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1º BAC 

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.  

 

GREGO I  

CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 
CLAVE  

A partir dos elementos máis significativos do seu currículo, a materia 
de  Grego contribúe de modo directo á adquisición da competencia en  
comunicación lingüística. Desde todos os seus contidos contribúese á 
lectura  comprensiva de textos diversos e á expresión oral e escrita como 
medios  indispensables para calquera aprendizaxe de calidade.  

O coñecemento da estrutura da lingua grega fai posible unha  
comprensión profunda da gramática funcional das linguas europeas de orixe  
romance e doutras que comparten con ela o carácter flexivo, ou recibiron 
unha  achega léxica importante da lingua grega. A interpretación dos 
elementos  morfosintácticos e de vocabulario, así como a práctica da 
tradución e da  retroversión, supoñen a adquisición da habilidade para 
recoller e procesar a  información dada e utilizala apropiadamente.  

O coñecemento dos procedementos para a formación das palabras e 
os  fenómenos de evolución fonética colabora eficazmente á ampliación do  
vocabulario básico e potencia a habilidade para utilizar a linguaxe como  
instrumento de comunicación. O coñecemento das etimoloxías grecolatinas  
proporciona a comprensión e incorporación dun vocabulario culto e explica o  
vocabulario específico de termos científicos e técnicos.  

A partir do coñecemento da historia e evolución da lingua grega  
foméntase o ser consciente da variabilidade das linguas a través do tempo e  
dos diferentes ámbitos xeográficos e sociais, así como da comunicación  
intercultural que o seu contacto supón. Ese coñecemento fomenta 
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igualmente o interese e o respecto  por todas as linguas, incluíndo as antigas 
e as minoritarias, e o rexeitamento  dos estereotipos baseados en diferenzas 
culturais e lingüísticas.  

A contribución da materia á competencia en expresión cultural e  
artística lógrase mediante o coñecemento do importante patrimonio  
arqueolóxico e artístico grego no noso país e en Europa, que potencia o  
aprecio e gozar da arte como produto da creación humana e como 
testemuña  da historia, á vez que fomenta o interese pola conservación dese 
patrimonio.  

Así mesmo, proporciona referencias para facer unha valoración crítica de  
creación artísticas posteriores inspiradas na cultura e a mitoloxía 
grecolatinas,  ou das mensaxes difundidas polos medios de comunicación 
que, en moitos  casos, toman a súa base icónica do repertorio clásico. Á súa 
vez, co  coñecemento do mundo clásico e a súa pervivencia favorécese a 
interpretación  da literatura posterior, na que perduran temas, arquetipos, 
mitos e tópicos, á  vez que se desenvolve o interese pola lectura, a 
valoración do carácter estético  dos textos e o amor pola literatura.  

A contribución á competencia social e cidadá establécese desde o  
coñecemento das institucións e o modo de vida dos gregos como referente  
histórico de organización social, participación dos cidadáns na vida pública e  
delimitación dos dereitos e deberes dos individuos e das colectividades, no  
ámbito e a contorna dunha Europa diversa, unida pola cultura clásica.  
Paralelamente, o coñecemento das desigualdades existentes nesa 
sociedade  favorece unha reacción crítica ante a discriminación pola 
pertenza a un grupo  social ou étnico determinado, ou pola diferenza de 
sexos. Foméntase así no  alumnado unha actitude de valoración positiva da 
participación cidadá, a  negociación e a aplicación de normas iguais para 
todos como instrumentos  válidos na resolución de conflitos.  

3  

Desde esta materia contribúese á competencia no tratamento da 
información e a competencia dixital xa que unha parte da materia require 
da  procura, selección e tratamento da información. Ademais, as actividades  
relativas á recollida, selección e análise da información, a aplicación de  
técnicas de sínteses, a identificación de palabras clave e a distinción entre  
ideas principais e secundarias achegan instrumentos básicos para a  
adquisición desta competencia, tan relacionada con destrezas para a 
continua  formación persoal. Por outra banda, naquela medida en que se 
utilicen as  tecnoloxías da información e a comunicación como un 
instrumento que  universaliza a información e como unha ferramenta para a 
comunicación do  coñecemento adquirido, colaborarase na adquisición da 
competencia dixital.  
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O estudo da lingua grega contribúe á competencia de aprender a 
aprender, na medida en que propicia a disposición e a habilidade para  
organizar a aprendizaxe, favorece as destrezas de autonomía, disciplina e  
reflexión, exercita a recuperación de datos mediante a memorización e sitúa 
o  proceso formativo nun contexto de rigor lóxico.  

A materia contribúe á autonomía e iniciativa persoal na medida en que se  
utilizan procedementos que esixen planificar, avaliar distintas posibilidades e  
tomar decisións. O traballo cooperativo e a posta en común dos resultados  
implica valorar as achegas doutros compañeiros, aceptar posibles erros,  
comprender a forma de corrixilos e non renderse ante un resultado 
inadecuado.  En definitiva, achega posibilidades de mellora e fomenta o afán 
de superación  

 

OBXECTIVOS  

O ensino do grego no bacharelato terá como finalidade introducir ao  
alumno no coñecemento básico da lingua grega antiga nos seus aspectos  
morfológicos, sintácticos e léxicos, con obxecto de permitirlle acceder  
directamente a algúns dos textos orixinais máis importantes da tradición  
literaria helénica, a través dos que chegou até nós unha boa parte do 
legado  clásico. O estudo da lingua e a literatura grega serve, ademais, 
como  instrumento idóneo para iniciarse nun coñecemento directo do 
pensamento e a  cultura grega antiga, que constitúen a base da civilización 
occidental. Por outra  banda, a través do estudo do grego clásico é posible 
chegar a comprender  mellor conceptos lingüísticos que resultan esenciais 
para avanzar no coñecemento e o uso correcto da propia lingua e doutras 
estudadas polo  alumno.  
 

Podemos concretalo un pouco máis nos seguintes puntos:  

1. Situar a lingua grega na familia das indoeuropeas, dentro das restantes do  
mundo, e coñecer de maneira sucinta a súa historia até o grego moderno.  

2. Coñecer e utilizar correctamente a morfosintaxis e o léxico da lingua 
grega  necesarios para a tradución e interpretación de textos gregos de 
dificultade  progresiva.  

