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INTRODUCIÓN
Nas seguintes páxinas recóllense as programacións das materias propias do departamento de latín do IES Bouza
Brey,  Vilagarcía,  Pontevedra.  Este  centro  imparte  ESO,  Bacharelato  nas  súas  modalidades  Científica  e  de
Ciencias  Sociais  e  Humanidades,  Formación  Profesional  Básica  (Electricidade  e  Electrónica),  Formación
Profesional (graos medios de Electromecánica de Vehículos Automóbiles, de Instalacións Eléctricas e Automáticas
e de Mantemento Electromecánico;  graos superiores de Automatización e Robótica Industrial e de Mecatrónica
Industrial;   FP dual  Mecatrónica Industrial)  e ensinanzas deportivas (Ciclo Deportivo de Grao Medio: Técn ico
Deportivo de Baloncesto;  Ciclo Deportivo de Grao Superior:  Técnico Deportivo Superior  de Baloncesto; Ciclo
Deportivo de Grao Medio: Técnico Deportivo de Vela).

CÚLTURA CLÁSICA  3º ESO

INTRODUCIÓN

CONTEXTUALIZACIÓN
A programación da materia de Cultura Clásica forma parte do Proxecto Curricular de Centro do I.E.S. Bouza Brey de
Vilagarcía, na provincia de Pontevedra. Esta materia forma parte da ESO, impartíndose no terceiro curso. No presente
curso 2020-21 a materia de Cultura Clásica será impartida en dos grupos de 3º ESO; en 3º ESO B, con 11 alumnos/as
(6 alumnas e 5 alumnos), e en 3ª ESO C, con 12 alumnos/as (4 alumnas e 8 alumnos).

MARCO LEXISLATIVO
O marco lexislativo desta programación constitúeno as seguintes normas:

1.1. Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio,  de educación (BOE de 4 de maio de 2006),  modificada pola Lei
Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, de mellora da cualidade do ensino (BOE de 10 de decembro de 2013).

1.2. Real  Decreto  1105/2014  de  26  de  decembro polo  que  se  establece  o  currículo  básico  do  ensino
secundario obrigatorio e o bacharelato (BOE de 3 de xaneiro de 2015).

1.3. Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo básico do ensino secundario obrigatorio
e o bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOGA de 29 de xuño de 2015).

1.4. Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación
Educativa, en relación ás medidas educativas que se deben adoptar no curso académico 2020/2021, nos
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centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas da educación
infantil, da educación primaria, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato.

Tamén  se  considera  lexislación  marco  en  todo  aquilo  no  que  non  fosen  expresamente  derogadas  pola  citada
lexislación, as seguintes normas:

1.1. Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da educación secundaria obrigatoria
na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG de 13 de xullo de 2007).

1.2. Decreto 79 / 2010 de 20 de maio polo que se regula o uso do galego no ensino (DOG de 25 de maio de
2010).

COMPETENCIAS CLAVE
Seguidamente  enumeramos  as  competencias  clave  e  os  estándares  de  aprendizaxe  avaliables  nas  que  son
desenvolvidas:

1.1. Comunicación  lingüística  (CCL):  CCB2.3.1;  CCB2.3.2;  CCB3.1.1;  CCB3.2.1;  CCB5.1.1;  CCB5.2.1;
CCB5.2.2;  CCB5.3.1;  CCB5.4.1;  CCB5.4.2;  CCB5.5.1;  CCB5.6.1;  CCB6.1.1;  CCB6.2.1;  CCB6.3.1;
CCB6.4.2;  CCB6.5.1;  CCB6.6.1;  CCB6.6.2;  CCB6.7.1;  CCB6.7.2;  CCB6.8.1;  CCB6.8.2;  CCB6.9.1;
CCB6.10.1; CCB6.11.1; CCB6.12.1; CCB7.1.1;  CCB7.3.1;  

1.2. Competencia  matemática  e  competencias  básicas  en  ciencia  e  tecnoloxía  (CMCT): CCB1.1.1;
CCB2.1.1;  CCB2.2.1;  CCB2.2.2;  CCB2.2.3;  CCB2.2.4;  CCB3.2.3;  CCB3.3.1;  CCB3.4.1;  CCB4.1.2;
CCB4.2.1; CCB4.3.1; CCB4.4.1; CCB4.5.1; CCB5.4.1; CCB5.4.2; CCB6.3.1; CCB6.4.1;  

1.3. Competencia dixital  (CD): CCB1.1.1; CCB1.2.1; CCB2.1.1; CCB2.2.1; CCB2.2.3; CCB2.2.4; CCB3.1.1;
CCB3.2.1;  CCB3.2.2;  CCB3.2.3;  CCB3.2.4;  CCB4.1.1;  CCB4.1.2;  CCB4.2.1;  CCB4.3.1;  CCB4.4.1;
CCB4.5.1; CCB5.4.1; CCB5.6.1; CCB6.1.1; CCB6.3.1; CCB6.4.1; CCB6.5.1; CCB6.7.2; CCB7.4.1; 

1.4. Aprender a aprender (CAA): CCB1.1.1; CCB1.2.1; CCB2.1.1; CCB2.2.2; CCB2.3.1; CCB2.3.2; CCB3.2.2;
CCB4.5.1;  CCB5.4.1;  CCB5.4.2;  CCB5.5.1;  CCB5.6.1;  CCB6.2.1;  CCB6.5.1;  CCB6.6.1;  CCB6.6.2;
CCB6.7.1; CCB6.8.1; CCB6.8.2; CCB6.9.1; CCB6.10.1; CCB6.11.1; CCB7.1.1; CCB7.2.1; CCB7.4.1; 

1.5. Competencias sociais e cívicas (CSC): CCB1.2.1; CCB2.1.1; CCB2.2.1; CCB2.2.2; CCB2.2.3; CCB2.2.4;
CCB2.3.1;  CCB2.3.2;  CCB3.2.2;  CCB3.2.3;  CCB3.3.1;  CCB3.4.1;  CCB4.4.1;  CCB5.1.1;  CCB5.2.1;
CCB5.2.2; CCB5.3.1; CCB5.4.1; CCB5.4.2; CCB5.5.1; CCB5.6.1; CCB6.4.1; CCB6.5.1; CCB7.3.1; 

1.6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE): CCB2.2.1; CCB5.2.1; CCB5.5.1;
1.7. Conciencia  e  expresións  culturais  (CCEC): CCB2.3.1;  CCB2.3.2;  CCB3.1.1;  CCB3.2.1;  CCB3.2.2;

CCB3.2.3;  CCB3.2.4;  CCB3.3.1;  CCB3.4.1;  CCB4.1.1;  CCB4.1.2;  CCB4.2.1;  CCB4.3.1;  CCB4.4.1;
CCB4.5.1; CCB6.1.1; CCB6.2.1; CCB6.3.1; CCB6.4.2; CCB6.11.1; CCB6.12.1; CCB7.2.1; 

Nota: As competencias clave serán avaliadas a través dos estándares de aprendizaxe vinculados a cada unha das
competencias.

OBXECTIVOS
1.1. Obxectivos xerais da ESO

Os obxectivos xerais da ESO son os establecidos no artigo 10 do Decreto 86/2015, do 25 de xuño,
polo  que  se  establece  o  currículo  básico  do  ensino  secundario  obrigatorio  e  o  bacharelato  na
Comunidade Autónoma de Galicia (DOGA de 29 de xuño de 2015).

1.1.1. a) 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.

1.1.2. b)  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.

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

1.1.4. d)  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.

1.1.5. e)  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.

1.1.6. f) 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 da
experiencia.

1.1.7. g) 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.

1.1.8. h)  Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito,  na lingua galega e na lingua
castelá,  textos  e  mensaxes  complexas,  e  iniciarse  no  coñecemento,  na  lectura  e  no  estudo  da
literatura.

1.1.9. i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.
1.1.10.l)  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 galega, ou a outras culturas do mundo.

1.1.11. m)  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.

1.1.12.n)  Apreciar  a  creación artística e comprender  a linguaxe das  manifestacións artísticas,  utilizando
diversos medios de expresión e representación.

1.1.13.ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de
Galicia,  participar  na  súa conservación  e  na súa mellora,  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.

1.1.14.o)  Coñecer  e valorar  a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental  para o
mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza
cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas
pertencentes á comunidade lusófona.

1.2. Obxectivos específicos da materia de Cultura Clásica
A falta dunha enumeración de obxectivos específicos para a materia de Cultura Clásica no Decreto
86/2015, consideramos vixentes os recollidos no Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan
as ensinanzas da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia:

1.2.1. Localizar  no  tempo  e  no  espazo  os  procesos  e  acontecementos  históricos  máis  relevantes  das
culturas grega e latina.

1.2.2. Recoñecer  e  identificar  aspectos  diversos  da  cultura  grecolatina  valorando  a  súa  unidade  e,  ao
mesmo tempo, a diversidade.

1.2.3. Valorar a mitoloxía clásica, especialmente a grega, como elemento unificador da cultura grecolatina e
inspirador  da  cultura  ao longo da historia  europea.  Identificar  en  formas  de relixiosidade actuais
elementos que estean presentes nos mitos ou ritos propios da relixión grecorromana.

1.2.4. Valorar  a  conciencia  de  pertenza  a  un  contorno  social  e  cultural,  identificando  elementos  de
continuidade da cultura clásica na propia, respectando a diversidade de identidades culturais.

1.2.5. Identificar as raíces clásicas de valores actuais nos ámbitos da educación, o pensamento, o dereito, a
política, valorando os elementos que hai que preservar e os elementos que hai que revisar.

1.2.6. Recoñecer e valorar as pegadas da cultura clásica en contextos artísticos, lingüísticos e científico-
técnicos, entre outros, tanto na cultura occidental como noutras culturas pasadas e presentes.

1.2.7. Coñecer os xéneros literarios grecolatinos máis importantes.
1.2.8. Identificar, agrupar e comprender os rastros das linguas clásicas nos diferentes eidos da lingua actual.

12



(

CONTIDOS
Recóllense  seguidamente  os  contidos  da  materia  organizados  por  avaliacións  e  unidades  didácticas.  Esta
temporalización e agrupación por unidades didácticas é estimativa e pode estar sometida a modificacións en función
das características e necesidades do grupo.

TEMPORALIZACIÓN POR UNIDADES DIDÁCTICAS

Avaliación
UNIDADE DIDÁCTICA 01 : Marco xeográfico de Grecia e Roma.

Referencia
Libro texto

Temporalización
Probas

avaliación
Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

1ª 01 BLOQUE 1. Xeografía -- set 4
B1.1 Marco xeográfico das civilizacións grega e romana.

Avaliación
UNIDADE DIDÁCTICA 02 : Historia de Grecia.

Referencia
Libro texto

Temporalización
Probas

avaliación
Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

1ª 02
BLOQUE 2. Historia

-- out 4
B2.1

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

Avaliación
UNIDADE DIDÁCTICA 03 : Historia de Roma

Referencia
Libro texto

Temporalización
Probas

avaliación
Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

1ª 03 BLOQUE 2. Historia -- out 4
B2.1 Marco histórico da civilización romana: Monarquía, República e Imperio.

Avaliación
UNIDADE DIDÁCTICA 04 : Sociedade e vida cotiá en Grecia

Referencia
Libro texto

Temporalización
Probas

avaliación
Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

1ª 04

BLOQUE 5. Sociedade e vida cotiá

-- Nov. 8
B5.1 Organización política en Grecia.
B5.2 Sociedade en Grecia: clases sociais
B5.3 A famila en Grecia.
B5.4 Vida cotiá en Grecia: vivenda, hixiene, alimentación, vestimenta e traballo.
B5.5 Espectáculos públicos en Grecia.

Avaliación
UNIDADE DIDÁCTICA 05 : Sociedade e vida cotiá en Roma

Referencia
Libro texto

Temporalización
Probas

avaliación
Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

1ª 05

BLOQUE 5. Sociedade e vida cotiá

--
Nov.-
Dec.

8
B5.1 Organización política en Roma.
B5.2 Sociedade en Roma: clases sociais
B5.3 A famila en Roma.
B5.4 Vida cotiá Roma: vivenda, hixiene, alimentación, vestimenta e traballo.
B5.5 Espectáculos públicos en Roma.

Avaliación UNIDADE DIDÁCTICA 06 : Lingua e literatura Referencia Temporalización Probas

13



(

Libro texto avaliación
Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

2ª 06
BLOQUE 6. Lingua e literatura.

-- Xan. 6
B6.1 Historia da escritura: signos e materiais.
B6.2 Orixe do alfabeto. O alfabeto grego e o alfabeto romano.

Avaliación
UNIDADE DIDÁCTICA 07 : Lingua e literatura

Referencia
Libro texto

Temporalización
Probas

avaliación
Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

2ª 07

BLOQUE 6. Lingua e literatura.

--
Xan.-
feb.

8

B6.3 As linguas do mundo. O indoeuropeo e as súas familias lingüísticas.
B6.4 As linguas romances.
B6.5 Composición e derivación culta de orixe grega e latina.
B6.6 Latinismos, palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos.
B6.7 Principais regras de evolución fonética do latín ao galego e ao castelán.
B6.8 Léxico grecolatino na linguaxe científica e técnica.
B6.9 Presenza das linguas clásicas na linguas modernas.

Avaliación
UNIDADE DIDÁCTICA 08 : Lingua e literatura

Referencia
Libro texto

Temporalización
Probas

avaliación
Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

2ª 08
BLOQUE 6. Lingua e literatura.

--
Feb.-
Marz.

6
B6.10

Xéneros literarios grecolatinos: autores e obras principais.

Avaliación
UNIDADE DIDÁCTICA 09 : Mitoloxía

Referencia
Libro texto

Temporalización
Probas

avaliación
Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

2ª 09

BLOQUE 3. Mitoloxía

--
Marz.- 
abril

8
B3.1 O panteón grego e romano.
B3.2 Mitos grecolatinos. Os heroes.
B3.3 Relixión grega.
B3.4 Relixión romana: culto público e privado.

