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PROGRAMACIÓN DE GREGO  
 

 

DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

1.INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
 

 

Consideracións xerais. (comúns a latín: ver latín ) 

Consideracións sobre a materia de grego. 

Esta é unha materia de opción do bloque de materias troncais, no itinerario de humanidades. 

A través do estudo das peculiaridades morfosintácticas do grego antigo é posible chegar a comprender máis profundamente conceptos 

lingüísticos que resultan esenciais para avanzar no coñecemento e o uso correcto tanto da lingua propia como doutras lingua estudadas polo 

alumnado. 

Partindo desta perspectiva, o estudo da materia organizouse en bloques que, con lixeiros matices, aparecen nos dous cursos. Estes bloques 

refírense tanto a cuestións lingüísticas como a temas culturais, tendo en conta que ambos aspectos constitúen dúas facetas inseparables e 

complementarias para o estudo da civilización grega, sen as que non é posible apreciar na súa verdadeira dimensión a importancia do seu legado. 

O primeiro destes bloques parte da relación entre o grego antigo e outras linguas da familia indoeuropea, para analizar o papel que estas últimas 

tiveron na orixe e na formación de moitas das linguas que se falan na actualidade. Para a explicación deste feito, que tradicionalmente foi 

presentado como un dos principais argumentos para xustificar a importancia do estudo das linguas clásicas, cómpre partir do marco xeográfico en 

que se desenvolve a civilización grega, marco que resulta determinante na configuración do carácter dialectal da súa lingua. Ademais, estudarase 

a influencia dos acontecementos históricos na evolución e no desenvolvemento das linguas literarias e na posterior converxencia dos dialectos ata 

chegar a constituírse a koiné e o actual idioma grego. O alumnado que estuda grego clásico aprende grego moderno con notable facilidade. 

Ao estudo dos aspectos netamente lingüísticos dedícanse tres bloques: o primeiro, previsto só para o primeiro curso, céntrase nalgúns elementos 

básicos da lingua e, moi especialmente, no procedemento de escritura, comezando por percorrer os sistemas coñecidos para analizar despois a 

orixe e a evolución do alfabeto grego e a súa pronuncia e transcrición ao abecedario latino; os outros dous niveis de descrición e explicación do 



 

 

sistema son a morfoloxía e a sintaxe, dúas realidades inseparables que conforman e integran xuntas o aspecto gramatical. Preténdese iniciar o 

alumnado no concepto de flexión, facendo especial fincapé na distinción entre o procedemento temático e o atemático, estudando a estrutura 

interna das palabras e os elementos formais destas que serven para definir a súa relación con outras dentro da oración. A sintaxe, á súa vez, 

ocúpase de estudar as estruturas oracionais gregas e os elementos que definen as súas construcións máis características, introducindo 

progresivamente niveis de maior complexidade. O fin último vai ser analizar e comprender os propios textos, aos que se dedica outro dos bloques 

de contidos previstos nos dous cursos, sempre de dificultade progresiva e adaptados aos contidos que o alumnado manexe en cada momento. 

Nos dous cursos dedicouse un bloque ao estudo desta civilización, co obxecto de identificar non só os fitos máis importantes da súa historia 

senón tamén os aspectos propios da súa organización política e social e da súa identidade cultural, visibles nos papeis familiares, nos traballos, 

nos avances científicos e técnicos, nas festas e os espectáculos e, sobre todo, nas manifestacións relixiosas. Dentro destas merece especial 

atención o estudo da mitoloxía, pois a súa influencia resulta decisiva para a configuración do imaxinario occidental. Preténdese tamén iniciar o 

alumnado no coñecemento dalgunhas das manifestacións artísticas máis significativas do mundo antigo, entre as que destacan, por unha banda, 

as relativas ás artes plásticas e máis concretamente a escultura e a arquitectura, e, pola outra, ás literarias. Procurouse neste bloque establecer 

sempre unha valoración desde o punto de vista do mundo contemporáneo, unha comparación coa situación actual que enriqueza a nosa 

identidade. 

No derradeiro curso, o estudo da cultura grega oriéntase principalmente ao coñecemento das manifestacións literarias, aproveitando os 

coñecementos da lingua xa adquiridos para introducir o alumnado no estudo da orixe e a evolución dos xéneros, mediante a lectura de fragmentos 

das obras orixinais, utilizándoas como instrumento para comprender as claves esenciais da sociedade en que viron a luz. 

Para rematar, dedícase un bloque ao estudo do léxico, entendendo que este resulta imprescindible para avanzar no coñecemento de calquera 

lingua. Dentro deste ámbito préstase especial atención á etimoloxía, non só porque esta serve para pór de manifesto o mantemento das raíces 

grecolatinas nas linguas modernas senón, ademais, porque contribúe a que o alumnado adquira unha mellor comprensión da súa propia lingua, 

axudándolle a precisar o significado de termos coñecidos ou a descubrir outros que non utilizara anteriormente, e incorporándoos así, pouco a 

pouco, ao seu vocabulario. 

O estudo das linguas clásicas, e do grego en particular, constitúe un instrumento fundamental para favorecer o discurso e, por tanto, a 

estruturación do pensamento do alumnado, o desenvolvemento da lóxica lingüística e a disciplina mental que se manteñen no tempo aínda que se 

esquezan os contidos concretos. 

Por último, cómpre lembrar que nesta nosa sociedade que vive por e para o utilitarismo e o inmediato será imprescindible facer unha reflexión 

sobre o valor do que é realmente importante para que o noso alumnado adopte unha visión crítica da sociedade que o rodea. Os coñecementos 

adquiridos nas aulas que nun principio poden parecer carentes de utilidade práctica resultan verdadeiramente importantes cando capacitan a 

persoa para adoptar criterios que lle permitan discernir entre o xusto e o inxusto, o relevante e o accesorio, entre o καλóν e o κακóν. 



 

 

1.1 O CENTRO:  

 

 O I.E.S DE VILALONGA está situado no concello de SANXENXO e ofrece variados tipos de ensino, tal e como son : ESO, BACHARELATO, 

CICLOS FORMATIVOS, EPA, FP BÁSICA. 

 

1.2 O ALUMNADO: 

 

O I.E.S. DE VILALONGA acolle a alumnos de diversa procedencia e situacións dispares. Cada vez é mais frecuente a chegada de alumnos 

doutros países, normalmente nunha situación escolar bastante deficitaria. Non é habitual a presenza neste centro de alumnado con condutas 

disruptivas, e menos en Bacharelato. O contexto socioeconómico e cultural das familias da maioría dos alumnos non difire moito do que se pode 

atopar noutras vilas da comarca: os piares son o mar, o viño e o turismo.  O nivel xeral é medio ou medio-baixo. Constátase ás veces pouca 

implicación dos proxenitores na educación dos fillos. 

O alumnado procede basicamente do concello de Sanxenxo, pero na educación non obrigatoria recolle tamén alumnado de concellos veciños, 

como son Meaño e en menor medida O Grove, Poio, Cambados. 

 

 

 

1.3 OBXECTIVOS DO BACHARELATO. (común a Latín) 

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

 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da 

Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na 

construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser 

quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 



 

 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e 

discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por 

calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa 

evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a 

contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente 

e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido 

crítico. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e enriquecemento cultural. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 



 

 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo 

globalizado. 

 

1.3.1 OBXECTIVOS DE GREGO I 

Coñecer e utilizar os fundamentos morfolóxicos, sintácticos e léxicos da lingua grega e iniciarse na interpretación e tradución de textos de 

complexidade progresiva. 

Coñece-lo léxico científico e técnico das linguas de uso a partir do coñecemento do vocabulario grego. 

Adestrarse en técnicas sinxelas da análise filolóxica mediante a reflexión sobre as unidades lingüísticas e as estruturas gramaticais das distintas 

linguas, así como no manexo e comentario de textos gregos diversos. 

Introducirse nun coñecemento xeral dos distintos xéneros literarios. 

Aproximarse ó mundo histórico, cultural, relixioso, político, filosófico, científico, etc. da antigüidade grega, a través da súa lingua e das súas 

manifestacións artísticas. 

Recoñecer e valorar os factores culturais herdados dos gregos que se converteron en patrimonio universal. 

 

1.4 REPARTO DOS GRUPOS ENTRE O PROFESORADO DA MATERIA 

Esta asignatura será impartida por José Dopazo Blanco. 

 

 

 

2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE (común en gran parte a Latín) 

As competencias do currículo establecidas pola normativa básica para o noso sistema educativo son: 

.  Comunicación lingüística. 

.  Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 



 

 

.  Competencia dixital. 

.  Aprender a aprender. 

.  Competencias sociais e cívicas. 

.  Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

.  Conciencia e expresións culturais. 

Na aprendizaxe por competencias, a materia de Grego, xunto co Latín, desempeña un papel esencial xunto ás demais materias que cursa o 

alumno. Por outra banda, é evidente que a materia de Grego contribuirá en maior medida ao desenvolvemento de determinadas competencias, 

polo que é preciso sinalar en que aspectos contribúe a materia a ese desenvolvemento en cada unha.  

A comunicación lingüística é a competencia clave que máis presenza terá na materia de Grego, xa que o estudo da lingua grega, da súa orixe e 

evolución, do seu funcionamento interno, do seu léxico e dos seus textos redundará sen dúbida nun maior coñecemento e dominio das linguas 

propias. Non obstante, deberase ter en conta tamén o tratamento das outras competencias. 

A competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía poden traballarse nos temas de cultura e civilización, e nas 

epígrafes referidas á localización xeográfica e temporal. 

O labor de tradución non só constitúe por si mesmo un importante exercicio intelectual, senón que ao mesmo tempo estimula a memoria, a lóxica 

de pensamento e os hábitos de disciplina no estudo, mellorando o razoamento e impulsando a competencia clave de aprender a aprender. 

A competencia dixital deberá estar presente en todo momento. A procura de información na rede, a súa selección crítica e a súa utilización, 

entendidas como un proceso guiado polo profesorado, deberá servirnos para programar traballos colaborativos e producir novos materiais para 

pór á disposición da comunidade educativa. 

As competencias sociais e cívicas poden traballarse nos bloques referidos á civilización. A vida no mundo grego, na súa dimensión político-

social ou relixiosa préstase sempre á valoración e á comparación co mundo actual, salientando semellanzas e diferenzas, e fomentando un xuízo 

crítico da realidade. Deste xeito, cobran nova forza conceptos como democracia, xustiza, igualdade, cidadanía e diversidade. 

A competencia en conciencia e expresión cultural, ademais de no estudo da literatura grega, está moi presente nos contidos referidos ás artes 

plásticas, ás festas e os espectáculos, e ás manifestacións relixiosas, entre as que tamén se contan os xogos deportivos. Coñecer e valorar todas 

estas manifestacións culturais artísticas, diferenciando xéneros e estilos, recoñecendo canons estéticos e estilos artísticos, lévanos a consideralas 

como parte do patrimonio dos pobos e a apreciar dun xeito especial aquelas que están dentro do noso contorno, ben sexa nas páxinas dun libro ou 

ben nun museo ou nun depósito arqueolóxico. 



 

 

A competencia que traballa o sentido da iniciativa e o espírito emprendedor estará presente sobre todo nos bloques de contidos non lingüísticos, 

para aproveitar a metodoloxía do traballo en grupo de xeito responsable e proactivo. 

Competencia en comunicación lingüística 

A competencia en comunicación lingüística debemos vinculala coa práctica social da comunicación, sexa oral ou escrita. Ao desenvolvemento da 

mesma, a materia de Grego contribúe de forma especial e significativa desde moitos e diferentes contidos e actividades, de xeito que os alumnos 

que a cursaron adquiren unha especial preparación para afrontar con éxito situacións de comunicación oral ou escrita, todo isto desde unha 

mellora evidente da comprensión formal do acto comunicativo nas súas diferentes modalidades e dunha especial preparación para a motivación e 

creación de distintos tipos de mensaxes. A nosa materia aporta ao desenvolvemento desta competencia, entre outras contribucións: 

-  Acceso a textos literarios traducidos como fonte de aprendizaxe e gozo. 

-  Comprensión da compoñente lingüística da propia lingua e de linguas estranxeiras. 

-  Comprensión e expresión correcta de textos diversos que permiten unha mellor interacción social. 

-  Contextualización do acto comunicativo nas súas diferentes modalidades. 

-  Desenvolvemento de distintos rexistros lingüísticos e a súa correcta aplicación. 

-  Desenvolvemento da capacidade crítica ante a mensaxe e o seu contido. 

-  Facilidade para a aprendizaxe de linguas estranxeiras e a comunicación oral e escrita nas mesmas.  

-  Fomento da capacidade creativa lingüística. 

-  Mellora na comprensión e na emisión de mensaxes orais e escritas. 

-  Mellora na motivación da aprendizaxe a partir da mellora na comprensión e expresión lingüística. 

-  Preparación para un mellor acceso a diferentes culturas e, en consecuencia, a unha mellor comprensión da diversidade cultural do mundo 

actual. 

-  Preparación para un mellor acceso ao coñecemento mediante a lectura de textos orixinais. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía  

A contribución da materia de Grego a esta competencia  céntrase en especial en desenvolver aspectos esenciais da formación dos alumnos, como 

son: 



 

 

-  Desenvolvemento da capacidade crítica e análise razoada de problemas e situacións. 

-  Capacidade de aplicar o razoamento matemático e as súas ferramentas para describir e interpretar fenómenos, feitos e situacións en distintos 

contextos. 

-  Desenvolvemento de destrezas para a emisión de xuízos razoables e argumentados fundados nos datos que se manexan. 

-  Fomento de valores relacionados co rigor argumental, a veracidade e responsabilidade dos xuízos e as conclusións emitidos. 

-  Desenvolvemento de aspectos de cuantificación de obxectos, relacións e situacións. 

-  Análise de espazo e forma mediante a interpretación de patróns, elaboración e lectura de mapas, interpretación de obxectos, etc. 

-  Interpretación de relacións temporais de obxectos e circunstancias. 

-  Desenvolvemento do pensamento científico mediante a aplicación de métodos propios da disciplina. 

-  Promoción da investigación científica e achega aos métodos que lle son propios. 

-  Elaboración de xuízos críticos sobre o desenvolvemento científico e tecnolóxico ao longo da historia. 

-  Fomento de destrezas no uso das tecnoloxías. 

-  Capacidade de transmisión adecuada dos coñecementos mediante o uso correcto da linguaxe propia da materia. 

Competencia dixital  

O emprego das tecnoloxías dixitais convértese nun instrumento imprescindible no proceso de ensino-aprendizaxe da materia. Todo isto coa 

premisa da súa utilización creativa e crítica. Desta forma, a utilización das tecnoloxías dixitais na materia tradúcese nunha contribución clara ao 

desenvolvemento desta competencia: 

-  Coñecemento e emprego das principais aplicacións informáticas relacionadas co acceso á información, elaboración e emprego para a 

comunicación, así como a creación de contidos. 

-  Fomento do traballo colaborativo. 

-  Busca de información mediante motores de busca. 

-  Análise e interpretación crítica da información obtida mediante as tecnoloxías dixitais. 

-  Capacidade de transformación da información obtida de fontes dixitais e o seu almacenamento en formatos correctos. 



 

 

-  Creación de contidos en distintos formatos (imaxe, texto, audio, etc.). 

-  Acceso e contribución ao coñecemento de dominio (wiki). 

-  Presentación de contidos en formatos dixitais e correcta elección da aplicación máis adecuada en función do contido e o receptor da mensaxe. 

Aprender a aprender 

A materia de Grego debe contribuír de forma especial ao desenvolvemento desta competencia, potenciando nos alumnos a capacidade de iniciar, 

organizar e manterse na aprendizaxe; e isto conséguese motivando ao alumno na curiosidade pola materia, de xeito que el mesmo se sinta 

protagonista da súa aprendizaxe: 

-  Motivación por aprender. 

-  Organización e xestión da propia aprendizaxe. 

-  Coñecemento e autonomía no propio proceso de aprendizaxe. 

-  Xestión de tarefas: estratexias de planificación, elaboración, supervisión e resultados. 

-  Capacidade de aprendizaxe en grupo. 

Competencias sociais e cívicas  

O traballo e o coñecemento da propia evolución da sociedade grega supón unha contribución excelente ao desenvolvemento das competencias 

sociais e cívicas, máxime nunha sociedade como a actual, tan dinámica e complexa. E isto é así dada a diversidade de situacións e relacións que o 

estudo da sociedade e a historia de Grecia ofrece ao alumno. Desta forma, ese estudo e coñecemento contribuirá ao desenvolvemento desta 

competencia do seguinte modo: 

-  Capacidade para interpretar situacións e fenómenos sociais. 

-  Desenvolvemento de actitudes de respecto nas relacións sociais desde o coñecemento da súa diversidade histórica. 

-  Análise de situacións para a resolución de conflitos. 

-  Afianzamento de valores democráticos e de participación na sociedade. 

-  Contribución á mellora das institucións desde o coñecemento da súa historia. 

-  Conciencia de participación na sociedade actual desde o coñecemento da historia da organización do traballo e das relacións laborais. 



 

 

-  Desenvolvemento de actitudes pola igualdade e a non discriminación entre homes e mulleres e entre diferentes grupos étnicos ou culturais, 

desde o estudo da súa evolución histórica. 

-  Comprensión da realidade socioeconómica e de identidade cultural das sociedades actuais desde unha perspectiva histórica e cultural. 

-  Aprendizaxe crítica de conceptos como cidadanía, Estado, democracia, xustiza e igualdade. 

-  Respecto reflexivo e crítico ante as diferenzas existentes entre diferentes sistemas de valores. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

Esta competencia implica basicamente a capacidade que ten o alumno para transformar as súas ideas en actos. Ao desenvolvemento do proceso 

que implica esa transformación contribúe a materia de Grego mediante: 

-  Capacidade para pensar de forma creativa. 

-  Recoñecemento de actitudes emprendedoras en personaxes históricos. 

-  Fortalezas e debilidades de diferentes feitos históricos estudados (xestión de recursos, funcionamento de grupos humanos, valores, etc.). 

-  Capacidade de análise, planificación, organización e xestión de tarefas. 

-  Comunicación e presentación de proxectos. 

-  Capacidade de traballo individual e en grupo. 

-  Capacidade de autoavaliación. 

-  Desenvolvemento do criterio propio e autonomía na xestión da aprendizaxe para alcanzar os obxectivos planificados polo alumno. 

Conciencia e expresións culturais  

O coñecemento e achega á sociedade, á cultura, á literatura, ao pensamento e ás manifestacións artísticas da Grecia antiga contribúe de xeito 

especial ao desenvolvemento desta competencia: 

-  Coñecemento do legado cultural e artístico da Grecia antiga. 

-  Aprecio e valoración crítica das diferentes manifestacións culturais e artísticas. 

-  Análise do legado cultural e artístico da Grecia antiga como elemento fundamental da cultura europea. 

-  Contribución á capacidade de comprensión e expresión artística do alumno. 



 

 

-  Desenvolvemento do interese polas manifestacións culturais e artísticas. 

-  Coñecemento de autores, obras, xéneros e estilos das diversas manifestacións artísticas gregas e o seu influxo nas manifestacións culturais e 

artísticas ao longo da historia até a cultura e a arte contemporánea. 

-  Desenvolvemento de valores relativos á conservación do patrimonio e aprecio pola herdanza cultural e artística. 

 

 

 

 

4.CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DOS SEGUINTES ASPECTOS: 

TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA, 

COMPETENCIAS CLAVE E PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

 

 

4.1 GREGO I 

 

 Grego I. 1º de 
bacharelato 

    

Obxectivos   Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 clave 

Tempo- 

ralización 

Grao mínimo de 

consecución 

Procedementos e 
instrum. de av. 

 Bloque 1. 
Lingua grega 

    

 d 

 g 

 h 

 B1.1.  Marco  xeográfico  da  
lingua grega. 

 B1.1. Coñecer e localizar en 
mapas o marco xeográfico da 
lingua grega. 

 GR1B1.1.1. Localiza nun  mapa o 
marco xeográfico en que ten lugar o 
nacemento da lingua grega e a súa 
expansión. 

 CD 

 CSC 

SET. Localizar o 
nacemento da 
lingua grega. 

Situar nun mapa 
nacemento e 
expansión da 

lingua grega. 



 

 

 a 

 g 

 h 

 B1.2. Familias lingüísticas. 
O indo- europeo. 

 B1.2. Explicar a orixe da lingua 
grega a partir do indoeuropeo e 
coñecer os principais grupos 
lingüísticos que compoñen a 
familia das linguas 
indoeuropeas. 

 GR1B1.2.1. Explica a orixe da lingua 
grega e a relación coas outras 
linguas da familia indoeuropea. 

 CAA 

 CCEC 

SET. Explicar a 
procedencia da 
lingua grega. 

Poñer nun mapa 

as familias indo- 

europeas. 

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

 CD 

 CCL 

 SET.  Coñecer as 

distintas ramas 
indoeuropeas. 

 Saber situalas 
nun mapa. 

 a 

 g 

 h 

 B1.2. Familias lingüísticas. 
O indo- europeo. 

 B1.3. Entender o concepto de 
familia lingüística e de 
indoeuropeo. 

 GR1B1.3.1. Explica o concepto de 
familia lingüística. 

 CCL  SET.  Definir familia 

lingüística. 

 Esquema de 

familia lingüística. 

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

 CCL  SET.  Definir 
indoeuropeo. 

 Explicar como 
xurde o termo 
indoeuropeo. 

 a 

 g 

 h 

 B1.2. Familias lingüísticas. 
O indo- europeo. 

 B1.4. Identificar o indoeuropeo 
como a lingua nai da maioría 
das linguas faladas en Europa 
hoxe en día. 

 GR1B1.4.1. Establece a filiación 
das linguas de Europa delimitando 
nun mapa a zona de orixe e zonas 
de expansión. 

 CD 

 CCL 

 SET.  Explicar que 
linguas forman 
cada  grupo. 

 Localizar nun 
mapa as linguas 
de cada grupo. 

 d 

 h 

 n 

 B1.3. Historia da lingua 
grega: desde o micénico 
ata o grego moderno. 

 B1.5.Coñecer as etapas da 
historia da lingua grega. 

 GR1B1.5.1. Coñece as etapas da 
evolución da lingua grega, desde o 
micénico ata o grego moderno. 

 CCL  SET.  Enumerar as 
etapas. 

 Facer un 
esquema coas 
etapas e 
cronoloxía. 

 d 

 h 

 n 

 B1.3. Historia da lingua 
grega: desde o micénico 
ata o grego moderno. 

 B1.6. Identificar exemplos de 
escritura micénica e alfabética. 

 GR1B1.6.1. Identifica a escritura 
Lineal B como un silabario, e a evo- 
lución dos caracteres do alfabeto. 

 CCL  SET.  Diferenciar 
alfabetos. 

 Presentar un 
traballo con  
alfabetos. 

 d 

 h 

 n 

 B1.3. Historia da lingua 
grega: desde o micénico 
ata o grego moderno. 

 B1.7. Recoñecer a evolución 
da lingua grega ata chegar ao 
momento actual. 

 GR1B1.7.1. Coñece a pronuncia da 
lingua grega moderna e utiliza al- 
gunhas palabras e expresións bási- 
cas. 

 CCL  SET.  Pronunciar ben 
os fonemas. 

 Ler de forma 
correcta palabras 
e frases. 

 a 

 h 

 B1.4. Variedades dialectais.  B1.8. Recoñecer a división 
dialectal da lingua grega e 
identificar a súa expansión 
xeográfica. 

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

 CCL 

 CSC 

 SET.  Coñecer 

variedades 
dialectais. 

 Situalas nun 
mapa. 

 Bloque 2. Sistema de lingua grega: elementos básicos     



 

 

 a 

 d 

 g 

 h 

 B2.1. Orixes da escritura. 
Sistemas de escritura. 

 B2.1. Coñecer diferentes 
sistemas de escritura e 
distinguilos do alfabeto. 

 GR1B2.1.1. Recoñece diferentes 
tipos de escritura segundo a súa 
orixe e tipoloxía e describindo os 
trazos que distinguen a uns dou- 
tros. 

 CCL  SET.  Recoñecer 

diferentes tipos 
de alfabeto. 

 Traballo sobre os 
distintos 
alfabetos. 

 a 

 d 

 g 

 h 

 B2.2. Orixes e evolución do 
alfabeto grego. 

 B2.2. Coñecer a orixe do 
alfabeto grego, a súa influencia 
e a súa relación con outros 
sistemas de escritura usados na 
actualidade. 

 GR1B2.2.1. Explica a orixe do 
alfabeto grego e describe a evolu- 
ción dos seus signos a partir da 
adaptación dos signos do alfabeto 
fenicio. 

 CCL  SET.  Coñecer a 

procedencia do 
alfabeto grego. 

 Traballo sobre a 

evolución dos 

signos fenicios 
aos gregos. 

    GR1B2.2.2. Explica a orixe e a 
evolución dos sistemas de escritura 
de diferentes linguas, partindo do 
alfabeto grego, e sinala as adapta- 
cións que se producen en cada 
unha delas. 

 CCL  SET.  Indicar linguas 
cuxo alfabeto 

teña a súa orixe 

no grego. 

 Traballo sobre os 
signos do 
alfabeto grego a 
outras linguas. 

 a 

 d 

 e 

 B2.3. Caracteres do alfabeto 
grego. 

 B2.3. Coñecer os caracteres 
do alfabeto grego na súa forma 
minúscula e maiúscula, 
escribilos e lelos coa pronuncia 
correcta. 

 GR1B2.3.1. Identifica e nomea 
correctamente os caracteres que 
forman o alfabeto grego, na súa 
forma minúscula e maiúscula, e es- 
críbeos e leos correctamente. 

 CCL  SET.  Nomear, 
escribir e ler os 
caracteres do 
alfabeto grego. 

 Ler frases e 
textos en 
maiúsculas e 

minúsculas. 

 d 

 e 

 f 

 B2.4.  Clasificación  dos  
fonemas: pronuncia. 

 B2.4. Recoñecer o cadro 
clasifica- torio dos fonemas da 
lingua grega xunto coa súa 
pronuncia. 

 GR1B2.4.1. Sitúa todos os fonemas 
da lingua grega no cadro clasifica- 
torio dos fonemas e sabe describi- 
los desde o punto e o modo de arti- 
culación. 

 CCL  SET.  Clasificar os 
fonemas 
gregos. 

 Ordenar os 
fonemas polo 
punto de 

articulación nun 

esquema 

 d 

 e 

 f 

 B2.5. Transcrición de 
termos dos caracteres 
gregos. 

 B2.5. Coñecer e aplicar as 
normas de transcrición para 
transcribir ter- mos gregos ao 
abecedario galego e castelán. 

 GR1B2.5.1. Coñece as normas de 
transcrición e aplícaas con corre- 
ción na transcrición de termos gre- 
gos ao galego e ao castelán. 

 CCL  SET.  Transcribir 
termos ao 
galego e ao 
castelán. 

 Transcribir con 

corrección ao 

galego e ao 
castelán. 

 d 

 e 

 f 

 B2.6. Signos diacríticos e 
de puntuación. 

 B2.6. Coñecer os acentos, 
espíritos e demais signos 
diacríticos e de puntuación, o 
seu valor e a súa co- locación. 

 GR1B2.6.1. Coñece o valor e colo- 
cación dos acentos, espíritos e de- 
mais signos diacríticos e de pun- 
tuación. 

 CCL  SET.  Coñecer 

acentos e 
signos de 

puntuación. 

 Esquema con 
acentos, espíritos 

e signos de 

puntuación. 

 Bloque 3. 
Morfoloxía 

    



 

 

 d 

 e 

 f 

 i 

 B3.1. O grego, lingua 
flexiva. Tipos de palabras: 
variables e invariables. 

 B3.1. Coñecer o concepto de 
flexión lingüística. 

 GR1B3.1.1. Distingue unha lingua 
flexiva doutra non flexiva. 

 CCL  SET.  Saber definir o 
concepto de 
lingua flexiva. 

