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CONTEXTO  DO CENTRO  

O IES Xoán Montes é un centro de tamaño medio, cun número  
aproximado de alumnos en torno aos 350, e cunha característica especial:  
trátase do único centro de Lugo que está ubicado intra murallas, é dicir no  
centro urbano histórico. Pero, a pesares deste condicionante, o alumnado  

pertence a familias dun nivel socioeconómico medio-baixo que teñen a 
lingua castelá como dominante. Ademais diso, existe unha alta porcentaxe 
de  inmigrantes, o que dificulta, ás veces, o proceso de aprendizaxe, tanto 
polo  período de adaptación como pola disparidade do nivel académico. No 
noso  Centro ofértanse o 1º e 2º ciclos da ESO ademais dos Bacharelatos 
de  Humanidades e Ciencias Socias, e o Científico-Técnico.  
 

 

CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS  

A aprendizaxe da materia de Cultura Clásica contribúe, de maneira  
importante, á adquisición da Competencia en comunicación Lingüística, 
coa  creación e mellora do hábito de lectura e a comprensión de fontes 
escritas  sobre vida cotiá, lecer, relixiosidade, mitoloxía, urbanismo. Tamén 
se contribúe  á devandita competencia coa produción de textos en lingua 
castelá, ao ter que  elaborar o alumnado respostas orais e escritas sobre un 
tema dado e coa  análise dos textos nos que ha de marcar a súa estrutura e 
as ideas principais e  secundarias. De maneira non menos importante a 
Cultura Clásica axuda a esta  competencia coa utilización dun vocabulario 
amplo, de linguaxes técnicas ou  cultos, ao ter que manexar termos que 
proceden do latín, do grego ou doutras  linguas modernas que, á súa vez, 
tomárono das linguas clásicas. O ámbito  lingüístico desta materia permite 
ao alumnado profundar na comprensión da  propia lingua e no uso da 
mesma como elemento esencial para a comunicación  e para a adquisición 
de coñecementos. A través do coñecemento da orixe  común das linguas de 
España e Europa, o alumno aprende a respectar e  valorar as normas de 
convivencia e a pluralidade.  

A inmersión dos alumnos no mundo clásico facilítalles o 
coñecemento  dunha cultura rica que destacou especialmente nas súas 
manifestacións nas  artes plásticas, o pensamento, a organización social e 
política e a literatura, o  que afianza a Competencia en conciencia e 
expresión cultural. Como o  mundo occidental é herdeiro desa cultura, a 
observación das súas  manifestacións ao longo do tempo outorga unha 
visión ampla e insubstituíble que permite ao alumnado recoñecer os trazos 
comúns, establecer as  diferenzas e respectar o legado cultural do mundo 
grecolatino que forma parte  do patrimonio común. Por medio da Cultura 
Clásica o alumnado aprende a  apreciar manifestacións culturais e artísticas 
en xeral (literatura, pintura,  escultura, arquitectura, dereito, institucións 
políticas, historia, filosofía) e  científicas (o estudo do nacemento da ciencia 
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en Europa e os grandes  personaxes que a levaron a cabo contribúen a 
desenvolver as competencias  en ciencia e tecnoloxía) a valorar feitos 
culturais, como a mitoloxía ou a  relixión, que non tiveron continuidade nos 
nosos días, pero que forman parte da  tradición da nosa civilización; a 
recoñecer o concepto da estética e a beleza; a  ampliar a súa visión do 
mundo con visitas a museos e exposicións, co  coñecemento doutras linguas 
e outras culturas, co teatro, a ópera, a  música..Todo iso contribúe, sen 
dúbida, á adquisición da competencia de  Conciencia e Expresión 
Cultural.  

As Competencias sociais e cívicas adquírense ao entender a  
civilización grecorromana como creadora dos dereitos e deberes dos 
individuos  e os grupos, e dos mecanismos que aseguran a súa participación 
na vida  pública. O estudo desta materia desenvolve no alumnado actitudes 
de  cidadáns activos e comprometidos mediante a comprensión do noso 
pasado, o  estudo da configuración social e política, os acontecementos 
máis destacados  da súa historia, o seu concepto de lecer e de traballo e a 
influencia que todo iso  tivo na configuración da sociedade actual en todas 
as súas dimensións. Desta  forma, o alumnado coñece os elementos cívicos 
básicos que configuraron a  nosa sociedade e tamén toma conciencia sobre 
elementos negativos como a  escravitude, o imperialismo, a solución aos 
conflitos polas armas ou a  discriminación por razóns de sexo ou de nación, 
e convídalle a reflexionar  sobre o gran avance que supuxo o noso século 
con respecto a estas  civilizacións. A tolerancia, a capacidade de respectar 
as diferenzas e o diálogo  como base dos acordos son algunhas das 
destrezas que o alumno tamén  adquire grazas ao papel mediador de Grecia 
e Roma.   