3. Reflexionar sobre os elementos fundamentais que conforman as linguas 
e  asimilar aqueles de a grega que axudan a unha mellor comprensión das 
que se  estudan en bacharelato.  
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4. Dominar un vocabulario básico da lingua grega, para usar con precisión 
os  termos usuais que derivan dela e interpretar correctamente o léxico 
científico e  técnico das linguas de uso nesta etapa.  

5. Adestrarse en técnicas sinxelas de análises filolóxico, a través da 
tradución e  interpretación de textos gregos diversos, orixinais e adaptados, 
que lle permitan  establecer relacións entre diferentes ámbitos lingüísticos.  

6. Conseguir un coñecemento xeral dos distintos xéneros literarios gregos a  
través da lectura e comentario de obras e fragmentos orixinais, adaptados e  
traducidos dos autores máis representativos.  

7. Asimilar, a través dos textos e das manifestacións artísticas, aspectos  
básicos do mundo cultural, relixioso, político, xurídico, filosófico, científico, 
etc.  da antiga civilización grega.  

8. Identificar, con espírito crítico, exemplos e probas da pervivencia de  
elementos léxicos e culturais da civilización grega en distintos campos do 
mundo actual.  

9. Valorar os factores culturais herdados dos gregos que se converteron en  
patrimonio universal, e especialmente as achegas da súa lingua ao léxico  
científico e técnico.  

10. Identificar os fitos máis importantes da historia de Grecia e os aspectos 
da  súa organización política e social e da súa identidade cultural, 
especialmente  os referidos á mitoloxía e os aspectos relixiosos máis 
destacados, como poden  ser os xogos olímpicos, o teatro ou as 
Panateneas. 

 
11. Utilizar de maneira crítica fontes de información variadas, obtendo delas  
datos relevantes para o coñecemento da lingua e a cultura estudadas.  
 

CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 
 

 Grego I. 1º de bacharelato  

Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  Competencias 
  

clave 

 Bloque 1. Lingua grega  

D  
g  
h 

B1.1. Marco xeográfico 
da  lingua grega. 

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

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

CD  
CSC 
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A  
g  
h 

B1.2. Familias 
lingüísticas. O 
 indoeuropeo. 

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

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

CAA  
CCEC 

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

CD  
CCL 

A  
g  
h 

B1.2. Familias 
lingüísticas. O 
 indoeuropeo. 

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

GR1B1.3.1. Explica o 
 concepto de familia 
 lingüística. 

CCL 

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

CCL 

A  
g  
h 

B1.2. Familias 
lingüísticas. O 
 indoeuropeo. 

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

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

CD  
CCL 

D  
h  
n 

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

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

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

CCL 

d  
h  
n 

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

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

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

CCL 

d  
h  
n 

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

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

GR1B1.7.1. Coñece a 
 pronuncia da lingua grega 
 moderna e utiliza algunhas 
 palabras e expresións 
 básicas. 

CCL 

a  
h 

B1.4. Variedades 
dialectais.  

B1.8. Recoñecer a división  dialectal da 
lingua grega e  identificar a súa 
expansión  

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

CCL  
CSC 

 

 

  xeográfica.   

 Bloque 2. Sistema de lingua grega: elementos básicos  

a  
d  
g  
h 

B2.1. Orixes da 
escritura.  Sistemas de 

escritura. 

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

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

CCL 
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a  
d  
g  
h 

B2.2. Orixes e evolución 
do  alfabeto grego. 

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

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

CCL 

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. 

CCL 

a  
d  
e 

B2.3. Caracteres do 
alfabeto  grego. 

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

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

CCL 

d  
e  
f 

B2.4. Clasificación dos 
 fonemas: pronuncia. 

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. 

CCL 

d  
e  
f 

B2.5. Transcrición de 
termos  dos caracteres 

gregos. 

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. 

CCL 

d  
e  
f 

B2.6. Signos diacríticos e 
de  puntuación. 

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

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

CCL 

 Bloque 3. Morfoloxía  

d  
e  
f  
i 

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

B3.1. Coñecer o concepto de  flexión 
lingüística. 

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

CCL 

d  
e  
f  
i 

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

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. 

CCL 
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d  
e  
f 

B3.2. Formantes das 
 palabras. 

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

GR1B3.3.1. Identifica e  distingue en palabras 
 propostas os seus  formantes, sinalando e  

CCL  
CAA 
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   diferenciando lexemas e  afixos, e 
buscando  exemplos doutros termos  nos 
que estean presentes. 

 

d  
e  
f 

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

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

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

CCL 

d  
e  
f 

B3.4. Flexión nominal 
e  pronominal. 

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. 

CCL 

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. 

CCL 

d  
e  
f 

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

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. 

CCL 

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

CCL 

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

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

correspondentes. 

CCL 

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. 

CCL 

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

CCL 

d  B3.6. Formas  verbais B3.7. Diferenciar entre formas GR1B3.7.1. Distingue 
formas CCL 

  

 

 

e  
f 

persoais e non 
persoais.  

persoais e non persoais do 
 verbo e recoñecer as 
 categorías gramaticais 
 presentes en cada unha  delas. 

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

 

 Bloque 4. Sintaxe  

d  
e  
f  
h  
i 

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

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

CCL 

d  
e  
f  
h  
i 

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

GR1B4.2.1. Enumera  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. 

CCL 

e  
f 

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

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

CCL 
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e  
f 

B4.3. Elementos da 
oración.  

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

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

CCL 

e  
f 

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

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

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

CCL 

e  
f 

B4.5. Oracións 
compostas.  

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. 

CCL 

e  
f 

B4.6. Construcións de 
 infinitivo. 

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

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

CCL 

e  
f 

B4.6. Construcións de 
 infinitivo. 

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

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

CCL 

e  B4.7. Construcións  de B4.9. Coñecer as funcións  das formas de 
participio  

GR1B4.9.1. Identifica as  funcións das formas de  CCL 

 

 

f  participio.  nas oracións.  participio dentro da oración,  comparando 
exemplos do  seu uso. 

 

e  
f 

B4.7. Construcións 
de  participio. 

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

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

CCL 
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d  
e  
f  
g  
i 

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

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

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

CCL 

d  
e  
f  
g  
i 

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

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

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

CCL 

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

g  
h 

B5.1. Períodos da 
historia de 
 Grecia. 

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

GR1B5.1.1. Describe o marco  histórico no que 
xorde e se  desenvolve a civilización  grega, 
sinalando distintos  períodos dentro del e 
 identificando en cada un as  conexións máis 
importantes  con outras civilizacións. 