 Facer un cadro 
con  linguas 
flexivas de non 
flexivas. 

 d 

 e 

 f 

 i 

 B3.1. O grego, lingua 
flexiva. Tipos de palabras: 
variables e invariables. 

 B3.2. Distinguir e clasificar as 
cate- gorías de palabras a 
partir do seu enunciado. 

 GR1B3.2.1. Distingue palabras 
variables e invariables, explica as 
características que permiten identi- 
ficalas e define criterios para clasi- 
ficalas. 

 CCL  SET.  Diferenciar 
palabras 
variables de 
non variables. 

 Elaborar un cadro 
con palabras 
variables e non 
variables. 

 d 

 e 

 f 

 B3.2. Formantes das 
palabras. 

 B3.3. Coñecer, identificar e 
distinguir os formantes das 
palabras. 

 GR1B3.3.1. Identifica e distingue en 
palabras propostas os seus for- 
mantes, sinalando e diferenciando 
lexemas e afixos, e buscando 
exemplos doutros termos nos que 
estean presentes. 

 CCL 

 CAA 

 SET.  Separar os 
lexemas e 
formantes das 
palabras. 

 Segmentar os 
formantes das 
palabras con 
distintos 
exemplos 

 d 

 e 

 f 

 B3.3. Concepto de 
declinación: declinacións 
gregas.  Enunciado  e 
paradigmas. 

 B3.4. Comprender o concepto 
de declinación/flexión. 

 GR1B3.4.1. Enuncia correctamente 
diversos tipos de palabras en gre- 
go, distinguíndoos a partir do seu 
enunciado e clasificándoos segun- 
do a súa categoría e declinación. 

 CCL  OUT.  Clasificar as 
palabras polo 
seu enunciado. 

 Clasificar nun 
cadro as palabras 

según a súa 

categoría e 

declinación. 

 d 

 e 

 f 

 B3.4. Flexión nominal e 
pronominal. 

 B3.5. Coñecer as declinacións, 
encadrar as palabras dentro da 
súa declinación, declinalas 
correcta- mente, e analizar e 
traducir formas nominais e 
pronominais. 

 GR1B3.5.1. Declina palabras e 
sintagmas en concordancia, apli- 
cando correctamente para cada pa- 
labra o paradigma de flexión co- 
rrespondente. 

 CCL  DE 
OUT. A 
XUÑO. 

 Declinar 
palabras 
correctamente. 

 Declinar palabras 
e sintagmas con 
corrección. 

 GR1B3.5.2. Analiza desde o punto 
de vista morfolóxico substantivos, 
adxectivos, determinantes e sin- 
tagmas de concordancia, e tradú- 
ceos correctamente ao galego e/ou 
ao castelán. 

 CCL DE 
OUT. A 

XUÑO. 

 Analizar 
correctamente 
determinantes, 
adxectivos e 
substantivos. 

 Analizar e 
traducir palabras 
e sintagmas con 
corrección ao 

galego e 

castelán. 



 

 

 d 

 e 

 f 

 B3.5. Sistema verbal grego. 
Verbos temáticos e 
atemáticos. 

 B3.6. Conxugar correctamente 
as formas verbais estudadas, 
analiza- las morfoloxicamente e 
traducilas. 

 GR1B3.6.1. Declina e/ou conxuga 
correctamente palabras propostas 
segundo a súa categoría, e explica e 
ilustra con exemplos as caracte- 
rísticas que diferencian os concep-
tos de conxugación e declinación. 

 CCL  DE 
OUT.A 
XUÑO. 

 Declinar e 
conxugar 
correctamente. 

 Declinar, 
conxugar e 
diferenciar 

declinación e 

conxugación.  

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

 CCL  DE 
OUT.A 
XUÑO. 

 Coñecer as 

diferentes 
clases de 
verbos. 

 Facer un cadro 
cos  verbos 
clasificándoos. 

 GR1B3.6.3. Explica o uso dos te- 
mas verbais gregos e identifica co- 
rrectamente as formas derivadas de 
cada un deles. 

 CCL DE 
OUT. A 
XUÑO 

 Coñecer os 

diferentes 
temas verbais. 

 Identificar os 
temas verbais 
nos exemplos. 

 GR1B3.6.4. Conxuga os tempos 
verbais en voz activa e medio pasi- 
va, aplicando correctamente os pa- 
radigmas correspondentes. 

 CCL  TODO 
O ANO 

 Recoñecer os 

tempos verbais. 

 Traducir con 

corrección os 

verbos en frases 
e textos. 

 GR1B3.6.5. Analiza morfoloxica- 
mente e traduce ao galego e/ou ao 
castelán diferentes formas verbais 
gregas, e compara o seu uso en 
ambas as linguas. 

 CCL  TODO 
O ANO 

 Analizar e 
traducir formas 
verbais. 

 Analizar e 
traducir verbos ao 

galego e castelán 

e ver as 
diferencias. 

 GR1B3.6.6. Cambia de voz as 
formas verbais identificando e ma- 
nexando con seguridade os for- 
mantes que expresan este acciden- 
te verbal. 

 CCL  TODO 
O ANO 

 Diferenciar voz 
activa de voz 
pasiva. 

 Facer un  
esquema cos 
formantes dos 
verbos, indicando 
o que expresan. 

 d 

 e 

 f 

 B3.6.  Formas  verbais  
persoais  e non persoais. 

 B3.7. Diferenciar entre formas 
persoais e non persoais do 
verbo e recoñecer as 
categorías gramaticais 
presentes en cada unha delas. 

 GR1B3.7.1. Distingue formas per- 
soais e non persoais dos verbos, 
explica os  trazos que permiten 
identificalas e define criterios para 
as clasificar. 

 CCL  TODO 
O ANO. 

 Diferenciar 
formas persoais 
de non 
persoais. 

 Esquema das 
formas persoais e 
non persoais do 
verbo. 

 Bloque 4. Sintaxe     



 

 

 d 

 e 

 f 

 h 

 i 

 B4.1. Casos gregos.  B4.1.  Coñecer  e  analizar  as  
funcións das palabras na 
oración. 

 GR1B4.1.1. Analiza morfolóxica e 
sintacticamente frases e textos sin- 
xelos identificando correctamente as 
categorías gramaticais ás que 
pertencen as diferentes palabras e 
explicando as funcións que realizan 
no contexto. 

 CCL  TODO 
O ANO. 

 Analizar frases 
e textos 
morfolóxica e 

sintacticamente
. 

 Analizar 
correctamente, 
identificando as 

funcións que 

realizan as 
palabras. 

 d 

 e 

 f 

 h 

 i 

 B4.1. Casos gregos.  B4.2. Coñecer e identificar os 
nomes dos casos gregos e as 
súas funcións na oración, e 
saber traducir adecuadamente 
os casos á lingua materna. 

 GR1B4.2.1. Enumera correctamen- 
te os nomes dos casos que existen 
na flexión nominal grega, explica as 
súas funcións dentro da oración e 
ilustra con exemplos a forma ade- 
cuada de traducilos. 

 CCL  OUT.  Enumerar 
casos e 
funcións que 

desempeñan. 

 Cadro  cos casos 

e as súas 

funcións que 

desempeñan na 

oración. 

 e 

 f 

 B4.2. Concordancia.  B4.3. Coñecer o concepto de 
concordancia tanto nominal 
(caso, xénero e número) 
como verbal (número e 
persoa). 

 GR1B4.3.1. Coñece e aplica a 
concordancia entre nomes e de- 
terminantes nominais, así como en- 
tre verbos e suxeitos. 

 CCL  OUT.  Coñecer as 

diferentes 
concordancias. 

 Aplicar na 

tradución 

correctamente as 
concordancias. 

 e 

 f 

 B4.3. Elementos da oración.  B4.4. Recoñecer os elementos 
da oración: suxeito, predicado, 
atributo, complementos, etc. 

 GR1B4.4.1. Analiza correctamente 
casos e funcións para poder reco- 
ñecer cada elemento da oración. 

 CCL  TODO 
O ANO 

 Analizar casos 

e indicar a súa 

función. 

 Analizar frases e 
textos. 

 e 

 f 

 B4.4.   Oración   simple:   
oracións atributivas e 
predicativas. 

 B4.5.  Recoñecer  e  clasificar  
os tipos de oración simple. 

 GR1B4.5.1. Compara e clasifica 
diferentes tipos de oracións sim- 
ples, e identifica e explica en cada 
caso as súas características. 

 CCL  TODO 
O ANO. 

 Clasificar as 

oracións 

simples. 

 Elaborar un 
esquema  das 
oracións simples. 

 e 

 f 

 B4.5. Oracións compostas.  B4.6. Distinguir as oracións 
simples das compostas. 

 GR1B4.6.1. Compara e clasifica 
diferentes tipos  de oracións com- 
postas, diferénciaas con precisión 
das oracións simples e explica en 
cada caso as súas características. 

 CCL  DE 
ABR. A 
XUÑO. 

 Clasificar as 

oracións. 

 Facer un cadro 
para clasificar as 
oracións simples. 

 e 

 f 

 B4.6. Construcións de 
infinitivo. 

 B4.7.  Coñecer  as  funcións  
das formas de infinitivo nas 
oracións. 

 GR1B4.7.1.  Identifica  as  funcións 
das formas de infinitivo dentro da 
oración, comparando exemplos do 
seu uso. 

 CCL  MAIO.  Identificar 
infinitivos. 

 Indicar a función 

dos infinitivos nas 
oracións e textos. 



 

 

 e 

 f 

 B4.6. Construcións de 
infinitivo. 

 B4.8. Identificar as construcións 
de infinitivo concertado e non 
concertado. 

 GR1B4.8.1. Recoñece, analiza e 
traduce correctamente as constru- 
cións de infinitivo concertado e non 
concertado, relacionándoas con 
construcións análogas noutras lin- 
guas que coñece. 

 CCL  MAIO.  Diferenciar as 

construcións de 

infinitivo. 

 Esquema das 

oracións de 

infinitivo.  

 e 

 f 

 B4.7. Construcións de 
participio. 

 B4.9.  Coñecer  as  funcións  
das formas de participio nas 
oracións. 

 GR1B4.9.1. Identifica as funcións 
das formas de participio dentro da 
oración, comparando exemplos do 
seu uso. 

 CCL  MAIO.  Identificar 
participios. 

 Sinalar os 
participios que 
aparecen nos 
textos. 

 e 

 f 

 B4.7. Construcións de 
participio. 

 B4.10. Identificar as 
construcións de participio 
concertado e non concertado. 

 GR1B4.10.1. Recoñece, analiza e 
traduce correctamente as constru- 
cións de participio concertado e non 
concertado, relacionándoas con 
construcións análogas noutras 
linguas que coñece. 

 CCL  MAIO.  Analizar 
participios. 

 Analizar e 
traducir as 
construcións de 

participio. 

 d 

 e 

 f 

 g 

 i 

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

 B4.11. Coñecer, comprender e 
utilizar os elementos 
morfolóxicos da lingua grega, 
e iniciarse na interpretación e 
na tradución de textos de 
dificultade progresiva. 

 GR1B4.11.1. Identifica e relaciona 
elementos morfolóxicos da lingua 
grega para realizar a análise e a 
tradución de textos sinxelos. 

 CCL  TODO 
O ANO. 

 Coñecer e 

analizar os 
elementos 

morfolóxicos da 

lingua grega. 

 Analizar e 
traducir 
correctamente 
pequenos textos. 

 d 

 e 

 f 

 g 

 i 

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

 B4.12. Identificar e relacionar 
elementos sintácticos da lingua 
grega que permitan a análise 
e a tradución de textos 
sinxelos. 

 GR1B4.12.1. Identifica na análise de 
frases e textos de dificultade 
graduada elementos sintácticos 
propios da lingua grega, relacio- 
nándoos para traducilos cos seus 
equivalentes en galego e/ou en 
castelán. 

 CCL  TODO 
O ANO. 

 Recoñecer os 

elementos 

sintácticos da 

lingua grega. 

 Analizar e 
traducir con 
corrección 

sintacticamente 
pequenos textos. 

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



 

 

 g 

 h 

 B5.1. Períodos da historia 
de Grecia. 

 B5.1. Coñecer os feitos 
históricos dos períodos da 
historia de Grecia, encadralos 
no seu período corres- 
pondente e realizar eixes 
cronolóxicos. 

 GR1B5.1.1. Describe o marco his- 
tórico no que xorde e se desenvol- 
ve a civilización grega, sinalando 
distintos períodos dentro del e iden- 
tificando en cada un as conexións 
máis importantes con outras civili- 
zacións. 

 CD 

 CSC 

 CCEC 

 NOV.  Coñecer os 

períodos da 

civilización 

grega. 

 Traballo sobre os 

períodos da 

civilización grega. 

 GR1B5.1.2. Pode elaborar eixes 
cronolóxicos nos que se represen- 
tan fitos históricos relevantes, con- 
sultando ou non fontes de informa- 
ción. 

 CD 

 CMCCT 

 NOV.  Situar  no 
tempo 
algúnsfeitos 

históricos 

principais. 

 Realizar un 
esquema con 
feitos históricos 

dos distintos 
períodos. 

 GR1B5.1.3. Distingue as etapas da 
historia de Grecia, explicando os 
seus trazos esenciais e as circuns- 
tancias que interveñen no paso de 
unhas a outras. 

 CCEC  NOV.  Enumerar as 
etapas da 
historia de 
Grecia. 

 Situar nun cadro 
a historia grega 
cas etapas e 
cambios que se 
producen. 

 GR1B5.1.4. Sabe enmarcar deter- 
minados feitos históricos na civili- 
zación e no período histórico co- 
rrespondente, póndoos en contexto e 
relacionándoos con outras cir- 
cunstancias contemporáneas. 

 CCEC  NOV.  Clasificar os 

fitos históricos 

máis 

importantes. 

 Traballo sobre os 

fitos históricos 

máis relevantes e 

conectalos con 

outros máis 

actuais. 

 a 
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 B5.2. Organización política 
e social de Grecia. 

 B5.2. Coñecer e comparar as 
principais formas de 
organización política e social da 
antiga Grecia. 

 GR1B5.2.1. Describe os principais 
sistemas políticos da antiga Grecia e 
compáraos entre eles, estable- 
cendo semellanzas e diferenzas, e 
cos actuais. 

 CSC  FEB.  Describir os 
sistemas 
políticos de 

Grecia. 

 Traballo sobre as 
diferenzas  dos 
sistemas políticos 

gregos. 

 GR1B5.2.2.  Describe  a  organiza- 
ción da sociedade grega, explica as 
características das clases sociais e 
os papeis asignados a cada unha, 
relaciona estes aspectos cos valo- 
res cívicos da época e compáraos 
cos actuais. 

 CSC  FEB.  Coñecer as 

clases sociais 
da sociedade 
grega. 

 Traballo sobre as 
clases sociais e 

poñelas en 

relación coa 

sociedade de 
hoxe. 



 

 

 c 

 h 

 B5.3. A familia.  B5.3. Coñecer a composición 
da familia e os papeis 
asignados aos seus membros. 

 GR1B5.3.1. Identifica e explica os 
papeis que desempeña dentro da 
familia cada un dos seus membros, 
analizando a través deles estereo- 
tipos culturais da época e compa- 
rándoos cos actuais. 

 CSC  FEB.  Indicar os 
membros da 
familia e os 
seus papeis. 

 Traballo sobre o 
papel dos 
membros da 
familia grega. 

 c 

 h 
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 B5.4. Traballo e lecer: 
oficios, ciencia e técnica. 
Festas e espectáculos. 

 B5.4. Identificar as principais 
formas de traballo e de lecer 
da antigüidade. 

 GR1B5.4.1. Identifica e describe 
formas de traballo e relaciónaas cos 
coñecementos científicos e técnicos 
da época, explicando a súa 
influencia no progreso da cultura 
occidental. 

 CMCCT 

 CSC 

 CSIEE 

 FEB.  Identificar 
formas de 
traballo e 

coñecementos 

científicos. 

 Traballo sobre os 
coñecementos 

técnicos e 

científicos e como 

influíron no 

progreso social. 

 GR1B5.4.2. Describe as principais 
formas de lecer da sociedade grega e 
analiza a súa finalidade, os grupos 
aos que van dirixidas e a súa 
función no desenvolvemento da 
identidade social. 

 CSC  FEB.  Describir as 
formas de lecer 
gregas. 

 Traballo  das 
formas de lecer 
dos grupos 
sociais e indicar a 
súa finalidade. 

 c 

 h 
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 B5.5. Mitoloxía e relixión.  B5.5. Coñecer os principais 
deuses da mitoloxía. 

 GR1B5.5.1. Pode nomear coa súa 
denominación grega e latina os 
principais deuses e heroes da mito- 
loxía grecolatina, e sinalar os trazos 
que os caracterizan, os seus atribu- 
tos e o seu ámbito de influencia. 

 CCL 

 CCEC 

 ABR.  Nomear deuses 
gregos e 
romanos cos 
atributos 
propios. 

 Traballo dos 
deuses gregos e 
romanos cos 
atributos propios. 

 c 

 h 

 B5.5. Mitoloxía e relixión.  B5.6. Coñecer os deuses, os 
mitos e os heroes gregos, e 
establecer semellanzas e 
diferenzas entre os mitos e os 
heroes antigos e os actuais. 

 GR1B5.6.1. Identifica dentro do 
imaxinario mítico deuses, semideu- 
ses e heroes, e explica os princi- 
pais aspectos que os diferencian. 

 CCEC  ABR.  Nomear deuses 
e semideuses e 
heroes. 

 Traballo sobre a 
diferenza entre 
deuses, 
semideuses e 
heroes. 



 

 

    GR1B5.6.2. Recoñece e ilustra con 
exemplos o mantemento do mítico e 
da figura do heroe na nosa cultura, 
analizando a influencia da tradición 
clásica neste fenómeno e sinalando 
as semellanzas e as principais 
diferenzas entre ambos os tra- 
tamentos, asociándoas a outras ca- 
racterísticas culturais propias de 
cada época. 

 CCEC  ABR.  Coñecer a 

pervivencia 
dalgúns mitos 

clásicos na 

nosa cultura. 

 Traballo sobre os 
mitos gregos e  
os de hoxe. 

 GR1B5.6.3. Recoñece referencias 
mitolóxicas directas ou indirectas en 
diferentes manifestacións artísticas, e 
describe, a  través do uso que se 
fai destas, os aspectos básicos que 
en cada caso se asocian á tradición 
grecolatina. 

 CCEC  ABR.  Coñecer algúns 

exemplos de 

manifestacións 

artísticas 

sobres mitos 
clásicos 

 Traballo sobre os 
mitos clásicos na 

arte ao longo da 
historia. 

 c 
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 B5.5. Mitoloxía e relixión.  B5.7. Coñecer e comparar as 
características da relixiosidade 
e relixión grega coas actuais. 

 GR1B5.7.1. Enumera e explica as 
principais características da relixión 
grega, póndoas en relación con ou- 
tros aspectos básicos da cultura 
helénica e establecendo compara- 
cións con manifestacións relixiosas 
propias doutras culturas. 

 CCEC  ABR.  Explicar as 

características 

básicas da 

relixión grega. 

 Traballo sobre a 

relixión grega e a 

actual. 

 c 

 h 
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 B5.5. Mitoloxía e relixión.  B5.8. Relacionar e establecer 
semellanzas e diferenzas entre 
as manifestacións deportivas 
da Grecia clásica e as actuais. 

 GR1B5.8.1. Describe e analiza os 
aspectos relixiosos e culturais que 
sustentan os certames deportivos da 
antiga Grecia e a presenza ou 
ausencia destes nos seus correla- 
tos actuais. 

 CCEC  ABR.  Explicar a 
presenza da 

relixión nos 

certames 
deportivos. 

 Traballo sobre os 
distintos Xogos e 
deuses aos que 
se adicaban. 

 Bloque 6. Textos     

 e 

 f 
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 B6.1.   Iniciación   ás   
técnicas   de tradución. 

 B6.1. Coñecer e aplicar os 
coñecementos fonolóxicos, 
morfolóxicos, sintácticos e 
léxicos da lingua grega para a 
interpretación e a tradución 
coherente de frases ou textos 
de dificultade progresiva. 

 GR1B6.1.1. Utiliza adecuadamente 
a análise morfolóxica e  sintáctica de 
textos de dificultade graduada para 
efectuar correctamente a súa 
tradución. 

 CCL  TODO 
O ANO. 

 Coñecer a 

morfoloxía e a 

sintaxe nos 
textos. 

 Analizar textos e 
traducilos coa 
axuda da 
morfoloxía e 

sintaxe. 
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 B6.1.   Iniciación   ás   
técnicas   de tradución. 

 B6.2. Utilizar con corrección 
manuais e dicionarios, e 
recoñecer e analizar toda a 
información que proporcionan. 

 GR1B6.2.1. Utiliza correctamente o 
dicionario para localizar o significa- 
do de palabras que entrañen dificul- 
tade, identificando entre varias 
acepcións o sentido máis axeitado 
para a tradución do texto. 

 CCL  TODO 
O ANO. 

 Aprender a 
usar 
correctamente 
o dicionario. 

 Buscar palabras 
no dicionario 
vendo as 
diferentes 
posibilidades. 

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

 CAA 

 CCL 

 TODO 
O ANO. 

 Identificar 
aspectos clave 
nos textos. 

 Traballo sobre 
textos variados. 

 e 
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 B6.2. Iniciación ás técnicas 
de retroversión e  
comentario  de textos. 

 B6.3. Coñecer e aplicar os 
coñecementos adquiridos para 
a retroversión de frases ou 
textos de dificultade progresiva. 

 GR1B6.3.1. Traduce do grego ao 
galego e/ou ao castelán frases e 
textos sinxelos. 

 CCL  TODO 
O ANO. 

 Coñecer a 

morfoloxía e a 

sintaxe. 

 Analizar e 
traducir frases e 
pequenos textos. 

 e 
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 B6.2. Iniciación ás técnicas 
de retroversión e  
comentario  de textos. 

 B6.4. Comentar desde o punto 
de vista lingüístico e literario os 
textos propostos. 

 GR1B6.4.1. Utiliza os coñecemen- 
tos adquiridos para facer comenta- 
rios dos textos. 

 CAA 

 CCL 

 TODO 
O ANO. 

 Identificar   
textos de 
diferente 
xénero literario. 

 Analizar textos e 
facer comentarios 
literarios e 
lingüísticos. 

 e 

 f 

 B6.3. Análise morfolóxica e 
sintáctica. Comparación de 
estruturas gregas coas da 
lingua propia. 

 B6.5. Comparar as estruturas 
gregas coas da lingua propia, 
e establecer semellanzas e 
diferenzas. 

 GR1B6.5.1. Compara estruturas 
gregas coas da lingua propia, e es- 
tablece semellanzas e diferenzas. 

 CCL  TODO 
O ANO. 

 Coñecer as 

estruturas  
básicas. 

 Elaborar un cadro 
coas estruturas 
da lingua grega. 

 d 

 e 

 g 

 B6.4. Lectura comprensiva 
de textos traducidos. 

 B6.6. Realizar, a través dunha 
lectura comprensiva, análise e 
comentario do contido e da 
estrutura de textos gregos 
orixinais, adaptados ou 
traducidos. 

 GR1B6.6.1. Elabora mapas con- 
ceptuais e estruturais dos textos 
propostos, localizando o tema prin- 
cipal e distinguindo as súas partes. 

 CCL 

 CCEC 

 TODO 
O ANO. 

 Sinalar a 
estrutura dun 
texto. 

 Facer cun 
esquema para 
analizar a 
estrutura  dos 
textos. 

 d 

 e 

 g 

 B6.5. Lectura comparada e 
comentario de textos en 
lingua grega e na lingua 
propia. 

 B6.7. Realizar pequenos 
coloquios en grego con frases 
sinxelas e de dificultade 
progresiva. 

 GR1B6.7.1. Mantén un sinxelo 
diálogo en grego sobre a base dun 
tema previamente acordado. 

 CCL  MAIO- 

XUÑO. 

 Aprender 
palabras 
básicas. 

 Elaboración dun 

pequeno diálogo. 

 d 

 g 

 B6.6. Produción de textos 
propios breves en lingua 
grega. 

 B6.8. Redactar pequenos textos 
en lingua grega de produción 
propia. 

 GR1B6.8.1. Redacta frases sinxe- 
las ou pequenos textos en grego 
sobre un tema proposto. 

 CCL  MAIO- 
XUÑO. 

 Aprender a 
estruturar o 
texto. 

 Traballo sobre un 
tema elixido. 



 

 

 Bloque 7. Léxico     

 e 

 f 

 B7.1. Vocabulario básico 
grego: léxico de uso 
frecuente e principais 
prefixos e sufixos. 

 B7.1. Coñecer, identificar e 
traducir o léxico grego: as 
palabras de maior frecuencia e 
os principais prefixos e sufixos. 

 GR1B7.1.1. Deduce o significado de 
palabras gregas non estudadas a 
partir de palabras da súa propia 
lingua ou do contexto. 

 CCL  TODO 
O ANO. 

 Indicar o 
lexema das 
palabras. 

 Traballo e 
exercicios de 
etimoloxía. 

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

 CCL  TODO 
O ANO. 

 Recoñecer as 

palabras máis 

habituais. 

 Exercicios e 
traballos sobre 

etimoloxía. 

 GR1B7.1.3. Identifica e distingue en 
palabras propostas os seus for- 
mantes, sinala e diferencia lexemas e 
afixos, e procura exemplos doutros 
termos nos que estean presentes. 

 CCL  TODO 
O ANO. 

 Distinguir os 
formantes das 
palabras. 

 Exercicios de 
etimoloxía. 

 e 

 f 

 B7.2. Descomposición de 
palabras nos seus 
formantes. 

 B7.2. Descompor unha palabra 
nos seus formantes, e 
coñecer o seu significado en 
grego para aumentar o caudal 
léxico e o coñecemento da 
lingua propia. 

 GR1B7.2.1. Descompón os forman- 
tes das palabras e recoñece o sig- 
nificado dos elementos de orixe 
grega. 

 CCL  TODO 
O ANO. 

 Identificar 
palabras de 
orixe grega. 

 Traballo sobre 
helenismos en 
galego e 

castelán. 

 e 

 f 

 B7.3. Helenismos máis 
frecuentes do vocabulario 
común e do léxico 
especializado, e o seu 
mantemento: termos 
patrimoniais, cultismos e 
neoloxismos. 

 B7.3.  Recoñecer   os  
helenismos máis   frecuentes   
do   vocabulario común  e  
remontalos  aos  étimos gregos 
orixinais. 

 GR1B7.3.1.  Identifica  os  helenis- 
mos máis frecuentes do vocabulario 
común e explica o seu significa- do 
remitíndose aos étimos gregos 
orixinais. 

 CCL  TODO 
O ANO. 

 Coñecer os 

helenismos 

máis usados. 

 Traballo sobre 
helenismos, 
indicando o étimo 

de procedencia. 

 e 

 f 

 B7.4. Identificación de  
lexemas, sufixos e prefixos 
helénicos usados na lingua 
propia. 

 B7.4. Identificar e coñecer os 
elementos léxicos e os 
procedementos de formación 
do léxico grego (derivación e 
composición) para en- tender 
mellor os procedementos de 
formación de palabras nas 
linguas actuais. 

 GR1B7.3.2. Identifica a etimoloxía e 
coñece o significado das palabras de 
léxico común da lingua propia. 

 CCL  TODO 
O ANO. 

 Coñecer 

lexemas gregos 
usados na 
ciencia e na 

tecnoloxía. 

 Traballo sobre o 
significado de 
palabras técnicas 

de orixe grego. 



 

 

 e 
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 B7.5.  Familias  etimolóxicas  
e  semánticas. 

 B7.5. Relacionar palabras da 
mesma familia etimolóxica ou 
semántica. 

 GR1B7.5.1. Relaciona distintas 
palabras da mesma familia etimoló- 
xica ou semántica. 

 CCL  TODO 
O ANO. 

 Identificar 
palabras da 
mesma familia. 

 Traballo sobre 
familias 
etimolóxicas e 

semánticas. 