A Cultura Clásica achega aos alumnos riqueza e madurez persoal, 
pois  consegue que se valoren a si mesmos como persoas, que respecten e 
valoren  outras culturas diferentes e que se expoñan interrogantes e 
busquen solucións.  A diversidade e riqueza de contidos que a Cultura 
Clásica ofrece axuda ao  alumnado a desenvolver a súa habilidade para 
iniciar, organizar e persistir no  seu proceso de aprendizaxe, ao expor 
actividades como a elaboración de  mapas conceptuais e esquemas, a 
lectura e comentario de imaxes e textos, os  debates, a análise de 
semellanzas e diferenzas entre o mundo clásico e o  actual. Ademais, a 
dimensión histórica e literaria da Cultura Clásica favorece a  utilización das 
novas tecnoloxías para seleccionar adecuadamente diversas  fontes de 
información, analizalas e interpretalas, valorar a súa validez e  fiabilidade e 
traballar de maneira colaborativa sobre os materiais  seleccionados; tamén 
fomenta a presentación de traballos en soporte dixital e  as habilidades 
necesarias para a súa exposición de forma autónoma e  permítelle chegar a 
conclusións novas e resolver situacións de forma orixinal,  sentíndose autor 
e protagonista dos resultados e conclusións obtidas. Por todo  iso, a 
contribución da Cultura Clásica é evidente nas competencias Aprender a 
aprender, Sentido de iniciativa e espírito emprendedor e Competencia  
dixital.  
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Estratexias para valoralas:  

- Seguimento das actividades de clase/casa.  
- Traballos individuais e en equipo.  
- Probas escritas.  
- Actividades de localización de determinados espazos xeográficos  
grecorromanos sobre un mapa.  

- Elaboración ou identificación e interpretación de distintos tipos de imaxes,  
mapas, gráficos…  

- Elaboración ou interpretación de eixos cronolóxicos.  
- Actividades sobre busca de información en internet.  
- Exercicios de comprensión e creación de textos, mapas conceptuais,  
esquemas e síntesis.  

- Establecer semellanzas e diferenzas entre as formas de vida das distintas  
sociedades do pasado.  

- Comprensión das accións e o pensamento dos pobos antigos e o seu 
reflexo  no mundo actual, para unha mellora da convivencia segundo as leis 
e as bases  democráticas  

- Valoración das manifestacións culturais e artísticas das sociedades do  
pasado como parte da riqueza e patrimonio dos pobos.  

OBXECTIVOS XERAIS  

- Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus  
dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a 
cooperación e  a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no 
diálogo,  afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de 
oportunidades  entre mulleres e homes, como valores comúns dunha 
sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.  
- Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual 
e  en equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das 
tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.  

- Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportu 
nidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo 
ou  por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar 
os  estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así 
como  calquera manifestación de violencia contra a muller.  

- Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da  
personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar 
a  violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e  
resolver pacificamente os conflitos. 
- Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información,  
para adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha  
preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da  
información e a comunicación.  
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- Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se  
estrutura en materias, así como coñecer e aplicar os métodos para 
identificar  os problemas en diversos campos do coñecemento e a 
experiencia. - Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si 
mesmo, a  participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade 
para  aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir 
responsabilidades. - Comprender e expresar con corrección, oralmente e por 
escrito, na lingua  galega, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no 
coñecemento, na lectura  e no estudo de textos históricos.  

- Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia  
propias e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural.  
Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á  
sociedade ou a outras culturas do mundo.   

- Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras  
persoas, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde  
corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte para  
favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a 
dimensión  humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar 
criticamente os  hábitos sociais  

relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio  
ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.  

- Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións  
artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación. - 
Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural,  
histórico e artístico de Europa, e respectar a diversidade lingüística e cultural 
como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de  
interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.  

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS  

Aspiramos a que o/a alumno/a, ó final deste ciclo, sexa capaz de:   

1.- Coñecer, e ubicar perfectamente no tempo e no espacio, a existencia da  
brillante civilización grecorromana, e os seus fitos históricos e culturais.  

 2.- Establecer a vinculación desa civilización co noso modelo de vida,  
comprendendo a evolución dos elementos grecorromanos que perviven na  
nosa civilización occidental.   
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3.- Comprender a relación de dependencia do galego e castelán con 
respecto ó  latín, recoñecendo as claves da evolución que explican as 
actuais diferencias nesa evolución, así como o parentesco de todas as 
linguas romances entre si,  prestando especial atención á etimoloxía das 
palabras.   

