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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindíbeis avaliadas presencialmente
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

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.

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.

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.

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.

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.

B2.3. Coñecer as categorías gramaticais. GR2B2.2.1. Nomea e describe as categorías gramaticais, sinalando as características que as distinguen.

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.

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.

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.

B3.2. Recoñecer os usos das preposicións e dos complementos circunstanciais. GR2B3.2.1. Recoñece os valores das preposicións e identifica os complementos circunstanciais.

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.

B3.4. Recoñecer e clasificar as oracións e as construcións sintácticas. GR2B3.4.1. Recoñece e clasifica oracións e construcións sintácticas.

B3.5. Recoñecer os nexos subordinantes e os tipos de oracións subordinadas. GR2B3.5.1. Recoñece, clasifica, analiza e traduce correctamente os nexos subordinantes.

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

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

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.

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.

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

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.

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.
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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.

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.

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.

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.

2.- Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindíbeis traballadas a distancia
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe
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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.

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 estrutura, se a extensión da pasaxe elixida o permite. GR2B4.2.1. Realiza eixes cronolóxicos e sitúa neles autores, obras e outros aspectos relacionados coa literatura grega.

GR2B4.2.2. Distingue o xénero literario ao que pertence un texto, as súas características e a súa estrutura.

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.

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.

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.
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3.- Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: A nota obtida na segunda avaliación constituirá o chan 
da avaliación final. A terceira avaliación só poderá valer para aumentar a
nota obtida na 2ª. Nesa 3ª aval. faremos igualmente 2 exames on line, 
que se axustarán exactamente á nova normativa emanada da CIUG, 
pero nunca poderían utilizarse para rebaixar a cualificación acadada na 
2ª aval. 

Instrumentos: Á parte da tradución diaria, dos exercicios de sintaxe e 
morfoloxía e mais do comentario das 4 obras de lectura obrigatoria, 
mentres se mantivo o curso normal, chegamos a facer 6 exames 
presenciais (3 por avaliación). Esas 6 probas escritas sometéronse ao 
mesmo modelo de probas ABAU (antes da reforma de final de abril). Por
tanto, consideramos que os instrumentos empregados son o 
suficientemente fiables como para garantir unha cualificación 
ponderada do noso alumnado

Cualificación
final

Dado o contido progresivo da materia, establecemos que a nota da 2ª avaliación 
sirva como punto de partida mínimo para a expresión da cualificación final, de 
maneira que, en función do traballo entregado ao longo da 3ª aval., esa 
cualificación final só poderá ser igual (como mínimo) ou superior, no seu caso, á 
acadada na 2ª aval.

Proba
extraordinaria
de setembro

Cos criterios establecidos no apartado anterior, non pode haber 
alumnado que se poida ver sometido en Grego II a unha proba 
extraordinaria en setembro.

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:
Non hai alumnado nesta situación.

Criterios de cualificación:
Non se establecen ao non haber alumnado nesta situación.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Inexistentes por non haber alumnado afectado.
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4.- Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,

e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Estáselles pasando á Classroom todo o material (textos, lecturas, 
apuntamentos...). Mantense a través de Meet un ritmo regular de 
clases on line. 
A única lectura obrigatoria que quedaba por facer (Nubes de 
Aristófanes) completouse e comentouse na segunda quincena de abril.
O conxunto do alumnado ten noticia de primeira man do novo modelo 
de exame proposto desde a CIUG.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Todo o alumnado ten conexión a Internet, o que facilita que as tarefas 
se poidan realizar de maneira practicamente idéntica a cando tiñamos 
sesións presenciais. Aínda que desde o centro nos pediron que non 
sobrecargásemos ao alumnado con sesións on line, por unanimidade 
escolleron manter o mesmo número de sesións que antes do 
confinamento.

Materiais e recursos Os mesmos empregados antes do estado de alarma.
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5.- Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Este documento será enviado, mediante Classroom de Google, ao 
correo individual de cada alumno.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindíbeis avaliadas presencialmente
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

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.