CD  
CSC  
CCEC 

GR1B5.1.2. Pode elaborar  eixes cronolóxicos nos 
que  se representan fitos  históricos relevantes,  
consultando ou non fontes  de información. 

CD  
CMCCT 

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

CCEC 

GR1B5.1.4. Sabe enmarcar  determinados feitos 
 históricos na civilización e  no período histórico 
 correspondente, póndoos  en contexto e 
 relacionándoos con outras  circunstancias   

contemporáneas. 

CCEC 

a  
b  
h 

B5.2. Organización 
política e  social 
de Grecia. 

B5.2. Coñecer e comparar as 
 principais formas de  organización 
política e  

GR1B5.2.1. Describe os  principais sistemas 
políticos  da antiga Grecia e  compáraos entre 
eles,  

CSC 
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m   social da antiga Grecia.  establecendo semellanzas  e diferenzas, e cos 
actuais. 

 

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

CSC 

c  
h 

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

GR1B5.3.1. Identifica e  explica os papeis que 
 desempeña dentro da  familia cada un dos seus 
 membros, analizando a  través deles estereotipos 
 culturais da época e  comparándoos cos actuais. 

CSC 

c  
h  
l 

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

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

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

CMCCT  
CSC  
CSIEE 

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

CSC 

c  
h  
ñ 

B5.5. Mitoloxía e 
relixión.  

B5.5. Coñecer os principais 
 deuses da mitoloxía. 

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

CCL  
CCEC 

c  
h  
ñ 

B5.5. Mitoloxía e 
relixión.  

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

GR1B5.6.1. Identifica dentro  do imaxinario mítico 
 deuses, semideuses e  heroes, e explica os 
 principais aspectos que os  diferencian. 

CCEC 



 

12 
 

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

CCEC 

 

 

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

CCEC 

c  
h  
ñ 

B5.5. Mitoloxía e 
relixión.  

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

GR1B5.7.1. Enumera e  explica as principais 
 características da relixión  grega, póndoas 
en relación  con outros aspectos  básicos 
da cultura helénica  e establecendo  
comparacións con  manifestacións 
relixiosas  propias doutras culturas. 

CCEC 

c  
h  
ñ 

B5.5. Mitoloxía e 
relixión.  

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

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

CCEC 

 Bloque 6. Textos  

e  
f  
g  
i 

B6.1. Iniciación ás 
técnicas de 
 tradución. 

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

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

CCL 
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e  
f  
g  
i 

B6.1. Iniciación ás 
técnicas de 
 tradución. 

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

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

CCL 

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

CAA  
CCL 

e  
f  
g  
i 

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

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

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

CCL 

e  
f  
g  
i 

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

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

GR1B6.4.1. Utiliza os  coñecementos 
adquiridos  para facer comentarios dos 
 textos. 

CAA  
CCL 

e  
f 

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

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

GR1B6.5.1. Compara  estruturas gregas coas 
da  lingua propia, e establece  semellanzas 
e diferenzas. 

CCL 
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d  
e  
g 

B6.4. Lectura comprensiva de 
 textos traducidos. 

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

GR1B6.6.1. Elabora mapas 
 conceptuais e estruturais  dos 
textos propostos,  localizando o 
tema principal  e distinguindo 
as súas  partes. 

CCL  
CCEC 

d  
e  
g 

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

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

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

CCL 

d  
g 

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

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

GR1B6.8.1. Redacta frases 
 sinxelas ou pequenos  textos 
en grego sobre un  tema 
proposto. 

CCL 

 Bloque 7. Léxico  
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e  
f 

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

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

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

CCL 

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

CCL 

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.  

CCL 

e  
f 

B7.2. Descomposición de 
 palabras nos seus  formantes. 

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

GR1B7.2.1. Descompón os 
 formantes das palabras e 
 recoñece o significado dos 
 elementos de orixe grega. 

CCL 

e  
f 

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

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

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

CCL 

e  
f 

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

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

CCL 

E  
F 

B7.5. Familias etimolóxicas e 
 semánticas. 

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

GR1B7.5.1. Relaciona  distintas 
palabras da  mesma familia 
etimolóxica  ou semántica. 

CCL 

 

 

TEMPORALIZACIÓN  
 

Cremos necesario adicar catro semanas aos dous primeiros bloques  de 
contidos para que o alumnado coñeza o alfabeto grego e os signos de  
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acentuación e puntuación. Ademais deberanse afianzar os seus 
coñecementos  previos sobre as linguas declinadas (no caso de ter cursado 
latín en 4º ESO).  

A morfoloxía será introducida progresivamente por trimestres, tanto 
as  declinacións - 1ª e 2ª no primeiro trimestre (dúas semanas), 3ª 
declinación no  segundo e terceiro (catro semanas) -, como os adxectivos 
(dúas semanas) e os  pronomes persoais (unha semana). Polo que respecta 
á morfoloxía verbal,  deberá ser despregada en todo o curso para abarcar as 
tres voces.  Adicaremos no 1º trimestre unha semana para as xeneralidades, 
outra para a  formación de tempos e modos e unha máis para o tema de 
presente dos  verbos máis usados.  

No segundo trimestre comezaremos a 3ª declinación (dúas 
semanas),  resto de pronomes (dúas semanas), e voz activa completa dos 
verbos (tres  semanas).   

No terceiro trimestre completaremos a 3ª declinación (dúas 
semanas),  veremos os verbos consoánticos (unha semana), e 
introduciremos o uso das  preposicións (dúas horas), o adverbo (unha hora) 
e as conxuncións cos tipos  de oracións subordinadas (dúas semanas).  

A sintaxe irase explicando ao longo do curso complementariamente 
ao  facer exercicios para o emprego dos coñecementos morfolóxicos e de  
partículas que vaian saíndo. Realizarase a diario análise morfosintáctico,  
tradución e comentario de textos.  

A civilización e a cultura gregas iranse explicando intercalada cos  
contidos morfolóxico-sintácticos no transcorrer do curso, igual que o bloque 
do  léxico, dado que se comentarán todas os helenismos que aparezan nos 
textos  a traducir. 
 

 

METODOLOXÍA DIDÁCTICA  

Tratarase de fixar estes contidos no alumno mediante numerosos  
exemplos e exercicios prácticos ao longo do curso. Non se poderán 
segmentar  os contidos radicalmente, posto que serán a marcha do curso e 
o nivel do  alumnado quen imporán unha reorganización na devandita orde. 
Os contidos  contemplados nesta programación son ambiciosos e só se 
levarán a efecto se  o grupo de alumnos o permite.  