4.- Saber apreciar a importancia dos modelos clásicos como referente  
constante ó largo da historia de Occidente, tanto dende un punto de vista  
político como sobre todo cultural e, máis especificamente, literario: no 
avance  da civilización sempre se tivo no retrovisor o mundo clásico.   

5.- Coñecer a enorme importancia cultural das linguas latina e grega non só  
como portadoras dunha civilización transcendental na historia ou sustento  
patrimonial das linguas que falamos, senón tamén como fonte constante na  
formación de neoloxismos en todas as áreas de actividade científica e  
intelectual e como modelo eterno no que se ten fundado as principais 
correntes  de investigación lingüística.   

6.- Disfrutar das brillantes mostras da cultura grega e latina que se deron en  
todos os ordes (dende a arte á literatura, pasando pola ciencia ou o dereito) 
e  enriquecer con elo o acervo cultural do/a alumno/a.   

7.- Descubrir, en suma, un mundo novo, cheo de atractivos, no que se pode  
recoñecer a natureza humana noutras condicións de evolución técnica no  
proceso de ordenarse civilizadamente como sociedade: as constantes do 
ser  humano e a súa evolución.   

8.- Conseguir que este estudio da nosa antigüidade clásica lle resulte  
apaixonante ó/á alumno/a, e contribuír con elo a que nel/a enraícen valores  
humanos, sensibilidade artística e literaria, respecto pola tradición e  
curiosidade por coñecela; e, secundariamente, que o/a alumno/a estime 
esta  materia, que descubra a súa enorme calidade intrínseca e que, xa que 
os  nosos poderes públicos non a consideran interesante dabondo, sexan 
eles  quen reclamen nun futuro a súa maior presencia no ensino.  

METODOLOXÍA DIDÁCTICA  

O noso desexo é fuxir da clase tradicional na que o profesor ou 
profesora explica e o alumnado asimila o transmitido sen facer ningunha  
análise crítica. Queremos un alumnado activo e, polo tanto, basearemos o 
noso  método na elaboración dos contidos por parte do alumnado a partir 
de  materiais de traballo (o propio libro de texto ou materiais proporcionados 
polo  Departamento) nunha tarefa cotiá dirixida e orientada polo profesor ou  
profesora correspondente. Con isto intentaremos evitar unha excesiva  
memorización dos contidos, aínda que sen renunciar,como complemento, a  
unha aprendizaxe significativa.  

As unidades correspondentes á Historia pretenden que o alumnado  
acade un coñecemento do pasado máis entroncado co seu presente. 
Farase  un labor de construción por medio da utilización de materiais ou 
fontes sinxelas  que serán facilitados polo Departamento. Sempre intentará 
facerse referencia á  realidade máis próxima ao alumnado, e se é posible 
tratarase de poñelo en  contacto con esa realidade para dese xeito 
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conseguir un achegamento á  mesma e unha mellor comprensión do 
proceso histórico.  

Faremos uso de material complementario de carácter audiovisual:  
diapositivas, documentais, películas… Tamén empregaremos 
material procedente dos medios de comunicación (prensa, Internet), así 
como anuarios  estatísticos e outras fontes.  

 

Un complemento ao traballo na aula virá dado pola posibilidade de 
que  alumnos e alumnas presenten pequenos traballos de 
investigación,individual  ou colectivamente.  

CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE  

3º e 4ºde ESO  

 Cultura Clásica. 3º ou 4º de ESO  

Obxectivos  Contidos  Criterios de 
avaliación  

Estándares de aprendizaxe  Competencias 
 clave 

 Bloque 1. Xeografía  

▪ F  
▪ o 

▪ B1.1. Marco 
xeográfico das  

civilizacións grega 
e romana. 

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

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

▪ CMCCT  
▪ CD  
▪ CAA 

▪ F  
▪ o 

▪ B1.1. Marco 
xeográfico das  

civilizacións grega 
e romana. 

▪ 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. 

▪ CSC  
▪ CD  
▪ CAA 

 Bloque 2. Historia  
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▪ E  
▪ ñ 

▪ B2.1. Marco 
histórico da  
civilización grega: 
das  civilizacións 
minoica e  
micénica ao 
mundo  
helenístico.   

▪ B2.2. Marco 
histórico da  
civilización 
romana:  
Monarquía, 
República e  
Imperio. 

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

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

contemporáneas. 

▪ CAA  
▪ CMCCT  
▪ CD  
▪ CSC 

 

 

 Cultura Clásica. 3º ou 4º de ESO  

Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  Competencias 
 clave 

▪ F  
▪ e  
▪ g  
▪ ñ 

▪ B2.1. Marco 
histórico da  
civilización grega: 
das  civilizacións 
minoica e  
micénica ao 
mundo  
helenístico.   

