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 1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias 

B1.1. Localizar nun mapa fitos xeográficos e 
enclaves concretos relevantes para o 
coñecemento das civilizacións grega e romana. 

CCB1.1.1. Sinala sobre un mapa o marco xeográfico en que se sitúan en distintos 
períodos as civilizacións grega e romana, delimitando o seu ámbito de influencia, 
establecendo conexións con outras culturas próximas e situando con precisión 
puntos xeográficos, cidades ou restos arqueolóxicos coñecidos pola súa relevancia 
histórica. 

- CMCCT 
- CD 
- CAA 

B2.1. Identificar, describir e explicar o marco histórico 
en que se desenvolven as civilizacións grega e 
romana. 

CCB2.1.1. Sabe enmarcar determinados feitos históricos nas civilizacións grega e 
romana e no período histórico correspondente, póndoos en contexto e 
relacionándoos con outras circunstancias contemporáneas. 

- CAA 
- CMCCT 
- CD 
- CSC 

B2.2. Coñecer as principais características de cada 
período da historia de Grecia e Roma, e saber 
situar nun eixe cronolóxico feitos históricos. 

CCB2.2.1. Distingue con precisión as etapas da historia de Grecia e Roma, nomeando 
e situando no tempo os principais fitos asociados a cada unha delas. 

- CSIEE 
- CMCCT 
- CD 
- CSC 

CCB2.2.4. Sitúa dentro dun eixe cronolóxico o marco histórico en que se desenvolven as 
civilizacións grega e romana, sinalando períodos e identificando en cada un as 
conexións máis importantes que presentan con outras civilizacións. 

- CMCCT 
- CD 
- CSC 

B2.3. Coñecer as características fundamentais da 
romanización de Hispania e Gallaecia. 

CCB2.3.1. Explica a romanización de Hispania e Gallaecia, describindo as súas causas e 
delimitando as súas fases. 

- CCEC 
- CAA 
- CSC 
- CC 

CCB2.3.2. Enumera, explica e ilustra con exemplos os aspectos fundamentais que 
caracterizan o proceso da romanización de Hispania e Gallaecia, sinalando a súa 
influencia na historia posterior do noso país. 

- CSC 
- CAA 
- CCEC 
- CCL 

B3.1. Coñecer os principais deuses da mitoloxía 
grecolatina. 

CCB3.1.1. Pode nomear coa súa denominación grega e latina os principais deuses e 
heroes da mitoloxía grecolatina, sinalando os trazos que os caracterizan, os seus 
atributos e o seu ámbito de influencia, explicando a súa xenealoxía e establecendo 
as relacións entre os diferentes deuses. 

- CD 
- CCEC 
- CCL 

B3.2. Coñecer os mitos e os heroes grecolatinos, e 
establecer semellanzas e diferenzas entre os 
mitos e os heroes antigos e os actuais. 

CCB3.2.3. Recoñece e ilustra con exemplos o mantemento do mítico e da figura do 
heroe na nosa cultura, analizando a influencia da tradición clásica neste fenómeno e 
sinalando as principais semellanzas e diferenzas que se observan entre ambos os 
tratamentos, asociándoas a outros trazos culturais propios de cada época. 

- CCEC 
- CMCCT 
- CD 
- CSC 
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CCB3.2.4. Recoñece referencias mitolóxicas nas artes plásticas, sempre que sexan 
claras e sinxelas, describindo, a través do uso que se fai destas, os aspectos básicos 
que en cada caso se asocian á tradición grecolatina. 

- CCEC 
- CD 

B3.3. Coñecer e comparar as características da 
relixiosidade e da relixión grega coas actuais. 

CCB3.3.1. Enumera e explica as principais características da relixión grega, póndoas en 
relación con outros aspectos básicos da cultura helénica e establecendo comparacións 
con manifestacións relixiosas propias doutras culturas. 

- CSC 
- CMCCT 
- CCEC 

B3.4. Explicar os fundamentos da relixiosidade 
romana e distinguir a relixión oficial das 
manifestacións do culto privado. 

CCB3.4.1. Distingue a relixión oficial de Roma dos cultos privados, e explica os trazos 
que lles son propios. 

- CSC 
- CMCCT 
- CCEC 

B4.1. Coñecer as características fundamentais da 
arte clásica e relacionar manifestacións artísticas 
actuais cos seus modelos clásicos. 

CCB4.1.1. Recoñece os trazos básicos da arte clásica nas manifestacións artísticas 
antigas e actuais. 

- CD 
- CCEC 

B4.2. Identificar as características máis salientables 
da arquitectura grecorromana en relación cos 
edificios máis singulares. 

CCB4.2.1. Recoñece as características esenciais das arquitecturas grega e romana, 
identificando en imaxes a orde arquitectónica á que pertencen distintos monumentos, 
para razoar a súa resposta. 