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

B1.3. Entender o concepto de familia lingüística e de indoeuropeo. GR1B1.3.1. Explica o concepto de familia lingüística.
GR1B1.3.2. Define o concepto de indoeuropeo e explica o proceso de creación do termo.

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.

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.

B1.6. Identificar exemplos de escritura micénica e alfabética. GR1B1.6.1. Identifica a escritura Lineal B como un silabario, e a evolución dos caracteres do alfabeto.

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 algunhas palabras e expresións 
básicas.

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.

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 doutros.

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 evolución dos seus signos a partir da 
adaptación dos signos do alfabeto fenicio.
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.

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 escríbeos e leos correctamente.

B2.4. Recoñecer o cadro clasificatorio dos fonemas da lingua grega xunto coa súa pronuncia. 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.

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

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

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

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

B3.1. Coñecer o concepto de flexión lingüística. GR1B3.1.1. Distingue unha lingua flexiva doutra non flexiva.

B3.2. Distinguir e clasificar as categorías de palabras a partir do seu enunciado. GR1B3.2.1. Distingue palabras variables e invariables, explica as características que permiten identificalas 
e define criterios para clasificalas.

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

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

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

GR1B3.5.1. Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra o 
paradigma de flexión correspondente.
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.
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B3.6. Conxugar correctamente as formas verbais estudadas, analizalas morfoloxicamente e 
traducilas.

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.
GR1B3.6.2. Clasifica verbos segundo o seu tema, e describe os trazos polos que se recoñecen os 
modelos de flexión verbal.
GR1B3.6.3. Explica o uso dos temas verbais gregos e identifica correctamente as formas derivadas de 
cada un deles.
GR1B3.6.4. Conxuga os tempos verbais en voz activa e medio pasiva, aplicando correctamente 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.
GR1B3.6.6. Cambia de voz as formas verbais identificando e manexando con seguridade os formantes 
que expresan este accidente verbal.

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

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

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 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.

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 determinantes nominais, así como entre 
verbos e suxeitos.

B4.4. Recoñecer os elementos da oración: suxeito, predicado, atributo, complementos, etc. GR1B4.4.1. Analiza correctamente casos e funcións para poder recoñecer cada elemento da oración.

B4.5. Recoñecer e clasificar os tipos de oración simple. GR1B4.5.1. Compara e clasifica diferentes tipos de oracións simples, e identifica e explica en cada caso as
súas características.

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

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.

B4.8. Identificar as construcións de infinitivo concertado e non concertado. GR1B4.8.1. Recoñece, analiza e traduce correctamente as construcións de infinitivo concertado e non 
concertado, relacionándoas con construcións análogas noutras linguas que coñece.

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.

B4.10. Identificar as construcións de participio concertado e non concertado. GR1B4.10.1. Recoñece, analiza e traduce correctamente as construcións de participio concertado e non 
concertado, relacionándoas con construcións análogas noutras linguas que coñece.

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.

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, relacionándoos para traducilos cos seus equivalentes en galego e/ou en castelán.

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.

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 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.
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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.

B6.4. Comentar desde o punto de vista lingüístico e literario os textos propostos. GR1B6.4.1. Utiliza os coñecementos adquiridos para facer comentarios dos textos.

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 establece semellanzas e diferenzas.

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 conceptuais e estruturais dos textos propostos, localizando o tema principal e 
distinguindo as súas partes.

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.

B6.8. Redactar pequenos textos en lingua grega de produción propia. GR1B6.8.1. Redacta frases sinxelas ou pequenos textos en grego sobre un tema proposto.

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.
GR1B7.1.2. Identifica e explica as palabras de maior frecuencia e os principais prefixos e sufixos, e 
tradúceos 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.

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 formantes das palabras e recoñece o significado dos elementos de orixe 
grega.

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

GR1B7.3.1. Identifica os helenismos máis frecuentes do vocabulario común e explica o seu significado 
remitíndose aos étimos gregos orixinais.

B7.4. Identificar e coñecer os elementos léxicos e os procedementos de formación do léxico grego
(derivación e composición) para entender 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.