▪ B2.2. Marco 
histórico da  
civilización 
romana:  
Monarquía, 
República e  
Imperio. 

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

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

▪ CSIEE  
▪ CMCCT  
▪ CD  
▪ CSC 

▪ CCB2.2.2. 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. 

▪ CMCCT  
▪ CAA  
▪ CSC 

▪ CCB2.2.3. Elabora eixes  cronolóxicos 
en que se  representen fitos históricos  
salientables, consultando ou  non 
fontes de información. 

▪ CD  
▪ CMCCT  
▪ CSC 

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

▪ CMCCT  
▪ CD  
▪ CSC 
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▪ Ñ  
▪ o 

▪ B2.1. Marco 
histórico da  
civilización grega: 
das  civilizacións 
minoica e  
micénica ao 
mundo  
helenístico.   

▪ B2.2. Marco 
histórico da  
civilización 
romana:  
Monarquía, 
República e  
Imperio. 

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

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

▪ CCEC  
▪ CAA  
▪ CSC  
▪ CCL 

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

▪ CSC  
▪ CAA  
▪ CCEC  
▪ CCL 

 Bloque 3. Mitoloxía  

▪ B  ▪ B3.1. O panteón 
grego e  romano. 

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

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

▪ CD  
▪ CCEC  
▪ CCL 

 

 

 Cultura Clásica. 3º ou 4º de ESO  

Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  Competencias 
 clave 

▪ E  
▪ a  
▪ b  
▪ ñ 

▪ B3.2. Mitos 
grecolatinos. 
Os  heroes.  

▪ 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. 

▪ CCEC  
▪ CD  
▪ CCL 

▪ 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. 

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

▪ CCEC  
▪ CMCCT  
▪ CD  
▪ CSC 

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

▪ CCEC  
▪ CD 

▪ L  
▪ ñ 

▪ B3.3. Relixión 
grega.  

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

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

▪ CSC  
▪ CMCCT  
▪ CCEC 

▪ B  ▪ B3.4. Relixión 
romana: culto  
público e 
privado. 

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

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

▪ CSC  
▪ CMCCT  
▪ CCEC 

 Bloque 4. Arte  

▪ L  ▪ B4.1. 
Fundamentos da 

arte  

▪ B4.1. Coñecer as  
características 
fundamentais  

▪ CCB4.1.1. Recoñece os  trazos básicos da 
arte  

▪ CD 

 

 

 Cultura Clásica. 3º ou 4º de ESO  

Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  Competencias 
 clave 
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▪ b  clásica.  da arte clásica e 
relacionar  
manifestacións artísticas  
actuais cos seus 
modelos  clásicos. 

clásica nas manifestacións  
artísticas antigas e actuais. 

▪ CCEC 

▪ CCB4.1.2. Realiza eixes  
cronolóxicos e sitúa neles  aspectos 
relacionados coa  arte grecolatina,  
asociándoos a outras  
manifestacións culturais ou a  fitos 
históricos. 

▪ CMCCT  
▪ CD  
▪ CCEC 

▪ L  ▪ B4.2. Arquitectura 
en Grecia  e 
Roma: tipos de 
edificios e  ordes 
arquitectónicas. 

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

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

▪ CCEC  
▪ CMCCT  
▪ CD 

▪ L  ▪ B4.3. Escultura en 
Grecia e  Roma: 
etapas, estilos e  
temáticas. 

▪ 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. 

▪ CCEC  
▪ CMCCT  
▪ CD 

▪ L  
▪ ñ 

▪ B4.4. Enxeñería 
romana:  obras 
públicas e 
urbanismo.  Vías 
romanas. 

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

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

▪ CSC  
▪ CMCCT  
▪ CD  
▪ CCEC 

▪ E  
▪ ñ 

▪ B4.5. Herdanza 
clásica no  
patrimonio 
artístico. 

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

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

▪ CAA  
▪ CD  
▪ CCEC  
▪ CMCCT 

 Bloque 5. Sociedade e vida cotiá  
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▪ A  ▪ B5.1. Organización 
política  en Grecia 
e en Roma. 

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

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

▪ CSC  
▪ CCL 

▪ G  ▪ B5.2. Sociedade 
en Grecia e  

▪ B5.2. Coñecer as  ▪ CCB5.2.1. Describe a  ▪ CSIEE 

 

 

 Cultura Clásica. 3º ou 4º de ESO  

Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  Competencias 
 clave 

▪ h  
▪ ñ 

Roma: clases 
sociais.  

características e a 
evolución  das clases 
sociais en Grecia  e 
Roma. 

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. 

▪ CSC  
▪ CCL 

▪ CCB5.2.2. Describe as  principais 
características e a  evolución dos 
grupos que  compoñen as sociedades  
grega e romana. 