Avaliación
UNIDADE DIDÁCTICA 10 : Arte en Grecia

Referencia
Libro texto

Temporalización
Probas

avaliación
Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

3ª 10

BLOQUE 4. Arte

--
Abril - 
maio

4
B4.1 Fundamentos da arte clásica.
B4.2 Arquitectura en Grecia: tipos de edificios e ordes arquitectónicas.
B4.3 Escultura en Grecia: etapas, estilos e temáticas.
B4.5 Herdanza clásica no patrimonio artístico.

Avaliación
UNIDADE DIDÁCTICA 11 : Arte en Roma

Referencia
Libro texto

Temporalización
Probas

avaliación
Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

3ª 10 BLOQUE 4. Arte -- Abril - 4
B4.1 Fundamentos da arte clásica.
B4.2 Arquitectura en Roma: tipos de edificios e ordes arquitectónicas.
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maio

B4.3 Escultura en Roma: etapas, estilos e temáticas.
B4.4 Enxeñería romana: obras públicas e urbanismo. Vías romanas.
B4.5 Herdanza clásica no patrimonio artístico.

Avaliación
UNIDADE DIDÁCTICA 12 : Pervivencia na actualidade

Referencia
Libro texto

Temporalización
Probas

avaliación
Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

3ª 11

BLOQUE 7. Pervivencia na actualidade

--
Maio - 
xuño

8
B7.1 Civilización grecolatina nas artes e na organización social e política actual.
B7.2 Mitoloxía e temas lexendarios nas manifestacións artísticas actuais.
B7.3 Historia de Grecia e Roma e a súa presenza no noso país.
B7.4 Traballos de investigación sobre a civilización clásica na nosa cultura.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES

15



(

temporalizació
n

instrumentos

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución 1º
av

2ª
av

3ª
av

pr
ob

as
 e

sc
rit

as

tr
ab

. 
in

d
iv

. /
 g

ru
po

ca
de

rn
o 

/ a
pu

nt
am

en
to

s

pr
ob

a 
or

al

ob
se

rv
ac

ió
n

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. 

CCB1.1.1. Sinala nun mapa en que se sitúa a civilización grega os mares,
cidades ou restos arqueolóxicos máis relevantes, delimitando o seu ámbito
de influencia mediante as colonias da Magna Grecia. 

Sinala  sobre  un  mapa  xeográfico  os  mares,  accidentes  xeográficos,  e
cidades máis importantes da civilización romana así como a rexión do Lacio,
e  o  río  Tíber.  Sinala  sobre  un  marco  máis  amplo  as  distintas  fases  da
expansión do imperio, distinguindo as principais provincias romanas e o seu
correlato nos países actuais. 

x x x x x x

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.

CCB1.2.1 Recoñece a relación entre algúns aspectos xeográficos de Grecia
con Roma e outros feitos que definen a historia, o carácter e a sociedade
dos antigos gregos e romanos, como por exemplo a necesidade de buscar
produtos  dos  que  eran  deficitarios  (no  caso  das  colonias  gregas)  e  a
localización  dos  primeiros  romanos  no  Lacio,  xustificando  así  a  súa
expansión pola península e o Mediterráneo. 

Coñece a importancia das Guerras Púnicas para a expansión de Roma, así
como as distintas fases e as principais anexións.

x x x x x x

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. 

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

x x x x x x

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

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

CCB2.2.1 Reproduce un eixe cronolóxico coas principais etapas da historia
de  Grecia  e  Roma,  na  orde  adecuada,  e  coas  datas  aproximadas  de
principio e fin de cada un delas, e pode enumerar algúns dos aspectos máis
relevantes de cada etapa. 

x x x x x x

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
dunhas a outras. 

CCB2.2.2. Explica o proceso de transición que se produce entre as etapas
da historia  de  Grecia  dende o período micénico ao helenístico.Explica  o
proceso de transición que se produce entre as etapas da historia de Roma,
dende a época da monarquía até o baixo imperio. 

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

Vid. CCB2.2.1 x x x x x x

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. 

CCB2.2.4 Relaciona os principais feitos históricos de Grecia e Roma con
outras culturas coetáneas. 

x x x x x x

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. 

CCB2.3.1.  Explica  as  fases da  romanización  de  Hispania  en  xeral  e  de
Gallaecia en particular (conquista, asentamento, importancia do exército e
do  aproveitamento  das  materias  primas)  e  as  súas  causas  (guerrar  con
Cartago, materias primas)

x x x x x x

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. 

CCB2.3.2.  Identifica algunhas das cidades  romanas  máis  importantes  de
Hispania  e  Gallaecia  como  exemplos  do  proceso  da  romanización.
Relaciona  o  nome  latino  e  o  nome  actual  desas  cidades  ou  recintos
arqueolóxicos e sabe situalos de xeito aproximado nun mapa 

x x x x x x

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

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

B3.1.1.  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 dun
xeito aproximado.

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

CCB3.2.1.  Identifica  dentro  do  imaxinario
mítico  deuses,  semideuses  e  heroes,  e
explica  os  principais  aspectos  que  os
diferencian. 

CCB3.2.1. Sabe diferenciar entre deuses, semideuses e heroes. x x x x x x

CCB3.2.2. Sinala semellanzas e diferenzas
entre os mitos da antigüidade clásica e os
pertencentes  a  outras  culturas,
comparando o seu tratamento na literatura
ou na tradición relixiosa. 

CCB3.2.2.  Identifica  semellanzas  e  diferenzas  entre  os  mitos  máis
salientables da tradición grecolatina e da tradición cristiá. 

x x x x x x

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. 

CCB3.2.3. Recoñece e ilustra con exemplos o mantemento do mítico e da
figura  do  heroe  na  nosa  cultura,  identificando  tamén as  diferenzas  máis
salientables entre o concepto de heroe na antigüidade e no mundo moderno.

x x x x x x

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. 

CCB3.2.4  Identifica  os  deuses  e  heroes  tratados  na  aula  en  pinturas  e
esculturas,  xustificando  esta  identificación  nos  seus  atributos  ou
características físicas máis salientables.

x x x x x x

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. 

CCB3.3.1. Enumera e explica as principais características da relixión grega,
distinguindo  entre  a  relixión  olímpica  e  relixións  mistéricas,  póndoas  en
relación con outros  aspectos  básicos da cultura helénica e establecendo
comparacións  con  manifestacións  relixiosas  propias  doutras  culturas,
principalmente a relixión católica. 

x x x x x x
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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. 

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

x x x x x x

B4.1.  Coñecer  as  características
fundamentais  da  arte  clásica  e
relacionar manifestacións artísticas
actuais cos seus modelos clásicos.

CCB4.1.1. Recoñece os trazos básicos da
arte  clásica  nas  manifestacións  artísticas
antigas e actuais. 

CCB4.1.1  Recoñece  elementos  clásicos  nas  manifestacións  artísitcas  e
actuais, especialmente, en fachadas de edificios públicos salientables e en
manifestacións escultóricas.

x x x x x x

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

CCB4.1.2  Completa  os  eixes  cronolóxicos  históricos  con  datos  básicos
sobre  a  arte  grecolatina,  distinguindo  entre  a  arte  arcaica,  clásica,
helenística e romana.

x x x x x x

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. 

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

x x x x x x

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. 

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

x x x x x x

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. 

CCB4.1.1 Identifica: 

O plano hipodámico e plano básico dunha cidade romana.

Os  grandes  edificios  civís  das  cidades  grecolatinas  (estoas,  ágoras,
acrópoles, teatros, anfiteatros, circos, foros, basílicas e termas).

Exemplos actuais de modelos  urbanísticos e edificacións civís que teñen
modelos clásicos. 

x x x x x x
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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. 

CCB4.5.1.  Localiza nun mapa algúns monumentos clásicos  do patrimonio
español e galego tratados na aula e sabe recoñecelos nunha fotografía.

x x x x x x

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. 

CCB5.1.1.  Nomea  os  principais  sistemas  políticos  da  antigüidade  clásica
(monarquía, oligarquía, tiranía e democracia) 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, tomando como
referencia modelos clásicos vistos na aula. 

x x x x x x

B5.2. Coñecer as características e
a evolución das clases sociais en
Grecia e Roma. 

CCB5.2.1.  Describe  a  organización  das
sociedades grega e romana, explicando as
características  das  clases  sociais  e  os
papeis  asignados  a  cada  unha,
relacionando  estes  aspectos  cos  valores
cívicos  da  época  e  comparándoos  cos
actuais. 

CCB5.2.1.  Describe  a  organización  das  sociedades  grega  e  romana,
explicando as características  das clases sociais  e  os  papeis  asignados a
cada  unha,  relacionando  estes  aspectos  cos  valores  cívicos  da  época  e
comparándoos cos actuais (referencia á importancia do concepto de dereitos
humanos descoñecido na antigüidade)

x x x x x x

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

CCB5.2.2. Describe as características comúns que opoñen a homes libres de
escravos. No mundo grego identifica os elementos que definen a cidadáns,
metecos ou periecos, e estranxeiros. En Roma identifica a cidadáns, latinos e
peregrinos.

x x x x x x

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. 

CCB5.3.1. Identifica e explica os papeis que desempeña dentro da familia
cada un dos seus membros, pai, nai e fillos/as, identificando e explicando a
través  deles  estereotipos  culturais  e  comparándoos  cos  actuais  (especial
referencia aos prexuízos de xénero). 

x x x x x x

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. 

CCB5.4.1 Identifica os tipos de vivenda no mundo romano (domus, insula e
uilla), a distribución e alimentación das comidas básicas en Grecia e Roma
(ientaculum, prandium, cena), os aspectos máis salientables da hixiene no
mundo  antigo  (especial  referencia  ás  termas  e  baños  públicos)  e  á
vestimenta (pallium, toga, tunica, etc.).

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

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. 

CCB5.4.2. Identifica e describe formas de traballo, especialmente o concepto
de man de obra escrava e a inportancia que a abundancia de escravos ten
no desenvolvemento da economía romana, e como esta circunstancia limita o
desenvolvemento técnico.

x x x x x x

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. 

CCB5.5.1  Describe  os  elementos  básicos  do  teatro,  das  competicións
deportivas  e dos espectáculos  de masas de Roma, identificando os  seus
elementos característicos  en contraste cos que estas mesmas actividades
teñen na actualidade.

x x x x x x

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. 

CCB5.6.1  Explica  a  orixe  dos  Xogos  Olímpicos  dentro  do  mundo  grego,
tendo en conta que non son máis cuns xogos entre outros do mesmo tipo.
Identifica os elementos propios  da natureza deportiva e competitiva desta
actividade e ponos en relación con estes mesmos elementos nos dos Xogos
Olímpicos modernos.

x x x x x x

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. 

CCB6.1.1.  Recoñece  escrituras  pictográficas,  ideográficas,  silábicas  e
alfabéticas a partir de modelos tratados na aula e explica as súas diferencias
básicas.

x x x x x x

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. 

CCB6.2.1  Coñece os  trazos básicos da escrituta  alfabética (relación  son-
letra), a orixe común dos alfabetos occidentais (latino, grego e cirílico), e as
súa diferencias  con sistemas gráficos  como o  do  chinés,  o  xaponés e  o
árabe.

x x x x x x

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. 

CCB6.3.1. Explica a influencia do alfabeto grego na formación do latino, e a
presenza de ambos no alfabeto latino actual e como o alfabeto grego segue a
funcionar no mundo das matemáticas.

x x x x x x

21



(

temporalizaci
ón

instrumentos

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución 1º
av

2ª
av

3ª
av

pr
ob

as
 e

sc
rit

as

tr
ab

. 
in

d
iv

. /
 g

ru
po

ca
de

rn
o 

/ a
pu

nt
am

en
to

s

pr
ob

a 
or

al

ob
se

rv
ac

ió
n

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. 

CCB6.4.1. Enumera e localiza nun mapa as principais ramas da familia das
linguas  indoeuropeas  (xermánica,  celta,  indo-irania,  eslava,  latina,  grega),
sinalando os idiomas modernos maioritarios de cada un destes grupos.

x x x x x x

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. 

CCB6.4.2.  Describe  a  evolución  do  latín  ás  linguas  romances  como  un
proceso natural determinado por circunstancias non lingüísticas que propician
este proceso (ruptura de unidade política, ausencia dun sistema educativo
universal,  etc),  e  demostra dun modo simple este parentesco a través de
exemplos básicos e da idea de capacidade comunicativa entre falantes das
distintas linguas románicas.

x x x x x x

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. 

CCB6.5.1 Identifica nun mapa de Europa e España os lugares nos que se
falan linguas romances. 

x x x x x x

B6.6. Identificar a orixe grecolatina
do léxico das linguas de España e
doutras linguas modernas. 

CCB6.6.1.  Recoñece  e  explica  o
significado  dalgúns  dos  helenismos  e
latinismos  máis  frecuentes  utilizados  no
léxico  das  linguas  faladas  en  España  e
doutras linguas modernas, e explica o seu
significado a partir do termo de orixe. 

CCB6.6.1.  Recoñece  e  explica  o  significado  dos  helenismos  e  latinismos
explicados na aula e explica o seu significado a partir do termo de orixe. 

x x x x x x x x

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

CCB6.6.2.  Explica  o  significado  dunhas  poucas  palabras  a  partir  da  súa
descomposición e da análise etimolóxica das súas partes, como un exemplo
para  entender  a  importancia  das  linguas  clásicas  no  coñecemento  das
linguas modernas, especialmente do galego e do castelá. 

x x x x x x x x

B6.7.  Distinguir  e  identificar
latinismos,  cultismos,
semicultismos  e  termos
patrimoniais. 

CCB6.7.1.  Identifica  e  diferenza  con
seguridade  cultismos,  semicultismos  e
termos patrimoniais,  en relación co termo
de  orixe  sen,  necesidade  de  consultar
dicionarios  nin  outras  fontes  de
información. 

CCB6.7.1  Coñece  a  diferenza  entre  cultismo,  semicultismo  e  termo
patrimonial, e ilustra a mesma cun exemplo explicado na aula.  

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

CCB6.7.2 Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual
explicadas na aula.

x x x x x x x x

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. 

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, a partir de exemplos vistos na aula.

x x x x x x

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

CCB6.8.2. Realiza evolucións do latín ao galego e ao castelán aplicando as
regras fonéticas de evolución básicas mencionadas no CCB6.8.1.

x x x x x x

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. 