 

 

 

 

 

CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES. RÚBRICA PARA AVALIAR NIVEIS DE DESEMPEÑO DOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DE GREGO I. 

LINGUA GREGA 

Indicadores Niveis de desempeño 

0,25(insuficiente) 0,5(mínimo) 0,75(bo) 1(excelente) 

GR1B1.1.1. Localiza nun  mapa 

o marco xeográfico en que ten 

lugar o nacemento da lingua 

grega e a súa expansión. 

Amosa importantes dificultades 

para localizar nun mapa o 

marco xeográfico da lingua 

grega e a súa expansión. 

Os datos aportados non teñen 

en conta todos os puntos 

xeográficos clave e baséanse en 

aspectos pouco significativos. 

Incorpóranse os puntos 

xeográficos clave, pero falta 

precisión, rigor e claridade na 

localización xeográfica da lingua 

grega e a súa expansión. 

As explicacións e localización 

xeográfica da lingua grega e a 

súa expansión  son claras, 

rigorosas e precisas e amosan 

comprensión profunda do 

tema. 

GR1B1.2.1. Explica a orixe da 

lingua grega e a relación coas 

outras linguas da familia 

indoeuropea. 

Explica a orixe da lingua grega e 

a relación coas outras linguas 

da familia indoeuropea con 

pouca precisión e con erros. 

Explica a orixe da lingua grega e 

a relación coas outras linguas 

da familia indoeuropea con 

certa precisión e axuda puntual. 

Explica a orixe da lingua grega e 

a relación coas outras linguas 

da familia indoeuropea con 

certa precisión e sen axuda. 

Explica a orixe da lingua grega e 

a relación coas outras linguas 

da familia indoeuropea con 

moita corrección. 



 

 

GR1B1.2.2. Enumera e localiza 

nun mapa as principais ramas 

da familia das linguas 

indoeuropeas. 

Enumera e localiza nun mapa as 

principais ramas da familia das 

linguas indoeuropeas con 

moitas incorreccións. 

Enumera e localiza nun mapa as 

principais ramas da familia das 

linguas indoeuropeas con 

algunhas incorreccións. 

Enumera e localiza nun mapa as 

principais ramas da familia das 

linguas indoeuropeas con 

bastante corrección. 

Enumera e localiza nun mapa as 

principais ramas da familia das 

linguas indoeuropeas con moita 

corrección e exactitude. 

GR1B1.3.1. Explica o concepto 

de familia lingüística. 

O concepto de familia 

lingüística non está ben 

definido polo alumno. 

Explica o concepto de familia 

lingüística  con certa precisión e 

axuda puntual. 

Explica o concepto de familia 

lingüística con certa precisión e 

sen axuda. 

Explica o concepto de familia 

lingüística con rigor e claridade. 

GR1B1.3.2. Define o concepto 

de indoeuropeo e explica o 

proceso de creación do termo. 

Non define o concepto de 

indoeuropeo nin explica o 

proceso de creación do termo. 

Define o concepto de 

indoeuropeo e explica o 

proceso de creación do termo 

con algunhas imprecisións. 

Define o concepto de 

indoeuropeo e explica o 

proceso de creación do termo 

con bastante corrección.  

Define o concepto de 

indoeuropeo e explica o 

proceso de creación do termo 

con moita corrección. 

GR1B1.4.1. Establece a filiación 

das linguas de Europa 

delimitando nun mapa a zona 

de orixe e zonas de expansión. 

Amosa importantes dificultades 

para establecer a filiación das 

linguas de Europa delimitando 

nun mapa a zona de orixe e 

zonas de expansión con erros. 

Establece a filiación das linguas 

de Europa delimitando nun 

mapa a zona de orixe e zonas 

de expansión con axuda.  

Establece a filiación das linguas 

de Europa delimitando nun 

mapa a zona de orixe e zonas 

de expansión con certo grado 

de autonomía e bastante 

precisión.  

Establece a filiación das linguas 

de Europa delimitando nun 

mapa a zona de orixe e zonas 

de expansión con moita 

precisión. 

GR1B1.5.1. Coñece as etapas da 

evolución da lingua grega, 

desde o micénico ata o grego 

moderno. 

Non coñece as etapas da 

evolución da lingua grega, 

desde o micénico ata o grego 

moderno. 

Coñece de xeito elemental as 

etapas da evolución da lingua 

grega, desde o micénico ata o 

grego moderno. 

Coñece con bastante corrección 

as etapas da evolución da 

lingua grega, desde o micénico 

ata o grego moderno. 

Coñece con rigor e claridade as 

etapas da evolución da lingua 

grega, desde o micénico ata o 

grego moderno. 



 

 

GR1B1.6.1. Identifica a escritura 

Lineal B como un silabario, e a 

evolución dos caracteres do 

alfabeto. 

Identifica a escritura Lineal B 

como un silabario, e a evolución 

dos caracteres do alfabeto 

amosando dificultades e 

necesitando apoio. 

Identifica a escritura Lineal B 

como un silabario, e a evolución 

dos caracteres do alfabeto 

amosando algunhas 

dificultades. 

Identifica a escritura Lineal B 

como un silabario, e a evolución 

dos caracteres do alfabeto con 

destreza. 

Identifica a escritura Lineal B 

como un silabario, e a evolución 

dos caracteres do alfabeto con 

moita destreza. 

GR1B1.7.1. Coñece a pronuncia 

da lingua grega moderna e 

utiliza algunhas palabras e 

expresións básicas. 

Coñece a pronuncia da lingua 

grega moderna con axuda, e 

utiliza con erros algunhas 

palabras e expresións básicas. 

Coñece a pronuncia da lingua 

grega moderna e utiliza  

algunhas palabras e expresións 

básicas con algo de axuda. 

Coñece a pronuncia da lingua 

grega moderna e utiliza 

algunhas palabras e expresións 

básicas con bastante 

corrección. 

Coñece a pronuncia da lingua 

grega moderna e utiliza 

algunhas palabras e expresións 

básicas con corrección. 

GR1B1.8.1. Sitúa nun mapa as 

diversas variedades dialectais 

da lingua grega. 

Sitúa nun mapa con erros as 

diversas variedades dialectais 

da lingua grega. 

Sitúa nun mapa con algúns 

erros as diversas variedades 

dialectais da lingua grega. 

Sitúa nun mapa con bastante 

corrección as diversas 

variedades dialectais da lingua 

grega. 

Sitúa nun mapa con moita 

corrección as diversas 

variedades dialectais da lingua 

grega. 

SISTEMA DE LINGUA GREGA: ELEMENTOS BÁSICOS 

Indicadores Niveis de desempeño 

0,25(insuficiente) 0,5(mínimo) 0,75(bo) 1(excelente) 

 GR1B2.1.1. Recoñece 
diferentes tipos de 
escritura segundo a súa 
orixe e tipoloxía e 
describindo os trazos que 
distinguen a uns doutros. 

Recoñece diferentes tipos de 

escritura segundo a súa orixe 

e tipoloxía e describe os 

trazos que distinguen a uns 

doutros con moitas 

incorreccións.  

Recoñece diferentes tipos de 

escritura segundo a súa orixe 

e tipoloxía e describe os 

trazos que distinguen a uns 

doutros con algunhas 

incorreccións. 

Recoñece diferentes tipos de 

escritura segundo a súa orixe 

e tipoloxía e describe os 

trazos que distinguen a uns 

doutros con bastante 

corrección. 

Recoñece diferentes tipos de 

escritura segundo a súa orixe 

e tipoloxía e describe os 

trazos que distinguen a uns 

doutros con moita corrección. 



 

 

 GR1B2.2.1. Explica a orixe 
do alfabeto grego e 
describe a evolución dos 
seus signos a partir da 
adaptación dos signos do 
alfabeto fenicio. 

Explica con dificultades e 

necesitando apoio a orixe do 

alfabeto grego e describe con 

moitas incorreccións a 

evolución dos seus signos a 

partir da adaptación dos signos 

do alfabeto fenicio. 

Explica con certa dificultade a 

orixe do alfabeto grego e 

describe con algunhas 

incorreccións a evolución dos 

seus signos a partir da 

adaptación dos signos do 

alfabeto fenicio. 

Explica a orixe do alfabeto 

grego e describe a evolución 

dos seus signos a partir da 

adaptación dos signos do 

alfabeto fenicio con bastante 

corrección. 

Explica a orixe do alfabeto 

grego e describe a evolución 

dos seus signos a partir da 

adaptación dos signos do 

alfabeto fenicio con moita 

corrección. 

 GR1B2.2.2. Explica a orixe e 
a evolución dos sistemas de 
escritura de diferentes 
linguas, partindo do 
alfabeto grego, e sinala as 
adaptacións que se 
producen en cada unha 
delas. 

Explica con dificultades e 

necesitando apoio a orixe e a 

evolución dos sistemas de 

escritura de diferentes linguas, 

partindo do alfabeto grego, e 

sinala con moitos erros as 

adaptacións que se producen 

en cada unha delas. 

Explica con certa dificultade a 

orixe e a evolución dos 

sistemas de escritura de 

diferentes linguas, partindo do 

alfabeto grego, e sinala con 

algúns erros as adaptacións 

que se producen en cada unha 

delas. 

Explica a orixe e a evolución 

dos sistemas de escritura de 

diferentes linguas, partindo do 

alfabeto grego, e sinala as 

adaptacións que se producen 

en cada unha delas con 

bastante corrección. 

Explica con moita precisión a 

orixe e a evolución dos 

sistemas de escritura de 

diferentes linguas, partindo do 

alfabeto grego, e sinala con 

moita corrección as 

adaptacións que se producen 

en cada unha delas. 

 GR1B2.3.1. Identifica e 
nomea correctamente os 
caracteres que forman o 
alfabeto grego, na súa 
forma minúscula e 
maiúscula, e escríbeos e leos 
correctamente. 

Identifica e nomea con 

incorreccións os caracteres que 

forman o alfabeto grego, na 

súa forma minúscula e 

maiúscula, e escríbeos e leos 

con erros. 

Identifica e nomea 

correctamente os caracteres 

que forman o alfabeto grego, 

na súa forma minúscula e 

maiúscula, e escríbeos e leos 

con algún erro. 

Identifica e nomea 

correctamente os caracteres 

que forman o alfabeto grego, 

na súa forma minúscula e 

maiúscula, e escríbeos e leos 

con bastante corrección. 

Identifica e nomea 

correctamente os caracteres 

que forman o alfabeto grego, 

na súa forma minúscula e 

maiúscula, e escríbeos e leos 

con moita corrección e 

claridade. 



 

 

 GR1B2.4.1. Sitúa todos os 
fonemas da lingua grega no 
cadro clasificatorio dos 
fonemas e sabe describilos 
desde o punto e o modo de 
articulación. 

Non sitúa todos os fonemas da 

lingua grega no cadro 

clasificatorio dos fonemas e 

non sabe describilos desde o 

punto e o modo de articulación. 

Sitúa con axuda todos os 

fonemas da lingua grega no 

cadro clasificatorio dos 

fonemas e sabe describilos 

desde o punto e o modo de 

articulación con algunhas 

incorreccións. 

Sitúa todos os fonemas da 

lingua grega no cadro 

clasificatorio dos fonemas e 

sabe describilos desde o punto 

e o modo de articulación con 

bastante corrección. 

Sitúa todos os fonemas da 

lingua grega no cadro 

clasificatorio dos fonemas e 

sabe describilos con moita 

corrección desde o punto e o 

modo de articulación. 

 GR1B2.5.1. Coñece as 
normas de transcrición e 
aplícaas con corrección na 
transcrición de termos 
gregos ao galego e ao 
castelán. 

Coñece, amosando dificultades 

e necesitando apoio, as normas 

de transcrición e aplícaas con 

i n correccións na transcrición 

de termos gregos ao galego e 

ao castelán. 

Coñece c on  a xud a s  

p un tua i s  as normas de 

transcrición e aplícaas con 

a l g u n h a  i n corrección na 

transcrición de termos gregos 

ao galego e ao castelán. 

Coñece as normas de 

transcrición e aplícaas con 

b a s t a n t e  corrección na 

transcrición de termos gregos 

ao galego e ao castelán. 

Coñece as normas de 

transcrición e aplícaas con 

m o i t a  corrección na 

transcrición de termos gregos 

ao galego e ao castelán. 

 GR1B2.6.1. Coñece o valor e 
colocación dos acentos, 
espíritos e demais signos 
diacríticos e de puntuación. 

Non coñece o valor e 

colocación dos acentos, 

espíritos e demais signos 

diacríticos e de puntuación. 

Coñece con algunhas 

incorreccións  o valor e 

colocación dos acentos, 

espíritos e demais signos 

diacríticos e de puntuación. 

Coñece con bastante corrección 

o valor e colocación dos 

acentos, espíritos e demais 

signos diacríticos e de 

puntuación. 

Coñece con m o i t a  corrección 

o valor e colocación dos 

acentos, espíritos e demais 

signos diacríticos e de 

puntuación. 

 

 

MORFOLOXÍA 

Indicadores Niveis de desempeño 

0,25(insuficiente) 0,5(mínimo) 0,75(bo) 1(excelente) 



 

 

 GR1B3.1.1. Distingue unha 
lingua flexiva doutra non 
flexiva. 

Distingue con moitas 

incorreccións  unha lingua 

flexiva doutra non flexiva. 

Distingue con algunhas 

incorreccións  unha lingua 

flexiva doutra non flexiva. 

Distingue con bastante 

corrección e exactitude  unha 

lingua flexiva doutra non 

flexiva. 

Distingue con moita corrección 

e exactitude  unha lingua flexiva 

doutra non flexiva. 

 GR1B3.2.1. Distingue 
palabras variables e 
invariables, explica as 
características que permiten 
identificalas e define 
criterios para clasificalas. 

Distingue con moita 

imprecisión palabras variables e 

invariables, explica con 

dificultade os trazos que 

permiten identificalas e define 

de xeito moi elemental criterios 

para clasificalas. 

Distingue con algunhas 

imprecisións palabras variables 

e invariables, explica de forma 

razoada os trazos que permiten 

identificalas e define de xeito 

bastante elemental criterios 

para clasificalas. 

Distingue con bastante 

precisión palabras variables e 

invariables, explica con 

razoamentos coherentes os 

trazos que permiten 

identificalas e define con 

bastante corrección criterios 

para clasificalas.  

Distingue con moita precisión 

palabras variables e invariables, 

explica con razoamentos moi 

coherentes os trazos que 

permiten identificalas e define 

con moita corrección criterios 

para clasificalas.  

 GR1B3.3.1. Identifica e 
distingue en palabras 
propostas os seus 
formantes, sinalando e 
diferenciando lexemas e 
afixos, e buscando exemplos 
doutros termos nos que 
estean presentes. 

Identifica e distingue con 

moitas incorreccións  en 

palabras propostas os seus 

formantes, sinalando e 

diferenciando con imprecisións 

importantes lexemas e afixos, e 

buscando sempre con axuda 

outras palabras nas que estean 

presentes. 

Identifica e distingue con 

algunhas incorreccións  en 

palabras propostas os seus 

formantes, sinalando e 

diferenciando con algunhas 

imprecisións lexemas e afixos, e 

buscando con axuda outras 

palabras nas que estean 

presentes. 

Identifica e distingue con 

bastante corrección e 

exactitude  en palabras 

propostas os seus formantes, 

sinalando e diferenciando con 

certa precisión lexemas e 

afixos, e buscando con pouca 

axuda outras palabras nas que 

estean presentes. 

Identifica e distingue con moita 

corrección e exactitude  en 

palabras propostas os seus 

formantes, sinalando e 

diferenciando de forma precisa 

lexemas e afixos, e buscando 

por iniciativa propia outras 

palabras nas que estean 

presentes. 



 

 

 GR1B3.4.1. Enuncia 
correctamente diversos 
tipos de palabras en grego, 
distinguíndoos a partir do 
seu enunciado e 
clasificándoos segundo a súa 
categoría e declinación. 

Identifica polo enunciado con 

moitas incorreccións  os 

diferentes tipos de palabras en 

grego, clasificándoos con 

dificultade segundo a súa 

categoría e declinación. 

Identifica polo enunciado con 

algunhas incorreccións  os 

diferentes tipos de palabras en 

grego, clasificándoos segundo a 

súa categoría e declinación. 

Identifica polo enunciado con 

bastante corrección e 

exactitude  os diferentes tipos 

de palabras en grego, 

clasificándoos segundo a súa 

categoría e declinación. 

Identifica polo enunciado con 

moita corrección e exactitude  

os diferentes tipos de palabras 

en grego, clasificándoos 

segundo a súa categoría e 

declinación. 

 GR1B3.5.1. Declina palabras 
e sintagmas en 
concordancia, aplicando 
correctamente para cada 
palabra o paradigma de 
flexión correspondente. 

Declina de forma imprecisa e 

con moitos erros palabras e 

sintagmas en concordancia, 

aplicando para cada palabra o 

paradigma de flexión 

correspondente con moita 

dificultade.  

Declina de forma algo imprecisa 

palabras e sintagmas en 

concordancia, aplicando para 

cada palabra o paradigma de 

flexión correspondente con 

certa dificultade.  

Declina de forma precisa 

palabras e sintagmas en 

concordancia, aplicando para 

cada palabra o paradigma de 

flexión correspondente sen 

dificultade.  

Declina de forma moi precisa e 

exacta palabras e sintagmas en 

concordancia, aplicando para 

cada palabra o paradigma de 

flexión correspondente sen 

dificultade.  

 GR1B3.5.2. Analiza desde o 
punto de vista morfolóxico 
substantivos, adxectivos, 
determinantes e sintagmas 
de concordancia, e 
tradúceos correctamente ao 
galego e/ou ao castelán. 

Analiza desde o punto de vista 

morfolóxico substantivos, 

adxectivos, determinantes e 

sintagmas de concordancia con 

erros, e tradúceos 

incorrectamente ao galego 

e/ou ao castelán. 

Analiza desde o punto de vista 

morfolóxico substantivos, 

adxectivos, determinantes e 

sintagmas de concordancia con 

algúns erros, e tradúceos con 

algunhas incorreccións ao 

galego e/ou ao castelán. 

Analiza desde o punto de vista 

morfolóxico substantivos, 

adxectivos, determinantes e 

sintagmas de concordancia, e 

tradúceos case sempre 

correctamente ao galego e/ou 

ao castelán. 

Analiza desde o punto de vista 

morfolóxico substantivos, 

adxectivos, determinantes e 

sintagmas de concordancia, e 

tradúceos sempre 

correctamente ao galego e/ou 

ao castelán. 



 

 

 GR1B3.6.1. Declina e/ou 
conxuga correctamente 
palabras propostas segundo 
a súa categoría, e explica e 
ilustra con exemplos as 
características que 
diferencian os conceptos de 
conxugación e declinación. 

Declina e/ou conxuga, 

amosando dificultades e 

necesitando apoio, palabras 

propostas segundo a súa 

categoría e explica xeralmente 

con pouca coherencia  e sen 

exemplos as características que 

diferencian os conceptos de 

declinación e conxugación. 

Declina e/ou conxuga, 

amosando certas dificultades, 

palabras propostas segundo a 

súa categoría e explica 

xeralmente con coherencia e 

algún exemplo as 

características que diferencian 

os conceptos de declinación e 

conxugación. 

Declina e/ou conxuga con 

destreza palabras propostas 

segundo a súa categoría e 

explica con coherencia e 

exemplos as características que 

diferencian os conceptos de 

declinación e conxugación. 

Declina e/ou conxuga con 

destreza palabras propostas 

segundo a súa categoría e 

explica con moita coherencia  

as características que 

diferencian os conceptos de 

declinación e conxugación, 

ilustrándoas con numerosos 

exemplos. 

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

Clasifica os verbos segundo o 

seu tema con moitas 

incorreccións  e describe sen un 

razoamento ordenado os trazos 

dos modelos de flexión verbal. 

Clasifica os verbos segundo o 

seu tema con poucas 

incorreccións  e describe de 

xeito razoado os trazos dos 

modelos de flexión verbal. 

Clasifica os verbos segundo o 

seu tema con corrección  e 

describe de  xeito razoado os 

trazos dos modelos de flexión 

verbal. 

Clasifica os verbos segundo o 

seu tema con moita corrección  

e exactitude, e describe con 

razoamentos coherentes os 

trazos dos modelos de flexión 

verbal. 

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

Explica o uso dos temas verbais  

gregos, identificando con erros 

as formas derivadas de cada un. 

Explica o uso dos temas verbais  

gregos, identificando con 

algunha incorrección as formas 

derivadas de cada un. 

Explica o uso dos temas verbais  

gregos, identificando con 

bastante corrección as formas 

derivadas de cada un. 

Explica o uso dos temas verbais  

gregos, identificando 

correctamente as formas 

derivadas de cada un. 

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

Conxuga os tempos verbais en 

voz activa e medio pasiva 

amosando dificultades e 

necesitando apoio, e aplica con 

moitas incorreccións os 

paradigmas correspondentes. 

Conxuga os tempos verbais en 

voz activa e medio pasiva 

amosando algunhas dificultades 

e aplica xeralmente con 

coherencia os paradigmas 

correspondentes. 

Conxuga con destreza os 

tempos verbais en voz activa e 

medio pasiva e aplica 

coherentemente os paradigmas 

correspondentes. 

Conxuga con destreza os 

tempos verbais en voz activa e 

medio pasiva e aplica con moita 

coherencia os paradigmas 

correspondentes. 



 

 

 GR1B3.6.5. Analiza 
morfoloxicamente e traduce 
ao galego e/ou ao castelán 
diferentes formas verbais 
gregas, e compara o seu uso 
en ambas as linguas. 

Analiza morfoloxicamente e 

traduce con moitas 

incorreccións ao galego e/ou ao 

castelán diferentes formas 

verbais gregas, e compara de 

xeito moi impreciso o seu uso 

en ambas as linguas. 

Analiza morfoloxicamente e 

traduce con algunhas 

incorreccións ao galego e/ou ao 

castelán diferentes formas 

verbais gregas, e compara de 

xeito algo impreciso o seu uso 

en ambas as linguas. 

Analiza morfoloxicamente e 

traduce con bastante 

corrección ao galego e/ou ao 

castelán diferentes formas 

verbais gregas, e compara de 

xeito preciso o seu uso en 

ambas as linguas. 

Analiza morfoloxicamente e 

traduce con corrección ao 

galego e/ou ao castelán 

diferentes formas verbais 

gregas, e compara de xeito  moi 

preciso o seu uso en ambas as 

linguas. 

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

Cambia de voz con moita 

dificultade e sempre con axuda 

as formas verbais identificando 

e manexando con moitas 

incorreccións os formantes que 

expresan este accidente verbal. 

Cambia de voz con algunha 

dificultade e con axudas 

puntuais as formas verbais 

identificando e manexando con 

algunha incorrección os 

formantes que expresan este 

accidente verbal. 

Cambia de voz con bastante 

precisión as formas verbais 

identificando e manexando 

correctamente os formantes 

que expresan este accidente 

verbal. 

Cambia de voz con moita 

precisión as formas verbais 

identificando e manexando 

correctamente os formantes 

que expresan este accidente 

verbal. 

 GR1B3.7.1. Distingue formas 
persoais e non persoais dos 
verbos, explica os  trazos 
que permiten identificalas e 
define criterios para as 
clasificar. 

Distingue con moita 

imprecisión formas persoais e 

non persoais dos verbos,  

explicando con dificultade os 

trazos que permiten 

identificalas e definindo  de 

xeito moi elemental criterios 

para clasificalas. 

Distingue con algunhas 

imprecisións formas persoais e 

non persoais dos verbos,  

explicando de forma bastante 

razoada os trazos que permiten 

identificalas e definindo  con 

algunha incorrección criterios 

para clasificalas. 

Distingue con bastante 

precisión formas persoais e non 

persoais dos verbos,  

explicando con razoamentos 

coherentes os trazos que 

permiten identificalas e 

definindo  con bastante 

corrección criterios para 

clasificalas. 

Distingue con moita precisión 

formas persoais e non persoais 

dos verbos,  explicando con 

razoamentos moi coherentes os 

trazos que permiten 

identificalas e definindo  con 

moita corrección criterios para 

clasificalas. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

SINTAXE 

Indicadores Niveis de desempeño 

0,25(insuficiente) 0,5(mínimo) 0,75(bo) 1(excelente) 

 GR1B4.1.1. Analiza 
morfolóxica e 
sintacticamente frases e 
textos sinxelos identificando 
correctamente as categorías 
gramaticais ás que 
pertencen as diferentes 
palabras e explicando as 
funcións que realizan no 
contexto. 

Analiza morfoloxicamente e 

sintacticamente frases e textos 

sinxelos sen adecuación nin 

propiedade, amosando 

dificultades e necesitando 

apoio para identificar as 

categorías gramaticais e 

explicar as funcións que 

realizan na oración. 

Analiza morfoloxicamente e 

sintacticamente frases e textos 

sinxelos con certa adecuación e 

propiedade, amosando ás veces 

dificultades para identificar as 

categorías gramaticais e 

explicar as funcións que 

realizan na oración. 

Analiza morfoloxicamente e 

sintacticamente frases e textos 

sinxelos con bastante 

adecuación e propiedade, 

amosando destreza para 

identificar as categorías 

gramaticais e explicar as 

funcións que realizan na 

oración. 

Analiza morfoloxicamente e 

sintacticamente frases e textos 

sinxelos con moita adecuación 

e propiedade, amosando 

destreza para identificar as 

categorías gramaticais e 

explicar as funcións que 

realizan na oración. 



 

 

 GR1B4.2.1. Enumera 
correctamente os nomes 
dos casos que existen na 
flexión nominal grega, 
explica as súas funcións 
dentro da oración e ilustra 
con exemplos a forma 
adecuada de traducilos. 

Enumera con incorreccións os 

nomes dos casos e explica 

xeralmente con pouca 

coherencia as funcións que 

realizan, sen ilustrar con 

exemplos a forma adecuada de 

traducilos. 

Enumera con corrección os 

nomes dos casos e explica 

xeralmente con coherencia as 

funcións que realizan, e ilustra 

con algún exemplo a forma 

adecuada de traducilos. 

Enumera con corrección os 

nomes dos casos e explica con 

coherencia as funcións que 

realizan e ilustra con exemplos 

a forma adecuada de traducilos. 

Enumera con moita corrección 

e exactitude os nomes dos 

casos e explica con moita 

coherencia as funcións que 

realizan e ilustra con moitos 

exemplos a forma adecuada de 

traducilos. 

 GR1B4.3.1. Coñece e aplica a 
concordancia entre nomes e 
determinantes nominais, así 
como entre verbos e 
suxeitos. 

Coñece e aplica de forma 

imprecisa e con moitos erros a 

concordancia entre nomes e 

determinantes nominais, así 

como entre verbos e suxeitos. 

Coñece e aplica con algún erro 

a concordancia entre nomes e 

determinantes nominais, así 

como entre verbos e suxeitos. 

Coñece e aplica case sempre 

correctamente a concordancia 

entre nomes e determinantes 

nominais, así como entre 

verbos e suxeitos. 

Coñece e aplica correctamente 

a concordancia entre nomes e 

determinantes nominais, así 

como entre verbos e suxeitos. 

 GR1B4.4.1. Analiza 
correctamente casos e 
funcións para poder 
recoñecer cada elemento da 
oración. 

Non analiza correctamente 

casos e funcións para poder 

recoñecer cada elemento da 

oración. 

Analiza con algún erro casos e 

funcións para poder recoñecer 

cada elemento da oración. 

Analiza case sempre 

correctamente casos e funcións 

para poder recoñecer cada 

elemento da oración. 

Analiza correctamente casos e 

funcións para poder recoñecer 

cada elemento da oración. 

 GR1B4.5.1. Compara e 
clasifica diferentes tipos de 
oracións simples, e identifica 
e explica en cada caso as 
súas características. 

Compara e clasifica con 

imprecisións importantes tipos 

de oracións simples, explicando 

xeralmente con pouca 

coherencia en que consisten as 

súas características. 

Compara e clasifica con 

algunhas imprecisións tipos de 

oracións simples, explicando 

con bastante coherencia en que 

consisten as súas 

características. 