▪ CCL  
▪ CSC  
▪ CCL 

▪ C  
▪ ñ 

▪ B5.3. A familia en 
Grecia e  Roma. 

▪ 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. 

▪ CSC  
▪ CCL 

▪ M  ▪ B5.4. Vida cotiá en 
Grecia e  Roma: 
vivenda, hixiene,  
alimentación, 
vestimenta e  
traballo. 

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

▪ CCB5.4.1. Identifica e  describe os tipos 
de vivenda,  o modo de alimentación, 
os  hábitos de hixiene e a  vestimenta 
en Grecia e  Roma. 

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

▪ CAA  
▪ CMCCT  
▪ CSC  
▪ CCL 

▪ D  ▪ B5.5. Espectáculos 
públicos  en 
Grecia e Roma. 

▪ B5.5. Identificar as 
principais  formas de 
lecer da  antigüidade. 

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

▪ CSIEE  
▪ CAA  
▪ CSC  
▪ CCL 

▪ Ñ  ▪ B5.5. Os 
espectáculos  

públicos en Grecia 
e Roma. 

▪ 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. 

▪ CD  
▪ CAA  
▪ CSC  
▪ CCL 

 

 

 Cultura Clásica. 3º ou 4º de ESO  

Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  Competencias 
 clave 

 Bloque 6. Lingua e literatura  

▪ E  ▪ B6.1. Historia da 
escritura.  Signos 
e materiais. 

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

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

▪ CD  
▪ CCEC  
▪ CCL 

▪ E  ▪ B6.2. Orixe do 
alfabeto. O  
alfabeto grego e 
o alfabeto  
romano. 

▪ 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. 

▪ CAA  
▪ CCEC  
▪ CCL 
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▪ F  ▪ B6.2. Orixe do 
alfabeto. O  
alfabeto grego e 
o alfabeto  
romano. 

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

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

▪ CD  
▪ CMCCT  
▪ CCEC  
▪ CCL 

▪ F  
▪ ñ  
▪ o 

▪ B6.3. As linguas 
do mundo.  O 
indoeuropeo e as 
súas  familias 
lingüísticas. 

▪ B6.4. Coñecer a orixe 
común  das linguas 

indoeuropeas. 

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

▪ CMCCT  
▪ CD  
▪ CSC 

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

▪ CCL  
▪ CCEC 

▪ L  
▪ ñ  
▪ o 

▪ B6.4. As linguas 
romances.  

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

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

▪ CSC  
▪ CD  
▪ CCL  
▪ CCA 

▪ H  
▪ ñ  
▪ o 

▪ B6.5. 
Composición e  
derivación culta 
de orixe  grega e 
latina. 

▪ 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  

▪ CCL  
▪ CCA 

 

 

 Cultura Clásica. 3º ou 4º de ESO  

Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  Competencias 
 clave 

   significado a partir do termo  de 
orixe. 
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▪ CCB6.6.2. Explica o  significado de 
palabras a  partir da súa  
descomposición e da análise  
etimolóxica das súas partes. 

▪ CCL  
▪ CCA 

▪ E  
▪ ñ  
▪ o 

▪ B6.6. Latinismos, 
palabras  
patrimoniais, 
cultismos e  
semicultismos. 

▪ 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. 

▪ CCA  
▪ CCL 

▪ CCB6.7.2. Coñece o  significado das 
principais  locucións latinas de uso  
actual. 

▪ CD  
▪ CCL 

▪ F  
▪ l  
▪ ñ  
▪ o 

▪ B6.7. Principais 
regras de  
evolución fonética 
do latín  ao galego 
e ao castelán. 

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

▪ CCB6.8.1. Explica os  procesos de 
evolución  dalgúns termos desde o  
étimo latino ata os seus  respectivos 
derivados nas  linguas romances,  
describindo algúns dos  fenómenos 
fonéticos  producidos e ilustrándoos  
con outros exemplos. 

▪ CCL  
▪ CCA 

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

▪ CCA  
▪ CCL 

▪ F  ▪ B6.8. Léxico 
grecolatino na  

linguaxe científica e 
técnica. 

▪ 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. 

▪ CCL  
▪ CCA 

▪ H  
▪ ñ  
▪ o 

▪ B6.9. Presenza das 
linguas  clásicas 
nas linguas  
modernas. 

▪ 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. 

▪ CCL  
▪ CCA 

▪ L  ▪ B6.10. Xéneros 
literarios  
grecolatinos: 
autores e obras  
principais. 

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

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

▪ CCEC  
▪ CCL  
▪ CCA 
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 Cultura Clásica. 3º ou 4º de ESO  

Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  Competencias 
 clave 

▪ L  ▪ B6.10. Xéneros 
literarios  
grecolatinos: 
autores e obras  
principais. 