CCB6.9.1. Explica a partir da súa etimoloxía os termos de orixe grecolatina
propios da linguaxe científico-técnica, nomeadamente o léxico da saúde e da
gramática tratado na aula. 

x x x x x x x x

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. 

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  a  partir  das
habilidades e coñecementos adquiridos dende o B6.6. 

x x x x x x x x

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. 

CCB6.11.1.  Describe  as  características  esenciais  dos  xéneros  literarios
grecolatinos máis importantes (teatro, épica, lírica e historiografía) e recoñece
a súa influencia na literatura posterior. 

x x x x x x
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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. 

CCB6.12.1. Nomea aos autores grecolatinos máis representativos de cada
xénero literario tratado na aula e unha das súas obras.

x x x x x x

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. 

CCB7.1.1.  Sinala  e  describe  algúns  aspectos  básicos  da  cultura  e  a
civilización  grecolatina  que  perviviron  ata  a  actualidade  (dereito,  arte,
urbanismo,  linguas),  demostrando  a  súa  vixencia  nunha  e  noutra  época
mediante exemplos (imprtancia do dereito romano nos dereitos modernos,
influencia dos  modelos  clásicos  na arte  moderna,  influencia  dos modelos
clásicos  no  urbanismo  moderno  e  edificios  públicos,  uso  das  linguas
clásicas). 

x x x x x x x x

B7.2.  Coñecer  a  pervivencia  da
mitoloxía e os temas lendarios nas
manifestacións artísticas actuais. 

CCB7.2.1.  Demostra  a  pervivencia  da
mitoloxía  e  os  temas  lendarios  mediante
exemplos  de  manifestacións  artísticas
contemporáneas nas que están presentes
estes motivos. 

CCB7.2.1.  Demostra  a  pervivencia  da  mitoloxía  e  os  temas  lendarios
mediante exemplos de manifestacións artísticas contemporáneas tratadas na
aula nas que están presentes estes motivos. 

x x x x x x x x

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. 

CCB7.3.1 Exemplos concretos desta influencia son a herdanza lingüística e a
estruturación do territorio.

x x x x x x x

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

CCB7.4.1.  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. 

CCB7.4.1  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. 

x x x x x x x x

Advertencia: no caso de que houbese algunha discordancia entre a temporalización dos estándares e dos bloques de
contidos segmentados por unidades didácticas, prevalecería esta última.

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
◦ Cuestionarios e probas escritas obxectivas a partir de modelos previamente explicados na aula.

◦ Traballos individuais ou en grupo (o uso deste instrumento dependerá grandemente das circunstancias nas

que se desenvolva o curso 2020-21).

◦ Caderno de notas do/a alumno/a e/ou materiais produto do seu traballo na aula ou na casa. O alumnado terá

obriga de ter un caderno de notas (a tradicional libreta) e/ou un cartafol onde garde todo o material resultado

do seu traballo na aula e na casa. Á hora de avaliar  este instrumento de avaliación, hase ter en conta

preferentemente a cantidade de material elaborado e, en igual medida, a presentación e limpeza do mesmo.

▪ Debido as circunstancias excepcionais do presente curso, o caderno do alumnado poderá ser solicitado

en formato electrónico.
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◦ Observación directa na aula (anotacións do profesor). Este instrumento é especialmente relevante á hora de

avaliar a actitude do alumnado de cara á materia.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO
ALUMNADO

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1.1. B1 Xeografía
1.1.1. B1.1. Localizar nun mapa fitos xeográficos e enclaves concretos relevantes para o coñecemento das

civilizacións grega e romana.
1.1.2. B1.2. Describir os marcos xeográficos en que se desenvolven as civilizacións grega e romana ao

longo da súa historia.

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

romana.
1.2.2. B2.2. Coñecer as principais características de cada período da historia de Grecia e Roma, e saber

situar nun eixe cronolóxico feitos históricos.
1.2.3. B2.3. Coñecer as características fundamentais da romanización de Hispania e Gallaecia.

1.3. B3 Mitoloxía
1.3.1. B3.1. Coñecer os principais deuses da mitoloxía grecolatina.
1.3.2. B3.2. Coñecer os mitos e os heroes grecolatinos, e establecer semellanzas e diferenzas entre os

mitos e os heroes antigos e os actuais.
1.3.3. B3.3. Coñecer e comparar as características da relixiosidade e da relixión grega coas actuais. 
1.3.4. B3.4.  Explicar  os  fundamentos  da  relixiosidade  romana  e  distinguir  a  relixión  oficial  das

manifestacións do culto privado.

1.4. B4 Arte 
1.4.1. B4.1. Coñecer as características fundamentais da arte clásica e relacionar manifestacións artísticas

actuais cos seus modelos clásicos. 
1.4.2. B4.2. Identificar  as características máis salientables da arquitectura grecorromana en relación cos

edificios máis singulares. 
1.4.3. B4.3. Coñecer as manifestacións escultóricas da arte grega e romana ao longo da Antigüidade e

identificar a súa temática. 
1.4.4. B4.4. Coñecer as creacións urbanísticas romanas, así como a súa rede viaria. 
1.4.5. B4.5. Coñecer e saber localizar os principais monumentos clásicos do patrimonio español e europeo. 

1.5. B5 Sociedade e vida cotiá. 
1.5.1. B5.1. Coñecer as características das principais formas de organización política presentes no mundo

clásico, e establecer semellanzas e diferenzas entre elas. 
1.5.2. B5.2. Coñecer as características e a evolución das clases sociais en Grecia e Roma. 
1.5.3. B5.3. Coñecer a composición da familia e os papeis asignados aos seus membros. 
1.5.4. B5.4. Coñecer os trazos máis salientables da vida cotiá en Grecia e Roma. 
1.5.5. B5.5. Identificar as principais formas de lecer da antigüidade. 
1.5.6. B5.6. Relacionar e establecer semellanzas e diferenzas entre as manifestacións deportivas da Grecia

Clásica e as actuais. 

1.6. B6 Lingua e literatura. 
1.6.1. B6.1. Coñecer a existencia de diversos tipos de escritura, distinguilos e comprender as súas funcións. 
1.6.2. B6.2. Coñecer a orixe do alfabeto e distinguir os tipos de alfabetos usados na actualidade. 
1.6.3. B6.3. Recoñecer a presenza de elementos dos alfabetos grego e latino nos alfabetos actuais. 
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1.6.4. B6.4. Coñecer a orixe común das linguas indoeuropeas. 
1.6.5. B6.5. Identificar as linguas europeas romances e non romances, e localizalas nun mapa. 
1.6.6. B6.6. Identificar a orixe grecolatina do léxico das linguas de España e doutras linguas modernas. 
1.6.7. B6.7. Distinguir e identificar latinismos, cultismos, semicultismos e termos patrimoniais. 
1.6.8. B6.8. Facer evolucións desde o latín ao galego e ao castelán, tendo en conta os fenómenos fonéticos.
1.6.9. B6.9. Coñecer e utilizar con propiedade terminoloxía científico-técnica de orixe grecolatina. 
1.6.10.B6.10. Constatar o influxo das linguas clásicas en linguas non derivadas delas. 
1.6.11. B6.11. Coñecer as principais características dos xéneros literarios grecolatinos e a súa influencia na

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

e occidental. 

1.7. B7 Pervivencia na actualidade. 
1.7.1. B7.1. Recoñecer a presenza da civilización clásica nas artes e na organización social e política.  
1.7.2. B7.2.  Coñecer  a  pervivencia  da  mitoloxía  e  os  temas  lexendarios  nas  manifestacións  artísticas

actuais.  
1.7.3. 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. 
1.7.4. B7.4.  Realizar  traballos  de  investigación  sobre  a  pervivencia  da  civilización  clásica  na  contorna,

utilizando as tecnoloxías da información e a comunicación.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Cualificación final
A cualificación final será o resultado da seguinte fórmula: 
(nota 1ª avaliación + nota 2ª avaliación + nota 3ª avaliación) / 3
Aprobará o curso o alumnado que en aplicación desta fórmula obteña 5 ou máis puntos sobre un total de
10.

Cualificación avaliación ordinaria

A cuaificación de cada avaliación será o resultado da seguinte fórmula:
((Suma da cualificación obtida en cada lección / número de leccións)*0,8) + (Caderno do alumno/a*0.1) +
(Actitude, comportamento na aula * 0.1)

Táboa de avaliación

Os EEAA tratados nas respectivas unidadade didácticas terá o peso que se reflicte na táboa de avaliación.

TABOA DE AVALIACIÓN DE CULTURA CLÁSICA CURSO 2020-21
PESO PORCENTUAL
NA CUALIFICACIÓN

DO BLOQUE

Peso porcentual 
de cada estándar 

sobre o bloque

Peso porcentual
de cada estándar

sobre o 100%

BLOQUE 1

XEOGRAFÍA

CCB1.1.1. 50.00 BLOQUE 1 
aporta

o 8,33% da 
cualificación final

50 4.17 CCB1.1.1.

CCB1.2.1. 50.00 50 4.17 CCB1.2.1.

100.00%

BLOQUE 2

HISTORIA

CCB2.1.1. 14.29 %

BLOQUE 2 
aporta

o 16.66% da 
cualificación final

14.29 2.38 CCB2.1.1.

CCB2.2.1. 14.29 % 14.29 2.38 CCB2.2.1.

CCB2.2.2. 14.29 % 14.29 2.38 CCB2.2.2.

CCB2.2.3. 14.29 % 14.29 2.38 CCB2.2.3.

CCB2.2.4. 14.29 % 14.29 2.38 CCB2.2.4.

CCB2.3.1. 14.29 % 14.29 2.38 CCB2.3.1.

CCB2.3.2. 14.29 % 14.29 2.38 CCB2.3.2.
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100.00%

BLOQUE 3

MITOLOXÍA

CCB3.1.1. 14.29%

BLOQUE 3 
aporta

o 8.33% da 
cualificación final

14.29 1.19 CCB3.1.1.

CCB3.2.1. 14.29% 14.29 1.19 CCB3.2.1.

CCB3.2.2. 14.29% 14.29 1.19 CCB3.2.2.

CCB3.2.3. 14.29% 14.29 1.19 CCB3.2.3.

CCB3.2.4. 14.29% 14.29 1.19 CCB3.2.4.

CCB3.3.1. 14.29% 14.29 1.19 CCB3.3.1.

CCB3.4.1. 14.29% 14.29 1.19 CCB3.4.1.

100.00%

BLOQUE 4

ARTE

CCB4.1.1. 16.67%

BLOQUE 4
aporta

o 16.66% da 
cualificación final

16.67 2.78 CCB4.1.1.

CCB4.1.2. 16.67% 16.67 2.78 CCB4.1.2.

CCB4.2.1. 16.67% 16.67 2.78 CCB4.2.1.

CCB4.3.1. 16.67% 16.67 2.78 CCB4.3.1.

CCB4.4.1. 16.67% 16.67 2.78 CCB4.4.1.

CCB4.5.1. 16.67% 16.67 2.78 CCB4.5.1.

100.00%

BLOQUE 5

SOCIEDADE E
VIDA

COTIÁ

CCB5.1.1. 12.50%

BLOQUE 5
aporta

o 16.66% da 
cualificación final

12.5 2.08 CCB5.1.1.

CCB5.2.1. 12.50% 12.5 2.08 CCB5.2.1.

CCB5.2.2. 12.50% 12.5 2.08 CCB5.2.2.

CCB5.3.1. 12.50% 12.5 2.08 CCB5.3.1.

CCB5.4.1. 12.50% 12.5 2.08 CCB5.4.1.

CCB5.4.2. 12.50% 12.5 2.08 CCB5.4.2.

CCB5.5.1. 12.50% 12.5 2.08 CCB5.5.1.

CCB5.6.1. 12.50% 12.5 2.08 CCB5.6.1.

100.00%

BLOQUE 6

LINGUA E
LITERATURA

CCB6.1.1. 6.25%

BLOQUE 6
aporta

o 24.99% da 
cualificación final

6.25 1.56 CCB6.1.1.

CCB6.2.1. 6.25% 6.25 1.56 CCB6.2.1.

CCB6.3.1. 6.25% 6.25 1.56 CCB6.3.1.

CCB6.4.1. 6.25% 6.25 1.56 CCB6.4.1.

CCB6.4.2. 6.25% 6.25 1.56 CCB6.4.2.

CCB6.5.1. 6.25% 6.25 1.56 CCB6.5.1.

CCB6.6.1. 6.25% 6.25 1.56 CCB6.6.1.

CCB6.6.2. 6.25% 6.25 1.56 CCB6.6.2.

CCB6.7.1. 6.25% 6.25 1.56 CCB6.7.1.

CCB6.7.2. 6.25% 6.25 1.56 CCB6.7.2.

CCB6.8.1. 6.25% 6.25 1.56 CCB6.8.1.

CCB6.8.2. 6.25% 6.25 1.56 CCB6.8.2.

CCB6.9.1. 6.25% 6.25 1.56 CCB6.9.1.

CCB6.10.1. 6.25% 6.25 1.56 CCB6.10.1.

CCB6.11.1. 6.25% 6.25 1.56 CCB6.11.1.

CCB6.12.1. 6.25% 6.25 1.56 CCB6.12.1.

100.00%

BLOQUE 7

PERVIVENCIA
NA

ACTUALIDADE

CCB7.1.1. 25.00%

BLOQUE 7
aporta

o 8.33% da 
cualificación final

25 2.08 CCB7.1.1.

CCB7.2.1. 25.00% 25 2.08 CCB7.2.1.

CCB7.3.1. 25.00% 25 2.08 CCB7.3.1.

CCB7.4.1. 25.00% 25 2.08 CCB7.4.1.

100.00%

100

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
Para os criterios de promoción remitimos ao art. 23 do D. 86/2015 de 25 de xuño (DOGA de 29 de xuño) polo que se
establece o currículo da ensinanza secundaria obrigatoria e o bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.
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LATÍN 4º ESO

INTRODUCIÓN

CONTEXTUALIZACIÓN
A programación da materia de latín forma parte do Proxecto Curricular de Centro do I.E.S. Fermín Bouza Brey de
Vilagarcía de Arousa, na provincia de Pontevedra. Esta materia forma parte da ESO, impartíndose no cuarto curso. No
presente curso 2020-21 está materia non se impartirá por non poderse formar grupo debido ao baixo número de
alumnos/as matriculados.

