e 

das preposicións. 

� A subordinación: proposicións substantivas, adxectivas e adverbiais. 

� Sintaxe dos usos modais e temporais do verbo. Sintaxe das formas nominais do 

verbo. 

Bloque B. OS TEXTOS GREGOS E A SÚA INTERPRETACIÓN: 

� Afondamento nas técnicas e na práctica da tradución. 

� Lectura comprensiva e comentario de textos gregos orixinais. 

� Lectura e comentario de obras e fragmentos gregos traducidos. 

Bloque C. O LÉXICO GREGO E A SÚA EVOLUCIÓN: 

� Afondamento na aprendizaxe do vocabulario, estudando diversas raíces gregas e 

adquirindo un repertorio léxico básico ampliado para a tradución de textos. 

� Adquisición de soltura no manexo do dicionario. 

� Asimilación de raíces gregas e explicación etimolóxica máis profunda de termos 

actuais da lingua cotiá, da filosofía, da ciencia, da astronomía, da medicina, etc. 

Bloque D. GRECIA E O SEU LEGADO: 

� Os textos gregos orixinais: conservación e transmisión do coñecemento. 

� Afondamento nos xéneros literarios gregos a través de textos orixinais e traducidos: 

épica, lírica, drama, oratoria, historiografía e filosofía. Influencia da literatura grega 

nas literaturas occidentais. 

� Valoración dos elementos da cultura grega que seguen presentes e inflúen na cultura 

occidental: literatura, filosofía, espírito científico e arte. 
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Selección de textos para traducir: selección de Xenofonte e Platón. 

 

4.4.- Distribución temporal 

4.4.1.- Primeira avaliación 

1. Revisión da flexión nominal e pronominal. 

2. Formas menos usuais e irregulares do nome. 

3. Revisión da flexión verbal: os verbos temáticos. 

4. Sintaxe dos casos: nominativo, vocativo, acusativo, xenitivo e dativo. 

5. O uso das preposicións. 

6. Sintaxe oracional: as oracións simples e coordinadas. 

7. Xéneros literarios gregos: a épica. 

8. Lectura e comentario dos cantos I, VI, XVI e XXII da Ilíada. 

9. Tradución e comentario de textos facendo uso do dicionario. 

10. Estudo de raíces gregas. 

 

4.4.2.- Segunda avaliación: 

1. Revisión da flexión verbal: as formas non persoais do verbo (infinitivo e participio). 

2. Revisión da flexión verbal: os verbos contractos. 

3. Sintaxe das formas nominais do verbo. 

4. Sintaxe oracional: proposicións subordinadas substantivas, adxectivas e adverbiais. 

5. Xéneros literarios gregos: a traxedia e a comedia. 

6. Lectura e comentario do Edipo rei de Sófocles. 

7. Lectura e comentario Asemblearias de Aristófanes. 

8. Tradución e comentario de textos facendo uso do dicionario. 

9. Estudo de raíces gregas. 

 

4.4.3.- Terceira avaliación: 

1. Revisión da flexión verbal: os verbos atemáticos, verbos polirrizos e alternantes. 

2. Usos modais e temporais do verbo. 

3. Xéneros literarios gregos: lírica, filosofía, historiografía e oratoria. 

4. Lectura e comentario dunha selección de textos de autores da lírica grega: Safo, 

Alceo e Arquíloco. 
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5. Influencia da literatura grega nas literaturas occidentais. 

6. Tradución e comentario de textos facendo uso do dicionario. 

7. Estudo de raíces gregas. 

 

4.5.- Actividades e materiais 

 O tipo de actividades que se programarán para esta materia podemos dividilas en 

dous tipos principais: 

- Actividades de aula: exercicios prácticos sobre os contidos explicados preparados polo 

profesor, tradución constante de textos, análise morfolóxica e sintáctica profunda dos textos, 

elaboración de traballos de investigación individuais e en grupo, exposición oral destes e 

debates sobre o argumentado, proxección de imaxes, vídeos e documentais que axuden a 

comprender as explicacións, realización de webquests e outro tipo de actividades a través da 

rede, etc. 