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

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

▪ CCEC  
▪ CCL 

 Bloque 7. Pervivencia na actualidade  

▪ L  
▪ n  
▪ ñ 

▪ B.7.1. Civilización  
grecolatina nas 
artes e na 
organización social 
e política actual. 

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

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

▪ CCL  
▪ CAA 

▪ L  
▪ n  
▪ ñ 

▪ B7.2. Mitoloxía e 
temas  lexendarios 
nas  
manifestacións 
artísticas  actuais. 

▪ 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.  

▪ CAA  
▪ CCEC 

▪ L  
▪ ñ 

▪ B7.3. Historia de 
Grecia e Roma e a 
súa presenza no  
noso país. 

▪ 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.  

▪ CCL  
▪ CSC 

▪ B  
▪ e 

▪ B7.4. Traballos de  
investigación sobre 
a  civilización 
clásica na nosa  
cultura. 

▪ 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. 

▪ CD  
▪ CAA 
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TEMPORALIZACIÓN  

Dedicaremos un mínimo de catro semanas a cada bloque de 
contidos,  con excepción do bloque 6, que pola súa amplitude necesitará o 
doble.  Evidentemente, esta distribución será modificable para adaptarse 
ao  nivel do alumnado, á evolución do curso e a calquera complicación que 
xurda. 

CONTIDOS  MÍNIMOS  ESIXIBLES:  

Considéranse requisito imprescindible para aprobar a materia 
mostrar  unha boa disposición cara a materia, con esforzo e interese 
persoal, que fagan  posible a consecución de destrezas e coñecementos 
nos distintos aspectos de  cada tema, que a continuación se enumeran :  

- Localización das civilizacións de Grecia e Roma no marco xeográfico. 

- Principais períodos históricos.  

- Organización política e social.  
- A vida cotiá.  
- Deuses e heroes máis importantes.  
- Os xéneros literarios e a súa pervivencia.  
- A romanización de Hispania. A Gallaecia.  
- Saber expoñer oralmente e por escrito as ideas.  
- Saber buscar información e realizar pequenas investigacións, 
utilizando  información de fontes variadas, incluídas as TICs.  

- Utilizar adecuadamente o vocabulario específico dos distintos temas  
estudados.  

- Aplicación dos principios democráticos de respecto e tolerancia cara aos  
compañeiros e compañeiras e cara ao profesor ou profesora nas relacións  
existentes dentro da aula.  

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  

Procedementos   

A avaliación forma parte do proceso de instrucción-formación do 
alumno,  e debe ser continua.  

 

1.-.Avaliación inicial.  
Realízase cando se emprende un novo percorrido educativo. Proporciona  
información sobre os coñecementos previos dos alumnos, e orienta ó 
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profesor  para decidir o enfoque didáctico e fai que os alumnos activen os 
seus  esquemas de coñecemento a propósito dos temas que van 
desenvolver.  
 

2.-Avaliación de desenvolvemento.  
É necesaria para axustar a axuda pedagóxica ás necesidades dos alumnos 
e  das alumnas, necesidades que varían a medida que avanza o 
proceso educativo. Un profesor que constata que un alumno non está 
aprendendo, ou  que o grupo non responde, non espera a que acabe o 
proceso para analizar o  que pasou, senón que é nese momento cando se 
cuestiona se o contido está  en condicións de aprenderse, se se está 
tratando ben o tema, se é necesario  ofrecer axudas doutro tipo.  

3.-Avaliación final.  
A avaliación sumativa do alumno é imprescindible. Hai que facer un balance  
dos resultados do esforzo do alumno e determinar o grao en que conseguiu 
as  intencións educativas que se propuxeran. A avaliación final valora os  
resultados da aprendizaxe para comprobar se acadou o grao de  
desenvolvemento desexado.  

Instrumentos  

Para apreciar nos alumnos o grao de desenvolvemento das 
capacidades  mencionadas no capitulo de obxectivos pódense utilizar 
múltiples fontes de  información sobre as producións e comportamentos 
daqueles ao longo de todo  o proceso de ensinanza-aprendizaxe: traballos 
de síntese, manifestacións  razoadas de opinión nos debates, resultados de 
entrevistas realizadas polo  profesor ao seu alumnado, probas orais e 
escritas, actividades de clase,  presentación ou traballos TIC, etc.  

Sistema de cualificación  

As probas escritas consistirán en preguntas de tipo test (4 PUNTOS) 
e  cuestións a desenvolver (4 PUNTOS). Dada a menor dificultade das 
primeiras,  cada unha delas terá un valor de 0´5 puntos e, polo tanto, haberá 
un máximo  de 8 cuestións.  