 

MARCO LEXISLATIVO
O marco lexislativo desta programación constitúeno as seguintes normas:
1.1. Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio,  de educación (BOE de 4 de maio de 2006),  modificada pola Lei

Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, de mellora da cualidade do ensino (BOE de 10 de decembro de 2013).
1.2. Real  Decreto  1105/2014  de  26  de  decembro polo  que  se  establece  o  currículo  básico  do  ensino

secundario obrigatorio e o bacharelato (BOE de 3 de xaneiro de 2015).
1.3. Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo básico do ensino secundario obrigatorio

e o bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOGA de 29 de xuño de 2015).
1.4. Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación

Educativa, en relación ás medidas educativas que se deben adoptar no curso académico 2020/2021, nos
centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas da educación
infantil, da educación primaria, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato.

Tamén se considera lexislación marco en todo aquilo no que non fosen expresamente derogadas pola citada
lexislación, as seguintes normas:
1.1. Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da educación secundaria obrigatoria na

Comunidade Autónoma de Galicia (DOG de 13 de xullo de 2007).
1.2. Decreto 79 / 2010 de 20 de maio polo que se regula o uso do galego no ensino (DOG de 25 de maio de

2010).

COMPETENCIAS CLAVE
Seguidamente enumeramos as competencias clave e  os  estándares  de aprendizaxe avaliables nas  que son
desenvolvidas:

1.2.1. Comunicación lingüística (CCL): LAB 1.5.1; LAB 1.6.1; LAB 2.3.1; LAB 3.1.1; LAB 3.2.1; LAB 3.3.1;
LAB 3.4.1; LAB 3.4.2; LAB 3.5.1; LAB 3.5.2; LAB 3.6.1; LAB 3.6.2; LAB 3.6.3; LAB 3.6.4; LAB 4.2.1;
LAB 4.2.2; LAB 4.3.1; LAB 4.4.1; LAB 4.5.1; LAB 4.6.1; LAB 5.1.4; LAB 5.2.1; LAB 5.2.2; LAB 5.3.1;
LAB 5.4.1; LAB 5.6.1; LAB 5.7.1; LAB 6.1.1; LAB 6.2.1; *(LAB 6.3.1); LAB 6.4.1; LAB 6.4.2; LAB 6.5.1;
LAB 6.6.1; LAB 7.1.1; LAB 7.2.1; LAB 7.3.1; LAB 7.4.1;

1.2.2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT):  LAB 1.1.1;
LAB 1.2.1; LAB 3.1.1; LAB 4.1.1; LAB 4.4.1; LAB 4.5.1; LAB 5.1.3; LAB 5.7.1; LAB 6.4.2; LAB 7.2.1;

1.2.3. Competencia dixital (CD): LAB 1.1.1; LAB 1.2.1; LAB 1.3.1; LAB 1.4.1;LAB 2.1.1; LAB 2.2.1; LAB
3.4.1; LAB 3.6.2; LAB 5.1.1; LAB 5.1.3; LAB 5.4.1; LAB 5.5.1; LAB 5.6.1; LAB 6.4.2; LAB 7.1.2; LAB
7.4.1;

1.2.4. Aprender a aprender (CAA): LAB 1.1.1; LAB 1.2.1; LAB 1.3.1; LAB 1.4.1; LAB 1.5.1; LAB 1.6.1; LAB
2.2.1; LAB 3.2.1; LAB 3.3.1; LAB 3.4.2; LAB 3.5.1; LAB 3.5.2; LAB 3.6.1; LAB 3.6.3; LAB 4.2.1; LAB
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4.5.1; LAB 5.1.2; LAB 5.1.3; LAB 5.5.1; LAB 5.6.1; LAB 6.1.1; LAB 6.2.1; LAB 6.3.1; LAB 7.1.1; LAB
7.1.2; 

1.2.5. Competencias sociais e cívicas (CSC): LAB 1.1.1; LAB 1.3.1; LAB 1.4.1; LAB 5.1.1; LAB 5.1.2; LAB
5.1.4; LAB 5.2.1; LAB 5.2.2; LAB 5.3.1; LAB 5.6.1; LAB 5.7.1; LAB 7.4.1;

1.2.6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE): LAB 5.1.1; LAB 5.2.1; LAB 5.2.2; LAB 5.6.1;
LAB 5.7.1;

1.2.7. Conciencia e expresións culturais (CCEC): LAB 1.1.1; LAB 2.1.1; LAB 5.1.2; LAB 5.1.4; LAB 5.2.2;
LAB 5.3.1; LAB 5.4.1; LAB 5.5.1; LAB 5.6.1; LAB 5.7.1; LAB 6.4.1; LAB 7.4.1;

Nota: As competencias clave serán avaliadas a través dos estándares de aprendizaxe vinculados a
cada unha das competencias.

OBXECTIVOS

Obxectivos xerais da ESO
Os obxectivos xerais da ESO son os establecidos no artigo 10 do Decreto 86/2015,  do 25 de xuño, polo que se
establece o currículo básico do ensino secundario obrigatorio e o bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia
(DOGA de 29 de xuño de 2015).

1.1. a) 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.

1.2. b) 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.

1.3. c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades 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.

1.4. d) 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.

1.5. e)  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.

1.6. f)  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 da
experiencia.

1.7. g)  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.

1.8. h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá,
textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura.

1.9. i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.
1.10. l) 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 galega, ou a outras culturas do mundo.

1.11. m) 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.

1.12. n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos
medios de expresión e representación.
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1.13. ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia,
participar na súa conservación e na súa mellora, 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.

1.14. o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento
da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto
plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade
lusófona.

Específicos  para  a  materia  de  latín.  A falta  da  determinación  por  parte  das  normas  vixentes,  este  departamento
considera que os obxectivos específicos da materia de latín son:

1.1. que os/as alumnos coñezan a orixe do latín e establezan as relacións de parentesco entre esta e as linguas
romances.

1.2. que os/as alumnos/as coñezan a orixe do alfabeto latino e as normas de lectura e acentuación do latín.
1.3. que os/as alumnas coñezan os aspectos básicos da morfoloxía e sintaxe latinas.
1.4. que os/as alumnos/as coñezan os aspectos básicos da historia de Roma e do funcionamento das súas

institucións políticas.
1.5. que os/as alumnos/as poidan entender textos orixinais e adaptados en lingua latina.

CONTIDOS
Recóllense  seguidamente  os  contidos  da  materia  organizados  por  avaliacións  e  unidades  didácticas.  Esta
temporalización é estimativa.

TEMPORALIZACIÓN POR UNIDADES DIDÁCTICAS

Avaliación
UNIDADE DIDÁCTICA: A.1

Referencia
Libro texto

Temporalización
Probas

avaliación
Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

1ª

2

BLOQUE 1. O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES
B1.1 Marco xeográfico da lingua.

Setem. 
/ Out.

9

B1.2 O Indoeuropeo. Linguas indoeuropeas e familias lingüísticas.
B1.3 Linguas de España: linguas romances e non romances.
B1.4 Palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos.

B1.5
Nocións básicas de evolución fonética, morfolóxica e semántica do latín ao 
galego e ao castelán.

Avaliación
UNIDADE DIDÁCTICA: A.2

Referencia
Libro texto

Temporalización
Probas

avaliación
Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

1ª

3

BLOQUE 5. Roma: historia, cultura e civilización
B5.1 Períodos na historia de Roma.

Out. 9

B5.2 Organización política e social de Roma.
B5.3 A familia romana.
B5.4 Mitoloxía e relixión.
B5.5 Vida cotiá: vivenda, alimentación e indumentaria.
B5.6 Espectáculos públicos: teatro, circo e anfiteatro.

Avaliación
UNIDADE DIDÁCTICA: A.3

Referencia
Libro texto

Temporalización
Probas

avaliación
Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

1ª 3 BLOQUE 3. Morfoloxía

30



(

B3.1  Formantes das palabras.
Nov. 3B3.2 Tipos de palabras: variables e invariables.

B3.3 Concepto de declinación e conxugación.

Avaliación
UNIDADE DIDÁCTICA: A.4

Referencia
Libro texto

Temporalización
Probas

avaliación
Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

1ª
1

BLOQUE 2. Sistema da lingua latina: elementos básicos.
B2.1 Orixes da escritura. Sistemas da escritura.

Nov. 3
B2.2 Orixes do alfabeto latino.

Avaliación
UNIDADE DIDÁCTICA: B.1

Referencia
Libro texto

Temporalización
Probas

avaliación
Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

1ª BLOQUE 2. SISTEMA DA LINGUA LATINA

(Cap.I) Nov 6

B2.3 Pronuncia do latín

BLOQUE 3. MORFOLOXÍA
B3.4 Flexión nominal e pronominal: substantivos, adxectivos e pronomes.
B3.5 Flexión verbal

BLOQUE 4. SINTAXE
B4.1 Elementos da oración
B4.2 Casos latinos
B4.3 Concordancia
B4.4 Oración simple: oracións atributivas e predicativas.
B4.5 Oración composta: oracións coordinadas.
B4.6 Construcións de infinitivo e de participio máis transparentes.

BLOQUE 6. TEXTOS
B6.1 Análise morfolóxica e sintáctica.
B6.2 Comparación das estruturas latinas coas das linguas propias
B6.3 Iniciación ás técnicas de tradución.
B6.4 Lectura comprensiva de textos latinos orixinais, adaptados ou traducidos.
B6.5 Produción de pequenos textos propios en lingua latina.

Avaliación
UNIDADE DIDÁCTICA: B.2

Referencia
Libro texto

Temporalización
Probas

avaliación
Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

1ª BLOQUE 2. SISTEMA DA LINGUA LATINA

(Cap.II) Dec. 6

B2.3 Pronuncia do latín

BLOQUE 3. MORFOLOXÍA
B3.4 Flexión nominal e pronominal: substantivos, adxectivos e pronomes.
B3.5 Flexión verbal

BLOQUE 4. SINTAXE
B4.1 Elementos da oración
B4.2 Casos latinos
B4.3 Concordancia
B4.4 Oración simple: oracións atributivas e predicativas.
B4.5 Oración composta: oracións coordinadas.
B4.6 Construcións de infinitivo e de participio máis transparentes.

BLOQUE 6. TEXTOS
B6.1 Análise morfolóxica e sintáctica.
B6.2 Comparación das estruturas latinas coas das linguas propias
B6.3 Iniciación ás técnicas de tradución.
B6.4 Lectura comprensiva de textos latinos orixinais, adaptados ou traducidos.
B6.5 Produción de pequenos textos propios en lingua latina.
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Avaliación
UNIDADE DIDÁCTICA: B.3

Referencia
Libro texto

Temporalización Probas
avaliación

Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

2ª BLOQUE 2. SISTEMA DA LINGUA LATINA

(Cap.III) Xan. 6

B2.3 Pronuncia do latín

BLOQUE 3. MORFOLOXÍA
B3.4 Flexión nominal e pronominal: substantivos, adxectivos e pronomes.
B3.5 Flexión verbal

BLOQUE 4. SINTAXE
B4.1 Elementos da oración
B4.2 Casos latinos
B4.3 Concordancia
B4.4 Oración simple: oracións atributivas e predicativas.
B4.5 Oración composta: oracións coordinadas.
B4.6 Construcións de infinitivo e de participio máis transparentes.

BLOQUE 6. TEXTOS
B6.1 Análise morfolóxica e sintáctica.
B6.2 Comparación das estruturas latinas coas das linguas propias
B6.3 Iniciación ás técnicas de tradución.
B6.4 Lectura comprensiva de textos latinos orixinais, adaptados ou traducidos.
B6.5 Produción de pequenos textos propios en lingua latina.

Avaliación
UNIDADE DIDÁCTICA: B.4

Referencia
Libro texto

Temporalización
Probas

avaliación
Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

2ª BLOQUE 2. SISTEMA DA LINGUA LATINA

(Cap. IV)
Xan.-
feb.

6

B2.3 Pronuncia do latín

BLOQUE 3. MORFOLOXÍA
B3.4 Flexión nominal e pronominal: substantivos, adxectivos e pronomes.
B3.5 Flexión verbal

BLOQUE 4. SINTAXE
B4.1 Elementos da oración
B4.2 Casos latinos
B4.3 Concordancia
B4.4 Oración simple: oracións atributivas e predicativas.
B4.5 Oración composta: oracións coordinadas.
B4.6 Construcións de infinitivo e de participio máis transparentes.

BLOQUE 6. TEXTOS
B6.1 Análise morfolóxica e sintáctica.
B6.2 Comparación das estruturas latinas coas das linguas propias
B6.3 Iniciación ás técnicas de tradución.
B6.4 Lectura comprensiva de textos latinos orixinais, adaptados ou traducidos.
B6.5 Produción de pequenos textos propios en lingua latina.

Avaliación
UNIDADE DIDÁCTICA: B.5

Referencia
Libro texto

Temporalización
Probas

avaliación
Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

2ª BLOQUE 2. SISTEMA DA LINGUA LATINA (Cap.V) Feb. 9
B2.3 Pronuncia do latín

BLOQUE 3. MORFOLOXÍA
B3.4 Flexión nominal e pronominal: substantivos, adxectivos e pronomes.
B3.5 Flexión verbal

BLOQUE 4. SINTAXE
B4.1 Elementos da oración
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B4.2 Casos latinos
B4.3 Concordancia
B4.4 Oración simple: oracións atributivas e predicativas.
B4.5 Oración composta: oracións coordinadas.
B4.6 Construcións de infinitivo e de participio máis transparentes.

BLOQUE 6. TEXTOS
B6.1 Análise morfolóxica e sintáctica.
B6.2 Comparación das estruturas latinas coas das linguas propias
B6.3 Iniciación ás técnicas de tradución.
B6.4 Lectura comprensiva de textos latinos orixinais, adaptados ou traducidos.
B6.5 Produción de pequenos textos propios en lingua latina.