B7.5. Relacionar palabras da mesma familia etimolóxica ou semántica. GR1B7.5.1. Relaciona distintas palabras da mesma familia etimolóxica ou semántica.
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2.- Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindíbeis traballadas a distancia
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

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.

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 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.

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.

B6.4. Comentar desde o punto de vista lingüístico e literario os textos propostos. GR1B6.4.1. Utiliza os coñecementos adquiridos para facer comentarios dos textos.

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 establece semellanzas e diferenzas.

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 conceptuais e estruturais dos textos propostos, localizando o tema principal e 
distinguindo as súas partes.

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.

B6.8. Redactar pequenos textos en lingua grega de produción propia. GR1B6.8.1. Redacta frases sinxelas ou pequenos textos en grego sobre un tema proposto.

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.
GR1B7.1.2. Identifica e explica as palabras de maior frecuencia e os principais prefixos e sufixos, e 
tradúceos 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.

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 formantes das palabras e recoñece o significado dos elementos de orixe 
grega.

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

GR1B7.3.1. Identifica os helenismos máis frecuentes do vocabulario común e explica o seu significado 
remitíndose aos étimos gregos orixinais.

B7.4. Identificar e coñecer os elementos léxicos e os procedementos de formación do léxico grego
(derivación e composición) para entender 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.

B7.5. Relacionar palabras da mesma familia etimolóxica ou semántica. GR1B7.5.1. Relaciona distintas palabras da mesma familia etimolóxica ou semántica.
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3.- Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: A nota obtida na segunda avaliación constituirá o chan da avaliación final. A terceira avaliación só 
poderá valer para aumentar a nota obtida na 2ª. 

Instrumentos: Nas dúas primeiras avaliacións, realizadas de xeito presencial, realizáronse un total de 4 exames (3 na 
primeira e 1 na segunda) e, ademais, valorouse o traballo desenvolvido na aula. Nesta 3ª avaliación, e a efectos 
unicamente de suba da nota acadada en 2ª avaliación, realizaranse a través da classroom entregas de fichas e 
cuestionarios que sirvan para consolidar os coñecementos adquiridos nas dúas primeiras avaliacións e mais para 
traballar aqueles contidos que quedaron por ver e consideramos imprescindíbeis.

Cualificación final

A nota da 2ª avaliación servirá como punto de partida mínimo para a expresión da cualificación final, de maneira que, en función 
do traballo entregado ao longo da 3ª aval., esa cualificación final só poderá ser igual (como mínimo) ou superior, no seu caso, á 
acadada na 2ª aval.
No caso da única alumna que figura como suspensa na 2ª avaliación, ao longo deste trimestre facilitaráselle material para que a 
poida recuperar (exercicios de morfoloxía, sintaxe, tradución e helenismos). Se unha vez devolto o material se considera que 
acadou os mínimos esixidos, daráselle por aprobada esa 2ª avaliación e, como consecuencia, obtería como mínimo o 5 na 
cualificación final. En caso contrario, debería someterse á proba extraordinaria de setembro.

Proba extraordinaria de
setembro

En caso de ser necesaria (a estas alturas tan só unha alumna sería susceptíbel da mesma), adaptaríase aos 
estándares de aprendizaxe e competencias imprescindíbeis avaliadas presencialmente:
a) Morfoloxía nominal, pronominal e verbal (só indicativo, infinitivo e participio). (4 puntos)
b) Sintaxe  e tradución --> frase transitiva, copulativa, completivas de infinitivo (concertado e non concertado), 
participio (concertado e absoluto) e frase de relativo. (5 puntos)
c) Helenismos. (1 punto)
O aprobado sitúase no 4'5.

Alumnado de materia
pendente

Criterios de avaliación:
Non hai alumnado nesta situación.