Ademais disto, serán tidos en conta polo Departamento o  
comportamento na clase, a actitude cara os compañeiros e o profesorado,  
ademais do interese pola materia, que serán valorados cun máximo de 1 
PUNTO na nota final.  

Os traballos realizados na Aula Tic serán valorados tamén cun 
máximo  de 1 PUNTO..  
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Avaliación dos estándares de aprendizaxe  

Para a avaliación dos estándares utilizaranse todos os instrumentos  
indicados no apartado anterior. Así, no caso das probas escritas, no traballo  
diario..., como para a avaliación da actitude, teranse en conta os contidos  
mínimos fixados para a materia. 

 

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDENTES  

No caso de ter alumnos coa materia pendente, o Departamento  
preparará unha serie de fichas con teoría e práctica baseada nos contidos  
mínimos. Estas fichas deberán ser entregadas ao profesorado en períodos 
de  quince días e, despois de correxidas e calificadas, serán devoltas ao 
alumnado  para a súa asimilación. Asemade, e cando así o valore o Centro, 
realizaránse  os exames correspondentes oficiais que certificarán a 
superación da materia.  

PROBAS EXTRAORDINARIAS DE XUÑO 

A proba extraordinaria de xuño terá o mesmo formato que os 
realizados durante  o curso (preguntas longas e outras tipo test) cun valor de 
cinco puntos cada  parte, e estará baseado nos contidos mínimos co 
engadido dun mapa que  servirá para as localizacións xeográficas. Este 
mapa terá o mesmo valor que  unha pregunta longa (1 punto).  

        Coa nova lei, e en espera de rematar o curso, deberanse ter en conta 
os alumnos suspensos na avaliación ordinaria, elaborando a dito efecto 
durante esas dúas semanas unhas actividades de reforzo para os que non 
superaron os exames. Así mesmo, para o alumnado que superou a 
avaliación ordinaria, plantexaremos unas actividades de ampliación con 
vistas ao seguinte curso. 

 

CONTRIBUCIÓN AO PLAN LECTOR  

O profesorado realizará un seguimento da expresión oral e escrita do  
alumnado. Para isto analizarase a capacidade de construír frases 
coherentes,  elaborar temas e definir conceptos nas distintas actividades 
realizadas; así  como a capacidade do alumnado para levar a cabo unha 
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lectura comprensiva  dos contidos do libro e doutros documentos propostos 
polo profesor ou  profesora.  

En canto aos posibles instrumentos utilizados para realizar a 
avaliación  do anteriormente exposto pódense salientar entre outros os 
seguintes:  

- Corrección das probas escritas realizadas polo alumnado, 
prestando  atención e valorando debidamente a capacidade expresiva, a 
ortografía e a  caligrafía.  

- Realización de redaccións sobre temas relacionadas coa materia  
estudada por parte dos alumnos e alumnas, redaccións que unha vez  
realizadas deberán lerse na clase.  

- Valoración das actividades realizadas no caderno de clase, 
esixíndose  un mínimo de orde, coherencia, limpeza e lexibilidade.  

- Proposta de traballos de índole variada que deberían presentarse  
preferiblemente escritos a man.  

- Lecturas de textos diversos, ben do libro ben do periódico ou de  
calquera outro material didáctico, coa finalidade de comprobar se existe 
unha  lectura comprensiva das mesmas. 

 

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E USO DAS TICS  

O Departamento desexa facer constar aquí que realizará, en función 
dos  obxectivos alcanzados, algunha actividade extraescolar ao longo do 
curso (viaxe didáctica, asistencia a unha obra de teatro, visita a enclaves  
arqueolóxicos, etc.) se a situación de crise pola pandemia o permite.  

USO DAS TICS  

    As tecnoloxías da comunicacion (TICS) fan referencia á utilización de  
medios informáticos para almacenar, procesar e difundir todo tipo de  
información o procesos de formación educativa. A incorporación das TICS  
facilita a aprendizaxe e a comunicación de ftoda a comunidade escolar.  

Nas materias de Cultura Clásica as TICS como recurso educativo 
deben  intentar a consecución dos seguintes obxectivos:  

– que o alumnado utilice as novas tecnoloxías para localizar 
información  en distintos soportes e contenida en diferentes fontes.  

– que aprendan a seleccionar adecuadamente a enorme cantidade 
de  información que Internet aporta con espíritu crítico.  

– que organicen e elaboren a información recollida e que a presenten 
de  xeito correcto.  
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– que comprendan e saiban utilizar as diferentes ferramentas  
informáticas que se requiren na elaboración das actividades propostas por 
este  Departamento.  