- Actividades extraescolares: asistencia a representacións teatrais de obras clásicas no marco 

do Festival de teatro grecolatino de Lugo 2013 que poidan reforzar as explicacións sobre a 

traxedia e a comedia; visita a exposicións ou ciclos de conferencias que poidan resultar de 

interese. 

 Tentaremos aproveitar ao máximo os recursos dos que dispoñemos no centro. Así, 

será constante o uso do ordenador de aula e o proxector para presentar imaxes e esquemas, o 

uso da Aula de Audiovisuais para a proxección de vídeos e documentais, o uso da Aula de 

Informática para realizaras actividades en rede e o uso da Biblioteca para realizar 

investigacións sobre os temas propostos, para consultar dicionarios de mitoloxía, de lingua, 

enciclopedias temáticas, atlas, etc. 

 Seguirase utilizando como libro de referencia o recomendado para Grego I: J. Mª. 

BÉRTOLO BALLESTEROS e M. DE CAL CORTINA, Grego 1-2 Bacharelato, Baía edicións, A 

Coruña, 2007. Ademais, os alumnos deberán dispoñer dun dicionario de grego 

(recoméndase o tradicional da editorial Vox / Bibliograf). O profesor preparará pola súa 

conta as explicacións de clase, os exercicios que se realizarán e os textos que se traducirán, 

entregando esquemas e cadernos de actividades ao alumnado en formato de fotocopia ou 

dixital. O grupo de traballo que coordina a proba de Grego para o acceso a universidade 

decidiu que os autores que se deberán preparar son Xenofonte e Platón. Empregaranse textos 
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de complexidade gradual, que se irán complicando segundo avancen as explicacións de 

clase sobre os contidos morfolóxicos e sintácticos e sobre as características dos xéneros 

literarios. Usaremos os textos para ampliar o vocabulario básico adquirido en Grego I e para 

a revisión do léxico do texto traducido e os seus derivados actuais en terminoloxías técnicas 

e científicas. 

Para facer consultas sobre os temas abordados na aula, os estudantes poderán acudir, 

sempre baixo as orientacións do profesor, aos seguintes libros: 

• Berenguer Amenós, J., Gramática griega, Bosch, Barcelona, 1995. 

• Bértolo Ballesteros, J.M. e De Cal Cortina, M., Grego 1-2 Bacharelato, Baía 

edicións, A Coruña, 2007. 

• Eseverri Hualde, C., Diccionario etimológico de helenismos españoles, Aldecoa, 

Burgos, 1988. 

• González Castro, J.F., Palabras castellanas de origen griego, Ediciones 

Clásicas, Madrid, 1994. 

• Lesky, A., Historia de la literatura griega, Gredos, Madrid, 1989. 

• López Férez, J.A. (ed.), Historia de la literatura griega, Cátedra, Madrid, 1988.  

• Romero, C., ClasiCard. Declinaciones, flexiones y reglas de latín y griego, 

Almadraba, Barcelona, 2006. 

 

Os alumnos deberán levar a cabo pola súa conta a lectura dos seguintes libros. As edicións 

recomendadas son só orientativas e poden ser subtituídas por outras, sempre baixo a 

supervisión do profesor da materia: 

• Homero, Ilíada, Gredos, Madrid, 2000 (cantos I, VI, XVI e XXII). 

• A traxedia e/ou comedia a cuxa representación se acuda no marco do Festival de 

teatro grecolatino de Lugo 2013 (aínda non se coñece o programa definitivo). 

• Sófocles, Edipo rey, Gredos, Madrid, 2002. 

• Aristófanes, Asemblearias, Galaxia, Santiago de Compostela, 1992. 

• Ferraté, J., Líricos arcaicos griegos, El acantilado, Barcelona, 2000. 
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4.6.- Calendario e tipo de actividades que se van desenvolver en 2º 
bacharelato desde o remate das clases ata a PAU 

Dende o remate das clases en segundo de bacharelato, o alumnado poderá asistir as 

clases ata as probas de acceso á universidade co fin de preparar as mesmas e repasar os 

contidos necesarios. O tipo de actividade que se desenvolverán consistirán na resolución de 

exames das PAU de cursos anteriores e o horario de clases, en principio, será o mesmo que 

durante o curso, sen prexuízo de que de común acordo entre o profesor e o alumnado se 

poidan acordar outras horas de clase. 