Criterios de cualificación:
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Non se establecen ao non haber alumnado nesta situación.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Inexistentes por non haber alumnado afectado.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 9 DE 26 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



4.- Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Estáselles pasando á Classroom todo o material (exercicios, lecturas, apuntamentos,...). 
Mantense a través de Meet un ritmo regular de clases on line. 
Semanalmente deben realizar catro actividades (unha por sesión on line) que demostren que traballaron e 
entenderon os puntos fundamentais do tema asignado.
En canto rematemos coas competencias imprescindíbeis traballadas a distancia, iniciaremos (xa desde mediados de 
maio) o reforzo e repaso das competencias xa avaliadas presencialmente.
Paralelamente enviarásenlle individualmente á alumna que aínda ten suspensa a 2ª avaliación actividades de reforzo
e recuperación para facilitarlle a obtención do aprobado.

Metodoloxía (alumnado con
conectividade e sen

conectividade)

Todo o alumnado ten conexión a Internet, o que facilita que as tarefas se poidan realizar de maneira practicamente 
idéntica a cando tiñamos sesións presenciais. Aínda que desde o centro nos pediron que non sobrecargásemos ao 
alumnado con sesións on line, por unanimidade escolleron manter o mesmo número de sesións que antes do 
confinamento. Desta maneira podemos asegurar que o desenvolvemento das sesións non variou en absoluto con 
respecto ao estado anterior.

Materiais e recursos Os mesmos que os empregados antes de se decretar o estado de alarma.
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5.- Información e publicidade

Información ao alumnado e ás
familias

Este documento será enviado, mediante Classroom de Google, ao correo individual de cada alumno.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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CENTRO: IES VIRXE DO MAR
CURSO: 3º ESO
MATERIA: CULTURA CLÁSICA
DEPARTAMENTO: GREGO
DATA: 8-V-2020
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindíbeis avaliadas presencialmente
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe
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B1.2. Describir os marcos xeográficos en que se desenvolven as civilizacións grega e romana ao 
longo da súa historia.

CCB1.2.1. Enumera aspectos do marco xeográfico que poden ser considerados determinantes no 
desenvolvemento das civilizacións grega e latina, e achega exemplos para ilustrar e xustificar as súas 
formulacións.

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

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

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

CCB2.2.1. Distingue con precisión as etapas da historia de Grecia e Roma, nomeando e situando no 
tempo os principais fitos asociados a cada unha delas.
CCB2.2.2. Explica o proceso de transición que se produce entre as etapas da historia de Grecia e Roma, 
describindo as circunstancias que interveñen no paso de unhas a outras.

B3.1. Coñecer os principais deuses da mitoloxía grecolatina. CCB3.1.1. Pode nomear coa súa denominación grega e latina os principais deuses e heroes da mitoloxía 
grecolatina, sinalando os trazos que os caracterizan, os seus atributos e o seu ámbito de influencia, 
explicando a súa xenealoxía e establecendo as relacións entre os diferentes deuses.

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

CCB3.2.1. Identifica dentro do imaxinario mítico deuses, semideuses e heroes, e explica os principais 
aspectos que os diferencian.
CCB3.2.2. Sinala semellanzas e diferenzas entre os mitos da antigüidade clásica e os pertencentes a 
outras culturas, comparando o seu tratamento na literatura ou na tradición relixiosa.
CCB3.2.3. Recoñece e ilustra con exemplos o mantemento do mítico e da figura do heroe na nosa cultura, 
analizando a influencia da tradición clásica neste fenómeno e sinalando as principais semellanzas e 
diferenzas que se observan entre ambos os tratamentos, asociándoas a outros trazos culturais propios de 
cada época

B3.3. Coñecer e comparar as características da relixiosidade e da relixión grega coas actuais. CCB3.3.1. Enumera e explica as principais características da relixión grega, póndoas en relación con 
outros aspectos básicos da cultura helénica e establecendo comparacións con manifestacións relixiosas 
propias doutras culturas.

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

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

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

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

B6.2. Coñecer a orixe do alfabeto e distinguir os tipos de alfabetos usados na actualidade. CCB6.2.1. Nomea e describe os trazos principais dos alfabetos máis utilizados no mundo occidental, 
diferenciándoos doutros tipos de escrituras, e explica a súa orixe.