– que se sintan máis motivados para a aprendizaxe e poder reducir o  
fracaso escolar a través do interés que suscitan neles as novas tecnoloxías. 
– que vexan Internet como unha gran biblioteca onde consultar en busca  de 
información, materiais e imaxes para as nosas materias e que lles sirva 
para  o propio goce persoal.  

– que sexan capaces, ademais, de intercambiar e comunicar ideas 
sobre  a materia con outras persoas utilizando as posibilidades de Internet 
(blogs,  chats, e–mails...) propiciando o enriquecemento persoal.  

Para conseguir estes obxectivos o Departamento ofrecerá ao 
alumnado,  unicamente a xeito de guía, unha relación de recursos e páxinas 
web que  poderán ser usados por eles non só nas aulas senón tamén nos 
seus propios  domicilios. É recomendable a asistencia periódica (quincenal) 
ás aulas de  informática. 

 

 

 

CONTIDOS TRANSVERSAIS  

Calquera materia que teña relación co mundo clásico é a mellor  
plataforma para abordar contidos transversais no ensino, e así o vimos 
facendo  neste Centro mesmo desde antes de que se lles recoñecese 
carácter oficial.  

Valores coma a tolerancia, o respecto ás diferenzas sociais (de 
cultura,  de sexualidade, etc.) e a mesma idea de democracia teñen as súas 
raíces na  cultura grega, que é tamén o referente da civilización latina.  

Aproveitamos, entón, o acceso directo dos alumnos e das alumnas á  
obra de Homero -á Ilíada especialmente- para ilustrar a importancia da paz 
(ou,  o que é o mesmo, a inutilidade da guerra) nas relacións entre culturas. 
A obra  poética dos clásicos gregos serviralle ao alumnado como porta para  
comprender as diferentes maneiras de vivir a sexualidade a través da 
Historia.  E aínda que o Imperio romano fose de carácter militar, a súa 
expansión  resultou tamén unha das primeiras oportunidades nas que a 
cultura de  Ocidente houbo de enfrontarse aos distintos modos de entender 
o feito  relixioso e a organización social, chegando en moitos casos ao 
equilibrio.  

As explicacións teóricas, a lectura de textos e o debate na propia 
aula  serán a ferramenta pedagóxica para tratar os contidos transversais.  

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  

Adaptacións curriculares  
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Para o alumnado que requira unha atención educativa diferente á  
ordinaria, (en base ao recollido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño) por  
presentar necesidades educativas especiais, por dificultades específicas de  
aprendizaxe por trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH),  
polas súas altas capacidades intelectuais, por se incorporar tarde ao 
sistema  educativo ou por condicións persoais ou de historia escolar, 
estableceranse as  medidas curriculares e organizativas necesarias co fin de 
que poidan alcanzar  o máximo desenvolvemento das súas capacidades 
persoais e os obxectivos e  competencias establecidas en cada etapa para 
todo o alumnado.  

De ser necesario, o Departamento de Orientación elaborará a  
adaptación curricular do alumnado que a precise; o noso Departamento 
levará  a cabo as medidas recollidas nesa adaptación que lle correspondan.  

Así mesmo, estableceranse as medidas oportunas para os alumnos 
con  dificultades específicas de aprendizaxe por TDAH, tales como 
adaptación de  instrumentos e, e de ser o caso, tempos e apoios que 
aseguren unha correcta  avaliación deste alumnado. De igual xeito, 
buscarase a localización máis  idóneas na aula, de forma que estean 
sentados cerca da mesa do profesor e,  na medida do posible, ao lado de 
compañeiros que lle servan de modelo de  tranquilidade, de orde e axuda. 

Ao longo do curso e, según a evolución e necesidades concretas de  
cada alumno/a, poderanse levar a cabo todas as medidas que 
consideremos  necesarias para o correcto desenvolvemento destes 
alumnos/as  

Páxinas web recomendadas:  

3º ESO  

www.cultura clásica.com  
www.cultura clásica.net  
www.historia de la escritura.com  
www.uv.es/arete/  
www. list greek/ mytology/images.com  

  

www.educarm.com (departamento virtual)  
www.recursos cnice.mec.es / Palladium  
www.argos.evansille.com  
www.museums-online.com  

 
 
 
 

 

http://www.museums-online.com/
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Constancia de información ao alumnado 

 

En calquera momento o alumnado terá a posibilidade de 
consultar a programación didáctica: 

 ▪ Previa petición á profesora da materia ou ao Xefe do 
Departamento. Para iso, o seminario posuirá unha  
copia por escrito da programación didáctica.  

▪ Por arquivo electrónico. Para iso, o centro dispón 
dunha páxina web dende a que se pode descargar a  
programación didáctica para a súa consulta. 

  Asdo. Ángeles Vidal Suárez, Xefa de Departamento 

 