Avaliación
UNIDADE DIDÁCTICA: B.6

Referencia
Libro texto

Temporalización
Probas

avaliación
Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

2ª BLOQUE 2. SISTEMA DA LINGUA LATINA

(Cap.VI) Marz 9

B2.3 Pronuncia do latín

BLOQUE 3. MORFOLOXÍA
B3.4 Flexión nominal e pronominal: substantivos, adxectivos e pronomes.
B3.5 Flexión verbal

BLOQUE 4. SINTAXE
B4.1 Elementos da oración
B4.2 Casos latinos
B4.3 Concordancia
B4.4 Oración simple: oracións atributivas e predicativas.
B4.5 Oración composta: oracións coordinadas.
B4.6 Construcións de infinitivo e de participio máis transparentes.

BLOQUE 6. TEXTOS
B6.1 Análise morfolóxica e sintáctica.
B6.2 Comparación das estruturas latinas coas das linguas propias
B6.3 Iniciación ás técnicas de tradución.
B6.4 Lectura comprensiva de textos latinos orixinais, adaptados ou traducidos.
B6.5 Produción de pequenos textos propios en lingua latina.

Avaliación
UNIDADE DIDÁCTICA: B.7

Referencia
Libro texto

Temporalización
Probas

avaliación
Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

2ª BLOQUE 2. SISTEMA DA LINGUA LATINA

(Cap. VII)
Marz.-
abril.

9

B2.3 Pronuncia do latín

BLOQUE 3. MORFOLOXÍA
B3.4 Flexión nominal e pronominal: substantivos, adxectivos e pronomes.
B3.5 Flexión verbal

BLOQUE 4. SINTAXE
B4.1 Elementos da oración
B4.2 Casos latinos
B4.3 Concordancia
B4.4 Oración simple: oracións atributivas e predicativas.
B4.5 Oración composta: oracións coordinadas.
B4.6 Construcións de infinitivo e de participio máis transparentes.

BLOQUE 6. TEXTOS
B6.1 Análise morfolóxica e sintáctica.
B6.2 Comparación das estruturas latinas coas das linguas propias
B6.3 Iniciación ás técnicas de tradución.
B6.4 Lectura comprensiva de textos latinos orixinais, adaptados ou traducidos.
B6.5 Produción de pequenos textos propios en lingua latina.

33



(

Avaliación
UNIDADE DIDÁCTICA: B.8

Referencia
Libro texto

Temporalización Probas
avaliación

Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

3ª BLOQUE 2. SISTEMA DA LINGUA LATINA

(Cap. VIII) Abril 9

B2.3 Pronuncia do latín

BLOQUE 3. MORFOLOXÍA
B3.4 Flexión nominal e pronominal: substantivos, adxectivos e pronomes.
B3.5 Flexión verbal

BLOQUE 4. SINTAXE
B4.1 Elementos da oración
B4.2 Casos latinos
B4.3 Concordancia
B4.4 Oración simple: oracións atributivas e predicativas.
B4.5 Oración composta: oracións coordinadas.
B4.6 Construcións de infinitivo e de participio máis transparentes.

BLOQUE 6. TEXTOS
B6.1 Análise morfolóxica e sintáctica.
B6.2 Comparación das estruturas latinas coas das linguas propias
B6.3 Iniciación ás técnicas de tradución.
B6.4 Lectura comprensiva de textos latinos orixinais, adaptados ou traducidos.
B6.5 Produción de pequenos textos propios en lingua latina.

Avaliación
UNIDADE DIDÁCTICA: B.9

Referencia
Libro texto

Temporalización
Probas

avaliación
Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

3ª BLOQUE 2. SISTEMA DA LINGUA LATINA

(Cap.IX) Maio 9

B2.3 Pronuncia do latín

BLOQUE 3. MORFOLOXÍA
B3.4 Flexión nominal e pronominal: substantivos, adxectivos e pronomes.
B3.5 Flexión verbal

BLOQUE 4. SINTAXE
B4.1 Elementos da oración
B4.2 Casos latinos
B4.3 Concordancia
B4.4 Oración simple: oracións atributivas e predicativas.
B4.5 Oración composta: oracións coordinadas.
B4.6 Construcións de infinitivo e de participio máis transparentes.

BLOQUE 6. TEXTOS
B6.1 Análise morfolóxica e sintáctica.
B6.2 Comparación das estruturas latinas coas das linguas propias
B6.3 Iniciación ás técnicas de tradución.
B6.4 Lectura comprensiva de textos latinos orixinais, adaptados ou traducidos.
B6.5 Produción de pequenos textos propios en lingua latina.

Avaliación
UNIDADE DIDÁCTICA: A.5

Referencia
Libro texto

Temporalización
Probas

avaliación
Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

3ª

3

BLOQUE 7. Léxico
B7.1 Vocabulario básico latino: léxico transparente: palabras de maior frecuencia. Maio-

xuño
9B7.2 Composición e derivación culta: lexemas, prefixos e sufixos.

B7.3 Locucións latinas de uso actual.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES
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temporalizaci
ón

instrumentos

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución 1º
av

2ª
av

3ª
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B1.1.  Coñecer  e  localizar  en
mapas  o  marco  xeográfico  da
lingua latina. 

LAB1.1.1.  Sinala sobre un mapa o marco
xeográfico  no  que  se  sitúa  en  distintos
períodos a civilización romana, delimitando
o seu ámbito de influencia e situando con
precisión  puntos  xeográficos,  cidades  ou
restos  arqueolóxicos  coñecidos  pola  súa
relevancia histórica. 

LAB1.1.1.  Sinala  sobre un  mapa o  marco xeográfico no que se  sitúa  en
distintos períodos a civilización romana (fin monarquía, fin república, final do
imperio),  delimitando o seu ámbito  de influencia e situando con precisión
puntos  xeográficos,  cidades  ou  restos  arqueolóxicos  coñecidos  pola  súa
relevancia  histórica  (territorios:  Hispania,  Gallia,  Germania,  Asia,  Africa,
Aegyptus; cidades: Roma, Athenae, Massalia, Corduba). 

x x x x

B1.2.  Identificar  o  indoeuropeo
como a lingua nai da maioría das
linguas  faladas  en  Europa
actualmente. 

LAB1.2.1.  Define  o  indoeuropeo  e
recoñece  as  linguas  indoeuropeas  e  as
súas  familias,  delimitando  nun  mapa  a
zona de orixe e as zonas de expansión. 

LAB1.2.1. Define o indoeuropeo e recoñece as linguas 
indoeuropeas  máis  salientables  e  as  súas  familias  con  certa  precisión
(románicas, xermánicas, eslavas, grego, indo-iranias, celtas), e delimita nun
mapa aproximadamente a súa situación no I século a.C. 

x x x x

B1.3.  Agrupar  as  linguas
indoeuropeas  en  familias
lingüísticas  e  localizalas  nun
mapa. 

LAB1.3.1. Identifica as linguas que se falan
actualmente en Europa, diferenciando pola
súa  orixe  entre  indoeuropeas  e  non
indoeuropeas,  clasifica  as  primeiras  en
familias lingüísticas e delimita nun mapa as
zonas onde se utilizan. 

Identifica con certa precisión as linguas maioritarias que se falan actualmente
en  Europa,  diferenciando  pola  súa  orixe  entre  indoeuropeas  e  non
indoeuropeas, clasificando as primeiras en familias lingüísticas e delimitando
aproximadamente as zonas onde se utilizan.

x x x x

 B1.4.  Coñecer  as  orixes  das
linguas  faladas  en  España,
clasificalas e localizalas nun mapa.

LAB1.4.1. Identifica as linguas que se falan
en España, diferenciando pola súa orixe as
romances  e  as  non romances,  e  delimita
nun mapa as zonas onde se utilizan. 

LAB1.4.1. Identifica as linguas que se falan en España, diferenciando pola
súa orixe as romances e as non romances, e delimita nun mapa as zonas
onde se utilizan. 

x x x x

B1.5.  Distinguir  e  identificar
palabras patrimoniais,  cultismos e
semicultismos. 

LAB.1.5.1.  Identifica e diferencia palabras
patrimoniais, cultismos e semicultismos, en
relación co termo de orixe. 

Identifica e diferencia palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos,  en
relación co termo de orixe a partir dos modelos vistos na aula.

x x x x

B1.6. Coñecer e aplicar as regras
fundamentais  da  evolución
fonética  do  latín  ao  galego  e  ao
castelán,  partindo  dos  étimos
latinos. 

LAB1.6.1.Realiza  evolucións  de  termos
latinos ao galego e ao castelán aplicando
as regras fonéticas de evolución. 

Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando con
poucos erros as regras fonéticas de evolución explicadas na aula.

x x x x x x

36



(

temporalizaci
ón

instrumentos

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución 1º
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B2.1. Coñecer diferentes sistemas
de  escritura  e  distinguilos  do
alfabeto. 

LAB2.1.1.  Recoñece  diferentes  tipos  de
escritura  e  clasifícaos  consonte  a  súa
natureza e a súa función.

Recoñece as escrituras pictográficas, ideográficas, silábicas e alfabéticas e
explica as diferencias básicas entre elas.

x x x x

B2.2. Coñecer a orixe do alfabeto
nas linguas modernas e identificar
os  tipos  de  alfabeto  empregados
hoxe en día en Europa. 

LAB2.2.1.  Explica  a  orixe  do  alfabeto  de
diferentes  linguas  partindo  do  abecedario
latino, sinala as principais adaptacións que
se producen en cada unha delas, recoñece
os tipos  de alfabetos usados actualmente
en  Europa  e  relaciona  cada  un  coas
linguas que os empregan. 

Identifica o alfabeto latino como base dos alfabetos nacionais europeos da
Europa Occidental.
Coñece as adaptacións básicas (letras novas: v, j, ñ, w; dígrafos: gn, ll, lh,
sc).
Recoñece  os  alfabetos  latino,  grego  e  cirílico,  poñendo  en  relación  este
último coa lingua rusa.

x x x x

B2.3.  Coñecer  e  aplicar  con
corrección  as  normas  básicas  de
pronuncia en latín. 

LAB2.3.1. Le en voz alta textos latinos de
certa extensión coa pronuncia correcta. 

Le  en  voz  alta  textos  latinos  de  certa  extensión  segundo  as  normas  de
pronuncia clásica explicadas na aula.

x x x x x x

B3.1.  Identificar  e  distinguir  os
formantes das palabras. 

LAB3.1.1.  Descompón palabras  nos  seus
formantes,  sinalando  e  diferenciando
lexemas e morfemas, e servíndose destes
para  identificar  desinencias  e  explicar  o
concepto de flexión e paradigma. 

Descompón  palabras  nos  seus  formantes,  sinalando  e  diferenciando  con
bastante corrección lexemas e morfemas. 

x x x x x

B3.2. Distinguir e clasificar tipos de
palabras. 

LAB3.2.1.Distingue  palabras  variables  e
invariables, explica os trazos que permiten
identificalas  e  define  criterios  para
clasificalas. 

Distingue dun modo claro e preciso entre palabras variables e invariables. x x x x

B3.3.  Comprender  o concepto de
declinación e conxugación. 

LAB3.3.1. Define o concepto de declinación
e conxugación. 

Sabe explicar  o  concepto de conxugación e o de declinación,  a  partir  de
exemplos da lingua materna.

x x x x

B3.4.  Coñecer  as  declinacións,
encadrar  as  palabras  dentro  da
súa  categoría  e  declinación,
enuncialas  e  declinalas
correctamente. 

LAB3.4.1.  Enuncia  correctamente
substantivos,  adxectivos  e  pronomes  en
latín, distíngueos a partir do seu enunciado
e clasifícaos segundo a súa categoría e a
súa declinación. 

Enuncia  correctamente  substantivos,  adxectivos  e  pronomes  en  latín,
distinguíndoos a partir  do seu enunciado e clasificándoos segundo a súa
categoría e a súa declinación. 

x x x x x x
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LAB3.4.2.Declina palabras e sintagmas en
concordancia,  aplicando  correctamente
para cada palabra o paradigma de flexión
correspondente. 

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

x x x x x

B3.5.  Coñecer  as  conxugacións,
encadrar os verbos dentro da súa
conxugación,  enuncialos  e
conxugalos correctamente. 

LAB3.5.1.  Identifica  as  conxugacións
verbais  latinas  e  clasifica  os  verbos
segundo a súa conxugación a partir do seu
enunciado. 

Identifica as conxugacións verbais latinas e clasifica os verbos segundo a súa
conxugación a partir do seu enunciado con corrección. 

x x x x x

LAB3.5.2.  Coñece  e  identifica  as  formas
que compoñen o enunciado dos verbos de
paradigmas regulares  e recoñece a partir
destas os modelos de conxugación. 

Coñece e identifica as formas que compoñen o enunciado dos verbos de
paradigmas regulares e recoñece a partir destas os modelos de conxugación.

x x x x x

B3.6.  Recoñecer  as  formas  dos
tempos  verbais  formados  a  partir
do  tema  de  presente  e  perfecto,
tanto en voz activa como en voz
pasiva,  así  como  as  formas  non
persoais  do  verbo:  infinitivo  de
presente  activo  e  participio  de
perfecto.

LAB3.6.1.  Identifica  correctamente  as
principais formas derivadas de cada tema
verbal  latino:  en  voz  activa  o  modo
indicativo, tanto do tema de presente como
do tema de perfecto; en pasiva, o presente,
o pretérito imperfecto, o futuro imperfecto e
o pretérito perfecto de indicativo. 

Identifica correctamente as principais formas derivadas de cada tema verbal
latino: en voz activa o modo indicativo, tanto do tema de presente como do
tema de  perfecto;  en  pasiva,  o  presente,  o  pretérito  imperfecto,  o  futuro
imperfecto e o pretérito perfecto de indicativo. 

x x x x x

LAB3.6.2.Cambia  de  voz  as  formas  dos
tempos  verbais  do  presente,  pretérito
imperfecto,  futuro  imperfecto  e  pretérito
perfecto de indicativo. 

Cambia  de  voz  as  formas  dos  tempos  verbais  do  presente,  pretérito
imperfecto,  futuro  imperfecto  e  pretérito  perfecto  de  indicativo  cunha
porcentaxe de erro inferior ao 50%.

x x x x x

LAB3.6.3. Identifica formas non persoais do
verbo, como o infinitivo de presente activo
e o participio de perfecto. 