B6.3. Recoñecer a presenza de elementos dos alfabetos grego e latino nos alfabetos actuais. CCB6.3.1. Explica a influencia dos alfabetos grego e latino na formación dos alfabetos actuais, e sinala 
nestes últimos a presenza de determinados elementos tomados dos primeiros.

B6.4. Coñecer a orixe común das linguas indoeuropeas. CCB6.4.1. Enumera e localiza nun mapa as principais ramas da familia das linguas indoeuropeas, 
sinalando os idiomas modernos que se derivan de cada unha e os aspectos lingüísticos que evidencian o 
seu parentesco.

B6.5. Identificar as linguas europeas romances e non romances, e localizalas nun mapa. CCB6.5.1. Identifica as linguas que se falan en Europa e en España, diferenciando pola súa orixe as 
romances e as non romances, e delimita nun mapa as zonas onde se utilizan.

B6.6. Identificar a orixe grecolatina do léxico das linguas de España e doutras linguas modernas. CCB6.6.1. Recoñece e explica o significado dalgúns dos helenismos e latinismos máis frecuentes 
utilizados no léxico das linguas faladas en España e doutras linguas modernas, e explica o seu significado 
a partir do termo de orixe.
CCB6.6.2. Explica o significado de palabras a partir da súa descomposición e da análise etimolóxica das 
súas partes.

B6.7. Distinguir e identificar latinismos, cultismos, semicultismos e termos patrimoniais. CCB6.7.1. Identifica e diferencia con seguridade cultismos, semicultismos e termos patrimoniais, en 
relación co termo de orixe sen, necesidade de consultar dicionarios nin outras fontes de información.
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CCB6.7.2. Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual.

B6.9. Coñecer e utilizar con propiedade terminoloxía científico-técnica de orixe grecolatina. CCB6.9.1. Explica a partir da súa etimoloxía termos de orixe grecolatina propios da linguaxe científico-
técnica e sabe usalos con propiedade.

B6.10. Constatar o influxo das linguas clásicas en linguas non derivadas delas. CCB6.10.1. Demostra o influxo do latín e o grego sobre as linguas modernas servíndose de exemplos para
ilustrar o mantemento nestas de elementos léxicos morfolóxicos e sintácticos herdados das primeiras.

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

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

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

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

B7.1. Recoñecer a presenza da civilización clásica nas artes e na organización social e política. CCB7.1.1. Sinala e describe algúns aspectos básicos da cultura e a civilización grecolatina que perviviron ata a actualidade, 
demostrando a súa vixencia nunha e noutra época mediante exemplos. 

B7.2. Coñecer a pervivencia da mitoloxía e os temas lexendarios nas manifestacións artísticas actuais. CCB7.2.1. Demostra a pervivencia da mitoloxía e os temas lexendarios mediante exemplos de manifestacións artísticas 
contemporáneas nas que están presentes estes motivos. 

B7.3. Identificar os aspectos máis importantes da historia de Grecia e Roma e a súa presenza no noso país e recoñecer
as pegadas da cultura romana en diversos aspectos da civilización actual. 

CCB7.3.1. Enumera e explica algúns exemplos concretos nos que se pon de manifesto a influencia que o mundo clásico tivo na 
historia e as tradicións do noso país. 

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

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

2.- Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindíbeis traballadas a distancia
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B4.1. Coñecer as características fundamentais da arte clásica e relacionar manifestacións CCB4.1.1. Recoñece os trazos básicos da arte clásica nas manifestacións artísticas antigas e actuais.
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artísticas actuais cos seus modelos clásicos. CCB4.1.2. Realiza eixes cronolóxicos e sitúa neles aspectos relacionados coa arte grecolatina, 
asociándoos a outras manifestacións culturais ou a fitos históricos.

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

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

B4.3. Coñecer as manifestacións escultóricas da arte grega e romana ao longo da Antigüidade e 
identificar a súa temática. 

CCB4.3.1. Recoñece esculturas gregas e romanas en imaxes, encádraas nun período histórico e identifica 
nelas motivos mitolóxicos, históricos ou culturais.