- CCEC 
- CMCCT 
- CD 

B4.4. Coñecer as creacións urbanísticas romanas, 
así como a súa rede viaria. 

CCB4.4.1. Describe as características, os principais elementos e a función das grandes 
obras públicas romanas, explicando e ilustrando con exemplos a súa importancia 
para o desenvolvemento do Imperio e a súa influencia en modelos urbanísticos 
posteriores. 

- CSC 
- CMCCT 
- CD 
- CCEC 

B4.5. Coñecer e saber localizar os principais 
monumentos clásicos do patrimonio español e 
europeo. 

CCB4.5.1. Localiza nun mapa os principais monumentos clásicos do patrimonio español 
e europeo, identificando a partir de elementos concretos o seu estilo e súa cronoloxía 
aproximada. 

- CAA 
- CD 
- CCEC 
- CMCCT 

B5.1. Coñecer as características das principais 
formas de organización política presentes no 
mundo clásico, e establecer semellanzas e 
diferenzas entre elas. 

CCB5.1.1. Nomea os principais sistemas políticos da antigüidade clásica e describe, 
dentro de cada un, a forma de distribución e o exercicio do poder, as institucións, o 
papel que estas desempeñan e os mecanismos de participación política. 

- CSC 
- CCL 

B5.2. Coñecer as características e a evolución das 
clases sociais en Grecia e Roma. 

CCB5.2.1. Describe a organización das sociedades grega e romana, explicando as 
características das clases sociais e os papeis asignados a cada unha, relacionando 
estes aspectos cos valores cívicos da época e comparándoos cos actuais. 

- CSIEE 
- CSC 
- CCL 

B5.4. Coñecer os trazos máis salientables da vida 
cotiá en Grecia e Roma. 

CCB5.4.2. Identifica e describe formas de traballo e relaciónaas cos coñecementos 
científicos e técnicos da época, e explica a súa influencia no progreso da cultura 
occidental. 

- CAA 
- CMCCT 
- CSC 
- CCL 
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B5.5. Identificar as principais formas de lecer da 
antigüidade. 

CCB5.5.1. Describe as principais formas de lecer das sociedades grega e romana, 
analizando a súa finalidade, os grupos aos que van dirixidas e a súa función no 
desenvolvemento da identidade social. 

- CSIEE 
- CAA 
- CSC 
- CCL 

B5.6. Relacionar e establecer semellanzas e 
diferenzas entre as manifestacións deportivas da 
Grecia Clásica e as actuais. 

CCB5.6.1. Explica a orixe e a natureza dos Xogos Olímpicos, comparándoos e 
destacando a súa importancia con respecto a outras festividades deste tipo existentes 
na época, e comenta o seu mantemento no mundo moderno, establecendo se- 
mellanzas e diferenzas entre os valores culturais aos que se asocian en cada caso. 

- CD 
- CAA 
- CSC 
- CCL 

B6.1. Coñecer a existencia de diversos tipos de 
escritura, distinguilos e comprender as súas 
funcións. 

CCB6.1.1. Recoñece tipos de escritura, clasifícaos consonte súa natureza e a súa 
función, e describe os trazos que os distinguen. 

- CD 
- CCEC 
- CCL 

B6.2. Coñecer a orixe do alfabeto e distinguir os 
tipos de alfabetos usados na actualidade. 

CCB6.2.1. Nomea e describe os trazos principais dos alfabetos máis utilizados no 
mundo occidental, dife- renciándoos doutros tipos de escrituras, e explica a súa orixe. 

- CAA 
- CCEC 
- CCL 

B6.3. Recoñecer a presenza de elementos dos 
alfabetos grego e latino nos alfabetos actuais. 

CCB6.3.1. Explica a influencia dos alfabetos grego e latino na formación dos alfabetos 
actuais, e sinala nestes últimos a presenza de determinados elementos tomados dos 
primeiros. 

- CD 
- CMCCT 
- CCEC 
- CCL 

B6.4. Coñecer a orixe común das linguas 
indoeuropeas. 

CCB6.4.1. Enumera e localiza nun mapa as principais ramas da familia das linguas 
indoeuropeas, sinalando os idiomas modernos que se derivan de cada unha e os 
aspectos lingüísticos que evidencian o seu parentesco. 

- CMCCT 
- CD 
- CSC 

CCB6.4.2.Describe a evolución das linguas romances a partir do latín como un 
proceso histórico, explicando e ilustrando con exemplos os elementos que 
evidencian do xeito máis visible a súa orixe común e o parentesco existente entre 
elas. 

- CCL 
- CCEC 

B6.5. Identificar as linguas europeas romances e non 
romances, e localizalas nun mapa. 