Identifica formas non persoais do verbo, como o infinitivo de presente activo e
o participio de perfecto cunha porcentaxe de erro inferior ao 50%.

x x x x x

LAB3.6.4.  Traduce  correctamente  ao
galego  e  ao  castelán  diferentes  formas
verbais latinas. 

Traduce correctamente ao galego e ao castelán diferentes  formas verbais
latinas cunha porcentaxe de erro inferior ao 50%.

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

LAB4.1.1.  Analiza  morfolóxica  e
sintacticamente frases e textos adaptados,
identificando  correctamente  as  categorías
gramaticais  presentes  nas  palabras  con
flexión e explicando as funcións na oración.

Analiza  morfolóxica  e  sintacticamente  frases  e  textos  adaptados,
identificando  correctamente  as  categorías  gramaticais  presentes  nas
palabras con flexión (caso, xénero e número) e explicando as funcións na
oración (suxeito, atributo, núcleo verbal, complemento directo, complemento
indirecto e complemento circunstancial). 

x x x x x

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

LAB4.2.1.Enumera  correctamente  os
nomes  dos  casos  que  existen  na  flexión
nominal  e  pronominal  latina,  e  explica as
principais funcións que realizan dentro da
oración. 

Enumera correctamente os nomes dos casos que existen na flexión nominal
e  pronominal  latina  (nominativo,  vocativo,  acusativo,  xenitivo,  dativo  e
ablativo),  e  explica  as  principais  funcións  que  realizan  dentro  da  oración
(nominativo = suxeito; vocativo = vocativo; acusativo = complemento directo;
xenitivo = complemento do nome; dativo = complemento indirecto; ablativo =
complemento circunstancial). 

x x x x x

LAB4.2.2.  Traduce  correctamente  á  súa
lingua  os  casos  latinos  presentes  nos
textos e redacta en lingua latina pequenas
frases, onde practica o seu uso. 

Traduce correctamente á súa lingua os casos latinos presentes nos textos e
redacta en lingua latina pequenas frases, onde practica o seu uso. 

x x x x x

B4.3.  Recoñecer  as  regras  de
concordancia na lingua latina e a
súa correspondencia no galego e
no castelán. 

LAB4.3.1. Recoñece nos textos as regras e
a concordancia latina, e redacta en lingua
latina pequenas frases, onde practica o seu
uso. 

Recoñece de modo práctico na tradución as regras de concordancia latina, e
redactaen lingua latina pequenas frases, onde practica o seu uso.

x x x x x

B4.4.  Recoñecer  e  clasificar  os
tipos de oración simple. 

LAB4.4.1.Compara  e  clasifica  tipos  de
oracións  simples,  e  identifica  as  súas
características.

Identifica  con  pouca  marxe  de  erro  os  tipos  de  oracións  simples,
nomeadamente, afirmativas, interrogativas e exclamativas.

x x x x x

B4.5.  Distinguir  as  oracións
simples das compostas. 

LAB4.5.1.  Compara  e  clasifica  tipos  de
oracións  compostas,  e  diferénciaas  das
oracións simples.

Identifica e explica a diferencia entre oracións compostas por coordinación e
as oracións compostas por subordinación.

x x x x x

B4.6.  Identificar,  distinguir  e
traducir  correctamente  as
construcións  de  infinitivo  e
participio máis transparentes.

LAB4.6.1.  Recoñece,  dentro  de  frases  e
textos sinxelos, as construcións de infinitivo
e participio máis transparentes, e analízaas
e tradúceas correctamente. 

Recoñece dentro de frases e textos simples as construcións de infinitivo e
participio  máis  transparentes  (nomeadamente,  infinitivo  concertado  e  non
concertado;  participio  concertado  e  participio  absoluto),  traducíndoas  de
modo que recolla o sentido da construción con certa aproximación.

x x x x x
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B5.1.  Coñecer os feitos históricos
das  etapas  da  historia  de  Roma,
encadralos  no  seu  período
correspondente  e  realizar  eixes
cronolóxicos. 

LAB5.1.1.Distingue  as  etapas  da  historia
de  Roma  e  explica  os  seus  trazos
esenciais  e  as  circunstancias  que
interveñen no paso de unhas a outras. 

Distingue  as  etapas  da  historia  de  Roma  (nomeadamente,  Monarquía,
República e Imperio) e explica dun modo sinxelo os trazos que definen cada
un destes períodos.

x x x x

LAB5.1.2.  Sabe  enmarcar  determinados
feitos  históricos  no  período  histórico
correspondente. 

Sabe enmarcar os seguintes feitos históricos no período correspondente: o
dominio etrusco sobre Roma, o control  da Península Itálica,  o dominio do
Mediterráneo Occidenta, o domninio do Mediterráneo Oriental, a conquista de
Hispania e Gallia, a conformación dos límites do Imperio, a crise do século III,
a conversión do imperio ao cristianismo, as invasións bárbaras, a división do
Imperio  Romano  entre  Occidente  e  Oriente,  a  desaparición  do  Imperio
Romano de Occidente.

x x x x

LAB5.1.3. Pode elaborar eixes cronolóxicos
nos  que  se  representan  fitos  históricos
salientables,  consultando diferentes fontes
de información. 

Elabora mediante unha aplicación ofimática un eixe cronolóxico no que se
sitúen os feitos hirtóricos recollidos nos contidos mínimos do LAB5.1.2.

x x x x

LAB5.1.4.Describe  algúns  dos  principais
fitos  históricos  da  civilización  latina,  e
explica  a  grandes  liñas  as  circunstancias
en  que  teñen  lugar  e  as  súas  principais
consecuencias. 

Explica  dun  modo  moi  simple  as  causas  e  consecuencias  dos  feitos
históricos recollidos nos contidos mínimos do LAB5.1.2.

x x x x

B5.2.  Coñecer  os  trazos
fundamentais  da  organización
política e social de Roma. 

LAB5.2.1. Describe os trazos esenciais que
caracterizan  as  sucesivas  formas  de
organización do sistema político romano. 

Describe os trazos esenciais que definen a organización política de Roma
nos seguintes  períodos:  Monarquía,  República  primitiva,  República  tardía,
Alto Imperio e Baixo Imperio.

x x x x

LAB5.2.2.  Describe  a  organización  da
sociedade  romana  e  explica  as
características  das  clases  sociais  e  os
papeis  asignados  a cada  unha  delas,  en
comparación cos actuais.

Describe  a  organización  da  sociedade  romana  primitiva  (oposición  entre
patricios  plebeos)  e  da  sociedade  romana  da  tardo-república  (oposicións
básicas: homes libres fronte a escravos; dentro dos homes libres: cidadáns,
latinos, peregrinos; dentro dos cidadáns senadores, cabaleiros, clientes). 

x x x x

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

LAB5.3.1. Identifica e explica os papeis que
desempeña dentro da familia cada un dos
seus membros, e analiza a través deles os
estereotipos  culturais  da  época  en
comparación cos actuais. 

 Identifica e explica os papeis que desempeña dentro da familia cada un dos
seus membros (oposición de sexos e de estatus xurídico), e analiza a través
deles os estereotipos culturais da época en comparación cos actuais. 

x x x x
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B5.4.  Coñecer  os  principais
deuses,  semideuses e heroes da
mitoloxía grecolatina. 

LAB5.4.1.Identifica  os  principais  deuses,
semideuses  e  heroes  da  mitoloxía
grecolatina,  sinala  os  trazos  que  os
caracterizan e establece relacións entre os
deuses máis importantes. 

Identificacións  dos deuses olímpicos e das relacións de parentesco  entre
eles. Identificación dos seguintes heroes: Hércules e Eneas.

x x x x x

B5.5. Coñecer os deuses, mitos e
heroes  latinos,  e  establecer
semellanzas e diferenzas entre os
mitos  e  os  heroes  antigos  e  os
actuais. 

LAB5.5.1. Recoñece e ilustra con exemplos
o  mantemento  do  mítico  e  da  figura  do
heroe  na  nosa  cultura,  e  sinala  as
semellanzas e as principais diferenzas que
se observan entre ambos os tratamentos. 

Identifica os trazos propios do heroe clásico (nomeadamente, a orixe divina e
posuir características físicas ou de intelixencia superiores aos seres humanos
normais) observando como se manteñen e como se incorporan outras novas
(o heroe fai cousas que non se poden esperar dun ser humano normal en
ben da comunidade). 

x x x x

B5.6.  Recoñecer  os  tipos  de
vivenda empregados en Roma, as
características  principais  da
alimentación  romana,  os
elementos  da  indumentaria  e  as
normas  de  hixiene  persoal,
peiteados e cosméticos. 

LAB5.6.1. Distingue e describe o modo de
vida  en  Roma  no  ámbito  privado,
analizando  os  tipos  de  vivenda,
alimentación, vestimenta e coidado persoal
e contrástaos cos da actualidade. 

Identifica e distingue de modo razoado os tres tipos básicos de vivenda en
Roma  (nomeadamente,  domus,  uilla  e  insula),  coñece  as  tres  comidas
básicas  (nomeadamente,  ientaculum,  prandium,  cena),  a  vestimenta  que
define ao cidadán romano (a toga), e os hábitos de limpeza básicos.

x x x x

B5.7.  Coñecer  os  espectáculos
públicos  realizados  no  teatro,  no
circo  e  no  anfiteatro,  e  a  súa
relación co mundo actual. 

LAB5.7.1.  Describe as características  dos
tipos de espectáculos públicos celebrados
no teatro, no circo e no anfiteatro, valora o
seu mantemento no mundo actual e sitúa
nun  mapa  os  teatros,  os  circos  e  os
anfiteatros conservados máis importantes. 

Explica  con  brevidade  e  sitúa  no  edificio  correspondente  os  seguintes
espectáculos do mundo romano: loitas de gladiadores, venationes, carreiras
de cabalos e carros, representación de obras de teatro.

Compara estes espectáculos cos espectáculos de masas actuais, sinalando
as diferencias e semellanzas máis salientables.

Ubica nun mapa o teatro de Mérida, o Circo Máximo de Roma, o anfiteatro de
Nimes.

x x x x

B6.1.  Aplicar  coñecementos
básicos  de  morfoloxía  e  sintaxe
para iniciarse na interpretación, na
tradución  e  na  retroversión  de
frases  de dificultade  progresiva  e
textos adaptados. 

LAB6.1.1.Utiliza adecuadamente a análise
morfolóxica  e  sintáctica  de  frases  de
dificultade  graduada  e  textos  adaptados,
para  efectuar  correctamente  a  súa
tradución ou retroversión.

Demostra  mediante  a  tradución  e  retroversión  de  textos  gradados  e
adaptados que analiza morfolóxica e sintacticamente dun xeito correcto.

x x x x x

B6.2.  Comparar  as  estruturas
latinas coas das linguas propias. 

LAB6.2.1.Utiliza mecanismos de inferencia
para  comprender  textos  de  forma global,
relacionando estruturas latinas  con outras
equivalentes nas linguas que coñece. 

Demostra mediante a tradución que comprende dun modo global o sentido
de textos latinos gradados e adaptados.

x x x x x
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B6.3.  Utilizar  correctamente  os
manuais  de  gramática  e  o
dicionario,  recoñecendo  e
analizando toda a información que
proporcionan. 

LAB6.3.1.  Utiliza  correctamente  os
manuais  e  o  dicionario,  analizando  a
información que proporcionan, para traducir
pequenos textos. 

Sabe  como  buscar  no  dicionario  as  palabras  latinas  e  entende  as
abreviaturas máis evidentes que conteñen información gramatical.

x x x

B6.4.  Realizar  a  través  dunha
lectura comprensiva a análise e o
comentario  do  contido  e  a
estrutura  de  textos  latinos
traducidos. 

LAB6.4.1.Realiza  comentarios  sobre
determinados aspectos culturais presentes
nos  textos  seleccionados,  aplicando  para
iso  os  coñecementos  adquiridos
previamente nesta ou noutras materias. 

Identifica aspectos relativos á historia ou sociedade romana tratados durante
o curso nos textos latinos que traduce.

x x x x

LAB6.4.2.  Elabora  mapas  conceptuais  e
estruturais  dos  textos  propostos,
localizando o tema principal e distinguindo
as súas partes. 

Elabora  un  mapa  conceptual  dun  texto  latino  en  tradución  proposto,
identificando as súas partes e o tema principal.

x x x x

B6.5.  Redactar  en  lingua  latina
pequenos  textos  de  produción
propia. 

LAB6.5.1.  Redacta  frases  sinxelas  ou
pequenos  textos  en  latín  sobre  un  tema
proposto. 

Contesta a preguntas sobre textos ou temas propostos en latín. x x x x x x

B6.6. Realizar pequenos coloquios
en latín  con frases sinxelas  e de
dificultade progresiva. 

LAB6.6.1.  Mantén  un  sinxelo  diálogo  en
latín  sobre a base dun tema previamente
acordado. 

Manten unha breve conversa en latín sobre un tema acordado. x x x x x

B7.1. Coñecer, identificar e traducir
o  léxico  latino  transparente  e  as
palabras de maior frecuencia. 

LAB7.1.1. Deduce o significado de termos
latinos non estudados partindo do contexto
ou de palabras da lingua propia. 

Vid. LAB6.2.1 x x x x x x

LAB7.1.2.Identifica  e  explica  as  palabras
transparentes e de maior frecuencia. 

Vid. LAB6.2.1 x x x x x

B7.2.  Distinguir  e  coñecer  o
significado  dos  principais  prefixos
e  sufixos  que  interveñen  na
composición e na derivación culta. 

LAB7.2.1. Identifica e explica os principais
prefixos  e  sufixos,  analizando  o  seu
mantemento na propia lingua. 

Identifica o valor dos principais prefixos latinos: ex-, ab-, con-, per-, in-, re-,
retro-, pro-, contra-, 

x x x x
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B7.3.  Recoñecer  os  elementos
léxicos  latinos  que  permanecen
nas linguas do alumnado. 

LAB7.3.1.  Identifica  a  etimoloxía  de
palabras de léxico común da lingua propia
e explica a partir desta o seu significado. 