Compara e clasifica con certa 

precisión tipos de oracións 

simples, explicando con 

coherencia en que consisten as 

súas características. 

Compara e clasifica de xeito 

moi preciso tipos de oracións 

simples, explicando con moita 

coherencia en que consisten as 

súas características. 



 

 

 GR1B4.6.1. Compara e 
clasifica diferentes tipos  de 
oracións compostas, 
diferénciaas con precisión 
das oracións simples e 
explica en cada caso as súas 
características. 

Compara e clasifica, de forma 

imprecisa e con erros, 

diferentes tipos de oracións 

compostas manifestando 

dificultades para diferencialas 

das oracións simples e explicar 

en cada caso as súas 

características. 

Compara e clasifica, de forma 

algo imprecisa, diferentes tipos 

de oracións compostas 

manifestando algunha 

dificultade para diferencialas 

das oracións simples  e explicar 

en cada caso as súas 

características. 

Compara e clasifica diferentes 

tipos de oracións compostas 

diferenciándoas das oracións 

simples e explicando mediante 

criterios xerais en cada caso as 

súas características. 

Compara e clasifica con moita 

precisión diferentes tipos de 

oracións compostas 

diferenciándoas das oracións 

simples e explicando mediante 

criterios concretos en cada caso 

as súas características. 

 GR1B4.7.1.  Identifica  as  

funcións das formas de 

infinitivo dentro da oración, 

comparando exemplos do 

seu uso. 

Identifica con dificultade e 

sempre con axuda as funcións 

das formas de infinitivo dentro 

da oración comparando con 

imprecisións importantes 

distintos exemplos do seu uso. 

Identifica xeralmente sen axuda 

as funcións das formas de 

infinitivo dentro da oración 

comparando con algunhas 

imprecisións distintos exemplos 

do seu uso. 

Identifica xeralmente sen axuda 

as funcións das formas de 

infinitivo dentro da oración 

comparando con certa 

precisión distintos exemplos do 

seu uso. 

Identifica de forma autónoma 

as funcións das formas de 

infinitivo dentro da oración 

comparando con bastante 

precisión distintos exemplos do 

seu uso. 

 GR1B4.8.1. Recoñece, 
analiza e traduce 
correctamente as 
construcións de infinitivo 
concertado e non 
concertado, relacionándoas 
con construcións análogas 
noutras linguas que coñece. 

Recoñece, analiza e traduce con 

moitas incorreccións as 

construcións de infinitivo 

concertado e non concertado, 

relacionándoas con 

imprecisións importantes con 

construcións análogas 

existentes noutras linguas que 

coñece. 

Recoñece, analiza e traduce con 

algunhas incorreccións as 

construcións de infinitivo 

concertado e non concertado,  

relacionándoas con algunha 

imprecisión con construcións 

análogas existentes noutras 

linguas que coñece. 

Recoñece, analiza e traduce con 

bastante corrección as 

construcións de infinitivo 

concertado e non concertado,  

relacionándoas con bastante 

precisión con construcións 

análogas existentes noutras 

linguas que coñece. 

Recoñece, analiza e traduce con 

moita corrección as 

construcións de infinitivo 

concertado e non concertado, 

relacionándoas con moita 

precisión con construcións 

análogas existentes noutras 

linguas que coñece. 



 

 

 GR1B4.9.1. Identifica as 
funcións das formas de 
participio dentro da oración, 
comparando exemplos do 
seu uso. 

Identifica con dificultade e 

sempre con axuda as funcións 

das formas de participio dentro 

da oración comparando con 

imprecisións importantes 

distintos exemplos do seu uso. 

Identifica xeralmente sen axuda 

as funcións das formas de 

participio dentro da oración 

comparando con algunhas 

imprecisións distintos exemplos 

do seu uso. 

Identifica xeralmente sen axuda 

as funcións das formas de 

participio dentro da oración 

comparando con certa 

precisión distintos exemplos do 

seu uso. 

Identifica de forma autónoma 

as funcións das formas de 

participio dentro da oración 

comparando con bastante 

precisión distintos exemplos do 

seu uso. 

 GR1B4.10.1. Recoñece, 
analiza e traduce 
correctamente as 
construcións de participio 
concertado e non 
concertado, relacionándoas 
con construcións análogas 
noutras linguas que coñece. 

Recoñece, analiza e traduce con 

moitas incorreccións as 

construcións de participio 

concertado e non concertado, 

relacionándoas con 

imprecisións importantes con 

construcións análogas 

existentes noutras linguas que 

coñece. 

Recoñece, analiza e traduce con 

algunhas incorreccións as 

construcións de participio 

concertado e non concertado, 

relacionándoas con algunha 

imprecisión con construcións 

análogas existentes noutras 

linguas que coñece. 

Recoñece, analiza e traduce con 

bastante corrección as 

construcións de participio 

concertado e non concertado, 

relacionándoas con bastante 

precisión con construcións 

análogas existentes noutras 

linguas que coñece. 

Recoñece, analiza e traduce con 

moita corrección as 

construcións de participio 

concertado e non concertado, 

relacionándoas con moita 

precisión con construcións 

análogas existentes noutras 

linguas que coñece. 

 GR1B4.11.1. Identifica e 
relaciona elementos 
morfolóxicos da lingua grega 
para realizar a análise e a 
tradución de textos sinxelos. 

Identifica e relaciona con 

dificultade e sempre con axuda 

elementos morfolóxicos da 

lingua grega para realizar a 

análise e a tradución de textos 

sinxelos. 

Identifica e relaciona con certa 

dificultade elementos 

morfolóxicos da lingua grega 

para realizar a análise e a 

tradución de textos sinxelos. 

Identifica e relaciona con 

bastante facilidade elementos 

morfolóxicos da lingua grega 

para realizar a análise e a 

tradución de textos sinxelos. 

Identifica e relaciona con moita 

facilidade e corrección 

elementos morfolóxicos da 

lingua grega para realizar a 

análise e a tradución de textos 

sinxelos. 



 

 

 GR1B4.12.1. Identifica na 
análise de frases e textos de 
dificultade graduada 
elementos sintácticos 
propios da lingua grega, 
relacionándoos para 
traducilos cos seus 
equivalentes en galego e/ou 
en castelán. 

Identifica con dificultade e 

sempre con axuda na análise de 

frases e textos de dificultade 

graduada elementos sintácticos 

propios da lingua grega, 

relacionándoos para traducilos 

cos seus equivalentes en galego 

e/ou en castelán. 

Identifica con certa dificultade 

e con axuda puntual na análise 

de frases e textos de dificultade 

graduada elementos sintácticos 

propios da lingua grega, 

relacionándoos para traducilos 

cos seus equivalentes en galego 

e/ou en castelán. 

Identifica con bastante 

facilidade na análise de frases e 

textos de dificultade graduada 

elementos sintácticos propios 

da lingua grega, relacionándoos 

para traducilos cos seus 

equivalentes en galego e/ou en 

castelán. 

Identifica con moita facilidade e 

corrección na análise de frases 

e textos de dificultade 

graduada elementos sintácticos 

propios da lingua grega, 

relacionándoos para traducilos 

cos seus equivalentes en galego 

e/ou en castelán. 
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 GR1B5.1.1. Describe o 

marco histórico no que 

xorde e se desenvolve a 

civilización grega, sinalando 

distintos períodos dentro del 

e identificando en cada un 

as conexións máis 

importantes con outras 

civilizacións. 

Describe con pouca precisión e 

incluso con erros, a pesar de 

recibir axuda, o marco histórico 

en que xorde e se desenvolve a 

civilización grega, sinalando de 

xeito impreciso distintos 

períodos e identificando con 

pouca coherencia as conexións 

máis importantes que 

presentan con outras 

civilizacións. 

Describe con certa precisión e 

con axuda puntual, o marco 

histórico en que xorde e se 

desenvolve a civilización grega, 

sinalando de xeito algo 

impreciso distintos períodos e 

identificando con coherencia as 

conexións máis importantes 

que presentan con outras 

civilizacións. 

Describe con certa precisión e 

sen axuda, o marco histórico en 

que xorde e se desenvolve a 

civilización grega, sinalando con 

bastante precisión distintos 

períodos e identificando con 

coherencia as conexións máis 

importantes que presentan con 

outras civilizacións. 

Describe con precisión e sen 

axuda, o marco histórico en que 

xorde e se desenvolve a 

civilización grega, sinalando con 

moita precisión distintos 

períodos e identificando con 

coherencia as conexións máis 

importantes que presentan con 

outras civilizacións. 

 GR1B5.1.2. Pode elaborar 

eixes cronolóxicos nos que 

se representan fitos 

históricos relevantes, 

consultando ou non fontes 

de información. 

Elabora con desorde e 

incoherencia eixes cronolóxicos 

nos que se representan fitos 

históricos salientables, 

seleccionando información 

pouco pertinente e irrelevante 

en fontes diversas. 

Elabora coa axuda dun guión de 

forma ordenada e coherente 

eixes cronolóxicos nos que se 

representan fitos históricos 

salientables, seleccionando 

algunha información pertinente 

e relevante en fontes diversas. 

Elabora con certa autonomía de 

forma ordenada e coherente 

eixes cronolóxicos nos que se 

representan fitos históricos 

salientables, seleccionando 

información pertinente e 

relevante en fontes diversas. 

Elabora con autonomía de 

forma ordenada e coherente 

eixes cronolóxicos nos que se 

representan fitos históricos 

salientables, seleccionando 

información totalmente 

pertinente e relevante en 

fontes diversas. 

 GR1B5.1.3. Distingue as 

etapas da historia de Grecia, 

explicando os seus trazos 

esenciais e as circunstancias 

que interveñen no paso de 

unhas a outras. 

Distingue con erros as 

diferentes etapas da historia de 

de Grecia, explicando con 

desorde e incoherencias os seus 

trazos esenciais e as 

circunstancias que interveñen 

no paso de unhas a outras. 

Distingue seguindo pautas as 

diferentes etapas da historia de 

de Grecia, explicando, moi 

pegado ao guión, con orde e 

coherencia os seus trazos 

esenciais e as circunstancias 

que interveñen no paso de 

unhas a outras. 

Distingue de xeito correcto as 

diferentes etapas da historia de 

de Grecia, explicando con orde 

e coherencia os seus trazos 

esenciais e as circunstancias 

que interveñen no paso de 

unhas a outras. 

Distingue moi correctamente as 

diferentes etapas da historia de 

de Grecia, explicando con orde 

e coherencia os seus trazos 

esenciais e as circunstancias 

que interveñen no paso de 

unhas a outras. 



 

 

 GR1B5.1.4. Sabe enmarcar 

determinados feitos 

históricos na civilización e no 

período histórico 

correspondente, póndoos en 

contexto e relacionándoos 

con outras circunstancias 

contemporáneas. 

Enmarca, con pouca precisión e 

incluso con erros a pesar de 

recibir axuda, determinados 

feitos históricos na civilización e 

no período histórico 

correspondente, sen poñelos 

en contexto e relacionalos con 

outras circunstancias 

contemporáneas. 

Enmarca, con certa precisión e 

con axuda puntual,  

determinados feitos históricos 

na civilización e no período 

histórico correspondente, 

amosando dificultades para 

poñelos en contexto e 

relacionalos con outras 

circunstancias 

contemporáneas. 

Enmarca, con certa precisión e 

sen axuda,  determinados feitos 

históricos na civilización e no 

período histórico 

correspondente, póndoos en 

contexto e relacionándoos ás 

veces con outras circunstancias 

contemporáneas. 

Enmarca, con precisión e sen 

axuda,  determinados feitos 

históricos na civilización e no 

período histórico 

correspondente, póndoos en 

contexto e relacionándoos con 

outras circunstancias 

contemporáneas. 

 GR1B5.2.1. Describe os 

principais sistemas políticos 

da antiga Grecia e 

compáraos entre eles, 

establecendo semellanzas e 

diferenzas, e cos actuais. 

Describe de xeito pouco 

pertinente e irrelevante os 

principais sistemas políticos da 

antiga Grecia e compáraos con 

axuda entre eles, establecendo 

semellanzas e diferenzas, e cos 

actuais. 

Describe de xeito pertinente e 

relevante os principais sistemas 

políticos da antiga Grecia e 

compáraos con certa axuda 

entre eles, establecendo 

semellanzas e diferenzas, e cos 

actuais. 

Describe de xeito pertinente e 

relevante os principais sistemas 

políticos da antiga Grecia e 

compáraos con certa 

autonomía entre eles, 

establecendo semellanzas e 

diferenzas, e cos actuais. 

Describe de xeito pertinente e 

relevante os principais sistemas 

políticos da antiga Grecia e 

compáraos con autonomía 

entre eles, establecendo 

semellanzas e diferenzas, e cos 

actuais. 



 

 

 GR1B5.2.2.  Describe  a  

organización da sociedade 

grega, explica as 

características das clases 

sociais e os papeis asignados 

a cada unha, relaciona estes 

aspectos cos valores cívicos 

da época e compáraos cos 

actuais. 

Describe con desorde e 

incoherencias a organización e 

a evolución da sociedade grega, 

manifestando dificultades para 

explicar as características das 

clases sociais e os papeis 

asignados a cada unha, 

relacionando tamén con 

dificultade estes aspectos cos 

valores cívicos existentes na 

época e comparándoos cos 

actuais. 

Describe con certa orde e 

coherencia a organización e a 

evolución da sociedade grega, 

explicando con axuda as 

características das clases sociais 

e os papeis asignados a cada 

unha, relacionando con pouca 

dificultade estes aspectos cos 

valores cívicos existentes na 

época e comparándoos cos 

actuais. 

Describe con orde e coherencia 

a organización e a evolución da 

sociedade grega, explicando as 

características das clases sociais 

e os papeis asignados a cada 

unha, relacionando con certa 

autonomía estes aspectos cos 

valores cívicos existentes na 

época e comparándoos cos 

actuais. 

Describe totalmente con orde e 

coherencia a organización e a 

evolución da sociedade grega, 

explicando as características 

das clases sociais e os papeis 

asignados a cada unha, 

relacionando adecuadamente 

estes aspectos cos valores 

cívicos existentes na época e 

comparándoos cos actuais. 

 GR1B5.3.1. Identifica e 

explica os papeis que 

desempeña dentro da 

familia cada un dos seus 

membros, analizando a 

través deles estereotipos 

culturais da época e 

comparándoos cos actuais. 

Identifica e explica de xeito 

impreciso os papeis que 

desempeña dentro da familia 

cada un dos seus membros, sen 

analizar a través deles 

estereotipos culturais da época 

e comparándoos con 

inexactitude cos actuais. 

Identifica e explica a grandes 

trazos os papeis que 

desempeña dentro da familia 

cada un dos seus membros, 

analizando superficialmente a 

través deles estereotipos 

culturais da época e 

comparándoos cos actuais. 

Identifica e explica con bastante 

corrección os papeis que 

desempeña dentro da familia 

cada un dos seus membros, 

analizando a través deles 

estereotipos culturais da época 

e comparándoos  con 

coherencia cos actuais. 

Identifica e explica con 

precisión os papeis que 

desempeña dentro da familia 

cada un dos seus membros, 

analizando con detalle a través 

deles estereotipos culturais da 

época e comparándoos cos 

actuais. 



 

 

 GR1B5.4.1. Identifica e 

describe formas de traballo 

e relaciónaas cos 

coñecementos científicos e 

técnicos da época, 

explicando a súa influencia 

no progreso da cultura 

occidental. 

Identifica e describe formas de 

traballo e relaciónaas cos 

coñecementos científicos e 

técnicos da época con 

dificultade, explicando con 

axuda a súa influencia no 

progreso da cultura occidental. 

Identifica e describe formas de 

traballo e relaciónaas cos 

coñecementos científicos e 

técnicos da época con certa 

dificultade, explicando 

superficialmente a súa 

influencia no progreso da 

cultura occidental. 

Identifica e describe con acerto 

formas de traballo e relaciónaas 

cos coñecementos científicos e 

técnicos da época, explicando a 

súa influencia no progreso da 

cultura occidental. 

Identifica e describe con moito 

acerto formas de traballo e 

relaciónaas cos coñecementos 

científicos e técnicos da época, 

explicando a súa influencia no 

progreso da cultura occidental. 

 GR1B5.4.2. Describe as 

principais formas de lecer da 

sociedade grega e analiza a 

súa finalidade, os grupos aos 

que van dirixidas e a súa 

función no 

desenvolvemento da 

identidade social. 

Describe as principais formas 

de lecer da sociedade grega e 

analiza a súa finalidade, os 

grupos aos que van dirixidas e a 

súa función no 

desenvolvemento da 

identidade social de xeito 

pouco pertinente e irrelevante. 

Describe as principais formas 

de lecer da sociedade grega e 

analiza a súa finalidade, os 

grupos aos que van dirixidas e a 

súa función no 

desenvolvemento da 

identidade social de xeito 

bastante pertinente e 

relevante. 

Describe as principais formas 

de lecer da sociedade grega e 

analiza a súa finalidade, os 

grupos aos que van dirixidas e a 

súa función no 

desenvolvemento da 

identidade social de xeito 

pertinente e relevante. 

Describe as principais formas 

de lecer da sociedade grega e 

analiza a súa finalidade, os 

grupos aos que van dirixidas e a 

súa función no 

desenvolvemento da 

identidade social de xeito moi 

pertinente e relevante. 

 GR1B5.5.1. Pode nomear 

coa súa denominación grega 

e latina os principais deuses 

e heroes da mitoloxía 

grecolatina, e sinalar os 

trazos que os caracterizan, 

os seus atributos e o seu 

ámbito de influencia. 

Pode nomear coa súa 

denominación grega e latina 

con moitas incorreccións  os 

principais deuses, semideuses e 

heroes da mitoloxía grecolatina, 

sinalando de xeito parcial e sen 

orden os trazos que os 

caracterizan, os seus atributos e 

o ámbito de influencia. 

Pode nomear coa súa 

denominación grega e latina 

con algunhas incorreccións  os 

principais deuses, semideuses e 

heroes da mitoloxía grecolatina, 

sinalando de xeito parcial os 

trazos que os caracterizan, os 

seus atributos e o ámbito de 

influencia. 

Pode nomear coa súa 

denominación grega e latina 

con bastante corrección e 

exactitude os principais deuses, 

semideuses e heroes da 

mitoloxía grecolatina, sinalando 

os trazos que os caracterizan, 

os seus atributos e o ámbito de 

influencia. 

Pode nomear coa súa 

denominación grega e latina 

con moita corrección e 

exactitude os principais deuses, 

semideuses e heroes da 

mitoloxía grecolatina, sinalando 

os trazos que os caracterizan, 

os seus atributos e o ámbito de 

influencia. 



 

 

 GR1B5.6.1. Identifica dentro 

do imaxinario mítico deuses, 

semideuses e heroes, e 

explica os principais 

aspectos que os diferencian. 

Identifica dentro do imaxinario 

mítico a deuses, semideuses e 

heroes con pouca precisión e 

con erros, explicando con 

moitas incorreccións e de xeito 

parcial os principais aspectos 

que diferencian uns dos outros. 

Identifica dentro do imaxinario 

mítico a deuses, semideuses e 

heroes con certa precisión e 

axuda puntual, explicando con 

algunhas incorreccións os 

principais aspectos que 

diferencian uns dos outros. 

Identifica dentro do imaxinario 

mítico a deuses, semideuses e 

heroes con certa precisión e 

sen axuda, explicando con 

bastante corrección e 

exactitude os principais 

aspectos que diferencian uns 

dos outros. 

Identifica dentro do imaxinario 

mítico a deuses, semideuses e 

heroes con precisión e sen 

axuda, explicando con moita 

corrección e exactitude os 

principais aspectos que 

diferencian uns dos outros. 

 GR1B5.6.2. Recoñece e 

ilustra con exemplos o 

mantemento do mítico e da 

figura do heroe na nosa 

cultura, analizando a 

influencia da tradición 

clásica neste fenómeno e 

sinalando as semellanzas e 

as principais diferenzas 

entre ambos os 

tratamentos, asociándoas a 

outras características 

culturais propias de cada 

época. 

Recoñece e ilustra con poucos 

exemplos o mantemento do 

mítico e da figura do heroe na 

nosa cultura, analizando de 

xeito superficial a influencia da 

tradición clásica neste 

fenómeno e sinalando con 

dificultade as semellanzas e as 

principais diferenzas entre 

ambos os tratamentos, 

asociándoas con axuda a outras 

características culturais propias 

de cada época. 

Recoñece e ilustra con algúns 

exemplos o mantemento do 

mítico e da figura do heroe na 

nosa cultura, analizando a 

grandes trazos a influencia da 

tradición clásica neste 

fenómeno e sinalando con 

certa dificultade as semellanzas 

e as principais diferenzas entre 

ambos os tratamentos, 

asociándoas con axuda puntual 

a outras características culturais 

propias de cada época. 

Recoñece e ilustra con 

bastantes exemplos o 

mantemento do mítico e da 

figura do heroe na nosa cultura, 

analizando con bastante acerto 

a influencia da tradición clásica 

neste fenómeno e sinalando as 

semellanzas e as principais 

diferenzas entre ambos os 

tratamentos, asociándoas a 

outras características culturais 

propias de cada época. 

Recoñece e ilustra con moitos 

exemplos o mantemento do 

mítico e da figura do heroe na 

nosa cultura, analizando con 

acerto a influencia da tradición 

clásica neste fenómeno e 

sinalando as semellanzas e as 

principais diferenzas entre 

ambos os tratamentos, 

asociándoas de xeito coherente  

a outras características culturais 

propias de cada época. 



 

 

 GR1B5.6.3. Recoñece 

referencias mitolóxicas 

directas ou indirectas en 

diferentes manifestacións 

artísticas, e describe, a  

través do uso que se fai 

destas, os aspectos básicos 

que en cada caso se asocian 

á tradición grecolatina. 

Recoñece poucas referencias 

mitolóxicas directas ou 

indirectas en diferentes 

manifestacións artísticas, e 

describe de forma imprecisa e 

con erros, a  través do uso que 

se fai destas, os aspectos 

básicos que en cada caso se 

asocian á tradición grecolatina. 

Recoñece algunhas referencias 

mitolóxicas directas ou 

indirectas en diferentes 

manifestacións artísticas, e 

describe con certa precisión, a  

través do uso que se fai destas, 

os aspectos básicos que en cada 

caso se asocian á tradición 

grecolatina. 

Recoñece bastantes referencias 

mitolóxicas directas ou 

indirectas en diferentes 

manifestacións artísticas, e 

describe con precisión, a  través 

do uso que se fai destas, os 

aspectos básicos que en cada 

caso se asocian á tradición 

grecolatina. 

Recoñece moitas referencias 

mitolóxicas directas ou 

indirectas en diferentes 

manifestacións artísticas, e 

describe con moita precisión, a  

través do uso que se fai destas, 

os aspectos básicos que en cada 

caso se asocian á tradición 

grecolatina. 

 GR1B5.7.1. Enumera e 

explica as principais 

características da relixión 

grega, póndoas en relación 

con outros aspectos básicos 

da cultura helénica e 

establecendo comparacións 

con manifestacións 

relixiosas propias doutras 

culturas. 

Enumera e explica de forma 

imprecisa e con erros as 

principais características da 

relixión grega, amosando 

dificultades para poñelas en 

relación con outros aspectos 

básicos da cultura helénica e 

establecer comparacións con 

manifestacións relixiosas 

propias doutras culturas. 

Enumera e explica de forma 

algo imprecisa as principais 

características da relixión grega, 

amosando certas dificultades 

para poñelas en relación con 

outros aspectos básicos da 

cultura helénica e establecer 

comparacións con 

manifestacións relixiosas 

propias doutras culturas. 

Enumera e explica con bastante 

precisión 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. 

Enumera e explica con moita 

precisión 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. 

 GR1B5.8.1. Describe e 

analiza os aspectos relixiosos 

e culturais que sustentan os 

certames deportivos da 

antiga Grecia e a presenza 

ou ausencia destes nos seus 

correlatos actuais. 

Describe e analiza, de forma 

imprecisa e con erros,  os 

aspectos relixiosos e culturais 

que sustentan os certames 

deportivos da antiga Grecia e a 

presenza ou ausencia destes 

nos seus correlatos actuais. 

Describe e analiza, de forma 

algo imprecisa,  os aspectos 

relixiosos e culturais que 

sustentan os certames 

deportivos da antiga Grecia e a 

presenza ou ausencia destes 

nos seus correlatos actuais. 

Describe e analiza con bastante 

precisión os aspectos relixiosos 

e culturais que sustentan os 

certames deportivos da antiga 

Grecia e a presenza ou ausencia 

destes nos seus correlatos 

actuais. 

Describe e analiza, con moita 

precisión e acerto,os aspectos 

relixiosos e culturais que 

sustentan os certames 

deportivos da antiga Grecia e a 

presenza ou ausencia destes 

nos seus correlatos actuais. 

 



 

 

TEXTOS 

Indicadores Niveis de desempeño 

0,25(insuficiente) 0,5(mínimo) 0,75(bo) 1(excelente) 

 GR1B6.1.1. Utiliza 

adecuadamente a análise 

morfolóxica e  sintáctica de 

textos de dificultade 

graduada para efectuar 

correctamente a súa 

tradución. 

Utiliza con moitas incorreccións 

a análise morfolóxica e 

sintáctica de textos de 

dificultade graduada para 

efectuar correctamente a súa 

tradución. 

Utiliza con algunhas 

incorreccións a análise 

morfolóxica e sintáctica de 

textos de dificultade graduada 

para efectuar correctamente a 

súa tradución. 

Utiliza con bastante corrección 

e exactitude a análise 

morfolóxica e sintáctica de 

textos de dificultade graduada 

para efectuar correctamente a 

súa tradución. 

Utiliza con moita corrección e 

exactitude a análise 

morfolóxica e sintáctica de 

textos de dificultade graduada 

para efectuar correctamente a 

súa tradución. 

 GR1B6.2.1. Utiliza 

correctamente o dicionario 

para localizar o significado 

de palabras que entrañen 

dificultade, identificando 

entre varias acepcións o 

sentido máis axeitado para a 

tradución do texto. 

Utiliza con moita dificultade o 

dicionario para localizar o 

significado de palabras que 

entrañen dificultade, 

identificando poucas veces 

entre varias acepcións o 

sentido máis axeitado para a 

tradución do texto. 

Utiliza con algunha dificultade o 

dicionario para localizar o 

significado de palabras que 

entrañen dificultade, 

identificando con frecuencia 

entre varias acepcións o 

sentido máis axeitado para a 

tradución do texto. 

Utiliza con certa soltura o 

dicionario para localizar o 

significado de palabras que 

entrañen dificultade, 

identificando entre varias 

acepcións o sentido máis 

axeitado para a tradución do 

texto. 

Utiliza con moita soltura o 

dicionario para localizar o 

significado de palabras que 

entrañen dificultade, 

identificando entre varias 

acepcións o sentido máis 

axeitado para a tradución do 

texto. 

 GR1B6.2.2. Utiliza 

mecanismos de inferencia 

para comprender textos de 

forma global. 

Utiliza sen adecuación nin 

propiedade mecanismos de 

inferencia para comprender 

textos de xeito global. 

Utiliza con certa adecuación e 

propiedade mecanismos de 

inferencia para comprender 

textos de xeito global. 

Utiliza con bastante adecuación 

e propiedade mecanismos de 

inferencia para comprender 

textos de xeito global.  

Utiliza con moita adecuación e 

propiedade mecanismos de 

inferencia para comprender 

textos de xeito global. 



 

 

 GR1B6.3.1. Traduce do 

grego ao galego e/ou ao 

castelán frases e textos 

sinxelos. 

Traduce con moitos erros do 

grego ao galego e/ou ao 

castelán frases e textos 

sinxelos. 

Traduce con algúns erros do 

grego ao galego e/ou ao 

castelán frases e textos 

sinxelos. 

Traduce con bastante acerto do 

grego ao galego e/ou ao 

castelán frases e textos 

sinxelos. 