CCB6.5.1. Identifica as linguas que se falan en Europa e en España, diferenciando pola 
súa orixe as romances e as non romances, e delimita nun mapa as zonas onde se 
utilizan. 

- CSC 
- CD 
- CCL 
- CCA 

B6.6. Identificar a orixe grecolatina do léxico das 
linguas de España e doutras linguas modernas. 

CCB6.6.1. Recoñece e explica o significado dalgúns dos helenismos e latinismos máis 
frecuentes utilizados no léxico das linguas faladas en España e doutras linguas 
modernas, e explica o seu significado a partir do termo de orixe. 

- CCL 
- CCA 

B6.7. Distinguir e identificar latinismos, cultismos, 
semicultismos e termos patrimoniais. 

CCB6.7.1. Identifica e diferenza con seguridade cultismos, semicultismos e termos 
patrimoniais, en relación co termo de orixe sen necesidade de consultar dicionarios 
nin outras fontes de información. 

- CCA 
- CCL 
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CCB6.7.2. Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual. - CD 
- CCL 

B6.8. Facer evolucións desde o latín ao galego e ao 
castelán, tendo en conta os fenómenos fonéticos. 

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

- CCA 
- CCL 

B6.11. Coñecer as principais características dos 
xéneros literarios grecolatinos e a súa influencia 
na literatura posterior 

CCB6.11.1. Describe as características esenciais dos xéneros literarios grecolatinos e 
recoñece a súa influencia na literatura posterior. 

- CCEC 
- CCL 
- CCA 

B6.12. Coñecer os fitos esenciais das literaturas 
grega e latina como base literaria da cultura 
europea e occidental. 

CCB6.12.1. Nomea aos autores máis representativos da literatura grecolatina, 
encádraos no seu período histórico e cita as súas obras máis coñecidas. 

- CCEC 
- CCL 

B7.1. Recoñecer a presenza da civilización clásica 
nas artes e na organización social e política. 

CCB7.1.1. Sinala e describe algúns aspectos básicos da cultura e a civilización 
grecolatina que perviviron ata a actualidade, demostrando a súa vixencia nunha e 
noutra época mediante exemplos 

- CCL 
- CAA 

B7.4. Realizar traballos de investigación sobre a 
pervivencia da civilización clásica na contorna, 
utilizando as tecnoloxías da información e a 
comunicación. 

B7.4.1. Utiliza as tecnoloxías da información e a comunicación para recadar 
información e realizar traballos de investigación acerca da pervivencia da civilización 
clásica na nosa cultura. 

- CD 
- CAA 

   

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



 
 

 

 
1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

A nota do terceira avaliación obterase a partir do traballo realizado 
no período de confinamento. Esta nota valorarase ata un máximo 
de dous puntos. 

Instrumentos: 
Os exercicios e actividades valoraranse mediante unha rúbrica 
para a obtención da nota numérica. 

Cualificación 
final 

Procedementos: A nota do curso vai ser a media aritmética simple 
dos dous primeiros trimestres; a esta nota sumaráselle, ata un 
máximo de dous puntos, polos traballos realizados desde a casa 
no período de confinamento. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

Realizarase unha proba escrita na data que estea fixada polo 
centro. No caso de que non se poida realizar porque continúa a 
situación de emerxencia sanitaria, habilitarase unha proba 
telemática para superar a materia. Os alumnos van ser avisados 
con tempo suficiente no caso de que isto último suceda. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 
reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

- Actividades de reforzo. Destinadas a fixar os contidos 
adquiridos nas dúas primeiras avaliacións. 

- Actividades de ampliación. Destinadas para a mellora 
naqueles contidos durante os dous primeiros trimestres. 

- Actividades de recuperación. Destinadas a que o alumno 
supere os contidos da materia que non aprobara 
nalgunha das avaliacións. 

Todas as actividades están destinadas a traballar e afondar no 
coñecemento da xeografía, a historia e a sociedade de Roma e 
Grecia; a relixión grega e romana; as manifestacións culturais 
plásticas e a literatura do mundo clásico, e a persistencia da 
civilización clásica na nosa cultura. 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen 
conectividade) 

Flexible, motivadora, que respecta e valora a diversidade, onde 
o papel principal teno o alumno, e o profesor vai ser a persoa 
que guíe o alumno no seu proceso de aprendizaxe. Para iso 
vanse deseñar actividades lúdicas, que fomenten o interese 
pola investigación e o descubrimento. 
Terase en conta as necesidades e as diversidades das 
diferentes situacións familiares, para que cada unha delas 
sirva de apoio firme aos intereses do alumno. 

Materiais e 
recursos 

- Libro e materiais facilitados polo profesor 
- Recursos na internet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 9 DE 9 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 
 

 
3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 
informar ao alumnado. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
 
 

 

 

 