Vid. LAB6.2.1 x x x x x

B7.4.  Coñecer  o  significado  das
principais locucións latinas de uso
actual  e  saber  empregalas  nun
contexto axeitado. 

LAB7.4.1.  Coñece  o  significado  das
principais locucións latinas de uso actual e
sabe empregalas no seu contexto axeitado
cando se expresa na súa propia lingua. 

Coñece o significado de 30 locuciósn latinas de uso actual tratada na aula e
sabe empregalas no seu contexto axeitado cando se expresa na súa propia
lingua.

x x x x x x

Advertencia: no caso de que houbese algunha discordancia entre a temporalización dos estándares e dos bloques de
contidos segmentados por unidades didácticas, prevalecería esta última.

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
1.1. Cuestionarios e probas escritas en xeral para todos os bloques de contidos.
1.2. Traballos individuais ou en grupo. Especialmente nos EEAA que atinxen á preparación de diálogos.
1.3. Probas orais. Especialmente nos EEAA que atinxen á lectura de textos latinos.
1.4. Observación. Especialmente nos EEAA que atinxen á lectura de textos latinos.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO
ALUMNADO

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1.1. Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances. 
1.1.1. B1.1. Coñecer e localizar en mapas o marco xeográfico da lingua latina. 
1.1.2. B1.2.  Identificar  o  indoeuropeo  como  a  lingua  nai  da  maioría  das  linguas  faladas  en  Europa

actualmente. 
1.1.3. B1.3. Agrupar as linguas indoeuropeas en familias lingüísticas e localizalas nun mapa. 
1.1.4. B1.4. Coñecer as orixes das linguas faladas en España, clasificalas e localizalas nun mapa. 
1.1.5. B1.5. Distinguir e identificar palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos. 
1.1.6. B1.6.  Coñecer  e  aplicar  as  regras  fundamentais  da  evolución  fonética  do  latín  ao  galego  e  ao

castelán, partindo dos étimos latinos. 

1.2. Bloque 2. Sistema da lingua latina: elementos básicos. 
1.2.1. B2.1. Coñecer diferentes sistemas de escritura e distinguilos do alfabeto. 
1.2.2. B2.2. Coñecer a orixe do alfabeto nas linguas modernas e identificar os tipos de alfabeto empregados

hoxe en día en Europa. 
1.2.3. B2.3. Coñecer e aplicar con corrección as normas básicas de pronuncia en latín. 
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1.3. Bloque 3. Morfoloxía. 
1.3.1. B3.1. Identificar e distinguir os formantes das palabras. 
1.3.2. B3.2. Distinguir e clasificar tipos de palabras. 
1.3.3. B3.3. Comprender o concepto de declinación e conxugación. 
1.3.4. B3.4.  Coñecer  as  declinacións,  encadrar  as  palabras  dentro  da  súa  categoría  e  declinación,

enuncialas e declinalas correctamente. 
1.3.5. B3.5.  Coñecer  as  conxugacións,  encadrar  os  verbos  dentro  da  súa  conxugación,  enuncialos  e

conxugalos correctamente. 
1.3.6. B3.6. Recoñecer as formas dos tempos verbais formados a partir do tema de presente e perfecto,

tanto en voz activa como en voz pasiva, así como as formas non persoais do verbo: infinitivo de
presente activo e participio de perfecto. 

1.4. Bloque 4. Sintaxe 
1.4.1. B4.1. Coñecer e analizar as funcións das palabras na oración. 
1.4.2. B4.2. Coñecer os nomes dos casos latinos e identificar as súas principais funcións na oración, e saber

traducir os casos á lingua materna adecuadamente. 
1.4.3. B4.3. Recoñecer as regras de concordancia na lingua latina e a súa correspondencia no galego e no

castelán. 
1.4.4. B4.4. Recoñecer e clasificar os tipos de oración simple. 
1.4.5. B4.5. Distinguir as oracións simples das compostas. 
1.4.6. B4.6.  Identificar,  distinguir  e  traducir  correctamente  as  construcións  de infinitivo  e  participio  máis

transparentes. 

1.5. Bloque 5. Roma: historia, cultura e civilización. 
1.5.1. B5.1.  Coñecer  os  feitos  históricos  das  etapas  da  historia  de  Roma,  encadralos  no  seu  período

correspondente e realizar eixes cronolóxicos. 
1.5.2. B5.2. Coñecer os trazos fundamentais da organización política e social de Roma. 
1.5.3. B5.3. Coñecer a composición da familia e os papeis asignados aos seus membros. 
1.5.4. B5.4. Coñecer os principais deuses, semideuses e heroes da mitoloxía grecolatina. 
1.5.5. B5.5. Coñecer os deuses, mitos e heroes latinos, e establecer semellanzas e diferenzas entre os

mitos e os heroes antigos e os actuais. 
1.5.6. B5.6.  Recoñecer  os  tipos  de  vivenda  empregados  en  Roma,  as  características  principais  da

alimentación romana, os elementos da indumentaria e as normas de hixiene persoal,  peiteados e
cosméticos. 

1.5.7. B5.7. Coñecer os espectáculos públicos realizados no teatro, no circo e no anfiteatro, e a súa relación
co mundo actual. 

1.6. Bloque 6. Textos. 
1.6.1. B6.1.  Aplicar  coñecementos  básicos  de  morfoloxía  e  sintaxe  para  iniciarse  na  interpretación,  na

tradución e na retroversión de frases de dificultade progresiva e textos adaptados. 
1.6.2. B6.2. Comparar as estruturas latinas coas das linguas propias. 
1.6.3. B6.3. Utilizar correctamente os manuais de gramática e o dicionario, recoñecendo e analizando toda a

información que proporcionan. 
1.6.4. B6.4. Realizar a través dunha lectura comprensiva a análise e o comentario do contido e a estrutura

de textos latinos traducidos. 
1.6.5. B6.5. Redactar en lingua latina pequenos textos de produción propia. 
1.6.6. B6.6. Realizar pequenos coloquios en latín con frases sinxelas e de dificultade progresiva. 

1.7. Bloque 7. Léxico. 
1.7.1. B7.1. Coñecer, identificar e traducir o léxico latino transparente e as palabras de maior frecuencia. 
1.7.2. B7.2.  Distinguir  e  coñecer  o  significado  dos  principais  prefixos  e  sufixos  que  interveñen  na

composición e na derivación culta. 
1.7.3. B7.3. Recoñecer os elementos léxicos latinos que permanecen nas linguas do alumnado.  
1.7.4. B7.4. Coñecer o significado das principais locucións latinas de uso actual e saber empregalas nun

contexto axeitado.
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
Para determinar a cualificación dos/as alumnos/as establécense os seguintes criterios:

1.1. Cualificación final.
Aprobará a materia o alumnado que ao final  do curso en aplicación do previsto na táboa de avaliación
obteña alomenos 5 sobre 10 puntos.

1.1.1. (Advertencia. No caso de que non se puidesen avaliar todos os estándares de aprendizaxe previstos
na  programación,  a  cualificación  final  hase  establecer  mediante  media  ponderada  dos  EEAA
avaliados, en función das porcentaxes etablecidas seguidamente).

PESO PORCENTUAL
NA 

CUALIFICACIÓN DO
BLOQUE

Peso porcentual 
de cada estándar 

sobre o bloque

Peso porcentual
de cada estándar

sobre o 100%

BLOQUE 1

O latín,
orixe das linguas

romances

LAB1.1.1. 16.66666667

BLOQUE 1 aporta
o 10% da cualificación

final

16.66666667 1.67 LAB1.1.1.

LAB1.2.1. 16.67% 16.66666667 1.67 LAB1.2.1.

LAB1.3.1. 16.67% 16.66666667 1.67 LAB1.3.1.

LAB1.4.1. 16.67% 16.66666667 1.67 LAB1.4.1.

LAB1.5.1. 16.67% 16.66666667 1.67 LAB1.5.1.

LAB1.6.1. 16.66666667 16.66666667 1.67 LAB1.6.1.

100.00%

BLOQUE 2

Sistema da lingua:
elementos básicos.

LAB2.1.1. 10.00%
BLOQUE 2 aporta

o 10% da cualificación
final

10 1.00 LAB2.1.1.

LAB2.2.1. 10.00% 10 1.00 LAB2.2.1.

LAB2.3.1. 80.00% 80 8.00 LAB2.3.1.

100.00%

BLOQUE 3

Morfoloxía

LAB3.1.1. 9.09%

BLOQUE 3 aporta
o 20% da cualificación

final

9.090909091 1.82 LAB3.1.1.

LAB3.2.1. 9.09% 9.090909091 1.82 LAB3.2.1.

LAB3.3.1. 9.09% 9.090909091 1.82 LAB3.3.1.

LAB3.4.1. 9.09% 9.090909091 1.82 LAB3.4.1.

LAB3.4.2. 9.09% 9.090909091 1.82 LAB3.4.2.

LAB3.5.1. 9.09% 9.090909091 1.82 LAB3.5.1.

LAB3.5.2. 9.09% 9.090909091 1.82 LAB3.5.2.

LAB3.6.1. 9.09% 9.090909091 1.82 LAB3.6.1.

LAB3.6.2. 9.09% 9.090909091 1.82 LAB3.6.2.

LAB3.6.3. 9.09% 9.090909091 1.82 LAB3.6.3.

LAB3.6.4. 9.09% 9.090909091 1.82 LAB3.6.4.

100.00%

BLOQUE 4

Sintaxe.

LAB4.1.1. 14.28%

BLOQUE 4 aporta
o 20% da cualificación

final

14.28571429 2.86 LAB4.1.1.

LAB4.2.1. 14.28% 14.28571429 2.86 LAB4.2.1.

LAB4.2.2. 14.28% 14.28571429 2.86 LAB4.2.2.

LAB4.3.1. 14.28% 14.28571429 2.86 LAB4.3.1.

LAB4.4.1. 14.28% 14.28571429 2.86 LAB4.4.1.

LAB4.5.1. 14.28% 14.28571429 2.86 LAB4.5.1.

LAB4.6.1. 14.28% 14.28571429 2.86 LAB4.6.1.

100.00%

BLOQUE 5

Roma: historia,
cultura e civilización.

LAB5.1.1. 9.00% BLOQUE 5 aporta
o 10% da cualificación

final

9.090909091 0.91 LAB5.1.1.

LAB5.1.2. 9.00% 9.090909091 0.91 LAB5.1.2.

LAB5.1.3. 9.00% 9.090909091 0.91 LAB5.1.3.

LAB5.1.4. 9.00% 9.090909091 0.91 LAB5.1.4.

LAB5.2.1. 9.00% 9.090909091 0.91 LAB5.2.1.

LAB5.2.2. 9.00% 9.090909091 0.91 LAB5.2.2.

LAB5.3.1. 9.00% 9.090909091 0.91 LAB5.3.1.

LAB5.4.1. 9.00% 9.090909091 0.91 LAB5.4.1.
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LAB5.5.1. 9.00% 9.090909091 0.91 LAB5.5.1.

LAB5.6.1. 9.00% 9.090909091 0.91 LAB5.6.1.

LAB5.7.1. 9.00% 9.090909091 0.91 LAB5.7.1.

100.00%

BLOQUE 6

Textos.

LAB6.1.1. 14.28%

BLOQUE 6 aporta
o 20% da cualificación

final

14.28571429 2.86 LAB6.1.1.

LAB6.2.1. 14.28% 14.28571429 2.86 LAB6.2.1.

LAB6.3.1. 14.28% 14.28571429 2.86 LAB6.3.1.

LAB6.4.1. 14.28% 14.28571429 2.86 LAB6.4.1.

LAB6.4.2. 14.28% 14.28571429 2.86 LAB6.4.2.

LAB6.5.1. 14.28% 14.28571429 2.86 LAB6.5.1.

LAB6.6.1. 14.28% 14.28571429 2.86 LAB6.6.1.

100.00%

BLOQUE 7

Léxico.

LAB7.1.1. 20.00%

BLOQUE 7 aporta
o 10% da cualificación

final

20 2.00 LAB7.1.1.

LAB7.1.2. 20.00% 20 2.00 LAB7.1.2.

LAB7.2.1. 20.00% 20 2.00 LAB7.2.1.

LAB7.3.1. 20.00% 20 2.00 LAB7.3.1.

LAB7.4.1. 20.00% 20 2.00 LAB7.4.1.

100.00% 100.00

Advertencia: un 5% da cualificación de todos os estándares sairá do caderno de clase e/ou material onde se
acredite o traballa de aula e na casa dos/as alumnos/as e outro 5% da actitude.

Advertencia: os  estándares  de  aprendizaxe  vinculados  aos  bloques  de  contidos  que  se  imparten  nas  unidades
didácticas A, serán avaliados unha soa vez durante o curso, puidendo o alumnado que non supere estes estándares
facer as probas de recuperación que se consideren oportunas. Os estándares de aprendizaxe vinculados aos bloques
de contidos tratados na unidades didácticas B, serán obxecto de avaliación continua, aplicándose en xeral a seguinte
fórmula de avaliación: ((cualificación 1ª aval. x 1) + (cualificación 2ª aval. x 2) + (cualificación 3ª aval. x 3)) / 6. Estes
estándares non serán obxecto de probas de recuperación específicas, sendo recuperados automáticamente cando se
superen na seguinte avaliación.

1.2. Cualificación das avaliacións ordinarias:
Media ponderada da cualificación obtida nos EEAA avaliados ata a data de cada avaliación tendo en conta, no seu
caso, os da avaliación anterior (avaliación continua).

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

Para os criterios de promoción remitimos ao art. 23 do D. 86/2015 de 25 de xuño (DOGA de 29 de xuño) polo que se
establece o currículo da ensinanza secundaria obrigatoria e o bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

LATÍN I 1º BACHARELATO

INTRODUCIÓN

CONTEXTUALIZACIÓN
A programación da materia de Latín I forma parte do Proxecto Curricular de Centro do I.E.S. Fermín Bouza Brey de
Vilagarcía, na provincia de Pontevedra. Esta materia forma parte do Bacharelato na súa modalidade de Humanidades e
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Ciencias Sociais, impartíndose no primeiro curso. Na data da elaboración desta programación o grupo está composto
por 6 alumnos/as (3 alumnas e 3 alumnos).