 

4.7.- Criterios e procedementos de avaliación 

 Os procedementos implicados na avaliación dos alumnos foron descritos no punto 

xeral 1.10.- Avaliación. Agora faremos só unha presentación dos criterios de avaliación que 

se empregarán: 

1. Comprender e traducir de forma coherente textos gregos pertencentes aos autores e 

xéneros propostos para as probas de acceso á universidade. Os alumnos deberán 

demostrar a súa competencia lingüística e o dominio da técnica de tradución, 

atopando palabras no dicionario e identificando correctamente a morfoloxía e a 

sintaxe dos textos. Ademais, producirán textos con naturalidade expresiva e 

recoñecerán étimos gregos en palabras da súa lingua cotiá. 

2. Identificar e analizar en textos orixinais gregos os elementos morfosintácticos, 

comparándoos con outras linguas coñecidas. Búscase saber se o alumno avanza no 

seu dominio da lingua grega, para o cal deberá analizar a morfoloxía e a sintaxe de 

textos orixinais cada volta máis complexos. Deste xeito poderá recoñecer noutras 

linguas modernas que empregue a presencia das estruturas gregas repetidas ou 

doutras novas. 

3. Recoñecer en textos gregos orixinais termos que sexan compoñentes e étimos de 

helenismos actuais e deducir o seu significado a partir da base, buscando a súa 

presenza en palabras patrimoniais e do léxico científico-técnico de distintas linguas 

modernas. Verificarase que os alumnos dominan un léxico básico e coñecen os 

procedementos empregados polas linguas de hoxe para configurar o seu vocabulario 

a partir do latín e o grego (derivación e composición). Ademais, terán que saber 
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transcribir palabras gregas ó castelán e ó galego e explicar as transformacións 

formais e semánticas que experimentan ó pasar á súa lingua materna. 

4. Realizar comentarios de textos traducidos, analizar as súas estruturas e os seus trazos 

literarios e recoñecer o papel da literatura clásica nas literaturas occidentais, 

identificando elementos de androcentrismo e etnocentrismo neles. Os alumnos serán 

quen de buscar e atopar en textos literarios de diferentes xéneros os seus trazos 

definitorios na forma e no fondo, comentando pasaxes con sentido completo e 

buscando semellanzas e diferenzas en pezas literarias posteriores que recollan 

tópicos da literatura grega. 

5. Elaborar traballos de investigación monográficos, consultando as fontes directas e 

utilizando as tecnoloxías da información e da comunicación como ferramenta de 

organización e transmisión dos resultados. Analizarase a capacidade organizativa dos 

rapaces á hora de realizar un traballo pola súa propia conta (planificación, busca de 

información, selección, síntese e expresión das conclusións). Serán fundamentais 

unha correcta expresión oral e escrita e o uso das novas tecnoloxías no tratamento da 

información e a exposición de argumentos. 

4.8.- Contidos mínimos 

 Segundo as indicacións estabelecidas polo grupo de traballo que coordina a proba de 

Grego para o acceso á universidade, aínda que non están actualizadas, podemos estabelecer 

os seguintes mínimos esixíbeis: 

• Identificación con certa solvencia dos procedementos morfolóxicos e das estruturas 

sintácticas elementais da lingua grega, de xeito que os alumnos poidan afrontar a 

interpretación e tradución dun texto grego orixinal.  

• Dominio das técnicas de análise filolóxica, en especial, da análise morfolóxica e 

sintáctica. 

• Manexo dun dicionario de grego que permita traducir textos e empregalo como o que 

é, unha ferramenta de axuda e non un obstáculo. 

• Coñecemento dun repertorio léxico mínimo, tanto da lingua común coma da 

terminoloxía técnica e científica. 

• Realización das lecturas obrigatorias e coñecemento das características esenciais dos 

xéneros ós que pertencen, amosando capacidade para o comentario de textos. 
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• Coñecemento básico dos aspectos históricos, culturais, políticos, sociais, etc. ao 

redor dos que se desenvolveron ese xéneros literarios. 
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