A sintaxis irase explicando intercalada cos contidos morfolóxicos 
para  proceder á tradución e análise de frases ou pequenos textos gregos.  

Ademais realizarase unha lectura comprensiva de obras e 
fragmentos  de diferentes xéneros literarios, bilingües ou traducidos, con 
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comentario léxico  e cultural e comparación de estruturas do texto grego 
coas da súa tradución.  

Ao longo do curso o alumno deberá ler en versión española 
dúas  obras de teatro, o Edipo Rei de Sófocles e As Nubes de 
Aristófanes,  obras que deberá resumir e comentar, ou ben realizar unha 
proba escrita, a  criterio do profesor. A presentación deste traballo será 
imprescindible para a  positiva avaliación do alumno, mesmo na 
convocatoria de setembro.  

 

CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES  

 - O alfabeto  
 - O artigo  
 - 1ª, 2ª e 3ª declinacións ( substantivos e adxectivos)  
 - Pronomes persoais, demostrativos e interrogativos-
indefinidos.  - O relativo e a súa sintaxe  

 - Verbos temáticos e o copulativo (voces activa, media e 
pasiva)  - As oracións de infinitivo   

 - Vocabulario mínimo  
 - Historia de Grecia (Creta, Micenas e Época clásica) 
 

 
  

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN E SISTEMA DE CUALIFICACIÓN  
 

Para conseguir unha avaliación continua e racional o profesorado non 
só  se guiará por unha soa proba escrita, senón que ademais terá en conta o  
traballo diario dos alumnos na clase; dese modo sempre se terán referencias  
da capacidade de aprendizaxe por medio das súas respostas na aula e  
demostrará a súa habilidade ao resolver os exercicios proxectados con esa  
finalidade.Tanto neste coma no resto dos niveis, o Departamento efectuará 
os  cambios que estime necesarios en función da evolución do curso. Iso 
poderá  afectar tanto á distribución dos contidos como ás probas de 
avaliación. O  alumnado será informado de tales cambios con tempo 
suficiente.  

O proceso de aprendizaxe é progresivo, por iso non é necesario un  
exame de recuperación para superar un posible suspenso. O alumnado 
sempre  poderá matizar e adquirir as destrezas que o capaciten para 
aprobar unha  próxima avaliación.  

Os alumnos de primeiro de Bacharelato serán avaliados pola súa  
capacidade para:  

– Ler textos breves e orixinais, utilizar os diferentes signos ortográficos e  de 
puntuación, transcribir con soltura os termos á lingua materna e recoñecer o  
reflexo do alfabeto grego no abecedario latino propio das linguas modernas 
de  Occidente.  
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– Recoñecer en palabras gregas e de clara relación etimolóxica coa lingua  
materna os prefixos e sufixos helenos, e identificar as reglas máis 
elementais  de derivación e composición.  

– Recoñecer as distintas formas nominais, pronominais e verbais e as  súas 
funcións apreciando a súa correspondencia coas nosas linguas ou con  
outras linguas modernas.  

– Establecer o significado do léxico básico nun texto grego orixinal dotado  
de unidade significativa e inferir o significado de outras palabras polo seu  
contexto.  

– Situar a lingua grega clásica tanto espacial como temporalmente. – Extraer 
o senso global de textos de diferentes xéneros literarios  presentados en 
traduccións fiables, diferenciando ideas principais e  secundarias e 
recoñecer a vixencia das súas propostas no mundo actual.  

– Situar no tempo e no espacio os máis importantes acontecementos da  
Historia de Grecia, identificar as manifestacións culturais básicas e 
recoñecer  os seus vestixios na actualidade.  

– Planificar e realizar sinxelos traballos de indagación sobre aspectos  
históricos e socioculturais significativos da civilización grega, a partir de 
datos  recollidos de distintas fontes antigas e modernas, e poñer por escrito 
ou  expoñer oralmente as súas conclusións.   

O traballo diario será considerado material calificable e influirá na 
nota  final de cada avaliación (0´25 puntos por cada día de exercicios non  
realizados).  

A lectura das obras será obrigatoria para todo o alumnado de Grego; 
en  caso de obter unha nota igual ou superior ó seis na proba que se levará 
a cabo  a efectos de comprobar a boa comprensión dos libros, cada alumno 
será  compensado cun punto na nota da avaliación final. No caso de que 
unha  persoa non logre superar os distintos exames que se realizarán en 
torno ás  obras, este Departamento considerará que os obxectivos mínimos 
non se ven  cumpridos e polo tanto procederá a calificar negativamente a 
materia de Grego.  

As calificacións correspondentes ás probas tanto trimestrais como 
finais  seguirán este baremo: tres puntos para a traducción, dous puntos 
para a  morfoloxía nominal, catro puntos para a morfoloxía verbal e un punto 
para o  vocabulario (ademais este último exercicio terá carácter obrigatorio, 
anulando o  resto do exame en caso de non ser contestado). O coñecemento 
dun  vocabulario grego mínimo considérase obrigatorio por parte do 
Departamento  (realizarase unha proba escrita dos helenismos que terá 
carácter obrigatorio e  será valorado con 1 punto na nota final).  

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.  
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PROBAS EXTRAORDINARIAS DE XUÑO 

  En 1º de BAC, a avaliación consistirá nunha proba teórica e outra  
práctica que abranguerán os coñecementos mínimos. Os/as alumnos/as  
deberán obter unha puntuación mínima de 2´5 puntos nas dúas probas.  No 
tocante as lecturas obrigatorias, se o alumnado non tivera superado as  
probas anteriores, deberán responder a unhas cuestións anexas que serán  
valoradas cun punto sobre a nota final. No caso de non ser contestadas  
correctamente, a materia de Grego será avaliada de forma negativa, dado 
que  nas probas de Selectividade do curso seguinte a pregunta sobre 
literatura ten carácter obrigatorio.  

        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 entre avaliacións unhas actividades de reforzo 
para os que non superaron os exames. Así mesmo, para o alumnado que 
superou a avaliación ordinaria, plantexaremos unhas actividades de 
ampliación con vistas ao seguinte curso. 

 

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS  

 Iliada, Homero-trad. de Evaristo de Sela  
 Líricos gregos.   
 Edipo Rei. Sófocles  
 As Nubes. Aristófanes  
 Diccionario VOX de griego 

 

 

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; como a capacidade do alumnado para levar a cabo unha 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: 
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 - 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 da crise provocada polo COVID-19 
mellora.   