Traduce con moita corrección 

do grego ao galego e/ou ao 

castelán frases e textos 

sinxelos. 

 GR1B6.4.1. Utiliza os 

coñecementos adquiridos 

para facer comentarios dos 

textos. 

Realiza comentarios utilizando  

os coñecementos adquiridos de 

forma imprecisa e con erros 

sobre os principais trazos dos 

textos.  

Realiza comentarios utilizando  

os coñecementos adquiridos 

con certa precisión sobre os 

principais trazos dos textos. 

Realiza comentarios utilizando  

os coñecementos adquiridos 

con bastante precisión sobre os 

principais trazos dos textos. 

Realiza comentarios utilizando  

os coñecementos adquiridos 

con moita  precisión sobre os 

principais trazos dos textos. 

 GR1B6.5.1. Compara 

estruturas gregas coas da 

lingua propia, e establece 

semellanzas e diferenzas. 

Compara con incorreccións 

estruturas gregas coas da lingua 

propia, e establece con 

dificultade semellanzas e 

diferenzas. 

Compara con algunha 

incorrección estruturas gregas 

coas da lingua propia, e 

establece con axuda 

semellanzas e diferenzas. 

Compara con bastante acerto 

estruturas gregas coas da lingua 

propia, e establece semellanzas 

e diferenzas. 

Compara con moito acerto 

estruturas gregas coas da lingua 

propia, e establece semellanzas 

e diferenzas. 

 GR1B6.6.1. Elabora mapas 

conceptuais e estruturais 

dos textos propostos, 

localizando o tema principal 

e distinguindo as súas 

partes. 

Elabora, incluso con axuda, 

mapas conceptuais e 

estruturais dos textos 

propostos con información 

pouco pertinente e irrelevante, 

con dificultades para localizar o 

tema principal e distinguir as 

súas partes. 

Elabora, con certa axuda, 

mapas conceptuais e 

estruturais dos textos 

propostos con algunha 

información pertinente e 

relevante, localizando de forma 

aproximada o tema principal e 

distinguindo as súas partes. 

Elabora con certa autonomía 

mapas conceptuais e 

estruturais dos textos 

propostos con información 

pertinente e relevante, 

localizando o tema principal e 

distinguindo as súas partes. 

Elabora con completa 

autonomía mapas conceptuais 

e estruturais dos textos 

propostos con información 

pertinente e relevante, 

localizando o tema principal e 

distinguindo as súas partes. 



 

 

 GR1B6.7.1. Mantén un 

sinxelo diálogo en grego 

sobre a base dun tema 

previamente acordado. 

Non mantén un sinxelo diálogo 

en grego sobre a base dun tema 

previamente acordado. 

Mantén con axuda un sinxelo 

diálogo en grego sobre a base 

dun tema previamente 

acordado. 

Mantén con certa corrección un 

sinxelo diálogo en grego sobre a 

base dun tema previamente 

acordado. 

Mantén con corrección un 

sinxelo diálogo en grego sobre a 

base dun tema previamente 

acordado. 

 GR1B6.8.1. Redacta frases 

sinxelas ou pequenos textos 

en grego sobre un tema 

proposto. 

Redacta frases sinxelas ou 

pequenos textos en grego sobre 

un tema proposto con moitos 

erros. 

Redacta frases sinxelas ou 

pequenos textos en grego sobre 

un tema proposto con algúns 

erros. 

Redacta frases sinxelas ou 

pequenos textos en grego sobre 

un tema proposto con poucos 

erros. 

Redacta frases sinxelas ou 

pequenos textos en grego sobre 

un tema proposto sen erros. 

 

LÉXICO 

Indicadores Niveis de desempeño 

0,25(insuficiente) 0,5(mínimo) 0,75(bo) 1(excelente) 

 GR1B7.1.1. Deduce o 

significado de palabras 

gregas non estudadas a 

partir de palabras da súa 

propia lingua ou do 

contexto. 

Deduce de forma imprecisa e 

con erros o significado de 

palabras gregas non estudadas 

a partir de palabras da lingua 

propia ou do contexto. 

Deduce de forma imprecisa e 

algúns erros o significado de 

palabras gregas non estudadas 

a partir de palabras da lingua 

propia ou do contexto. 

Deduce con bastante precisión 

o significado de palabras gregas 

non estudadas a partir de 

palabras da lingua propia ou do 

contexto. 

Deduce con moita precisión o 

significado de palabras gregas 

non estudadas a partir de 

palabras da lingua propia ou do 

contexto. 



 

 

 GR1B7.1.2. Identifica e 

explica as palabras de maior 

frecuencia e os principais 

prefixos e sufixos, e 

tradúceos á propia lingua. 

Identifica e explica con pouca 

precisión e incluso con erros as 

palabras de maior frecuencia, e 

os principais prefixos e sufixos, 

traducíndoos con dificultades á 

propia lingua. 

Identifica e explica con certa 

precisión e axuda puntual as 

palabras de maior frecuencia, e 

os principais prefixos e sufixos, 

traducíndoos de xeito algo 

impreciso á propia lingua. 

Identifica e explica con certa 

precisión e sen axuda as 

palabras de maior frecuencia, e 

os principais prefixos e sufixos, 

traducíndoos con bastante 

precisión á propia lingua. 

Identifica e explica con 

precisión e sen axuda as 

palabras de maior frecuencia, e 

os principais prefixos e sufixos, 

traducíndoos con moita 

precisión á propia lingua. 

 GR1B7.1.3. Identifica e 

distingue en palabras 

propostas os seus 

formantes, sinala e 

diferencia lexemas e afixos, 

e procura exemplos doutros 

termos nos que estean 

presentes. 

Identifica e distingue con 

dificultade e sempre con axuda 

en palabras propostas os seus 

formantes, sinala e diferencia 

con incorreccións  lexemas e 

afixos, e procura moi poucos 

exemplos doutros termos nos 

que estean presentes. 

Identifica e distingue con axuda 

puntual e de xeito razoado en 

palabras propostas os seus 

formantes, sinala e diferencia 

con certa corrección  lexemas e 

afixos, e procura poucos 

exemplos doutros termos nos 

que estean presentes.  

Identifica e distingue 

xeralmente sen axuda e con 

razoamentos coherentes  en 

palabras propostas os seus 

formantes, sinala e diferencia 

con bastante corrección 

lexemas e afixos, e procura 

algúns exemplos doutros 

termos nos que estean 

presentes.  

Identifica e distingue de xeito 

autónomo e con razoamentos 

moi coherentes en palabras 

propostas os seus formantes, 

sinala e diferencia con moita 

corrección lexemas e afixos, e 

procura bastantes exemplos 

doutros termos nos que estean 

presentes.  

 GR1B7.2.1. Descompón os 

formantes das palabras e 

recoñece o significado dos 

elementos de orixe grega. 

Descompón con incorreccións  

os formantes das palabras e 

recoñece con dificultade e 

sempre con axuda o significado 

dos elementos de orixe grega. 

Descompón con certa 

corrección  os formantes das 

palabras e recoñece con axuda 

puntual o significado dos 

elementos de orixe grega. 

Descompón con bastante 

corrección os formantes das 

palabras e recoñece sen axuda 

o significado dos elementos de 

orixe grega. 

Descompón con moita 

corrección os formantes das 

palabras e recoñece de xeito 

autónomo o significado dos 

elementos de orixe grega. 



 

 

 GR1B7.3.1.  Identifica  os  

helenismos máis frecuentes 

do vocabulario común e 

explica o seu significado 

remitíndose aos étimos 

gregos orixinais. 

Identifica  con dificultade os  

helenismos máis frecuentes do 

vocabulario común e explica 

con incorreccións o seu 

significado remitíndose aos 

étimos gregos orixinais. 

Identifica  con axuda e de xeito 

razoado os  helenismos máis 

frecuentes do vocabulario 

común e explica con certa 

corrección o seu significado 

remitíndose aos étimos gregos 

orixinais. 

Identifica  xeralmente sen 

axuda e con razoamentos 

coherentes  os  helenismos 

máis frecuentes do vocabulario 

común e explica con bastante 

corrección o seu significado 

remitíndose aos étimos gregos 

orixinais. 

Identifica  de xeito autónomo e 

con razoamentos moi 

coherentes os  helenismos máis 

frecuentes do vocabulario 

común e explica con moita 

corrección o seu significado 

remitíndose aos étimos gregos 

orixinais. 

 GR1B7.3.2. Identifica a 

etimoloxía e coñece o 

significado das palabras de 

léxico común da lingua 

propia. 

Identifica con dificultade e 

sempre con axuda a etimoloxía 

de palabras de léxico común da 

lingua propia e explica con 

incorreccións o seu significado. 

Identifica con axuda e de xeito 

razoado a etimoloxía de 

palabras de léxico común da 

lingua propia e explica con 

certa corrección o seu 

significado. 

Identifica xeralmente sen axuda 

e con razoamentos coherentes 

a etimoloxía de palabras de 

léxico común da lingua propia e 

explica con bastante corrección 

o seu significado. 

Identifica de xeito autónomo e 

con razoamentos moi 

coherentes a etimoloxía de 

palabras de léxico común da 

lingua propia e explica con 

moita corrección o seu 

significado. 

 GR1B7.5.1. Relaciona 

distintas palabras da mesma 

familia etimolóxica ou 

semántica. 

Relaciona con dificultade e 

sempre con axuda palabras da 

mesma familia etimolóxica ou 

semántica. 

Relaciona con axuda palabras 

da mesma familia etimolóxica 

ou semántica. 

Relaciona xeralmente sen 

axuda palabras da mesma 

familia etimolóxica ou 

semántica. 

Relaciona de forma autónoma 

palabras da mesma familia 

etimolóxica ou semántica. 

 

Neste cadro inténtase concretar na medida do posible o grao de consecución para cada un dos estándares de aprendizaxe, diferenciando catro 

niveis: 

- 1: excelente. 

- 0,75: bo. 



 

 

- 0,5: suficiente pero con matices. Non se pode considerar satisfactorio en todos os estándares, especialmente nos de morfoloxía e sintaxe. 

Cómpre distinguir entre os distintos estándares (uns son máis básicos que outros), e ter en conta a evolución experimentada polo alumno 

co paso do tempo. Por poñer un exemplo, común a Latín: 

 

Indicadores Niveis de desempeño 

0,25(insuficiente) 0,5(mínimo) 0,75(bo) 1(excelente) 

Declina palabras e sintagmas en 

concordancia, aplicando 

correctamente para cada 

palabra o paradigma de flexión 

correspondente. 

Declina de forma imprecisa e 

con moitos erros palabras e 

sintagmas en concordancia, 

aplicando para cada palabra o 

paradigma de flexión 

correspondente con moita 

dificultade.  

Declina de forma algo imprecisa 

palabras e sintagmas en 

concordancia, aplicando para 

cada palabra o paradigma de 

flexión correspondente con 

certa dificultade.  

Declina de forma precisa 

palabras e sintagmas en 

concordancia, aplicando para 

cada palabra o paradigma de 

flexión correspondente sen 

dificultade.  

Declina de forma moi precisa e 

exacta palabras e sintagmas en 

concordancia, aplicando para 

cada palabra o paradigma de 

flexión correspondente sen 

dificultade.  

- 0,25: insuficiente. 

- 0: non realiza os exercicios ou non entrega os traballos. 

 

Ademais destes mínimos, para aprobar a materia deberán ler dúas traxedias sinaladas, facer o traballo de investigación correspondente e realizar 

a diario as actividades marcadas, que quedarán recollidas no caderno. 

4.2 GREGO II 

2º de bacharelato 

 Grego II. 2º de bacharelato     



 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave Temporaliza- ción Grao mínimo de 
consecución 

Procedementos e 
instrumentos de avaliación 

 Bloque 1. Lingua grega     

e 

f 

h 

B1.1. Dialectos antigos, dialectos 
literarios e koiné.  

B1.1. Coñecer as orixes dos dialectos 
antigos e literarios, clasificalos e 
localizalos nun mapa. 

GR2B1.1.1. Delimita ámbitos de influencia dos 
distintos dialectos, situando con precisión 
puntos xeográficos, cidades ou restos 
arqueolóxicos coñecidos pola súa relevancia 
histórica. 

CCL 

CD 

CCEC 

SET Coñecer os distintos 
dialectos gregos. 

Mapa de dialectos e restos 
arqueolóxicos. 

d 

f 

B1.2. Do grego clásico ao grego 
moderno. 

B1.2. Comprender a relación directa 
entre o grego clásico e o moderno, 
e sinalar algúns trazos básicos que 
permiten percibir este proceso de 
evolución. 

GR2B1.2.1. Compara termos do grego clásico 
e os seus equivalentes en grego moderno, 
constatando as semellanzas e as diferenzas 
que existen entre uns e outros e analizando 
a través destas as características xerais que 
definen o proceso de evolución. 

CCL 

CAA 

TODO O ANO Diferenciar o grego 
clásica do moderno. 

Cadro de termos con 
semellanzas e diferenzas. 

d 

f 

B1.2. Do grego clásico ao grego 
moderno. 

B1.3. Recoñecer a evolución da 
lingua grega ata chegar ao 
momento actual nos aspectos 
fonéticos, morfosintáctico e léxico. 

GR2B1.3.1. Coñece a pronuncia da lingua 
grega moderna e utiliza algunhas palabras e 
expresións básicas. 

CCL TODO O ANO Coñecer a fonética do 
grego moderno. 

Esquema fonético. 

 Bloque 2. Morfoloxía     

d 

e 

f 

B2.1. Revisión da flexión nominal e 
pronominal: formas menos usuais 
e irregulares. 

B2.1. Identificar, analizar, traducir e 
efectuar a retroversión de calquera 
tipo de formas nominais e 
pronominais. 

GR2B2.1.1. Recoñece con seguridade e 
axudándose co dicionario calquera tipo de 
formas nominais e pronominais, declínaas e 
sinala o seu equivalente en galego e/ou en 
castelán. 

CCL TODO O ANO Recoñecer nomes e 
pronomes coa axuda 
do diciona- rio 

Análise e tradución de textos 
e frases. 

d 

e 

f 

B2.2. Revisión da flexión verbal: 
conxugación atemática. Modos 
verbais. 

B2.2. Identificar, conxugar, traducir e 
efectuar a retroversión de calquera 
tipo de formas verbais. 

GR2B2.2.1. Recoñece con seguridade e 
axudándose do dicionario calquera tipo de 
formas verbais, conxúgaas e sinala o seu 
equivalente en galego e/ou en castelán. 

CCL TODO O ANO Recoñecer as formas 
verbais coa axuda 
do dicionario. 

Análise e tradución de textos. 

d 

e 

f 

B2.3. Análise morfolóxica. B2.3. Coñecer as categorías 
gramaticais. 

GR2B2.2.1. Nomea e describe as categorías 
gramaticais, sinalando as características que 
as distinguen. 

CCL TODO O ANO Coñecer as categorías 
gramati- cais 

Análise e tradución de textos. 



 

 

 Grego II. 2º de bacharelato     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave Temporaliza- ción Grao mínimo de 
consecución 

Procedementos e 
instrumentos de avaliación 

d 

e 

f 

B2.3. Análise morfolóxica. B2.4. Coñecer, identificar e distinguir 
os formantes das palabras. 

GR2B2.4.1. Identifica e distingue en palabras 
propostas os seus formantes, sinalando e 
diferenciando lexemas e afixos, e procura 
exemplos doutros termos nos que estean 
presentes. 

CCL TODO O ANO Recoñecer os lexemas 
e morfemas. 

Exercicios de análise 
morfolóxica. 

d 

e 

f 

B2.3. Análise morfolóxica. B2.5. Realizar a análise morfolóxica 
das palabras dun texto grego. 

GR2B2.5.1. Sabe determinar a forma, a clase e 
a categoría gramatical das palabras dun 
texto, detectando correctamente coa axuda 
do dicionario os morfemas que conteñen 
información gramatical. 

CCL TODO O ANO Identificar as categorías 
gramati- cais das 
palabras coa axuda 
do dicionario. 

Exercicios de análise 
morfolóxica. 

 Bloque 3. Sintaxe     

d 

e 

f 

B3.1. Estudo pormenorizado da 
sintaxe nominal e pronominal. 

B3.1. Recoñecer os valores dos 
casos e os usos sintácticos do 
sistema pronominal. 

GR2B3.1.1. Recoñece os valores dos casos 
gregos e os usos dos pronomes en frases e 
textos propostos. 

CCL TODO O ANO Coñecer os valores dos 
casos. 

Análise e tradución de textos. 

d 

e 

f 

B3.1. Estudo pormenorizado da 
sintaxe nominal e pronominal. 

B3.2. Recoñecer os usos das 
preposicións e dos complementos 
circunstanciais. 

GR2B3.2.1. Recoñece os valores das 
preposicións e identifica os complementos 
circunstanciais. 

CCL TODO O ANO Coñecer os valores das 
pre- posicións. 

Análise e tradución de textos. 

d 

e 

f  

B3.2. Usos modais. B3.3. Coñecer e identificar os usos 
modais propios da lingua grega. 

GR2B3.3.1. Coñece, identifica e traduce 
correctamente os usos modais propios da 
lingua grega. 

CCL TODO O ANO Identificar os usos 
modais. 

Análise e tradución de textos. 

d 

e 

f 

B3.3. Tipos de oracións e 
construcións sintácticas. 

B3.4. Recoñecer e clasificar as 
oracións e as construcións 
sintácticas. 

GR2B3.4.1. Recoñece e clasifica oracións e 
construcións sintácticas. 

CCL TODO O ANO Coñecer os tipos de 
oracións. 

Análise e tradución de textos. 

d 

e 

f 

B3.4. Oración composta. Formas de 
subordinación. 

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

GR2B3.5.1. Recoñece, clasifica, analiza e 
traduce correctamente os nexos 
subordinantes. 

CCL TODO O ANO Identificar os nexos 
subordina- dos. 

Análise e tradución de textos. 



 

 

 Grego II. 2º de bacharelato     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave Temporaliza- ción Grao mínimo de 
consecución 

Procedementos e 
instrumentos de avaliación 

d 

e 

f 

B3.4. Oración composta. Formas de 
subordinación. 

B3.6. Coñecer as funcións das 
formas non persoais do verbo. 

GR2B3.6.1. Identifica formas non persoais do 
verbo en frases e textos, tradúceas 
correctamente e explica as súas funcións. 

CCL TODO O ANO Identificar as formas 
non persoais do 
verbo. 

Análise e tradución de textos. 

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

CCL TODO O ANO Coñecer os participios. Análise e tradución de textos. 

d 

e 

f 

i 

B3.5. Análise, tradución e 
interpretación de textos. 

B3.7. Relacionar e aplicar 
coñecementos sobre elementos e 
construcións sintácticas da lingua 
grega en interpretación e tradución 
de textos  clásicos. 

GR2B3.7.1. Recoñece, distingue e clasifica os 
tipos de oracións e as construcións 
sintácticas gregas, relacionándoas con 
construcións análogas noutras linguas que 
coñeza. 

CCL TODO O ANO Coñecer clases de 
oracións. 

Esquema de oracións en 
grego e en galego e 
castelán. 

GR2B3.7.2. Identifica na análise de frases e 
textos de dificultade graduada elementos 
sintácticos propios da lingua grega, 
relacionándoos para traducilos cos seus 
equivalentes en galego e castelán. 

CCL TODO O ANO Coñecer os elementos 
sintácticos propios 
do grego. 

Análise e tradución de textos. 

 Bloque 4. Literatura     

d 

e 

h 

i 

n 

B4.1. Xéneros literarios: épica, 
historiografía, drama (traxedia e 
comedia), lírica, oratoria e fábula. 

B4.1. Coñecer as características dos 
xéneros literarios gregos, os seus 
autores e obras máis 
representativas, e as súas 
influencias na literatura posterior. 

GR2B4.1.1. Describe as características 
esenciais dos xéneros literarios gregos, e 
identifica e sinala a súa presenza nos textos 
propostos. 

CCL 

CCEC 

TODO O ANO Recoñecer os xéneros 
literarios. 

Esquema de xéneros literarios 
e características. 

d 

e 

h 

i 

B4.1. Xéneros literarios: épica, 
historiografía, drama (traxedia e 
comedia), lírica, oratoria e fábula. 

B4.2. Analizar, interpretar e situar no 
tempo textos mediante lectura 
comprensiva, distinguindo o xénero 
literario ao que pertencen, as súas 
características esenciais e a súa 

GR2B4.2.1. Realiza eixes cronolóxicos e sitúa 
neles autores, obras e outros aspectos 
relacionados coa literatura grega. 

CMCCT 

CCEC 

TODO O ANO Coñecer obras e 
autores. 

Cadro cronolóxico de obras e 
autores. 

GR2B4.2.2. Distingue o xénero literario ao que CCL TODO O ANO Distinguir o xénero Comentario de textos. 



 

 

 Grego II. 2º de bacharelato     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave Temporaliza- ción Grao mínimo de 
consecución 

Procedementos e 
instrumentos de avaliación 

n estrutura, se a extensión da 
pasaxe elixida o permite. 

pertence un texto, as súas características e 
a súa estrutura. 

literario dun texto. 

d 

e 

h 

i 

n 

B4.1. Xéneros literarios: épica, 
historiografía, drama (traxedia e 
comedia), lírica, oratoria e fábula. 

B4.3. Coñecer os fitos esenciais da 
literatura grega como base da 
literatura e da cultura europea e 
occidental. 

GR2B4.3.1. Explora a conservación dos 
xéneros e os temas literarios da tradición 
grega mediante exemplos da literatura 
contemporánea, e analiza o uso que se fixo 
deles. 

CCL 

CCEC 

TODO O ANO Recoñecer na literatura 
actual os xéneros 
literarios gregos. 

Esquema de xéneros literarios 
clásicos e actuais. 

d 

e 

h 

i 

n 

B4.1. Xéneros literarios: épica, 
historiografía, drama (traxedia e 
comedia), lírica, oratoria e fábula. 

B4.4. Establecer relacións e 
paralelismos entre a literatura 
clásica e a posterior. 

GR2B4.4.1. Pode establecer relacións e 
paralelismos entre a literatura grega e a 
posterior. 

CCEC TODO O ANO Ver paralelis- mos entre 
a literatura grega e a 
actual. 

Cadro comparativo 
establecendo 
coincidencias. 

d 

e 

h 

i 

n 

B4.1. Xéneros literarios: épica, 
historiografía, drama (traxedia e 
comedia), lírica, oratoria e fábula. 

B4.5. Coñecer os autores 
fundamentais da literatura coas 
súas obras principais. 

GR2B4.5.1. Nomea autores representativos da 
literatura grega, encádraos no seu contexto 
cultural e cita e explica as súas obras máis 
coñecidas. 

CD 

CCEC 

TODO O ANO Situar autores na súa 
época. 

Cadro de obras e autores por 
época. 

 Bloque 5. Textos     

d 

e 

f 

n 

B5.1. Tradución e interpretación de 
textos gregos. 

B5.1. Coñecer, identificar e relacionar 
os elementos morfolóxicos da 
lingua grega en interpretación e 
tradución de textos gregos. 

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

CCL TODO O ANO Coñecer a morfoloxía e 
a sintaxe. 

Análise e tradución de textos. 

d 

e 

g 

B5.2. Uso do dicionario. B5.2. Utilizar o dicionario e procurar o 
termo máis apropiado na lingua 
propia para a tradución do texto. 

GR2B5.2.1. Utiliza con seguridade e 
autonomía o dicionario para a tradución de 
textos, e identifica en cada caso o termo 
máis apropiado na lingua propia en función 

CCL 

CD 

TODO O ANO Saber manexar o 
dicionario. 

Análise e tradución de textos. 



 

 

 Grego II. 2º de bacharelato     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave Temporaliza- ción Grao mínimo de 
consecución 

Procedementos e 
instrumentos de avaliación 

do contexto e do estilo empregado polo/a 
autor/a. 

d 

e 

f 

B5.3. Comentario e análise filolóxica 
de textos de grego clásico 
orixinais, preferiblemente en prosa. 

B5.3. Realizar a tradución, a 
interpretación e o comentario 
lingüístico, literario e histórico de 
textos de grego clásico. 

GR2B5.3.1. Aplica os coñecementos 
adquiridos para realizar comentario 
lingüístico, literario e histórico de textos. 

CCL 

CCEC 

TODO O ANO Coñecer aspectos 
lingüísticos e 
culturais para 
aplicalos nos textos. 

Comentario de textos. 

a 

d 

e 

h 

n 

B5.4. Coñecemento do contexto 
social, cultural e histórico dos 
textos traducidos. 

B5.4. Coñecer o contexto social, 
cultural e histórico dos textos 
traducidos. 

GR2B5.4.1. Identifica o contexto social, cultural 
e histórico dos textos propostos, partindo de 
referencias tomadas dos propios textos e 
asociándoas con coñecementos adquiridos 
previamente. 

CSC 

CCEC 

TODO O ANO Identificar nos textos 
aspectos sociais, 
culturais e históricos 
xa coñecidos. 

Comentario de textos. 

d 

n 

B5.5. Identificación das 
características formais dos textos. 

B5.5. Identificar as características 
formais dos textos. 

GR2B5.5.1. Recoñece e explica a partir de 
elementos formais o xénero e o propósito do 
texto. 

CCL TODO O ANO Recoñecer o xénero 
dos textos polos 
aspectos formais. 

Comentario de textos. 

 Bloque 6. Léxico     

d 

e 

f 

B6.1. Helenismos máis frecuentes do 
léxico especializado e común. 

B6.1. Recoñecer os helenismos máis 
frecuentes do vocabulario común e 
do léxico especializado, e 
remontalos aos étimos gregos 
orixinais. 

GR2B6.1.1. Identifica os helenismos máis 
frecuentes do vocabulario común e do léxico 
especializado, e explica o seu significado a 
partir dos étimos gregos orixinais. 

CCL TODO O ANO Recoñecer os helenis- 
mos no vocabulario 
común. 

Exercicios de etimoloxía. 

d 

e 

f 

B6.1. Helenismos máis frecuentes do 
léxico especializado e común. 

B6.2. Identificar a etimoloxía e 
coñecer o significado das palabras 
de orixe grega da lingua propia ou 
de outras, obxecto de estudo de 
léxico común e especializado. 

GR2B6.2.1. Deduce e explica o significado de 
palabras da propia lingua ou de outras, 
obxecto de estudo, a partir dos étimos 
gregos dos que proceden. 

CCL TODO O ANO Identificar o significado 
de étimos gregos a 
partir do galego e 
castelán. 

Exercicios de etimoloxía. 

d B6.2. Ampliación de vocabulario 
básico grego: linguaxe literaria e 

B6.3. Coñecer, identificar e traducir o GR2B6.3.1. Explica o significado de termos 
gregos mediante termos equivalentes en 

CCL TODO O ANO Coñecer termos gregos 
presentes no galego 

Exercicios de etimoloxía. 



 

 

 Grego II. 2º de bacharelato     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave Temporaliza- ción Grao mínimo de 
consecución 

Procedementos e 
instrumentos de avaliación 

e 

f 

n  

filosófica. léxico grego. galego e en castelán. e castelán. 

GR2B6.3.2. Deduce o significado de palabras 
gregas non estudadas a partir do contexto 
ou de palabras da súa lingua ou doutras que 
coñeza. 

CCL TODO O ANO Intuír o significado de 
termos gregos polo 
contexto. 

Análise e tradución de textos. 

d 

e 

f 

n 

B6.2. Ampliación de vocabulario 
básico grego: linguaxe literaria e 
filosófica. 

B6.4. Relacionar palabras da mesma 
familia etimolóxica ou semántica. 

GR2B6.4.1. Comprende e explica a relación 
entre termos pertencentes á mesma familia 
etimolóxica ou semántica. 

CCL TODO O ANO Coñecer familias 
etimolóxi- cas 

Traballo sobre familias 
etimolóxicas. 

d 

e 

f 

B6.3. Etimoloxía e orixe das palabras 
da propia lingua. 

B6.5. Recoñecer a etimoloxía e 
evolución das palabras da propia 
lingua. 