B4.4. Coñecer as creacións urbanísticas romanas, así como a súa rede viaria. CCB4.4.1. Describe as características, os principais elementos e a función das grandes obras públicas 
romanas, explicando e ilustrando con exemplos a súa importancia para o desenvolvemento do Imperio e a 
súa influencia en modelos urbanísticos posteriores.

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

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

B5.2. Coñecer as características e a evolución das clases sociais en Grecia e Roma. CCB5.2.1. Describe a organización das sociedades grega e romana, explicando as características das 
clases sociais e os papeis asignados a cada unha, relacionando estes aspectos cos valores cívicos da 
época e comparándoos cos actuais.
CCB5.2.2. Describe as principais características e a evolución dos grupos que compoñen as sociedades 
grega e romana.

B5.3. Coñecer a composición da familia e os papeis asignados aos seus membros. CCB5.3.1. Identifica e explica os papeis que desempeña dentro da familia cada un dos seus membros, 
identificando e explicando a través deles estereotipos culturais e comparándoos cos actuais.

B5.5. Identificar as principais formas de lecer da antigüidade. CCB5.5.1. Describe as principais formas de lecer das sociedades grega e romana, analizando a súa 
finalidade, os grupos aos que van dirixidas e a súa función no desenvolvemento da identidade social.

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

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

Avaliación

Procedementos: A nota obtida na segunda avaliación constituirá o chan da avaliación final. A terceira avaliación só 
poderá valer para aumentar a nota obtida na 2ª. 

Instrumentos: Nas dúas primeiras avaliacións, realizadas de xeito presencial, realizáronse exames, corrixíronlles as 
libretas e valorouse o traballo desenvolvido na aula. Nesta 3ª avaliación, e a efectos unicamente de suba da nota 
acadada en 2ª avaliación, realizaranse a través da classroom entregas de fichas e cuestionarios que sirvan para 
consolidar os coñecementos adquiridos nas dúas primeiras avaliacións e mais para traballar aqueles contidos que 
quedaron por ver e consideramos imprescindíbeis.

Cualificación final

A nota da 2ª avaliación servirá como punto de partida mínimo para a expresión da cualificación final, de maneira que, en función 
do traballo entregado ao longo da 3ª aval., esa cualificación final só poderá ser igual (como mínimo) ou superior, no seu caso, á 
acadada na 2ª aval.

Proba extraordinaria de
setembro

Cos criterios establecidos no apartado anterior, non pode haber alumnado que se poida ver sometido en 3º Cultura 
clásica a unha proba extraordinaria en setembro, posto que o conxunto do alumnado tivo unha cualificación en 2ª 
avaliación igual ou superior a 5. 

Alumnado de materia
pendente

Criterios de avaliación:
Non hai alumnado nesta situación.

Criterios de cualificación:
Non se establecen ao non haber alumnado nesta situación.
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Procedementos e instrumentos de avaliación:
Inexistentes por non haber alumnado afectado.
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4.- Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Estáselles pasando á Classroom todo o material (textos, lecturas, apuntamentos, presentacións en powerpoint...). 
Mantense a través de Meet un ritmo regular de clases on line. 
Semanalmente deben realizar dúas actividades (fichas ou formularios) que demostren que traballaron e entenderon 
os puntos fundamentais do tema asignado.

Metodoloxía (alumnado con
conectividade e sen

conectividade)

Todo o alumnado ten conexión a Internet, o que facilita que as tarefas se poidan realizar de maneira practicamente 
idéntica a cando tiñamos sesións presenciais. Como desde o centro nos pediron que non sobrecargásemos ao 
alumnado con sesións on line, só se habilitou unha sesión presencial a través de Meet, na que poden plantear as 
dúbidas que lles xerasen os exercicios propostos semanalmente.

Materiais e recursos
Os mesmos que os empregados antes de se decretar o estado de alarma (apuntamentos, fichas, formularios, 
presentacións en powerpoint, mapas, consultas en rede...)

5.- Información e publicidade

Información ao alumnado e ás
familias

Este documento será enviado, mediante Classroom de Google, ao correo individual de cada alumno.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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