A viaxe programada para este curso a Italia, a Madrid e os museos ou 
a calquera lugar alternativo onde o alumnado sexa capaz de admirar o 
legado de cultura clásica, tería como finalidade amosar  ao alumnado a 
influencia que exerceu o mundo grego antigo na civilización  romana e no 
gran salto de Europa cara a Idade Moderna, ao considerar as  culturas 
clásicas greco-latinas como a realización suprema dun ideal de  perfección 
tanto en pensamento como en beleza. Polo tanto, responde aos  estándares 
de aprendizaxe do Bloque 5. Grecia: historia, cultura, arte e  civilización, 
concretamente os apartados 5.4.2, 5.5.1, 5.6.1, 5.6.2, e  especialmente o 
5.6.3 que establece que o alumnado deberá coñecer as  referencias 
mitolóxicas directas ou indirectas nas diferentes manifestacións  
artísticas, e describir, a través do uso que se fai destas, os aspectos 
básicos  que en cada caso se asocian á tradición grecolatina. Tamén o 5.7.1 
no que os  alumnos deben enumerar e explicar as principais características 
da relixión  grega, póñéndoas en relación con outros aspectos básicos da 
cultura helénica  e establecendo comparacións con manifestacións 
relixiosas propias  doutras culturas.  

 

Uso das TICS  

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

Nas materias de Grego e 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.  

– 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 o amor e a sexualidade a través 
da  Historia. Ademais, o coñecemento do mundo heleno serve de referente 
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para  unha mellor comprensión da maneira na que a cultura de Occidente 
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.   

Adaptacións curriculares  

O Departamento dedicaralle atención preferente aos alumnos 
e  alumnas que presenten trazos específicos, sexan por razón de orixe ou 
sexan  de tipo pedagóxico (dificultade para enfrontarse ás tarefas diarias, á 
asimilación  de contidos, de códigos culturais, etc.). Trataremos en todo 
momento de  coordinarnos co Departamento de Orientación para que nos 
asesore neste  traballo.  

Páxinas web recomendadas:  

http://www.culturaclasica.com/  

http://almacendeclasicas.blogspot.com.es  

www.dearqueologia.com  

http://portalclasico.com/  

 http://portalmitologia.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portalmitologia.com/
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2º BAC  
 

 

CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE  
 

 

Tendo en conta que a materia de Grego II é unha continuación da  materia de 
primeiro, o departamento considera que ambas contribúen da  mesma forma 
ao desenvolvemento das competencias clave (ver supra)  
 

 

 

OBXECTIVOS  
 

 

Ademais dos obxectivos xerais expostos para 1º de BAC, deben ser  
acadados tamén os seguintes:  

- Afianzar os coñecementos prácticos da lingua adquiridos no curso  anterior 
e progresiva ampliación dos mesmos.  

- Consolidar a base lingüística de tal xeito que nos facilite a traducción e o  
comentario de textos elexidos dependendo da súa calidade e dificultade. 

 - Formar a sensibilidade do alumnado a través da lectura e os comentarios  
pertinentes que se realicen nas clases, ata descubrir, xunto aos valores  
esteticos, o significado histórico, social, ideolóxico, etc., da literatura grega. • 
- Reforzar o estudio dos temas de contido cultural e histórico–científico,  
tomando como base os textos a traducir.  

- Afondar no uso do léxico actual derivado dos termos gregos e avanzar  no 
seu coñecemento. 
 

 

 

CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAXE 

 Grego II. 2º de bacharelato  

Obxectivos  Contidos  Criterios de   
avaliación 

Estándares de   
aprendizaxe  

Competencias 
clave 

 Bloque 1. Lingua grega  
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• d  

• f 
• B1.2. Do grego  

clásico ao grego  
moderno. 

• B1.2. Comprender a 

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

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

• CCL  

• CAA 

 • B1.2. Do grego  

clásico ao grego  
moderno. 

• B1.3. Recoñecer a 

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

• GR2B1.3.1. Coñece  a pronuncia da  

lingua grega  moderna e utiliza  
algunhas palabras e  expresións 
básicas. 

• CCL 

• d  
• e  

• f 

Bloque 2. Morfoloxía  

• d  
• e  

• f 

• B2.1. Revisión 

da  flexión 
nominal e  
pronominal:   

formas menos  
usuais e  
irregulares. 

• B2.1. Identificar, analizar,  

traducir e efectuar a  
retroversión de calquera 
tipo  de formas nominais e  
pronominais. 

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

• CCL 

• d  
• e  

• f 

• B2.2. Revisión 

da  flexión 
verbal:  
conxugación   

atemática. 
Modos  
verbais. 

• B2.2. Identificar, conxugar,  

traducir e efectuar a  
retroversión de calquera 
tipo  de formas verbais. 

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

• CCL 

 

23  

   galego e/ou en  castelán.  
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•d  
•e  

•f 

• B2.3. Análise  

morfolóxica. 
• B2.3. Coñecer as categorías  

gramaticais. 
• GR2B2.2.1. Nomea  e describe as  

categorías   
gramaticais,   
sinalando as  características que  as 
distinguen. 

• 
CCL 

•d  
•e  

•f 

• B2.3. Análise  

morfolóxica. 
• B2.4. Coñecer, identificar e  

distinguir os formantes das  
palabras. 

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

• 
CCL 

 • B2.3. Análise  

morfolóxica. 
• B2.5. Realizar a análise  

morfolóxica das palabras dun  
texto grego. 

• GR2B2.5.1. Sabe  determinar a 

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

• 
CCL 

•d  
•e  

•f 

Bloque 3. Sintaxe  

•d  
•e  

•f 

• B3.1. Estudo  

pormenorizado da  
sintaxe nominal e  
pronominal. 

• B3.1. Recoñecer os valores  dos 

casos e os usos  sintácticos do 
sistema  pronominal. 

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

• 
CCL 

•d  
•e  

• 
f  

• B3.1. Estudo  

pormenorizado da  
sintaxe nominal e  
pronominal. 

• B3.2. Recoñecer os usos das  

preposicións e dos  
complementos   

circunstanciais. 

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

• 
CCL 
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•d  
•e  

•f 

• B3.2. Usos  modais. • B3.3. Coñecer e identificar os  

usos modais propios da  lingua 
grega. 

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

• 
CCL 
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• 
d  
• 
e  

• 
f 

• B3.3. Tipos de  

oracións e  
construcións   

sintácticas. 