GR2B6.5.1. Recoñece e distingue cultismos, 
termos patrimoniais e neoloxismos a partir 
do étimo grego, e explica as evolucións que 
se producen nun caso e en outro. 

CCL TODO O ANO Coñecer cultismos e 
neoloxismos. 

Exercicios etimolóxicos e de 
evolución fonética. 

d 

e 

f 

B6.4. Descomposición de palabras 
nos seus formantes. 

B6.6. Recoñecer e identificar os 
elementos léxicos e os 
procedementos de formación do 
léxico grego, a derivación e a 
composición, para entender mellor 
os procedementos de formación de 
palabras nas linguas actuais. 

GR2B6.6.1. Descompón palabras tomadas 
tanto do grego antigo como da lingua propia 
nos seus formantes, e explica o seu 
significado. 

CCL TODO O ANO Recoñecer os 
formantes das 
palabras. 

Exercicios de morfoloxía e 
semántica. 

GR2B6.6.2. Sabe descompor unha palabra nos 
seus formantes e coñecer o seu significado 
en grego, para aumentar o caudal léxico e o 
coñecemento da lingua propia. 

CCL TODO O ANO Identificar os formantes 
das palabras e o 
significado que 
aportan. 

Exercicios de morfoloxía e de 
etimoloxía. 

 

 

CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES. RÚBRICA PARA AVALIAR NIVEIS DE DESEMPEÑO DOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DE GREGO II. 



 

 

LINGUA GREGA 

Indicadores Niveis de desempeño 

0,25(insuficiente) 0,5(mínimo) 0,75(bo) 1(excelente) 

GR2B1.1.1Delimita os ámbitos 

de influencia dos distintos 

dialectos, situando con 

precisión puntos xeográficos, 

ciudades ou restos 

arqueolóxicos coñecidos pola 

súa relevancia histórica. 

Non coñece os dialectos nin os 

restos arqueolóxicos, nin os 

sabe situar. 

Coñece de xeito elemental os 

dialectos e os restos 

arqueolóxicos. 

Coñece con bastante corrección 

os dialectos, os restos 

arqueolóxicos e sabe situalos. 

Coñece con rigor e claridade os 

dialectos, os restos 

arqueolóxicos e ademáis 

sitúaos con precisión. 

 GR2B1.2.1Compara termos do 

grego clásico e os seus 

equivalentes en grego 

moderno, constatando as 

semellanzas e diferenzas que 

existen entre uns e outros e 

analizando a través das mesmas 

as características xerais que 

definen o proceso de evolución. 

Identifica e distingue o grego 

clásico do moderno. 

Identifica, distingue e coñece 

algunas características do grego 

moderno e do clásico. 

Identifica, diferencia e coñece o 

grego clásico e o moderno. 

Ademais coñece as regras de 

evolución. 

Identifica, diferencia e sabe 

recoñecer as regras de 

evolución con precisión 

analizando distintos termos do 

grego clásico e moderno. 

GR2B1.3.1 Coñece a pronuncia 

da lingua grega moderna e 

utiliza algunhas palabras e 

expresións básicas. 

Coñece a pronuncia da lingua 

grega moderna con axuda, e 

utiliza con erros algunhas 

palabras e expresións básicas. 

Coñece a pronuncia da lingua 

grega moderna e utiliza  

algunhas palabras e expresións 

básicas con algo de axuda. 

Coñece a pronuncia da lingua 

grega moderna e utiliza 

algunhas palabras e expresións 

básicas con bastante 

corrección. 

Coñece a pronuncia da lingua 

grega moderna e utiliza 

algunhas palabras e expresións 

básicas con corrección. 

 

MORFOLOXÍA 



 

 

Indicadores Niveis de desempeño 

0,25(insuficiente) 0,5(mínimo) 0,75(bo) 1(excelente) 

 GR2B2.1.1 Recoñece con 
seguridade e axudándose do 
diccionario todo tipo de 
formas nominais e 
pronominais, declinándoas e 
sinalando o seu equivalente 
en galego e castelán. 

Identifica e declina con moitas 

incorreccións   palabras 

propostas. 

Identifica e declina con 

algunhas incorreccións  

palabras propostas.  

Identifica e declina con 

bastante corrección e 

exactitude   palabras propostas. 

Identifica e declina con moita 

corrección e exactitude   

palabras propostas sinalando 

outras da mesma raíz. 

 GR2B2.2.1 Recoñece con 
seguridade e axudándose do 
diccionario todo tipo de 
formas verbais, 
conxugándoas e sinalando o 
seu equivalente en galego e 
castelán. 

Identifica, conxuga e traduce  

con moitas incorreccións  os 

diferentes tipos de verbos. 

Identifica, conxuga e traduce 

con algunhas incorreccións  os 

diferentes verbos en grego. 

Identifica, conxuga e traduce 

con bastante corrección e 

exactitude  os diferentes tipos 

de verbos en grego. 

Identifica, conxuga e traduce 

con moita corrección e 

exactitude  os diferentes tipos 

de formas verbais en grego. 

 GR2B2.3.1 Nomea e 
describe as categorías 
gramaticais, sinalando as 
características que as 
distinguen. 

Non coñece axeitadamente as 

categorías gramaticais nin as 

súas características. 

Coñece as categorías 

gramaticais pero ten erros 

sobre as súas características. 

Coñece as categorías 

gramaticais e as súas 

características. 

Coñece as categorías 

gramaticais e as súas 

características con moita 

precisión. 

.GR2B2.4.1 Identifica e 
distingue palabras propostas e 
os seus formantes, sinalando e 
diferenciando lexemas e afixos 
e buscando exemplos doutros 
termos nos que estean 
presentes. 

Identifica e distingue con moita 

dificultade os lexemas e afixos 

nas palabras propostas. 

Identifica e distingue con algún 

erro os lexemas e afixos nas 

palabras propostas. 

Identifica e distingue 

correctamente os lexemas e 

afixos das palabras propostas. 

Identifica e distingue con moita 

precisión os lexemas e afixos 

das palabras propostas e sabe 

recoñecelos noutros termos. 



 

 

 GR2B2.5.1Sabe determinar a 
forma, clase e categoría 
gramatical das palabras dun 
texto, detectando 
correctamente coa axuda do 
diccionario os morfemas que 
conteñen información 
gramatical.  

Explica con  dificultade as 

categorías gramaticais das 

palabras dun texto coa axuda 

do dicionario e identifica os 

seus morfemas. 

Explica con erros as categorías 

gramaticais das palabras dun 

texto coa axuda do dicionario e 

identifica os seus morfemas. 

Explica co algún erro as 

categorías gramaticais das 

palabras dun texto coa axuda 

do dicionario e identifica os 

seus morfemas. 

Explica sen erros  as categorías 

gramaticais das palabras dun 

texto coa axuda do dicionario e 

identifica os seus morfemas. 

 

 
SINTAXE 
Indicadores Niveis de desempeño 

0,25(insuficiente) 0,5(mínimo) 0,75(bo) 1(excelente) 

 GR2B3.1.1 Recoñece os 
valores dos casos gregos e 
os usos dos pronomes en 
frases e textos propostos. 

Ten moitas dificultades para 

recoñecer os casos dos 

pronomes nas frases e textos 

propostos. 

Ten  dificultades para recoñecer 

os casos dos pronomes nas 

frases e textos propostos. 

Recoñece os casos dos 

pronomes nas frases e textos 

propostos, pero ten dalgunha 

dificultade para traducilos. 

Recoñece os valores dos casos e 

pronomes nas frases e textos 

propostos. 

 GR2B3.2.1 Recoñece os 
valores das preposicións e 
identifica os complementos 
circunstanciais. 

Ten moitas dificultades para 

recoñecer as preposicións e 

identificar os complementos 

circunstanciais. 

Ten algunha dificultade para 

recoñecer as preposicións e 

identificar os complementos 

circunstanciais. 

Non ten dificultades para 

recoñecer as preposicións e 

identificar os complementos 

circunstanciais. 

Recoñece as preposicións, os 

seus valores e identifica os 

complementos circunstanciais 

  GR2B3.3.1Coñece, identifica 
e traduce correctamente os 
usos modais da lingua grega. 

Non coñece os usos modais da 

lingua grega. 

Coñece algún usos modais da 

lingua grega. 

Coñece moitos usos modais da 

lingua grega. 

Coñece moitos usos modais da 

lingua grega e sabe traducilos 

correctamente. 



 

 

 GR2B3.4.1Recoñece e 
clasifica oracións e 
construcións sintácticas. 

 Clasifica con imprecisións 

importantes tipos de oracións e 

construcións sintácticas. 

 Clasifica con algunhas 

imprecisións tipos de oracións e 

construcións sintácticas. 

Clasifica sen  imprecisións tipos 

de oracións e construcións 

sintácticas. 

 Clasifica de xeito moi preciso 

tipos de oracións e construcións 

sintácticas. 

 GR2B3.5.1Recoñece, 
clasifica, analiza e traduce 
correctamente os nexos 
subordinantes. 

Ten moitas dificultades para 

recoñecer, analizar, traducir e 

clasificar os nexos 

subordinantes. 

Ten algunha dificultade para 

recoñecer, analizar, traducir e 

clasificar os nexos 

subordinantes. 

Non ten dificultades para 

recoñecer, analizar, traducir e 

clasificar os nexos 

subordinantes 

 Recoñece, analiza, traduce e 

clasifica os nexos subordinantes 

con total corrección. 

 GR2B3.6.1Identifica formas 
non persoais do verbo en 
frases e textos, traducíndoas 
correctamente e explicando 
as funcións que 
desempeñan. 

Recoñece, analiza e traduce con 

moitas incorreccións as formas 

non persoais do verbo. 

Recoñece, analiza e traduce con 

algunhas incorreccións as 

formas non persoais do verbo. 

Recoñece, analiza e traduce con 

bastante corrección as formas 

non persoais do verbo. 

Recoñece, analiza e traduce con 

moita corrección as formas non 

persoais do verbo explicando as 

súas funcións. 

 GR2B3.6.2Coñece, analiza e 
traduce de forma correcta as 
construcións de participio 
relacionándoas con 
construcións análogas 
existentes noutras linguas 
que coñece. 

Recoñece, analiza e traduce con 

moitas incorreccións as 

construcións de participio 

concertado e non concertado, 

relacionándoas con 

imprecisións importantes con 

construcións análogas 

existentes noutras linguas que 

coñece. 

Recoñece, analiza e traduce con 

algunhas incorreccións as 

construcións de participio 

concertado e non concertado, 

relacionándoas con algunha 

imprecisión con construcións 

análogas existentes noutras 

linguas que coñece. 

Recoñece, analiza e traduce con 

bastante corrección as 

construcións de participio 

concertado e non concertado, 

relacionándoas con bastante 

precisión con construcións 

análogas existentes noutras 

linguas que coñece. 

Recoñece, analiza e traduce con 

moita corrección as 

construcións de participio 

concertado e non concertado, 

relacionándoas con moita 

precisión con construcións 

análogas existentes noutras 

linguas que coñece. 



 

 

 GR2B3.7.1 Recoñece, 
distingue e clasifica os tipos 
de oraciónse as construcións 
sintácticas gregas 
relacionándoas con 
construcións análogas 
existentes noutras linguas 
que coñece. 

Identifica e relaciona con 

dificultade e sempre con axuda 

os tipos de oracións e 

construcións sintácticas da 

lingua grega relacionándoas con 

outras análogas que coñece. 

Identifica e relaciona con 

dificultade pero sen axuda os 

tipos de oracións e construcións 

sintácticas da lingua grega 

relacionándoas con outras 

análogas que coñece. 

Identifica e relaciona  sen axuda 

os tipos de oracións e 

construcións sintácticas da 

lingua grega relacionándoas con 

outras análogas que coñece. 

Identifica e relaciona con moita 

facilidade os tipos de oracións e 

construcións sintácticas da 

lingua grega relacionándoas con 

outras análogas que coñece 

 GR2B3.7.2 Identifica na 
análise de frases e textos de 
dificultade graduada 
elementos sintácticos 
propios da lingua grega, 
relacionándoos para 
traducilos cos seus 
equivalentes en galego e/ou 
en castelán. 

Identifica con dificultade e 

sempre con axuda na análise de 

frases e textos de dificultade 

graduada elementos sintácticos 

propios da lingua grega, 

relacionándoos para traducilos 

cos seus equivalentes en galego 

e/ou en castelán. 

Identifica con certa dificultade 

e con axuda puntual na análise 

de frases e textos de dificultade 

graduada elementos sintácticos 

propios da lingua grega, 

relacionándoos para traducilos 

cos seus equivalentes en galego 

e/ou en castelán. 

Identifica con bastante 

facilidade na análise de frases e 

textos de dificultade graduada 

elementos sintácticos propios 

da lingua grega, relacionándoos 

para traducilos cos seus 

equivalentes en galego e/ou en 

castelán. 

Identifica con moita facilidade e 

corrección na análise de frases 

e textos de dificultade 

graduada elementos sintácticos 

propios da lingua grega, 

relacionándoos para traducilos 

cos seus equivalentes en galego 

e/ou en castelán. 

 

LITERATURA 
Indicadores Niveis de desempeño 

0,25(insuficiente) 0,5(mínimo) 0,75(bo) 1(excelente) 

 GR2B4.1.1Describe as 

características esenciais dos 

xéneros literarios gregos e 

identifica e sinala a súa 

presenza nos textos 

propostos. 

Describe con pouca precisión e 

incluso con erros, a pesar de 

recibir axuda, as características 

dos xéneros literarios nos 

textos propostos. 

Describe con certa precisión e 

con axuda puntual, as 

características dos xéneros 

literarios nos textos propostos. 

Describe con certa precisión e 

sen axuda,  as características 

dos xéneros literarios nos 

textos propostos. 

Describe con precisión e sen 

axuda, as características dos 

xéneros literarios nos textos 

propostos. 



 

 

 GR2B4.2.1Realiza eixes 

cronolóxicos situando neles 

autores, obras e outros 

aspectos relacionados coa 

literatura grega. 

Elabora con desorde e 

incoherencia eixes cronolóxicos 

nos que sitúa autores, obras e 

outros aspectos relacionados 

coa literatura. 

Elabora coa axuda dun guión de 

forma ordenada e coherente 

eixes cronolóxicos nos que sitúa 

autores, obras e outros 

aspectos relacionados coa 

literatura. 

Elabora con certa autonomía de 

forma ordenada e coherente 

eixes cronolóxicos nos que  

sitúa autores, obras e outros 

aspectos relacionados coa 

literatura. 

Elabora con autonomía de 

forma ordenada e coherente 

eixes cronolóxicos nos que sitúa 

autores, obras e outros 

aspectos relacionados coa 

literatura. 

 GR2B4.2.2Distingue o 

xénero literario ao que 

pertence un texto, as súas 

características e estrutura. 

Distingue con erros o xénero 

literario ao que pertence un 

texto, as súas características e 

estrutura. 

Distingue seguindo pautas erros 

o xénero literario ao que 

pertence un texto, as súas 

características e estrutura. 

Distingue de xeito correcto o 

xénero literario ao que 

pertence un texto, as súas 

características e estrutura. 

Distingue moi correctamente o 

xénero literario ao que 

pertence un texto, as súas 

características e estrutura. 

GR2B4.3.1Explora a 

conservación dos xéneros e 

os temas literarios da 

tradición grega mediante 

exemplos da literatura 

contemporánea, analizando 

o distinto uso que se fixo 

dos mesmos. 

Describe de xeito pouco 

pertinente e irrelevante a 

conservación dos xéneros e a 

tradición grega na literatura 

contemporánea. 

Describe de xeito pertinente e 

relevante, con erros, a 

conservación dos xéneros e a 

tradición grega na literatura 

contemporánea. 

Describe de xeito pertinente e 

relevante a conservación dos 

xéneros e a tradición grega na 

literatura contemporánea, 

cunha pequeña axuda. 

Describe, con precisión e sen 

axuda,  a conservación dos 

xéneros e a tradición grega na 

literatura contemporánea. 

 GR2B4.4.1Pode establecer 

relación e paralelismos entre 

a literatura grega e 

posterior. 

Establece de xeito pouco 

pertinente e irrelevante a 

relación da literatura grega con 

outras literaturas posteriores. 

Describe de xeito pertinente e 

relevante a relación da 

literatura grega con outras 

literaturas posteriores coa 

axuda de manuais. 

Describe de xeito pertinente e 

relevante, mediante exemplos, 

a relación da literatura grega 

con outras literaturas 

posteriores coa axuda de 

manuais. 

Describe de xeito pertinente e 

relevante, amosando exemplos 

de obras literarias gregas e 

posteriores, a relación da 

literatura grega con outras 

literaturas posteriores sen 

axuda de manuais. 



 

 

 GR2B4.5.1Nomea autores 

representativos da literatura 

grega, encadrándoos no seu 

contexto cultural e citando e 

explicando as súas obras 

máis coñecidas. 

Identifica con imprecisión 

autores, obras e o seu contexto 

cultural. 

Identifica e explica a grandes 

trazos autores, obras e o seu 

contexto cultural. 

Identifica e explica con bastante 

corrección autores, obras e o 

seu contexto cultural. 

Identifica e explica con 

precisión autores, obras e o seu 

contexto cultural. 

 

TEXTOS 
Indicadores Niveis de desempeño 

0,25(insuficiente) 0,5(mínimo) 0,75(bo) 1(excelente) 

 GR2B5.1.1 Utiliza 

adecuadamente a análise 

morfolóxica e  sintáctica de 

textos gregos para efectuar 

correctamente a súa 

tradución. 

Utiliza con moitas incorreccións 

a análise morfolóxica e 

sintáctica de textos gregos para 

efectuar correctamente a súa 

tradución. 

Utiliza con algunhas 

incorreccións a análise 

morfolóxica e sintáctica de 

textos gregos para efectuar 

correctamente a súa tradución. 

Utiliza con bastante corrección 

e exactitude a análise 

morfolóxica e sintáctica de 

textos gregos para efectuar 

correctamente a súa tradución. 

Utiliza con moita corrección e 

exactitude a análise 

morfolóxica e sintáctica de 

textos gregos para efectuar 

correctamente a súa tradución. 

 GR2B5.2.1 Utiliza con 

seguridade e autonomía o 

dicionario para a tradución 

de textos, identificando en 

cada caso o termo máis 

apropiado na lingua propia 

en función do contexto e do 

estilo empregado polo 

autor. 

Utiliza con moita dificultade o 

dicionario para localizar o 

significado de palabras que 

entrañen dificultade, 

identificando poucas veces 

entre varias acepcións o 

sentido máis axeitado para a 

tradución do texto. 

Utiliza con algunha dificultade o 

dicionario para localizar o 

significado de palabras que 

entrañen dificultade, 

identificando con frecuencia 

entre varias acepcións o 

sentido máis axeitado para a 

tradución do texto. 

Utiliza con certa soltura o 

dicionario para localizar o 

significado de palabras que 

entrañen dificultade, 

identificando entre varias 

acepcións o sentido máis 

axeitado para a tradución do 

texto. 

Utiliza con moita soltura o 

dicionario para localizar o 

significado de palabras que 

entrañen dificultade, 

identificando entre varias 

acepcións o sentido máis 

axeitado para a tradución do 

texto. 



 

 

 GR2B5.3.1 Aplica os 

coñecementos adquiridos 

para realizar comentario 

lingüístico, literario e 

histórico dos textos. 

Realiza comentarios 

lingüísticos, literarios e 

históricos dos textos utilizando  

os coñecementos adquiridos de 

forma imprecisa e con erros 

sobre os principais trazos dos 

textos.  

Realiza comentarios  lingüístico, 

literario e histórico dos textos 

utilizando  os coñecementos 

adquiridos con certa precisión 

sobre os principais trazos dos 

textos. 

Realiza comentarios   

lingüísticos, literarios e 

históricos dos textos utilizando  

os coñecementos adquiridos 

con bastante precisión sobre os 

principais trazos dos textos. 

Realiza comentarios 

lingüísticos, literarios e 

históricos dos textos utilizando  

os coñecementos adquiridos 

con moita  precisión sobre os 

principais trazos dos textos. 

 GR2B5.4.1 Identifica o 

contexto social, cultural e 

histórico dos textos 

propostos partindo de 

referencias tomadas dos 

propios textos e asociándoas 

con coñecementos 

adquiridos previamente. 

Ten moitas dificultades para 

facer comentarios sobre o 

contexto social e histórico dos 

textos. 

Sabe realizar comentarios 

culturais e sociais dos textos 

propostos coa axuda de 

manuais. 

Elabora con certa autonomía 

comentarios de textos facendo 

referencia ao contexto social e 

cultural da época. 

Elabora con completa 

autonomía comentarios de 

textos facendo referencias a 

historia, a cultura e a sociedade 

grazas aos coñecementos 

previos. 

 GR2B5.5.1Recoñece e 

explica a partir de elementos 

formais o xénero e o 

propósito do texto. 

Ten moitas dificultades para 

identificar o xénero e propósito 

do texto. 

Pode identificar o xénero e 

propósito do texto coa axuda 

de manuais. 

Identifica con corrección o 

xénero e propósito do texto 

proposto. 

Identifica o xénero  do texto e 

explica ademáis o propósito 

deste. 

 

 
 
 
 
 
 
LÉXICO 



 

 

Indicadores Niveis de desempeño 

0,25(insuficiente) 0,5(mínimo) 0,75(bo) 1(excelente) 

 GR2B6.1.1Identifica os 

helenismos máis frecuentes 

do vocabulario común e do 

léxico especializado e explica 

o seu significado a partir dos 

étimos gregos orixinais. 

Deduce de forma imprecisa e 

con erros o significado de 

helenismos  frecuentes do 

vocabulario común e do léxico 

especializado a paretrir dos 

étimos gregos orixinais. 

Deduce de forma imprecisa e 

con algúns erros o significado 

de helenismos  frecuentes do 

vocabulario común e do léxico 

especializado a paretrir dos 

étimos gregos orixinais. 

Deduce con bastante precisión 

o significado de helenismos  

frecuentes do vocabulario 

común e do léxico especializado 

a paretrir dos étimos gregos 

orixinais. 

Deduce con moita precisión o 

significado de helenismos  

frecuentes do vocabulario 

común e do léxico especializado 

a paretrir dos étimos gregos 

orixinais. 

 GR2B6.2.1Deduce e explica 

o significado de palabras da 

propia lingua ou doutras, 

obxecto de estudo, a partir 

dos étimos gregos dos que 

proceden. 

Identifica e explica con pouca 

precisión e incluso con erros as 

palabras da propia lingua ou 

doutras a partir do étimo 

orixinal. 

Identifica e explica con certa 

precisión e axuda puntual as 

palabras da propia lingua ou 

doutras a partir do étimo 

orixinal. 

Identifica e explica con certa 

precisión e sen axuda as 

palabras da propia lingua ou 

doutras a partir do étimo 

orixinal. 

Identifica e explica con 

precisión e sen axuda as 

palabras da propia lingua ou 

doutras a partir do étimo 

orixinal. 

 GR2B6.3.1Explica o 

significado de termos gregos 

mediante termos 

equivalentes en galego e 

castelán. 

Identifica e distingue con 

dificultade e sempre con axuda 

en palabras propostas o 

significado de termos gregos 

presentes no galego e no 

castelán. 

Identifica e distingue con axuda 

puntual e de xeito razoado en 

palabras propostas o significado 

de termos gregos presentes no 

galego e no castelán. 

Identifica e distingue 

xeralmente sen axuda e con 

razoamentos coherentes  en 

palabras propostas o significado 

de termos gregos presentes no 

galego e no castelán. 

Identifica e distingue de xeito 

autónomo e con razoamentos 

moi coherentes en palabras 

propostas o significado de 

termos gregos presentes no 

galego e no castelán. 



 

 

 GR2B6.3.2Deduce o 

significado de palabras 

gregas non estudadas a 

partir do contexto ou de 

palabras da súa lingua ou 

doutras que coñece. 

Deduce con incorreccións  o 

significado de palabras gregas a 

partir do contexto ou doutras 

linguas coñecidas. 

Deduce con certa corrección o 

significado de palabras gregas a 

partir do contexto ou doutras 

linguas coñecidas. 

Deduce con bastante 

corrección o significado de 

palabras gregas a partir do 

contexto ou doutras linguas 

coñecidas. 

Deduce con moita corrección o  

significado de palabras gregas a 

partir do contexto ou doutras 

linguas coñecidas. 

GR2B6.4.1Comprende e 

explica a relación que existe 

entre diferentes termos 

pertencentes á mesma 

familia etimolóxica ou 

semántica. 

Explica  con dificultade a 

relación entre termos da 

mesma familia etimolóxica ou 

semántica. 

Explica  con axuda e de xeito 

razoado a relación entre termos 

da mesma familia etimolóxica 

ou semántica. 

Explica xeralmente sen axuda e 

con razoamentos coherentes  a 

relación entre termos da 

mesma familia etimolóxica ou 

semántica. 

Explica de xeito autónomo e 

con razoamentos moi 

coherentes a relación entre 

termos da mesma familia 

etimolóxica ou semántica. 

 GR2B6.5.1Recoñece e 

distingue a partir do étimo 

grego cultismos, termos 

patrimoniais e neoloxismos 

explicando as diferentes 

evolucións que se producen 

nun e noutro caso. 

Identifica con dificultade e 

sempre con axuda cultismos, 

neoloxismos e termos 

patrimoniais, explicando con 

moita dificultade as evolucións 

producidas. 

Identifica con axuda e de xeito 

razoado cultismos, neoloxismos 

e termos patrimoniais, 

explicando con dificultade as 

evolucións producidas. 

Identifica xeralmente sen axuda 

e con razoamentos coherentes 

cultismos, neoloxismos e 

termos patrimoniais, 

explicando con as evolucións 

producidas. 

Identifica de xeito autónomo e 

con razoamentos moi 

coherentes cultismos, 

neoloxismos e termos 

patrimoniais, explicando con as 

evolucións producidas. 

 GR2B6.6.1Descompón 

palabras tomadas tanto do 

grego antigo como da propia 

lingua nos seus distintos 

formantes explicando o 

significado dos mesmos. 

Descompón con dificultade e 

sempre con axuda palabras do 

grego antigo e da propia lingua 

nos seus formantes e 

explicando o significado que 

aportan estes con moita 

dificultade. 

Descompón con axuda palabras 

do grego antigo e da propia 

lingua nos seus formantes e 

explicando o significado que 

aportan estes con alguna 

dificultade. 

Descompón xeralmente sen 

axuda palabras do grego antigo 

e da propia lingua nos seus 

formantes e explicando o 

significado que aportan estes. 

Descompón de forma 

autónoma palabras do grego 

antigo e da propia lingua nos 

seus formantes e explicando o 

significado que aportan estes. 



 

 

 GR2B6.6.2Sabe 

descompoñer unha palabra 

nos seus distintos 

formantes, coñece o seu 

significado en grego para 

aumentar o caudal léxico e o 

coñecemento da propia 

lingua. 

Descompón con dificultade e 

sempre con axuda palabras nos 

seus formantes, e ten 

problemas para recordar o seu 

significado e así aumentar o seu 

vocabulario. 

Descompón con axuda palabras 

nos seus formantes, e non 

sempre recorda o seu 

significado para así aumentar o 

seu vocabulario. 

Descompón xeralmente sen 

axuda palabras nos seus 

formantes, e case sempre 

recorda o seu significado para 

así aumentar o seu vocabulario. 

Descompón de forma 

autónoma palabras nos seus 

formantes, e  sempre recorda o 

seu significado aumentando 

deste xeito o seu vocabulario. 

 

 
Neste cadro inténtase concretar na medida do posible o grao de consecución para cada un dos estándares de aprendizaxe, diferenciando catro 

niveis: 

- 1: excelente. 

- 0,75: bo. 

- 0,5: suficiente pero con matices. Non se pode considerar satisfactorio en todos os estándares, especialmente nos de morfoloxía e sintaxe. 

Cómpre distinguir entre os distintos estándares (uns son máis básicos que outros), e ter en conta a evolución experimentada polo alumno 

co paso do tempo.  

- 0.25: insuficiencia clarísima. 

