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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e 
Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos 
centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Localizar nun mapa fitos xeográficos e enclaves concretos relevantes par ao 
coñecementos das civilizacións grega e romana. 

Sinala sobre un mapa o marco xeográfico no que se sitúan en distintos períodos as 
civilizacións grega e romana, delimitando o seu ámbito de influencia, establecendo 
conexións con outras culturas próximas e situando con precisión puntos  xeográficos, 
cidades ou restos arqueolóxicos coñecidos pola súa relevancia histórica. 

Coñecer os principais deuses da mitoloxía grecolatina. 

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

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

Distingue con precisión as diferentes etapas da historia de Grecia e Roma nomeando 
e situando no tempo os principais fitos  asociados a cada unha dela. 

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

Explica o proceso de transición que se produce entre diferentes etapas da historia de 
Grecia e Roma, describindo as circunstancias que interveñen no paso dunhas a 
outras 

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

Sitúa dentro dun eixe cronolóxico o marco histórico no que se desenvolven as 
civilizacións grega, sinalando distintos períodos e identificando en cada un deles as 
conexións máis importantes que presentan con outras civilizacións. 

Coñecer os principais deuses da mitoloxía grecolatina. 

 Pode     nomear     coa     súa   principais  deuses  da  denominación grega e latina 

os principais  deuses e heroes da mitoloxía grecolatina,  sinalando os trazos que os 

caracterizan, os seus   atributos   e   o   seu   ámbito   de influencia, explicando a súa 

xenealoxía e establecendo as relacións entre os diferentes deuses. 

Coñecer os principais deuses da mitoloxía grecolatina. 
Identifica dentro do imaxinario mítico a deuses, semideuses e heroes, explicando os 
principais aspectos que diferencian a uns doutros. 

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

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

Coñecer as características e a evolución das clases sociais en Grecia e Roma 
Describe a organización da sociedade grega e romana, explicando as características 
das distintas clases sociais e os papeis asignados a cada unha delas, relacionando 
estes aspectos cos valores cívicos existentes na época e comparándoos cos actuais. 

Identificar as principais formas de lecer da antigüidade 

Describe as principais formas de lecer das sociedades grega e romana, analizando a 

súa finalidade, os grupos aos que van dirixidas e a súa función no desenvolvemento 

da identidade social. 

Coñecer a composición da familia e os papeis asignados aos seus membros. 
Identifica e explica os papeis que desempeña dentro da familia cada un dos seus 
membros, identificando e explicando a través deles estereotipos culturais e 
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comparándoos cos actuais. 

Coñecer os mitos e os heroes grecolatinos e establecer semellanzas e 
diferencias entre os mitos e os heroes antigos e actuais. 

Identifica dentro do imaxinario mítico deuses, semideuses e heroes, e explica os 

principais aspectos que os diferencian.  

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

Describe as características, os principais elementos e a función das grandes obras 

públicas romanas, explicando e ilustrando con exemplos a súa importancia para o 

desenvolvemento do Imperio e a súa influencia en modelos urbanísticos posteriores. 

O circo, o anfiteatro, os teatros 

Coñecer os trazos máis salientables da vida cotiá en Grecia e Roma. 
Identifica e describe os tipos de vivenda, o modo de alimentación, os hábitos de 

hixiene e a vestimenta en Grecia e Roma.  

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

Recoñece as características esenciais das arquitecturas grega e romana, 

identificando en imaxes a orde arquitectónica á que pertencen distintos monumentos, 

para razoar a súa resposta 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

A avaliación farase esencialmente sobre as aprendizaxes desenvoltas no 
primeiro e segundo trimestre  do curso, en base aos procedementos, 
instrumentos e criterios de avaliación contemplados na programación 
didáctica e nas instrucións do 27 de abril do 2020 , da Dirección Xeral de 
Educación, F. P. e Innovación Educativa para o desenvolvemento do 3º 
trimestre do curso 2019/20;en canto as actividades de reforzo  e 
recuperación realizadas durante o terceiro trimestre repercutirán na 
cualificación final do curso sempre de xeito positivo. 

Instrumentos: Actividades propostas polo docente. 

Cualificación final 

A nota final do curso calculárase do seguinte xeito: 
Media aritmética da 1ª e 2ª avaliación, que suporá o 90% da nota final. 

A este resultado sumaráselle, como máximo, 1 punto( 10%), polo traballo 
deste 3º trimestre, entregado polo alumnado a través de actividades 
telemáticas que o profesor foi mandando aos alumnos. IMPORTANTE: as 
actividades cualificaranse e o  resultado será a media de todas elas. Terase 
en conta o esforzo do  alumno no seu cumprimento, elaboración de xeito 
correcto,  e a súa  implicación e interese, de xeito que se se detectaran 
copias (de compañeiros, de internet, de libros…) sen un mínimo de 
elaboración propia ou os exercicios no responderan aos mínimos exixidos, a 
actividade podería ser  invalidada. 

O redondeo establécese á alza a partires de 0,50 centésimas e á baixa con 
0,49 centésimas ou menos. 

Proba 
extraordinaria de 
setembro 

O alumno deberá contestar as preguntas que tomen coma referencia  os 
contidos e estándares expostos na 1ª e 2ª avaliación deste curso escolar. 
Proba escrita: 100 % 

 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación: 
 

Non hai alumnado coa materia de Cultura Clásica  pendente 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

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

Actividades  
Cuestionarios sobre películas, exercicios diversos( completar, relacionar, 
redactar,…), actividades de recuperación e repaso, vídeos. 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e sen 
conectividade) 

Tarefas de reforzo, repaso e ampliación a través da aula virtual e 
nalgunhas ocasións a través do correo electrónico. Estas actividades 
nalgúns casos permiten a corrección individual e noutros remítense á 
aula virtual as respostas correctas, así como a respostas ás dúbidas 
que poidan presentar a través da mensaxería da aula dixital.. 
Detectamos  abundantes casos de alumnos  sen conectividade, pero 
todos eles foron solucionados. 

Materiais e recursos 

Materiais colgados na aula virtual así como outras actividades 
propostas sobre repasos de contidos  culturais, en diferentes 
formatos: pdf, word, vídeos, … 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

Alumnado: Aula virtual, correo electrónico, whatsapp e titor/a. 
Familias: Titor/a. 

Publicidade  Páxina web do centro: IES Vilar Ponte. 