• B3.4. Recoñecer e clasificar  as oracións 

e as construcións  sintácticas. 
• GR2B3.4.1.   

Recoñece e  clasifica oracións e  
construcións   
sintácticas. 

• 
CCL 

• 
d  
• 
e  

• 
f 

• B3.4. Oración  

composta. Formas  
de subordinación. 

• B3.5. Recoñecer os nexos  

subordinantes e os tipos de  oracións 
subordinadas. 

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

• 
CCL 

• 
d  
• 
e  
• 
f  

i 

• B3.4. Oración  

composta. Formas  
de subordinación. 

• B3.6. Coñecer as funcións  das formas 

non persoais do  verbo. 
• GR2B3.6.1.   

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

• 
CCL 

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

• 
CCL 

 • B3.5. Análise,  

tradución e  
interpretación de  
textos. 

• B3.7. Relacionar e aplicar  

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

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

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

• 
CCL 

• 
d  
• 
e  
• 
h  
• 
i  

• 
n 

Bloque 4. Literatura  
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• 
d  
• 
e  
• 
h  
• 
i  

• 
n 

• B4.1. Xéneros  

literarios: épica,  
historiografía,   

drama 
(traxedia e  
comedia), 
lírica,  oratoria 
e fábula. 

• B4.1. Coñecer as  características dos 

xéneros  literarios gregos, os seus  
autores e obras máis  representativas, e 
as súas  influencias na literatura  
posterior. 

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

• CCL  

• 
CCEC 

• 
d  
• 
e  
• 
h  
• 
i  

n 

• B4.1. Xéneros  

literarios: épica,  
historiografía,   

drama 
(traxedia e  
comedia), 
lírica,  oratoria 
e fábula. 

• B4.2. Analizar, interpretar e  situar no 

tempo textos  mediante lectura  
comprensiva, distinguindo o  xénero 
literario ao que  pertencen, as súas  
características esenciais e a  súa 
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. 

• 
CMCCT  

• 
CCEC 

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

• CCL 
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• 
d  
• 
e  
• 
h  
• 
i  

• 
n 

• B4.1. Xéneros  

literarios: épica,  
historiografía,   

drama 
(traxedia e  
comedia), 
lírica,  oratoria 
e fábula. 

• B4.3. Coñecer os fitos  esenciais da 

literatura grega  como base da literatura 
e da  cultura europea e occidental. 

• GR2B4.3.1. Explora  a conservación 

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

• CCL  

• 
CCEC 

• 
d  
• 
e  
• 
h  
• 
i  

• 
n 

• B4.1. Xéneros  

literarios: épica,  
historiografía,   

drama 
(traxedia e  
comedia), 
lírica,  oratoria 
e fábula. 

• B4.4. Establecer relacións e  

paralelismos entre a literatura  clásica e 
a posterior. 

• GR2B4.4.1. Pode  establecer 

relacións  e paralelismos entre  a 
literatura grega e  a posterior. 

• 
CCEC 

 • B4.1. Xéneros  

literarios: épica,  
historiografía,   

drama 
(traxedia e  
comedia), 
lírica,  oratoria 
e fábula. 

• B4.5. Coñecer os autores  fundamentais 

da literatura  coas súas obras principais. 
• GR2B4.5.1. Nomea  autores   

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

• CD  

• 
CCEC 

• 
d  
• 
e  
• 
f  

• 
n 

Bloque 5. Textos  
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•d  
•e  

•g 

• B5.1. Tradución e  

interpretación de  textos 
gregos. 

• B5.1. Coñecer, identificar e  

relacionar os elementos  
morfolóxicos da lingua 
grega  en interpretación e 
tradución  de textos gregos. 

• GR2B5.1.1. Utiliza  adecuadamente a  

análise morfolóxica  e sintáctica de  textos 
gregos para  efectuar   

correctamente a  súa tradución. 

• 
CCL 



 

29 
 

•d  
•e  

•f 

• B5.2. Uso do  dicionario. • B5.2. Utilizar o dicionario e  

procurar o termo máis  
apropiado na lingua propia  
para a tradución do texto. 

• GR2B5.2.1. Utiliza  con seguridade e  

autonomía o  dicionario para a  tradución 
de textos,  e identifica en cada  caso o 
termo máis  apropiado na lingua  propia en 
función  do contexto e do  estilo 
empregado  polo/a autor/a. 

• CCL  

• CD 

•a  
•d  
•e  
•h  

•n 

• B5.3. Comentario  e 

análise filolóxica  de textos 
de grego  clásico orixinais,  
preferiblemente   

en prosa. 

• B5.3. Realizar a tradución, 

a  interpretación e o 
comentario  lingüístico, 
literario e histórico  de 
textos de grego clásico. 

• GR2B5.3.1. Aplica  os coñecementos  

adquiridos para  realizar comentario  
lingüístico, literario  e histórico de  textos. 

• CCL  

• 
CCEC 

•d  

•n 
• B5.4.   

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

• B5.4. Coñecer o contexto  

social, cultural e histórico 
dos  textos traducidos. 

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

• CSC  

• 
CCEC 

 • B5.5.   
Identificación das  
características   
formais dos  textos. 

• B5.5. Identificar as  

características formais dos  
textos. 

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

• 
CCL 

•d  
•e  

•f 

Bloque 6. Léxico  

•d  
•e  

•f 

• B6.1. Helenismos  máis 

frecuentes  do léxico  
especializado e  común. 

• B6.1. Recoñecer os  

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

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

• 
CCL 
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• 
d  
• 
e  
• f  

• 
n  

• B6.1. Helenismos  máis 

frecuentes  do léxico  
especializado e  común. 

• B6.2. Identificar a etimoloxía e  

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

• GR2B6.2.1. Deduce  e explica o  

significado de  palabras da propia  
lingua ou de outras,  obxecto de 
estudo,  a partir dos étimos  gregos 
dos que  proceden. 

• 
CCL 

• 
d  
• 
e  
• f  

n 

• B6.2. Ampliación  de 

vocabulario  básico grego:  
linguaxe literaria e  
filosófica. 

• 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. 

• 
CCL 

• GR2B6.3.2. Deduce  o significado 

de  palabras gregas  non estudadas 
a  partir do contexto  ou de palabras 
da  súa lingua ou  doutras que  
coñeza. 

• 
CCL 

• 
d  
• 
e  

• 
f 

• B6.2. Ampliación  de 

vocabulario  básico grego:  
linguaxe literaria e  
filosófica. 