- 0: non realiza nin entrega exercicios, traballos 

- Por poñer un exemplo, común a Latín: 

 
Indicadores Niveis de desempeño 

0,25(insuficiente) 0,5(mínimo) 0,75(bo) 1(excelente) 

Declina palabras e sintagmas en Declina de forma imprecisa e Declina de forma algo imprecisa Declina de forma precisa Declina de forma moi precisa e 



 

 

concordancia, aplicando 

correctamente para cada 

palabra o paradigma de flexión 

correspondente. 

con moitos erros palabras e 

sintagmas en concordancia, 

aplicando para cada palabra o 

paradigma de flexión 

correspondente con moita 

dificultade.  

palabras e sintagmas en 

concordancia, aplicando para 

cada palabra o paradigma de 

flexión correspondente con 

certa dificultade.  

palabras e sintagmas en 

concordancia, aplicando para 

cada palabra o paradigma de 

flexión correspondente sen 

dificultade.  

exacta palabras e sintagmas en 

concordancia, aplicando para 

cada palabra o paradigma de 

flexión correspondente sen 

dificultade.  

 

 
 
 
 

 

 

5. CONCRECCIÓNS METODOLÓXICAS (común a Latín) 

 
A metodoloxía didáctica de Bacharelato debe presentar as seguintes características: 

-  Favorecerá a capacidade do alumno para aprender por si mesmo, para traballar en equipo e para aplicar os métodos apropiados de 

investigación. 

-  Subliñará a relación dos aspectos teóricos da materia coas súas aplicacións prácticas na sociedade. 

De forma xeral, o proceso de ensino/aprendizaxe pode realizarse mediante as seguintes actividades:  

METODOLOXÍA. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS. 

Actividades de 

introdución e 

coñecementos previos 

Han de introducir o interese do alumno polo que respecta á realidade que han de aprender. Son as 

que se realizan para coñecer as ideas, opinións, acertos ou erros dos alumnos sobre os contidos que 

se van desenvolver. 



 

 

Actividades de 

desenvolvemento 
Son las que permiten coñecer os conceptos, os procedementos ou as novas actitudes. 

Actividades de 

síntese-resumo 

Son as que facilitan a relación entre os distintos contidos aprendidos e favorecen o enfoque 

globalizador. 

Actividades de 

consolidación, 

recuperación e 

ampliación 

Permiten contrastar as ideas novas coas previas dos alumnos, así como aplicar as aprendizaxes. 

Son as que se programan para os alumnos que non acadaron os coñecementos traballados. 

Son as que permiten afondar nos contidos a aqueles alumnos que realizaron correctamente as 

actividades de desenvolvemento. 

Actividades de 

avaliación 
Inclúen as actividades dirixidas á avaliación inicial, formativa e sumativa. 

A aplicación destas actividades aterase aos seguintes principios básicos que han de estar presentes continuamente no proceso de 

ensino/aprendizaxe: 

-  Selección de textos accesibles ao nivel dos alumnos. A práctica da tradución será graduada (é dicir, acorde aos coñecementos do alumno), 

suxestiva (polo seu contido e relación co tema tratado), continuada (para que resulte eficaz) e controlada (baixo a dirección e orientación do 

profesor). 

-  A correcta interpretación dun fragmento implicará a súa contextualización, a análise dos aspectos gramaticais, e a captación e comentario da 

mensaxe que nel aparece. 

-  Dada a dificultade de presentar textos orixinais para a transmisión de todos os conceptos culturais da unidade, recorrerase tamén á lectura de 

fragmentos traducidos ou bilingües de autores latinos sempre que o profesor o considere pertinente. 

-  O comentario de texto irá, sempre que se considere adecuado, acompañado de material audiovisual: mapas, gráficos, diapositivas, vídeos, etc. 

-  O estudo dos aspectos lingüísticos e culturais debe ser coherente. 

-  A asimilación dos contidos lingüísticos e culturais terá o dobre obxectivo de comprender a sociedade e a cultura romana e coñecer a súa 

supervivencia no mundo occidental. 



 

 

A aplicación metodolóxica práctica contará basicamente cos seguintes pasos: 

1.  Como actividades de introdución, motivación e coñecementos previos propoñemos: 

-  O coñecemento por parte do alumno dos obxectivos, os contidos, os criterios de avaliación, etc. da unidade didáctica, para que saiba por onde 

se move e que sentido teñen as actividades que se realizan. 

-  Introdución motivadora por parte do profesor, onde se sinalen os elementos máis atractivos por actuais e interdisciplinares do tema que se vai 

tratar. 

-  Debate e actividade pregunta-resposta sobre o tema introducido polo profesor, coa fin de facilitar unha idea precisa de onde se parte.  

-  Repaso das nocións xa vistas con anterioridade e consideradas necesarias para a comprensión da unidade, tomando nota das lagoas ou 

dificultades detectadas. 

-  Introdución de cada aspecto lingüístico, sempre que  sexa posible, mediante as semellanzas ou supervivencia dos mesmos na lingua propia do 

alumno. 

2.  Como actividades de desenvolvemento inclúense: 

-  Lectura e comentario de textos traducidos. 

-  Lectura comprensiva do tema de cultura. 

-  Resolución de actividades do apartado de cultura. 

-  Elaboración de esquemas do tema de cultura. 

-  Resolución de exercicios de léxico. 

-  Resolución de exercicios sobre aspectos morfosintácticos e tradución de oracións con aplicación dos mesmos. 

-  Tradución dun texto orixinal proposto, realizando os seguintes pasos: 

a.-  Lectura previa en voz alta corrixida polo profesor. 

b.-  Análise do vocabulario. 

c.-  Relacións gramaticais: 



 

 

•  illar as oracións 

•  recoñecer as formas gramaticais 

•  establecer as relacións sintácticas 

d.-  Tradución. 

-  Descubrimento nos textos traducidos da parte lingüística, cultural e de léxico de interese para a unidade que se está traballando. Este 

descubrimento estará acompañado das explicacións sistematizadas do profesor cando sexa preciso. Convén que a parte propiamente informativa 

que se debe memorizar, reducida a contidos mínimos, quede explicitamente destacada no caderno de clase do alumno. 

-  Selección, comentario e aprendizaxe do vocabulario, que se repasará e aplicará aos textos durante todos os temas. 

O profesor, á vista do ritmo de aprendizaxe do grupo e da diversidade do mesmo, decidirá cales realizar con maior profusión e cales no. 

3.  Actividades de síntese-resumo: 

-  Análise e comentario dun texto final. Entendemos por análise o comentario gramatical completo do texto traducido, que debe comprender, 

ademais das relacións gramaticais entre os seus elementos, a relación existente entre os distintos parágrafos do texto. O comentario de texto, tras 

captar e comentar as ideas principais que se nos transmiten, emite xuízos e aporta opinións que non están directamente no texto.  

-  Visualización da materia lingüística e cultural incluída en cada unidade mediante gráficos, paradigmas, esquemas, mapas, etc. 

4.  Actividades de consolidación, recuperación e ampliación: 

A finalidade destas será: 

-  Realización de exercicios apropiados e o necesariamente abundantes e variados que sexa preciso, para afianzar os contidos lingüísticos, 

culturais e léxicos traballados no tema. 

-  Coa fin de atender a aqueles alumnos con problemas na asimilación dos diversos contidos, prepararanse exercicios de dificultade graduada e 

breves para os temas lingüísticos e léxicos; para os temas culturais pediráselles a realización de breves lecturas e esquemas das mesmas, sempre 

acompañados da axuda do profesorado. 



 

 

-  Mentres se realizan estas actividades de recuperación, aqueles alumnos que acadaran satisfactoriamente os contidos propostos realizarán tarefas 

preparadas de antemán para afondar nos mesmos, como realización de pequenos traballos de investigación sobre temas culturais, lecturas 

complementarias e ampliación de léxico da propia lingua relacionado co tema, mediante dicionarios ou textos apropiados. 

5.  Actividades de avaliación 

Ademais da observación directa do traballo dos alumnos en clase, ao final de cada unidade temática poderanse realizar probas orais ou escritas 

coa fin de analizar a consecución dos obxectivos propostos. Estas probas, como é lóxico, deberán ter en conta os obxectivos e contidos 

comentados ao comezo de cada tema aos alumnos. 

 

 

6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Os materiais e recursos son un elemento que o profesor usará nas  circunstancias que considere precisas segundo as esixencias didácticas do 

momento. Tendo en conta que os libros de texto en Bacharelato son recomendados e non obrigatorios, entre a numerosa oferta editorial calquera 

libro de texto pode ser válido como apoio. En Grego traballaremos basicamente  nos temas lingüísticos cos apuntamentos da profesora, 

elaborados a partir de varios manuais como os das editoriais Baía, Anaya, SM, Hespérides, a Gramática Griega de Berenguer Amenós e o libro 

de exercicios de morfoloxía correspondente.  

Ademais, na aula, a profesora proporcionará outros materiais que amplíen ou ilustren o estudo dos diferentes bloques de contidos, en moitas 

ocasións comúns a Cultura Clásica (que poden ter cursada ou non) e Latín. 

 Libros de lectura: adaptacións de clásicos como Jasón y los Argonautas, La Eneida, La Odisea, Los trabajos de Hércules; novelas 

históricas como El vellocino de oro, La guerra de Troya (de Robert Graves), El rey debe morir, Juegos funerarios (de Mary Renault). 

 Traxedias sinaladas para este curso:  

. de Sófocles: Antígona,  Edipo Rei. 

. de Eurípides: Medea,  Hipólito. 



 

 

 Libros de relatos sobre o mundo clásico como La vida cotidiana en Grecia de Flacelière o Historia de los griegos de Montanelli. 

 Libros de relatos mitolóxicos. 

 Dicionarios etimolóxicos de latín e grego. 

 Dicionarios de mitoloxía. 

 Mapas.  

 Diapositivas de arte. 

 Prensa e revistas (artigos sobre arqueoloxía). 

 Documentais ou filmografía ambientada no mundo clásico como Helena de Troia, La vida de Brian, Aníbal ou Gladiator. 

 Dicionario de grego. 

 Páxinas web e direccións moi interesantes para esta materia, como culturaclasica.com, culturaclasica.net/santillana, artehistoria.com, 

biografiasyvidas.com, santiagoapostol.net ou outras que van aparecendo. Sempre que sexa posible se promoverá o uso dos medios 

informáticos do centro. 

 

Promoverase o coñecemento e uso dos materiais cos que conta a nosa biblioteca. 

 

7.PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. ANEXOS I, II, III, IV. (común a Latín) 
 

O sistema empregado será o de avaliación continua. O número de alumnos permite seguir a diario os seus progresos e que a súa participación 

sexa constante. 

 

A avaliación do proceso de aprendizaxe dos alumnos e alumnas debe levarse a cabo por medio dos seguintes procedementos e instrumentos: 

 Observación do traballo diario  

 Análise de tarefas. 

 Realización de probas específicas. 



 

 

Traballo diario 

É fundamental a observación e o control do traballo diario do alumno mediante: 

-preguntas frecuentes na aula. 

-seguimento do caderno do alumno. 

-control de asistencia e puntualidade. 

-observación do grao de participación na clase. 

-valoración da actitude. 

Deste xeito o profesorado observará as dificultades, os avances ou os erros máis frecuentes dos alumnos e poderá atendelos axeitadamente. Como 

ferramentas para avaliar os apuntes de clase e a resolución individual de actividades achéganse unhas rúbricas (anexo I e II). 

Tarefas puntuais 

É importante que o alumno se achegue á civilización clásica directamente, e que controle os mecanismos para facer pequenos traballos de 

investigación. Valorarase: 

-a puntualidade na data de entrega prevista. 

-a presentación do traballo. 

-a comprensión e síntese do tema motivo do traballo. 

-a elaboración persoal. 

-a exposición oral. 

Achéganse nos anexos III e IV unhas rúbricas para avaliar a redacción e presentación de traballos escritos e a exposición oral de traballos. 

Probas específicas 

As probas recollerán o exposto durante o período correspondente, e serán tres como mínimo por avaliación. Poderán facerse: 

-probas escritas con exercicios de morfoloxía, sintaxe e tradución, etimoloxía e helenismos. 

-probas teóricas do temario de cultura e civilización. 

-probas orais de control de lecturas fixadas. 

 

 



 

 

7.1 CRITERIOS SOBRE CUALIFICACIÓN. 
 

A cualificación en cada avaliación farase do seguinte modo: 

 Para os temas de lingua (que constitúen a parte fundamental da materia), posto que progresivamente aumenta a cantidade e complexidade 

do estudado, é lóxico que o peso das probas sexa maior na cualificación a medida que avanza cada avaliación.  

o De ter dúas probas, a nota da primeira sumarase á da segunda multiplicada por dous, e o resultado dividirase entre tres.  

o De facer tres probas, a nota da primeira sumarase á da segunda multiplicada por dous, e á da terceira multiplicada por tres, e o 

resultado dividirase entre seis.  

o A nota resultante constituirá o 80%  da cualificación da avaliación (até oito puntos). 

 Terán aparte unha proba como mínimo por avaliación sobre os temas de cultura que correspondan. Nesa proba haberá algunha pregunta 

para desenvolver e outras de resposta máis breve. Terán a posibilidade de recuperar esta parte en cada avaliación. Este apartado suporá un 

10% da nota (até un punto). 

 A valoración do traballo diario suporá o 10% da nota (até un punto). Farase unha observación sistemática das actividades realizadas a 

diario na aula ou na casa, sexan orais ou escritas, individuais ou en grupo. Ese traballo diario na aula e na casa é algo indispensable para 

unha correcta asimilación da materia e será recollido de xeito organizado e pulcro no caderno do alumno. O traballo persoal do alumno 

é de obrigado cumprimento e o non traelo feito catro ou máis veces sen xustificación válida suporá o suspenso na nota da 

avaliación. A profesora anotará no seu caderno, nas fichas individuais dos alumnos, todos os datos que posibiliten avaliar ese traballo 

persoal.   

 En cada proba os alumnos terán a pertinente información sobre a puntuación por pregunta, e o que desconta cada erro en cada pregunta, 

para que eles mesmos poidan revisar a adecuación das correccións. Procurarase entregar os exames corrixidos o día seguinte ao da súa 

realización, e farase a corrección na clase para despexar calquera dúbida. Nas traducións consideraranse faltas os erros cometidos tanto na 



 

 

interpretación gramatical (morfoloxía e sintaxe) como na léxica. Nas preguntas valorarase tanto o contido -cantidade e calidade de 

coñecementos- como a forma en que son expostos -corrección e soltura sintáctica, ortográfica, etc. 

 Non se considerará aprobada a avaliación sen chegar a un mínimo de cinco puntos en cada un dos apartados. 

Con respecto á cualificación final: 

 Para a parte lingüística (morfoloxía, sintaxe e tradución, etimoloxía, helenismos) haberá avaliación continua: como sempre entra o 

estudado anteriormente, considerarase recuperada esta parte aprobando o seguinte exame. Así, de superar a última destas probas o alumno 

aprobará este apartado, aínda que teña suspensas as probas anteriores. Deberá para iso obter unha nota mínima de cinco puntos. 

 Para os temas de cultura e civilización terán que superar por avaliacións o que corresponda, obtendo unha nota mínima de cinco puntos. 

Quen non acade os mínimos deberá examinarse das partes non superadas na proba final.  

 Durante o curso farán como mínimo un traballo de investigación relacionado co mundo grego, que exporán ante os seus compañeiros 

oralmente co apoio de medios audiovisuais. Ao remate presentarán actividades o máis interesantes, imaxinativas e creativas posibles, coas 

que se comprobará o interese, atención e asimilación de contidos por parte dos compañeiros. Estes valorarán os traballos expostos e as 

actividades dos demais cun cuestionario aportado pola profesora. A profesora proporá temas e os alumnos elixirán en función dos seus 

intereses e gustos. Este ou estes traballos serán cualificados na nota final.  

 A cualificación final farase coa suma da nota da primeira avaliación, da segunda multiplicada por dous, e da terceira multiplicada por tres. 

O resultado dividirase entre seis e suporá o 90% da nota final. A cualificación dos traballos individuais ou en grupo feitos durante o curso 

será o 10% da nota final. 

 Ademais farán un control oral de dúas das traxedias antes citadas (de Sófocles: Antígona,  Edipo Rei e de Eurípides: Medea,  Hipólito). A 

lectura de dúas é obrigatoria, e será voluntaria a lectura dunha ou dúas máis. Por cada unha lida sumarase 0,25 á nota final de xuño. 

 



 

 

Proba final de recuperación 

Haberá unha proba global final de recuperación para quen non aprobe todo na que estarán presentes todos os bloques de contidos. Nesa proba 

global final a cualificación da parte lingüística (morfoloxía, sintaxe e tradución, etimoloxía, helenismos) será o 90% da nota, e a parte non 

lingüística o 10%. Na proba aparecerá a puntuación de cada pregunta. Non se considerará aprobada con menos de cinco (5) puntos. 

 De ter aprobada algunha parte (do bloque non lingüístico) non terán que examinarse dela: examinaranse só do non superado. 

 Poderá engadirse a esta nota, para subila, a puntuación das lecturas obrigatorias e voluntarias das que se examinaran durante o curso 

(+0,25 por cada unha). 

O exame de setembro será similar á proba global final de recuperación de xuño. 

 

 

 

 

 

 

8.DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS E COLECTIVAS QUE SE PODEN ADOPTAR. ANEXO V. 
(común a Latín) 

 

Realizarase unha avaliación inicial ao comezo do curso para determinar o grao de formación e interese dos alumnos, o funcionamento do grupo 

(clima da aula, nivel de disciplina, atención...). Convén reunir información do titor e de profesores de anos anteriores para ter unha primeira 

achega ao grupo e aos seus integrantes. Como parte do alumnado procede doutros centros non sempre é doado conseguir esa información. 

A avaliación inicial consistirá en responder a unhas cuestións sobre coñecementos previos, tanto de tipo lingüístico como cultural, e tamén sobre 

as circunstancias persoais de cada alumno. Hai que ter en conta que o alumnado pode ter cursadas ou non con anterioridade as materias de 

Cultura Clásica e/ou Latín en 4º da E.S.O., e que pode haber repetidores, co que a diversidade está garantida. 

 



 

 

A avaliación inicial pódese ir modificando cada ano. Como exemplo proponse un modelo que se achega no anexo V. 

 

Ademais de responder ás cuestións de tipo cultural e lingüístico, os alumnos farán unha pequena redacción expoñendo os motivos para elixir esta 

opción e materia, a relación co grupo, as súas fortalezas e debilidades para afrontar o curso e as circunstancias persoais relevantes que desexen 

comentar.  

Esta avaliación inicial permitiría unha achega ás características do grupo e a cada un dos alumnos de forma personalizada, coa fin de coñecer o 

punto de partida e reforzar aquilo no que se detecten carencias. Só tería validez informativa (sen contar como nota para a avaliación). 

 

Como os alumnos son os mesmos en Latín I e Grego I, só haberá que facer esta avaliación inicial nunha das dúas materias.  

 

9. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS 

MATERIAS PENDENTES. 

 
Non hai alumnos/as de Bacharelato coa materia pendente de Grego I, pero queda establecida a posible recuperación para outros anos. 

A avaliación dos alumnos pendentes da materia de Grego I levaríase a cabo por medio dos seguintes instrumentos : 

 Control do traballo persoal do alumno mediante a presentación  periódica de exercicios entregados previamente polo profesor. Estes 

exercicios servirán para que o alumno profunde na gramática e reflexione sobre cuestións relacionadas co léxico.  

 Realización de dúas probas globais escritas en datas fixadas de antemán polo Xefe de Departamento e/ou Xefatura de estudos. Se o 

alumno/a aproba a primeira, considerarase  superada a materia; no caso contrario, poderá presentarse á proba final que se realizará antes 

da avaliación de remate do curso. 

As probas extraordinarias serán globais e semellantes ás probas ordinarias finais de xuño e setembro. Nesa proba global a cualificación da parte 

lingüística (morfoloxía, sintaxe e tradución, etimoloxía, helenismos) será o 90% da nota, e a parte non lingüística o 10%. Poderá engadirse a esta 

nota, para subila, a puntuación das lecturas voluntarias das que se examinaran durante o curso (+0,25 por cada unha). Na proba aparecerá a 

puntuación correspondente a cada pregunta. Non se considerará aprobada con menos de cinco (5) puntos. 

 



 

 

10.ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE PERMITAN AO ALUMNADO ACREDITAR OS 

COÑECEMENTOS NECESARIOS EN DETERMINADAS MATERIAS, EN BACHARELATO. 

 
Realizarase unha proba que constará de: 

a. Análise morfosintáctica e tradución de cinco frases de relativo (cada frase terá un valor de un punto e cada erro contabilizará 0,1 puntos). 
b. Declinación de substantivo co adxectivo correspondente ( catro sintagmas cun valor de 0,5 cada un, descontándose 0,1 por cada erro . 
c. Identificar e traducir dez formas verbais (0,1 cada forma). 
d. Recoñecer vinte formas pronominais (0,1 por cada forma). 

 

11.MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. ANEXOS VI, VII. (común a Latín) 

 

O ensino ten que ter presente que as diferenzas que hai entre os discentes impiden conseguir obxectivos idénticos. Polo tanto, sen renunciar á 

existencia de obxectivos xerais e comúns, hai que considerar a necesidade de dispoñer de métodos de ensino alternativos segundo a diversidade 

do alumnado e segundo o ritmo da aprendizaxe. 

A atención á diversidade abórdase a través de: 

• Exercicios complementarios de gramática que inciden nas habituais carencias que presenta o alumnado e que axudan a reforzar os 

coñecementos. 

• Axudas puntuais por parte da profesora.  

• Actividades de reforzo, recuperación ou ampliación que poidan realizar individualmente, proporcionadas pola profesora. Mentres se realizan 

estas actividades de reforzo ou recuperación, aqueles alumnos que acadaran satisfactoriamente os contidos propostos realizarán tarefas 

preparadas de antemán que presenten un maior grao de complexidade, para afondar nos mesmos. 

Intentarase seguir a diario o progreso de cada alumno, e detectar se é necesario axudar a algún que presente carencias dun xeito máis 

personalizado. Sempre que sexa posible e os alumnos teñan interese, a profesora estará á súa disposición para resolver dúbidas tamén nos 

recreos. 



 

 

Achéganse nos anexos VI e VII unhas rúbricas para avaliar o tratamento da diversidade individual e no grupo. 

 

12.CONCRECCIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO CURSO QUE 

CORRESPONDA (común a Latín) 

 
Segundo o establecido no Decreto 86/2015, de 25 de xuño polo que se regula o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato 

na Comunidade Autónoma de Galicia os elementos transversais que deben traballarse a través de todas as materias son os seguintes: 

 Comprensión lectora. 

 Expresión oral e escrita. 

 Comunicación audiovisual. 

 Tecnoloxías da información e da comunicación. 

 Emprendemento. 

 Educación cívica e constitucional. 

 

Alén disto, tamén son considerados elementos transversais a ter en conta tanto nas programacións docentes como no desenvolvemento das aulas 

os seguintes valores e conceptos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igualdade e respecto 

 Igualdade efectiva entre homes e mulleres 

 Prevención da violencia de xénero 

 Prevención da violencia contra persoas con discapacidade 

 Igualdade de trato e non discriminación 

 Prevención de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia 

 Aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos nos ámbitos persoal, familiar e social 

 Aprendizaxe dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a 

democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual aos homes e ás mulleres, o respecto 

ás persoas con discapacidade, o rexeitamento da violencia terrorista, a pluralidade, o respecto ao Estado 

de dereito, o respecto e a consideración ás vítimas do terrorismo e a prevención do terrorismo e de 

calquera tipo de violencia 



 

 

 Evitación de comportamentos e de contidos sexistas 

 Evitación dos estereotipos que supoñan discriminación por razón de orientación sexual ou de identidade 

de xénero, favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e 

intersexual 

Emprendemento  Fomento das participación do alumnado en actividades que lle permitan afianzar o espírito emprendedor 

e a iniciativa empresarial a partir de aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa e o traballo 

en equipo, a confianza nun/nunha mesmo/a e o sentido crítico 

Estes aspectos aparecen representados tanto nos contidos como nos textos e nas actividades. Non obstante, tamén son esenciais para o 

desenvolvemento do alumnado como cidadáns e cidadás plenamente conscientes dos seus dereitos e dos seus deberes e como individuos 

inseridos na nosa sociedade a presenza doutros elementos transversais non explicitados neste apartado do currículum, aínda que si forman parte, 

por exemplo, do deseño de competencias; así, tamén se aborda o tratamento da ecoloxía e o respecto polo medio, a educación dos/das 

consumidores/as, a educación para a saúde e a educación para o lecer. 

Os temas transversais pretenden conseguir que os alumnos desenvolvan actitudes persoais que lles axuden a construír unha sociedade máis xusta.   

A materia de Latín, xuntamente coa de Grego e Cultura Clásica, permite un achegamento ao mundo antigo no que xorden ou continúan sistemas 

sociais e políticos como democracia e escravitude. Isto establece unha boa base para a crítica dos alumnos. Os temas transversais e de educación 

en valores serán parte dos contidos e centrarán o enfoque dos comentarios. Tales temas desenvolveranse do modo seguinte: 

 

Educación para a convivencia.  

- Farase especial énfase nos elementos de parentesco entre as linguas romances. 

-  Irmandarase a consideración do castelán, catalán e galego entre se e o parentesco das linguas peninsulares coas outras linguas románicas. 

Educación para a igualdade de oportunidades de ambos sexos. 

 Abordarase en perspectiva crítica a situación da muller na antigüidade e nos nosos días. Trátase de: 

- Facer unha análise especial da muller e dos escravos e dos sistemas de educación grecorromanos. 

- Recoñecer en textos clásicos e actuais situacións nas que se produza calquera tipo de discriminación por razón de sexo. 

- Evitar formas, termos e expresións que denoten discriminación. 

- Rexeitamento ante calquera situación de discriminación por razón de sexo. 



 

 

Educación para a paz. 

- A lectura de textos clásicos de filósofos, historiadores e poetas nos que se reflictan as repercusións sociais que a paz trae á sociedade e o 

coñecemento dos principais conflitos bélicos da antigüidade será o punto de partida para a reflexión. 

- Analizar e recoñecer nos textos clásicos as achegas de personaxes de calquera ámbito do mundo clásico no fomento da paz, as relacións entre 

os diversos pobos e a convivencia. 

- Apreciar e valorar a diversidade lingüística e cultural de España e Europa como mostra da diversidade e riqueza culturais. 

- Valorarase a tolerancia, a pluralidade de crenzas, o papel do dereito e as leis e a convivencia das sociedades antigas. 

 

Educación moral e cívica. 

- Utilizar a lingua oral e escrita como instrumento para relacionarse cos demais. 

- Reflexionar sobre o uso da lingua como medio para transmitir ideas, pensamentos e opinións, respectando os xuízos e opinións alleos. 

- Alcanzar un compromiso persoal para a conservación do patrimonio artístico, lingüístico e cultural. 

Educación ambiental. 

- Estudo das modificacións que o home provocou no seu ámbito para o seu desenvolvemento.  

- Estudo dos hábitos alimenticios de gregos e romanos así como dos seus costumes referentes ao coidado do corpo e mente. 

- Recoñecer e identificar na contorna restos arqueolóxicos que se relacionen coa cultura clásica. 

- Comprometerse no mantemento e conservación de toda pegada do mundo clásico. 

Educación para o lecer. 

- Identificar en festas e espectáculos actuais a súa orixe grecolatina. 

- Apreciar e valorar como un legado da civilización grecolatina a pervivencia de moitos deportes actuais e dos Xogos Olímpicos en particular. 

En definitiva, preténdese que os alumnos recoñezan as situacións de discriminación de certas clases e grupos sociais, busquen e analicen as 

achegas dos autores antigos a favor da paz e da convivencia. Ademais engádese a necesidade de expresarse con liberdade respectando sempre a 

opinión dos demais e recoñecendo así o enriquecedor da diversidade. 