• B6.4. Relacionar palabras da  

mesma familia etimolóxica ou  
semántica. 

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

• 
CCL 

• 
d  
• 
e  

• 
f 

• B6.3. Etimoloxía e  orixe 

das palabras  da propia 
lingua. 

• B6.5. Recoñecer a etimoloxía  e 

evolución das palabras da  propia 
lingua. 

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

• 
CCL 

•  • B6.4.   
Descomposición   

de palabras nos  seus 
formantes. 

• Identificar os distintos  formantes e 

coñecer o seu  significado en 
grego, para  aumentar o caudal 
léxico e o  coñecemento da lingua  
propia. 

•  • 
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TEMPORALIZACIÓN  

Dado que este curso se considera como unha ampliación do anterior,  
especialmente no que se refire á sintaxe e morfoloxía verbal, a primeira 
parte  da primeira avaliación dedicarase ao repaso e profundización dos  
coñecementos morfosintácticos do curso anterior (catro semanas).  
Simultáneamente exercitarase a traducción de frases e textos de nivel I.  
Despois traballarase con textos de escasa dificultade, como poden ser 
fábulas  ou adaptacións de mitos (catro semanas). Como tema cultural 
estudiarase a  Homero na primeira avaliación (dúas semanas) e iniciaremos 
o repaso dos  helenismos vistos en primeiro (dúas semanas).   

Na segunda avaliación continuarase ampliando a gramática non vista 
ata  entón segundo vaia saíndo nos textos, así como o repaso a que obriga 
o  estudo de calquera lingua. A actividade principal ao longo desta avaliación 
será  a análise e traducción de textos de Xenofone, a partir dos que se 
estudiará a  influencia do léxico grego no galego, con especial énfase na 
derivación (nove  semanas). Farase fincapé na sintaxe oracional. 
Intercalarase o estudo da  poesía lírica a partir das lecturas de textos 
escollidos e teoría (una semana).  Tamén neste trimestre, adicaremos tres 
semanas ao estudo das institucións  políticas e os acontecementos máis 
importantes da Época Clásica griega. A  terceira avaliación dedicarase sobre 
todo a afianzar todos os coñecementos  teóricos adquiridos ata entón e a 
súa aplicación efectiva á hora de ler textos  orixinales. Afondarase no estudo 
e práctica da análise morfoloxica e sintáctica  e na redacción das traducións. 
Traballaremos cos textos de Xenofonte que  saíron na Selectividade, 
tomándoos como base para continuar co estudo da  influencia do léxico 
grego no castelán e galego, con especial énfase na  transcrición, derivación 
e composición (dez semanas). A poesía dramática será  introducida a partir 
da lectura do Edipo rey de Sófocles e As Nubes de  Aristófanes (dúas 
semanas).   

METODOLOXIA DIDÁCTICA:  

 -As clases consistirán nos primeiros dias de curso en repasos exhaustivos  
das cuestións gramaticais correspondentes ao curso anterior. 
Progresivamente,  iranse ampliando as mesmas adicando unha especial 
atención aos temas de  sintaxe.  

 -Durante o resto do curso adicarase gran parte do esforzo á traducción de  
textos escollidos de Xenofonte, intercalando pequenos fragmentos  
pertencentes ás obras doutros autores importantes do panorama literario da  
Grecia clásica. 
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 -O contido do temario dividirase trimestralmente en:   

 primeira avaliación :  

• Repaso xeralizado dos paradigmas nominais e verbais.  
• Principios fundamentais da sintaxe grega.  
• Usos dos casos.  
• Os xéneros literarios.  

• Introducción á Iliada de Homero (lectura e análise dos cantos  
recomendados)  

• Traducción de textos escollidosde diversos autores.  

 segunda avaliación   

• A subordinación grega: tipos e conxuncións.  
• A sintaxe modal ( repaso e ampliación).  
• Orixe e evolución da Poesía Arcaica.  
• Lectura da escolma dos líricos gregos.  
• Traducción de textos de Xenofonte.  

 terceira avaliación :  

• Institucións políticas e sociais na época clásica grega.  
• O teatro de Atenas.  
• Lectura dunha comedia e dunha traxedia.  
• Traducción de textos de Xenofonte e Platón.  

 - Historia da Grecia clásica  

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS  

   
 Iliada, Homero-trad. de Evaristo de Sela  
 Líricos gregos.   
 Edipo Rei. Sófocles  
 As Nubes. Aristófanes  
 Diccionario VOX de griego 
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RECURSOS  

O noso Departamento dispón de televisor con reprodutor de DVD e  
tamén de películas nese formato relacionadas coa materia. Ademais, 
contamos  con reprodutor de diapositivas con punteiro e varias coleccións 
audiovisuais  acerca do mundo clásico. Nas aulas estamos habilitados para 
utilizar o canón  de proxeción vinculado ao equipo informático. Finalmente, á 
parte da pequena  biblioteca de Departamento á disposición do profesorado 
e do alumnado de  Bacharelato (previa consulta ao profesor/a e posterior 
rexistro de saída, agás  no caso de que se trate de dicionarios ou 
enciclopedias, cuxo uso está  prescrito para o recinto escolar), temos mapas 
históricos e conceptuais do  mundo grecorromano.  

CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES  

   
 -Esixiranse os coñecementos básicos para levar a cabo as traduccións de  
textos escollidos dos autores que sexan vistos ao longo do curso:  

Coñecementos básicos  

 -Morfoloxía nominal completa: primeira, segunda e terceira declinacións  
-Pronomes e adxectivos.   

 -Morfoloxía verbal completa: voces activa, media e pasiva dos verbos   
en -ω e -μι  

 -A subordinación: conxuncións e sintaxe.  
 -As oracións de infinitivo e participio  
 -Adverbios e preposicións.  
 -Temas de Literatura Grega: Homero, a Lírica Arcaica, O Teatro.  
-Historia da Época Clásica  

 Os/as alumnos/as deberán ser capaces de contestar correctamente as  
preguntas formuladas en torno aos temas e as obras xa especificados. 
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PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN E SISTEMA DE CUALIFICACIÓN  

 A avaliación consistirá na traducción de textos dos autores sinalados, 
e  ao mesmo tempo propoñeranse distintas cuestións relacionadas con eles, 
tanto  a nivel fonético como morfosintáctico. Así mesmo, o alumnado deberá  
responder adecuadamente ás cuestións teóricas relacionadas co temario  
(Historia e Literatura) que corresponda a cada trimestre, e deberán superar 
os  exames que teñen como referente as lecturas obrigatorias.  