 

 



 

 

13.AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE. ANEXOS VIII, IX, X, XI. (común a 

Latín) 

 
Servirémonos dunhas rúbricas que se achegan nos anexos VIII, IX, X, XI para avaliar a planificación, a motivación do alumnado, o 

desenvolvemento do ensino e o seguimento e avaliación do proceso de ensino aprendizaxe. 

 
 

 

14.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. (común a Latín) 

 
Contémplase a posibilidade de organizar unha saída para asistir a unha representación teatral dunha obra clásica. No seu momento haberá que 

decidilo tendo en conta a dispoñibilidade, pois son moitos alumnos de moitos institutos para poucas representacións, e a non interferencia con 

outras actividades nesas datas. Non é doado saír unha xornada completa sen alterar o programado no resto das materias, e hai que ter en conta 

que ás veces resulta excesiva a cantidade de actividades realizadas polos distintos Departamentos. Cada ano xorde certo malestar entre o 

profesorado por este motivo. A isto hai que engadir os custos dunha saída que implica desprazamento en autobús e comida fóra da casa que non 

todas as familias poden asumir.  

Farase unha enquisa e en función dos resultados verase se é aconsellable ou non levar a cabo esta actividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15.MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DO PRESENTE DOCUMENTO E 

PROCESOS DE MELLORA (común a Latín) 

 

A avaliación da programación didáctica é un dos aspectos fundamentais do traballo docente, xa que permite determinar con exactitude os puntos 

fracos e as fortalezas do traballo desenvolto ao longo de todo un curso académico. 

A adecuada posta en marcha de mecanismos de avaliación da programación propiciarán unha notábel mellora do traballo nas aulas. Porén, 

debemos ter en conta que materiais, metodoloxías, recursos, actividades etc. que funcionan durante un curso poden non facelo no seguinte, posto 

que o factor humano do alumnado e a súa diversidade xoga un papel determinante no noso traballo diario. Para tratar de paliar estes 

inconvenientes debemos contar cun bo repertorio de materiais flexíbeis e apoiarnos en metodoloxías que permitan as adaptacións curriculares 

que sexan precisas. 

Á hora de avaliarmos o cumprimento da programación debemos considerar unha serie de indicadores de logro que teñan en conta como mínimo 

os seguintes elementos: obxectivos, contidos, consecución dos estándares de aprendizaxe, contribución aos obxectivos xerais da etapa, 

contribución ao desenvolvemento das competencias clave, procedementos e instrumentos de avaliación,  factores que favoreceron o cumprimento 

da programación / causas de non cumprimento, reflexión sobre as posíbeis situacións imprevistas acontecidas ao longo do curso e propostas de 

mellora. 

 

 

Proposta de avaliación da programación didáctica 

 

Docente: Curso e grupo: 

 

 Aspectos a manter no próximo curso Aspectos a mellorar no próximo curso 

Cumprimento dos obxectivos xerais da 

programación 

  

Desenvolvemento das unidades 

didácticas 

  

Desenvolvemento das actividades 

programadas 

  



 

 

Funcionamento das metodoloxías 

aplicadas 

  

Utilización de recursos e materiais 

didácticos 

  

Consecución dos estándares de 

aprendizaxe 

  

Funcionamento dos procedementos de 

avaliación 

  

Pertinencia dos instrumentos de 

avaliación 

  

Eficacia das medidas de recuperación   

Contribución ao desenvolvemento das 

competencias clave 

  

Contribución ao desenvolvemento dos 

obxectivos xerais de etapa 

  

Dinámica do grupo   

Participación en actividades 

extraescolares e complementarias 

  

Medidas de atención á diversidade   

Favorecemento da 

multidisciplinariedade 

  

Favorecemento do tratamento integrado 

de linguas 

  

Factores que favoreceron o 

cumprimento da programación 

 

Causas de non cumprimento da 

programación 

 

 

 



 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE AS PROGRAMACIÓNS. (común a Latín) 

 

O alumnado disporá en todo momento dunha información clara e completa sobre todo o que atinxe ao proceso de ensino e aprendizaxe.  

O profesorado será o encargado desta tarefa, e ademais contarán con libre acceso ás programacións nos ordenadores sinalados para tal fin na 

Biblioteca.  

Na aula aparecerán expostas as informacións referentes como mínimo á temporalización e secuenciación de contidos e criterios de cualificación. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I. RÚBRICA PARA AVALIAR OS APUNTES DE CLASE 

 

 EXCELENTE AVANZADO BÁSICO ESCASO 



 

 

APUNTES 

Os apuntes están escritos, 
organizados e ordenados con 
moito coidado. 

 Os apuntes están escritos e 
teñen bastante organización. 

 Os apuntes están escritos 
parcialmente e con algo de 
desorde 

 Carece de apuntes ou falta a 
maior parte. 

 

CANTIDADE  
DE INFORMACIÓN 

Ten información de todos os 
temas e preguntas tratados. 

 Ten información de todos os 
temas e da maioría das 
preguntas tratadas. 

 Ten información de case 
todos os temas e preguntas 
tratados. 

 Non ten información ou é moi  
escasa. 

 

ORGANIZACIÓN 

A información está moi ben 
organizada con parágrafos 
ben redactados e con 
subtítulos. 

 A información está organizada 
con parágrafos ben 
redactados. 

 A información proporcionada 
está bastante  organizada 
pero os parágrafos non están 
ben redactados. 

 A información carece de 
estrutura e a redacción non é 
boa. 

 

IDEAS RELEVANTES 

A información está 
claramente relacionada co 
tema principal e proporciona 
varias ideas secundarias e/ou 
exemplos. 

 A información ten as ideas 
principais e unha ou dúas 
ideas secundarias. 

 A información ten algunha das 
ideas principais. 

 A información non ten ideas 
principais. 

 

GRAMÁTICA  
E ORTOGRAFÍA 

Non hai erros gramaticais, 
ortográficos ou de 
puntuación. 

 Case non hai erros 
gramaticais, ortográficos ou 
de puntuación. 

 Existen ata catro erros 
gramaticais, ortográficos ou 
de puntuación. 

 Existen máis de catro erros 
gramaticais, ortográficos ou 
de puntuación. 

 

 



 

 

ANEXO II. RÚBRICA PARA AVALIAR A RESOLUCIÓN INDIVIDUAL DE ACTIVIDADES 

 

 EXCELENTE AVANZADO BÁSICO ESCASO 

NÚMERO  
DE ACTIVIDADES 
RESOLTAS 

Realiza como mínimo o 90 % 
das actividades que se 
propoñen. 

 Realiza entre o 90 % e o 80 % 
das actividades que se 
propoñen. 

 Realiza entre o 80 % e o 60 % 
das actividades que se 
propoñen. 

 Realiza menos do 60 % das 
actividades que se propoñen. 

 

PROCEDEMENTO  
E RESULTADOS DE 
ACTIVIDADES 
RESOLTAS 

Desenvolve o procedemento, 
detállao, preséntao 
organizadamente e obtén o 
resultado correcto. 

 Desenvolve o procedemento, 
detállao, preséntao bastante 
ben organizado e obtén o 
resultado correcto case 
sempre. 

 Desenvolve o procedemento e 
obtén o resultado correcto en 
máis do 70% das actividades 
resoltas. 

 No desenvolve o 
procedemento e non obtén o 
resultado correcto. 

 

 



 

 

 ANEXO III. RÚBRICA PARA AVALIAR A REDACCIÓN E A PRESENTACIÓN DE TRABALLOS ESCRITOS 

 EXCELENTE AVANZADO BÁSICO ESCASO 

REDACCIÓN 

O traballo está ben 
estruturado e cumpre na súa 
totalidade coa estrutura de 
introdución, desenvolvemento 
e conclusión. 

 O traballo está ben 
estruturado nun  
80 % e cumpre na súa 
totalidade coa estrutura de 
introdución, desenvolvemento 
e conclusión. 

 O traballo está ben 
estruturado nun  
60 % pero non cumpre coa 
estrutura de introdución, 
desenvolvemento e 
conclusión. 

 O traballo non está 
estruturado e non ten 
introdución, desenvolvemento 
e conclusión. 

 

ORTOGRAFÍA 

O texto non presenta erros 
ortográficos (puntuación, 
acentuación e gramática). 

 O texto ten menos de 3 erros 
ortográficos (puntuación, 
acentuación e gramática). 

 O texto ten entre 4 e 8erros 
ortográficos (puntuación, 
acentuación e gramática). 

 O texto ten máis de 8 erros 
ortográficos. 

 

EXTENSIÓN 

O exercicio escrito adáptase á 
extensión esixida (2, 3 ou 4 
páxinas). 

 O exercicio escrito presenta 
media páxina máis ou menos 
da extensión esixida. 

 O exercicio escrito presenta 
unha páxina máis ou menos 
da extensión esixida. 

 O exercicio escrito presenta 
dúas páxinas máis ou menos 
da extensión esixida. 

 

CONTIDO 

Abórdase o contido que se 
pediu. 

 Nalgúns parágrafos non se 
aborda nada do contido que 
se pediu. 

 Un 60 % do texto  ten relación 
co contido que se pediu. 

 Só se menciona 
superficialmente o tema 
pedido, pero non se aborda. 

 

ARGUMENTACIÓN DE 
IDEAS 

Presenta ideas ben 
argumentadas e sen erros. 

 Presenta ideas ben 
argumentadas pero con algún 
erro. 

 Presenta ideas sen 
argumentar ou con 
argumentos débiles. 

 Non presenta ideas e as que 
presenta non están 
argumentadas. 

 

PRESENTACIÓN  
E LIMPEZA 

O traballo está presentado 
con pulcritude e limpeza. 

 O traballo está presentado 
con bastante pulcritude. 

 O traballo ten dobreces e máis 
de tres borranchos. 

 O traballo está presentado 
cun gran número de dobreces 
e borranchos. 

 

TEMPO 
DE ENTREGA 

A entrega realízase na data  
indicada. 

 A entrega realízase cun día de 
retraso. 

 A entrega realízase con dous 
días de retraso. 

 A entrega realízase despois 
de pasados dous días da data 
indicada. 

 



 

 

ANEXO IV. RÚBRICA PARA AVALIAR A EXPOSICIÓN ORAL DE TRABALLOS 

 EXCELENTE AVANZADO BÁSICO ESCASO 

PRESENTACIÓN 

O estudante preséntase de xeito 
formal e dá a coñecer o tema da 
presentación e o obxectivo que 
pretende. 

 O estudante preséntase de forma 
rápida e dá a coñecer o tema da 
presentación e o obxectivo que 
pretende. 

 O estudante preséntase sen dicir 
o seu nome e menciona o tema de 
forma moi xeral. 

 O estudante empeza a súa 
exposición sen facer unha 
presentación inicial. 

 

EXPRESIÓN ORAL 

Utiliza un vocabulario adecuado e 
a exposición é coherente. 

 O vocabulario é adecuado e a 
exposición é clara. 

 Manexa un vocabulario bastante 
básico e ten problemas para 
transmitir con claridade as súas 
ideas. 

 Ten un vocabulario moi básico e 
non logra transmitir con claridade 
as súas ideas. 

 

VOLUME DE VOZ 

O seu volume de voz é adecuado, 
suficientemente alto como para 
ser escoitado desde todas as 
partes da aula, sen ter que gritar. 

 O seu volume de voz é adecuado 
e alto para ser escoitado por 
todos, pero, ás veces, cando 
dubida, baixa o volume. 

 O seu volume de voz é medio e 
ten dificultades para ser escoitado 
por todos na aula. 

 O seu volume de voz é moi baixo 
e non é escoitado por todos na 
aula. 

 

EXPRESIVIDADE 

As súas expresións faciais e a 
súa linguaxe corporal xeran un 
forte interese e entusiasmo sobre 
o tema nos outros. 

 Expresións faciais e linguaxe 
corporal que xeran en moitas 
ocasións interese e entusiasmo,  
aínda que algunhas veces se 
perde e non presenta toda a 
información. 

 As súas expresións faciais e a súa 
linguaxe corporal amosan unha 
actitude pasiva e non xeran moito 
interese, pero algunhas veces  é 
capaz de amosar algo de 
entusiasmo. 

 Moi pouco uso de expresións 
faciais ou linguaxe corporal. Non 
xera interese na forma de falar. 

 

INCLUSIÓN  
DOS ASPECTOS 
RELEVANTES 

Expón claramente o traballo e 
aporta referencias aos 
coñecementos traballados. 

 Expón claramente o traballo, pero 
non relaciona toda a exposición 
cos coñecementos traballados. 

 Ten dificultade para expoñer o 
traballo porque non entende os 
coñecementos traballados. 

 Non expón o traballo nin coñece 
os conceptos traballados 
necesarios para a súa 
realización. 

 

EXPLICACIÓN  
DO PLAN  
DE TRABALLO 

Explica cada paso con detalle, 
con lóxica e cronoloxicamente na 
orde en que o realizou. 

 Explica todos os pasos 
claramente, pero líase un pouco 
coa orde. 

 Presenta dificultade á hora de 
diferenciar os pasos dados e 
necesita axuda para explicalos 
con claridade. 

 Non identifica os pasos nin é 
capaz de reconducir o discurso 
de forma guiada. 

 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

A exposición  acompáñase con 
soportes audiovisuais en diversos 
formatos, especialmente 
atractivos e de moita calidade. 

 Soporte visual adecuado e 
interesante na súa xusta medida. 

 Soporte visual non adecuado.  Sen soporte visual.  

TEMPO 

O alumno utilizou o tempo 
adecuado e pechou 
correctamente a súa 
presentación. 

 O alumno utilizou un tempo 
axustado ao previsto, pero cun 
final precipitado, ou 
excesivamente longo por falta de 
control de tempo. 

 Excesivamente longo ou 
insuficiente para poder 
desenvolver o tema 
correctamente. 

 O alumno esqueceu por completo 
o tempo que tiña e saíuse do 
tema. 

 



 

 

ANEXO V. MODELO PROPOSTO PARA A AVALIACIÓN INICIAL EN LATÍN I E GREGO I 

APELLIDOS       NOMBRE      CURSO 

• Marca la respuesta que consideres correcta 

 

. Aristófanes era  comediógrafo 

    dramaturgo 

    poeta 

 

. Os traballos de Heracles foron  12 

      16 

      10 

 

. Baixo que gobernante floreceu Atenas?  Pericles 

       Alexandre Magno 

 Sócrates 

 

. Iasón  casou con  Medea 

    Electra 

    Proserpina 

 

. Pegaso é  un cíclope 

   un xigante 

   un cabalo 

 

. Ariadna namorouse de  Teseo 

     Perseo 

 Iasón 

 

. O labirinto de Creta fue construido por  Minos 

       Dédalo 

       Minotauro 

 

. Esquilo, Sófocles y   Aristófanes 

     Eurípides 

     Menandro 

 

. Solón era  un lexislador ateniense 

   un gobernante persa 

   un filósofo 

 

. Unha hecatombe era   un sacrificio de 200 bois 

     un sacrificio de 100 bois 

     un sacrificio de 1000 bois 

 

 

• Responde as siguintes preguntas: Quen se enfrontaron nas guerras médicas? E nas do Peloponeso? 

 

 

 

 



 

 

Relaciona parellas mitolóxicas: 

  TESEO •   • EURÍDICE  

  APOLO •   • ARIADNA 

  PÍRAMO •   • DAFNE 

  PARIS •   • MEDEA 

  ORFEO •   • TISBE 

  DÉDALO •   • PENÉLOPE 

 IASÓN •   • ÍCARO 

 ULISES •   • ELENA 

A que autor atribuirías estas obras literarias clásicas? 

 A GUERRA DE LAS GALIAS 

 A ILÍADA 

 ANTÍGONA 

 A ODISEA 

 EDIPO REI 

 A ENEIDA 

 AS METAMORFOSES 

 MEDEA 

(Ovidio, Sófocles, Homero, César, Eurípides, Virxilio) 

 

Responde  verdadeiro (V) ou falso (F): 

 Linguas romances son as derivadas do latín.    Todas as lenguas da Península Ibérica son romances. 

 Latín e grego tienen un origen común.     Latín e greego comparten alfabeto. 

 A democracia naceu en Roma.      A democracia naceu en Grecia. 

 Roma e Cartago  enfrontáronse nas Guerras Médicas.   Roma e Cartago  enfrontáronse nas Guerras Púnicas. 

 Rómulo e Remo fundaron Roma.      Rómulo fundou Roma. 

 

• Analiza morfoloxicamente estas formas verbais: 

 - cantaba       - cantarei 

 - cantei        - cantaras 

 - cantes       - cantaran 

 - cantarán       - cantaches 

• Analiza sintacticamente estas oraciones: 

 

 Os alumnos ordenan os folios nas aulas do colexio. Vos sererdes meu alumnos e estudiaredes a lingua dos escritores romanos. 

 

Fai unha pequena redacción expondo os motivos para elixir esta opción e materia, as túas fortalezas e debilidades para afrontar o curso, a relación 

co  grupo e las circunstancias persoais relevantes que desexes comentar.  

 



 

 

ANEXO VI. RÚBRICA PARA AVALIAR O TRATAMENTO DE DIVERSIDADE INDIVIDUAL 

TRATAMENTO  

DA DIVERSIDADE INDIVIDUAL 

MEDIDAS  

PARA A DIVERSIDADE 

GRAO  

DE CONSECUCIÓN 

D
IV

E
R

S
ID

A
D

E
  

N
A

 

C
O

M
P

R
E

N
-

S
IÓ

N
 

Non ten ningunha dificultade para entender os contidos. Seleccionar contidos cun grao maior de dificultade.   

Entende os contidos, pero, en ocasións, resúltanlle difíciles. Seleccionar os contidos significativos consonte á súa 

realidade. 

 

Ten dificultades para entender os contidos que se formulan. Seleccionar os contidos mínimos e expoñelos 

simplificando a linguaxe e a información gráfica. 

 

D
IV

E
R

S
ID

A
D

E
 D

E
 

C
A

P
A

C
IT

A
C

IÓ
N

  

E
 D

E
S

E
N

V
O

L
V

E
M

E
N

-

T
O

 

Non ten dificultades (alumnos e alumnas de altas 

capacidades). 

Potenciar estas a través de actividades que lle permitan 

poñer en xogo as súas capacidades. 

 

Ten pequenas dificultades. Propoñer tarefas nas que a dificultade sexa progresiva 

consonte ás capacidades que se vaian adquirindo. 

 

Ten dificultades. Seleccionar aquelas tarefas consonte ás capacidades do 

alumnado, que permitan alcanzar os contidos mínimos 

esixidos. 

 

D
IV

E
R

S
ID

A
D

E
 D

E
 

IN
T

E
R

E
S

E
 E

 

M
O

T
IV

A
-

C
IÓ

N
 

Amosa un gran interese e motivación. Seguir potenciando esta motivación e interese.  

O seu interese e motivación non destacan. Fomentar o interese e a motivación con actividades e 

tarefas variadas. 

 

Non ten interese nin motivación. Fomentar o interese e a motivación con actividades e 

tarefas máis procedimentais e próximas á súa realidade. 

 

D
IV

E
R

S
ID

A
D

E
  

N
A

 R
E

S
O

L
U

C
IÓ

N
  

D
E

 P
R

O
B

L
E

M
A

S
 Atopa solucións aos problemas que se formulan en todas as 

situacións. 

Seguir fomentando esta capacidade.  

Atopa solucións aos problemas que se formulan nalgunhas 

situacións. 

Propoñer problemas cada vez con maior grao de 

dificultade. 

 

Ten dificultades para resolver problemas nas situacións que 

se formulan. 

Propoñer problemas consonte ás súas capacidades para ir 

desenvolvéndoas.  

 

D
IV

E
R

S
ID

A
D

E
  

N
A

 C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 Exprésase de forma oral e escrita con claridade e corrección. Propoñer tarefas que sigan perfeccionado a expresión 

oral e a escrita. 

 

Ten algunha dificultade para expresarse de forma oral e 

escrita. 

Propoñer algunhas tarefas e debates nos que o alumnado 

teña que utilizar expresión oral e escrita coa fin de 

melloralas. 

 

Ten dificultades para expresarse de forma oral e escrita. Propoñer actividades co nivel necesario para que o 

alumnado adquira as ferramentas necesarias que lle 

permitan mellorar. 

 



 

 

ANEXO VII.  RÚBRICA PARA AVALIAR O TRATAMENTO DE DIVERSIDADE NO GRUPO 

TRATAMENTO  

DA DIVERSIDADE NO GRUPO 

MEDIDAS  

PARA A DIVERSIDADE 

GRAO  

DE CONSECUCIÓN 

D
E

 C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

A comunicación docente-grupo non presenta grandes 

dificultades. 

Non se necesitan medidas.  

A comunicación docente-grupo ten algunhas 

dificultades.  

Propoñer estratexias para mellorar a comunicación.  

A comunicación docente-grupo ten grandes dificultades. Investigar a causa das dificultades e propoñer medidas 

que as minimicen. 

 

D
E

 I
N

T
E

R
E

S
E

  

E
 M

O
T

IV
A

C
IÓ

N
 

O grupo está motivado e ten gran interese. Non se necesitan medidas.  

Parte do alumnado está desmotivado e ten pouco 

interese. 

Propoñer estratexias que melloren o interese e a 

motivación desa parte do alumnado. 

 

O grupo non ten interese e está pouco motivado. Investigar a causa da desmotivación e propoñer medidas 

que as minimicen. 

 

D
E

 A
C

T
IT

U
D

E
  

E
 C

O
L

A
B

O
R

A
C

IÓ
N

 

O grupo ten boa actitude e sempre está disposto a 

realizar as tarefas. 

Non se necesitan medidas.  

Parte do alumnado ten boa actitude e colabora. Propoñer actividades grupais nas que asuma 

responsabilidades o alumnado menos motivado.  

 

O grupo ten mala actitude e non colabora nas tarefas. Investigar as causas do problema e adoptar medidas, 

estratexias, etc. para minimizar esas actitudes. 

 

 

 



 

 

ANEXO VIII. RÚBRICA PARA AVALIAR A PLANIFICACIÓN.  

 INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE MELLORA 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

  1.  Programa a materia tendo en conta os 
estándares de aprendizaxe previstos nas leis 
educativas. 

  

  2.  Programa a materia tendo en conta o tempo 
dispoñible para o seu desenvolvemento. 

  

  3.  Selecciona e secuencia de forma progresiva 
os contidos da programación tendo en conta 
as particularidades  de cada un dos grupos de 
estudantes.   

  

  4.  Programa actividades e estratexias en función 
dos estándares de aprendizaxe.  

  

  5.  Planifica as clases de modo flexible, 
preparando actividades e recursos axustados 
á programación e ás necesidades e intereses 
do alumnado. 

  

  6.  Establece os criterios, procedementos e os 
instrumentos de avaliación e autoavaliación 
que permiten facer o seguimento do progreso 
de aprendizaxe dos seus alumnos e alumnas. 

  

  7.  Coordínase co profesorado doutros 
departamentos que poidan ter contidos afíns á 
súa materia. 

  

 



 

 

ANEXO IX. RÚBRICA PARA AVALIAR A MOTIVACIÓN DO ALUMNADO 

 

 INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE MELLORA 

M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

 D
O

 A
L

U
M

N
A

D
O

 

  1.  Proporciona un plan de traballo ao principio 
de cada unidade. 

  

  2.  Formula situacións que introduzan a 
unidade (lecturas, debates, diálogos…). 

  

  3.  Relaciona as aprendizaxes con aplicacións 
reais ou con a súa funcionalidade.   

  

  4.  Informa sobre os progresos acadados e as 
dificultades atopadas.  

  

  5.  Relaciona os contidos e as actividades cos 
intereses do alumnado. 

  

  6.  Estimula a participación activa dos 
estudantes en clase. 

  

  7.  Promove a reflexión dos temas tratados.   



 

 

ANEXO X. RÚBRICA PARA AVALIAR O DESENVOLVEMENTO DO ENSINO 

 INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE MELLORA 

D
E

S
E

N
V

O
L

V
E

M
E

N
T

O
 D

O
 E

N
S

IN
O

 

  1.  Resume as ideas fundamentais discutidas 
antes de pasar a unha nova unidade ou tema 
con mapas conceptuais, esquemas… 

  

  2.  Cando introduce conceptos novos, 
relaciónaos, se é posible, cos xa coñecidos; 
intercala preguntas aclaratorias; pon 
exemplos... 

  

  3.  Ten predisposición para aclarar dubidas e 
ofrecer asesorías dentro e fóra das clases.   

  

  4.  Optimiza o tempo dispoñible para o 
desenvolvemento de cada unidade didáctica.  

  

  5.  Utiliza axuda audiovisual ou doutro tipo para 
apoiar os contidos na aula. 

  

  6.  Promove o traballo cooperativo e mantén 
unha comunicación fluída cos estudantes. 

  

  7.  Desenvolve os contidos dunha forma 
ordenada e comprensible para os alumnos e 
as alumnas. 

  

  8.  Formula actividades que permitan a 
adquisición dos estándares de aprendizaxe e 
as destrezas propias da etapa educativa. 

  

  9.  Formula actividades en grupo e individuais.   



 

 

ANEXO XI. RÚBRICA PARA AVALIAR O SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO APRENDIZAXE 

 INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE MELLORA 

S
E

G
U

IM
E

N
T

O
 E

 A
V

A
L

IA
C

IÓ
N

 D
O

 P
R

O
C

E
S

O
 D

E
 E

N
S

IN
O

 A
P

R
E

N
D

IZ
A

X
E

   1.  Realiza a avaliación inicial ao principio de curso para axustar 
a programación ao nivel dos estudantes. 

  

  2.  Detecta os coñecementos previos de cada unidade 
didáctica. 

  

  3.  Revisa, con frecuencia, os traballos propostos na aula e fóra 
dela.   

  

  4.  Proporciona a información necesaria sobre a resolución das 
tarefas e como pode melloralas. 

  

  5.  Corrixe e explica de forma habitual os traballos e as 
actividades dos alumnos e as alumnas, e dá pautas para a 
mellora das súas aprendizaxes. 

  

  6.  Utiliza suficientes criterios de avaliación que atendan de xeito 
equilibrado a avaliación dos diferentes contidos. 

  

  7.  Favorece os procesos de autoavaliación e coavaliación.   

  8.  Propón novas actividades que faciliten a adquisición de 
obxectivos cando estes non foron acadados suficientemente. 

  

  9.  Propón novas actividades de maior nivel cando os 
obxectivos foron acadados con suficiencia. 

  

10.  Utiliza diferentes técnicas de avaliación en función dos 
contidos, o nivel dos estudantes, etc. 

  

11.  Emprega diferentes medios para informar dos resultados aos 
estudantes e aos pais. 

  



 

 

ANEXO XII. MODELO DE EXAME DE MORFOLOXÍA E SINTAXE (2ª AVALIACIÓN)  
Puntuación do exame sobre 14 puntos. Aplicarase a regra de tres para puntuar sobre 10 puntos. 

APELLIDOS        NOMBRE      CURSO 

 Declina (substantivos:0,75; adxectivos:1 punto. Total: 5,25 puntos. Fallo -0,25)  


 





 

 

 Conxuga e traduce a terceira persoa do plural.(0,5 cada verbo. Total: 3 puntos. Fallo -0,2) 

 imperfecto pasivo de   

conducir   

indicativo de futuro 

pasivo 

de(deixar) 

indicativo de aoristo 

activo 

de (escribir) 

indicativo de futuro 

activo de   (seguir) 

futuro de   indicativo de aoristo 

pasivo de 

(enganar) 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

TRADUCCIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRADUCCIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRADUCCIÓN: 

   

 Analiza morfolóxica e sintacticamente e traduce. (Cada fallo en morfoloxía, sintaxe, tradución: -0,25). 

(1,75 puntos) 

 



 

 

 

(2 puntos)  Na nosa asemblea serán escoitadas as xuiciosas palabras daqueles cidadáns que non foron apresados no infortunado combate naval. 





(2 puntos)  Eses pobos son bárbaros e esa terra intransitable sempre será evitada polos camiñantes sensatos.

 

 

 