 Valoraranse en todo momento:  

• O traballo diario na clase, chegando a formar parte fundamental do  
sistema de calificación final (10%).  

• O interese pola materia.  
• A atención constante.  
• A lectura comprensiva.  
• O adecuado emprego do diccionario.  
• A soltura á hora de traducir.  
• Os coñecementos culturais e lingüísticos.  

A calificación nos exames seguirá as pautas recomendadas pola CIUGA 
e  dado que os exames finais tentarán parecerse o máis posible á proba de  
Selectividade, procederemos a valorar o texto sobre un baremo de 6 puntos, 
3  puntos para as preguntas teóricas e 1 para a Literatura; así mesmo as  
cuestións teóricas en torno á Literatura deberán ser superadas con carácter  
obrigatorio.  

PROBAS ORDINARIAS DE XUÑO  

 En ambos os dous cursos a avaliación consistirá nunha proba teórica 
e  outra práctica que abranguerán os coñecementos mínimos. Os/as 
alumnos/as  serán calificados cos criterios que establece a CIUGA: 6 puntos 
na tradución, 3  puntos en cuestións morfolóxicas, sintácticas ou históricas, e 
1 punto na  literatura (na proba de Selectividade a pregunta sobre literatura 
ten carácter  obrigatorio, polo tanto terá aquí esa mesma valoración). 
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PROBAS EXTRAORDINARIAS DE XUÑO 

  En 2º de BAC, a avaliación consistirá nunha proba teórica e outra  
práctica que abranguerán os coñecementos mínimos. Os/as alumnos/as  
deberán obter unha puntuación mínima de 2´5 puntos nas dúas probas.  No 
tocante as lecturas obrigatorias, se o alumnado non tivera superado as  
probas anteriores, deberán responder a unhas cuestións anexas que serán  
valoradas cun punto sobre a nota final. No caso de non ser contestadas  
correctamente, a materia de Grego será avaliada de forma negativa, dado 
que  nas probas de Selectividade do curso seguinte a pregunta sobre 
literatura ten carácter obrigatorio.  

        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. 

 

ALUMNADO PENDENTE  

  A materia dividirase en tantas partes como corresponda ao esquema 
do  curso anterior. Efectuaranse probas de seguimento antes de cada 
avaliación do  alumnado pendente, que será informado coa antelación 
necesaria tanto dos  contidos que debe traballar como das datas nas que 
realizará as probas. O  exame final será o que determine se o alumno 
superou a materia ou non, aínda  que se terá en conta a evolución ao longo 
do curso e a súa resposta aos  traballos encomendados e ás probas 
parciais.   
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CONTRIBUCIÓN AO PLAN LECTOR  

Principios comúns  

Pola súa condición de materias da área de Humanidades 
relacionadas  co estudo de idiomas (neste caso grego e latín) cuxo 
coñecemento foi posible  principalmente a través do texto escrito, a lectura é 
unha das ferramentas  primordiais neste Departamento. Tanto nas propostas 
tradicionais de ensino  coma nas innovadoras, o coñecemento do texto 
clásico (literario, histórico,  ensaístico, etc.) ocupa gran parte das horas 
lectivas; no noso caso, cumprir os  obxectivos de comprensión gramatical e 
asimilar contidos teóricos forman parte  dun mesmo proceso. As reformas no 
ensino deron aínda maior relevancia á  lectura de textos adaptados, a carón 
das imaxes (comic, cinema, etc.) como  porta de acceso a todo o relacionado 
coa cultura grecolatina. Para nós, polo  tanto, un Plan Lector supón a 
racionalización e avaliación con criterios externos  de algo que víñamos 
organizando e avaliando no propio currículo da materia.  

Obxectivos  

1. Familiarizar o alumnado co libro (ou o texto) como obxecto estético e 
fonte  de coñecemento.  

2. Ampliar o vocabulario básico, especialmente aquel que sexa máis 
produtivo  na formación de cultismos comúns tanto para a área de ciencias 
coma para a  de letras.  

3. Potenciar, tamén dentro da aula, a lectura de libros, periódicos, revistas  
especializadas, enciclopedias e páxinas web relacionadas con calquera 
contido  da nosa materia.  

4. Capacitar ao alumno/alumna para a comprensión, análise e resumo dun  
texto. 

 

5. Familiarizar o alumnado cos autores e obras máis característicos da 
cultura  grecolatina.  

Actividades / Metodoloxía  

a) Introdución ao tema, época, autor/a, etc. contidos nun fragmento ou 
nunha  obra. Percepción da relación entre eles.  

b) Lectura individual ou en grupo/s (a modalidade dependerá do grao de  
dificultade lingüística, da proximidade do tema, etc.) de todo tipo de textos  
escritos –libro, xornal, enciclopedia...- ou páxinas web na clase. c) 
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Actividades de comprensión do texto, variables en función do mesmo 
criterio  exposto no punto anterior.  

d) Propostas de traballo, individual ou por grupos, relacionado cos textos  
obxecto de lectura. Os traballos, exposicións ou redaccións tentarán axudar 
á  fixación do novo vocabulario.  

e) Realización de debates orais sobre algún dos temas aparecidos na 
lectura,  especialmente se se relaciona con algunha cuestión de actualidade. 
f) Cando a profesora estimen adecuado, proposta de lectura 
complementaria  ou obrigada de certas obras ou fragmentos.  

   
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E USO DAS TICS  

Ver supra o marcado para 1º de BAC.  

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 o amor e a sexualidade a través 
da  Historia. Ademais, o coñecemento do mundo heleno serve de referente 
para unha mellor comprensión da maneira na que a cultura de Occidente 
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.   
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ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  

O Departamento dedicaralle atención preferente aos alumnos e 
alumnas  que presenten trazos específicos, sexan por razón de orixe ou 
sexan de tipo  pedagóxico (dificultade para enfrontarse ás tarefas diarias, á 
asimilación de  contidos, de códigos culturais, etc.). Trataremos en todo 
momento de  coordinarnos co Departamento de Orientación para que nos 
asesore neste  traballo.   

PÁXINAS WEB RECOMENDADAS  

 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.  

www.perseus.tufts.edu  
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/_comun/eshome.
php http://aliso.pntic.mec.es/agalle17/rec_cultclas2.htm  

https://chironwiki.wikispaces.com  
https://griegoantiguo.wordpress.com/  
 

 

 
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 o 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   

  