MARCO LEXISLATIVO
O marco lexislativo desta programación constitúeno as seguintes normas:

1.1. Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (BOE de 4 de maio de 2006),  modificada pola Lei
Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, de mellora da cualidade do ensino (BOE de 10 de decembro de 2013).

1.2. Real  Decreto  1105/2014  de  26  de  decembro polo  que  se  establece  o  currículo  básico  do  ensino
secundario obrigatorio e o bacharelato (BOE de 3 de xaneiro de 2015).

1.3. Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo básico do ensino secundario obrigatorio
e o bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOGA de 29 de xuño de 2015).

1.4. Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación
Educativa, en relación ás medidas educativas que se deben adoptar no curso académico 2020/2021, nos
centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas da educación
infantil, da educación primaria, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato.

Tamén  se  considera  lexislación  marco  en  todo  aquilo  no  que  non  fosen  expresamente  derogadas  pola  citada
lexislación, as seguintes normas:

1.1. Decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo que se establece a ordenación e o currículo de bacharelato na
Comunidade Autónoma de Galicia(DOG do 23 de xuño de 2008)

1.2. Orde do 24 de xuño de 2008 pola que se desenvolve a organización e o currículo das ensinanzas de
bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 27 de xuño de 2008).

1.3. Decreto 79 / 2010 de 20 de maio polo que se regula o uso do galego no ensino (DOG de 25 de maio de
2010).

COMPETENCIAS CLAVE
Seguidamente  enumeramos  as  competencias  clave  e  os  estándares  de  aprendizaxe  avaliables  nas  que  son
desenvolvidas:

1.1. Comunicación lingüística (CCL): LA1B1.5.1; LA1B1.5.2; LA1B1.6.1; LA1B2.3.1; LA1B2.4.1; LA1B3.1.1;
LA1B3.2.1; LA1B3.3.1; LA1B3.4.1; LA1B3.4.2; LA1B3.5.1; LA1B3.5.2; LA1B3.5.3; LA1B3.6.1; LA1B3.6.2;
LA1B3.7.1; LA1B3.8.1; LA1B4.1.1; LA1B4.2.1; LA1B4.3.1; LA1B4.4.1; LA1B4.5.1; LA1B4.6.1; LA1B4.7.1;
LA1B5.1.1; LA1B5.1.5; LA1B5.2.1; LA1B5.2.2; LA1B5.4.2; LA1B5.5.2; LA1B5.6.1; LA1B5.6.2; LA1B5.7.1;
LA1B6.1.1; LA1B6.2.1; LA1B6.3.1; LA1B6.4.2; LA1B6.5.1; LA1B6.6.1; LA1B7.1.1; LA1B7.1.2; LA1B7.2.1;
LA1B7.3.1; LA1B7.4.1; LA1B7.4.2; LA1B7.5.1;

1.2. Competencia  matemática  e  competencias  básicas  en  ciencia  e  tecnoloxía  (CMCT): LA1B1.1.1;
LA1B1.5.1; LA1B1.5.3; LA1B2.2.1; LA1B3.1.1; LA1B4.1.1; LA1B4.4.1; LA1B5.1.4; LA1B5.2.1; LA1B5.3.1;
LA1B5.7.1; LA1B5.9.1; LA1B5.9.2; LA1B5.10.1; LA1B6.4.2; LA1B7.2.1;

1.3. Competencia  dixital  (CD):  LA1B1.2.1;  LA1B1.5.3;  LA1B2.1.1;  LA1B3.3.1;  LA1B3.6.2;  LA1B5.1.4;
LA1B5.2.2; LA1B5.3.1; LA1B5.4.2; LA1B5.5.1; LA1B5.5.2; LA1B5.8.1; LA1B5.9.1; LA1B5.9.2; LA1B7.1.2;
LA1B7.4.2;

1.4. Aprender  a  aprender  (CAA): LA1B1.2.1;  LA1B1.5.1;  LA1B1.6.1;  LA1B2.2.1;  LA1B3.2.1;  LA1B3.3.1;
LA1B3.5.1; LA1B3.6.1; LA1B3.7.1; LA1B3.8.1; LA1B4.2.1; LA1B4.5.1; LA1B4.6.1; LA1B5.1.3; LA1B5.3.1;
LA1B5.6.2; LA1B5.9.2; LA1B6.1.1; LA1B6.2.1; LA1B6.3.1; LA1B6.4.1; LA1B7.1.1; LA1B7.3.1; LA1B7.4.2;

1.5. Competencias  sociais  e  cívicas  (CSC): LA1B1.1.1;  LA1B1.3.1;  LA1B1.4.1;  LA1B2.3.1;  LA1B5.1.1;
LA1B5.1.2; LA1B5.1.3; LA1B5.1.5; LA1B5.2.1; LA1B5.2.2; LA1B5.4.1; LA1B5.4.2; LA1B5.6.1; LA1B5.7.1;
LA1B5.9.1; LA1B5.10.1; LA1B6.4.1; 

1.6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE): LA1B5.1.2; LA1B5.1.5; LA1B5.4.1; LA1B5.4.2;
LA1B5.6.1; 

1.7. Conciencia e expresións culturais (CCEC): LA1B1.1.1; LA1B1.3.1; LA1B1.4.1; LA1B1.5.3; LA1B2.1.1;
LA1B2.3.1; LA1B5.1.1; LA1B5.1.2; LA1B5.2.1; LA1B5.3.1; LA1B5.5.1; LA1B5.5.2; LA1B5.6.1; LA1B5.6.2;
LA1B5.7.1; LA1B5.8.1; LA1B6.4.1;
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Nota: As competencias clave serán avaliadas a través dos estándares de aprendizaxe vinculados a cada unha das
competencias.

OBXECTIVOS

Obxectivos xerais do bacharelato 
Os obxectivos xerais do bacharelato son os establecidos no artigo 26 do Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se
establece o currículo básico do ensino secundario obrigatorio e o bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia
(DOGA de 29 de xuño de 2015):

1.1. a)  Exercer  a  cidadanía  democrática,  desde unha perspectiva  global,  e  adquirir  unha conciencia  cívica
responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así
como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e
equitativa e favoreza a sustentabilidade.

1.2. b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e
desenvolver  o  seu  espírito  crítico.  Ser  quen  de  prever  e  resolver  pacificamente  os  conflitos  persoais,
familiares e sociais.

1.3. c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar
criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e
impulsar  a igualdade real  e a  non discriminación  das  persoas  por  calquera  condición ou circunstancia
persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade.

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

1.5. e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá.
1.6. f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.
1.7. g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación.
1.8. h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos

e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do
seu contorno social.

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

1.10. l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos.
Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de
vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do
territorio, con especial referencia ao territorio galego.

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

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

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

1.14. o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.
1.15. p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación

e mellora no contexto dun mundo globalizado.

Obxectivos específicos da materia de latín. 
A falta  dunha enumeración de obxectivos  específicos para  a materia  de  latín no  Decreto  86/2015,  consideramos
vixentes os recollidos no  Decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo que se establece a ordenación e o currículo de
bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia(DOG do 23 de xuño de 2008).

1.1. Iniciarse na lectura, interpretación e tradución de textos de dificultade progresiva, utilizando, para este fin, o
coñecemento dos elementos morfolóxicos, sintácticos e léxicos básicos da lingua latina.
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1.2. Reflexionar  sobre  os  elementos  substanciais  que  conforman  as  linguas  e  recoñecer  compoñentes
significativos da flexión nominal,  pronominal e verbal latina nas linguas modernas derivadas do latín ou
influídas por el.

1.3. Achegarse a textos latinos diversos, orixinais, adaptados e traducidos, mediante unha lectura comprensiva e
distinguir as súas características esenciais e o xénero literario ao que pertencen.

1.4. Recoñecer  elementos  da  lingua  latina  que  evolucionaron  ou  que  permanecen  nas  nosas  linguas  e
aprecialos como clave para a súa interpretación.

1.5. Buscar  información sobre  aspectos  relevantes  da  civilización  romana,  indagando en documentos  e  en
fontes variadas, analizalos criticamente e constatar a súa presenza ao longo da historia.

1.6. Identificar e valorar as principais achegas da civilización romana no noso contorno e apreciar a lingua latina
como instrumento transmisor de cultura.

1.7. Valorar a contribución do mundo romano na súa calidade de sistema integrador de diferentes correntes de
pensamento e actitudes (éticas e estéticas) que conforman o ámbito cultural europeo.

CONTIDOS
Recóllense  seguidamente  os  contidos  da  materia  organizados  por  avaliacións  e  unidades  didácticas.  Esta
temporalización é estimativa e podería ser modificada.

TEMPORALIZACIÓN POR UNIDADES DIDÁCTICAS

Avaliación
UNIDADE DIDÁCTICA: A.1

Referencia
Libro texto

Temporalización
Probas

avaliación
Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

1ª BLOQUE 1. O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES
B1.1 Marco xeográfico da lingua.

Setem. 4

B1.2 O Indoeuropeo. Linguas indoeuropeas e familias lingüísticas.
B1.3 Linguas de España: linguas romances e non romances.

B1.4
Orixe, evolución e etapas do latín. Palabras patrimoniais, cultismos e 
semicultismos.

B1.5
Nocións básicas de evolución fonética, morfolóxica e semántica do latín ao 
galego e ao castelán.

Avaliación
UNIDADE DIDÁCTICA: A.2

Referencia
Libro texto

Temporalización
Probas

avaliación
Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

1ª

3

BLOQUE 5. Roma: historia, cultura e civilización
B5.1 Períodos na historia de Roma.

Set. 4

B5.2 Romanización de Hispania e de Gallaecia
B5.3 Organización política e social de Roma.
B5.4 Mitoloxía e relixión. Ritos funerarios.*
B5.5 Arte Romana*
B5.6 Obras públicas e urbanismo.*
B5.7 O exército*

Avaliación
UNIDADE DIDÁCTICA: A.3

Referencia
Libro texto

Temporalización
Probas

avaliación
Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

1ª
3

BLOQUE 3. Morfoloxía
B3.1  Formantes das palabras.

Out. 2
B3.2 Tipos de palabras: variables e invariables.
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Avaliación
UNIDADE DIDÁCTICA: A.4

Referencia
Libro texto

Temporalización
Probas

avaliación
Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

1ª
1

BLOQUE 2. Sistema da lingua latina: elementos básicos.
B2.1 Orixes da escritura. Sistemas da escritura.

Out. 3
B2.2 Orixe e evolución do alfabeto latino.

Avaliación
UNIDADE DIDÁCTICA: B.1

Referencia
Libro texto

Temporalización
Probas

avaliación
Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

1ª BLOQUE 2. SISTEMA DA LINGUA LATINA

(1) Out. 4

B2.3 Pronuncia do latín

BLOQUE 3. MORFOLOXÍA
B3.3 Concepto de declinación e conxugación.
B3.4 Flexión nominal e pronominal: substantivos, adxectivos e pronomes.
B3.5 Flexión verbal

BLOQUE 4. SINTAXE
B4.1 Elementos da oración
B4.2 Casos latinos
B4.3 Concordancia
B4.4 Oración simple: oracións atributivas e predicativas.
B4.5 Oración composta: coordinación e subordinación.
B4.6 Construcións de infinitivo e de participio.

BLOQUE 6. TEXTOS
B6.1 Análise fonética, morfolóxica, sintáctica e semántica.
B6.2 Comparación das estruturas latinas coas das linguas propias
B6.3 Iniciación ás técnicas de tradución.
B6.4 Lectura comprensiva e comentario de textos latinos orixinais, adaptados ou traducidos.
B6.5 Lectura comparada e comentario de textos en lingua latina e lingua propia.
B6.6 Produción de pequenos textos en lingua latina.

Avaliación
UNIDADE DIDÁCTICA: B.2

Referencia
Libro texto

Temporalización
Probas

avaliación
Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

1ª BLOQUE 2. SISTEMA DA LINGUA LATINA

(2) Out. 8

B2.3 Pronuncia do latín

BLOQUE 3. MORFOLOXÍA
B3.3 Concepto de declinación e conxugación.
B3.4 Flexión nominal e pronominal: substantivos, adxectivos e pronomes.
B3.5 Flexión verbal

BLOQUE 4. SINTAXE
B4.1 Elementos da oración
B4.2 Casos latinos
B4.3 Concordancia
B4.4 Oración simple: oracións atributivas e predicativas.
B4.5 Oración composta: coordinación e subordinación.
B4.6 Construcións de infinitivo e de participio.

BLOQUE 6. TEXTOS
B6.1 Análise fonética, morfolóxica, sintáctica e semántica.
B6.2 Comparación das estruturas latinas coas das linguas propias
B6.3 Iniciación ás técnicas de tradución.

B6.4
Lectura comprensiva e comentario de textos latinos orixinais, adaptados ou
traducidos.

B6.5 Lectura comparada e comentario de textos en lingua latina e lingua propia.
B6.6 Produción de pequenos textos en lingua latina.
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Avaliación
UNIDADE DIDÁCTICA: B.3

Referencia
Libro texto

Temporalización
Probas

avaliación
Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

1ª BLOQUE 2. SISTEMA DA LINGUA LATINA

(3) Nov. 8

B2.3 Pronuncia do latín

BLOQUE 3. MORFOLOXÍA
B3.3 Concepto de declinación e conxugación.
B3.4 Flexión nominal e pronominal: substantivos, adxectivos e pronomes.
B3.5 Flexión verbal

BLOQUE 4. SINTAXE
B4.1 Elementos da oración
B4.2 Casos latinos
B4.3 Concordancia
B4.4 Oración simple: oracións atributivas e predicativas.
B4.5 Oración composta: coordinación e subordinación.
B4.6 Construcións de infinitivo e de participio.

BLOQUE 6. TEXTOS
B6.1 Análise fonética, morfolóxica, sintáctica e semántica.
B6.2 Comparación das estruturas latinas coas das linguas propias
B6.3 Iniciación ás técnicas de tradución.

B6.4
Lectura comprensiva e comentario de textos latinos orixinais, adaptados ou
traducidos.

B6.5 Lectura comparada e comentario de textos en lingua latina e lingua propia.
B6.6 Produción de pequenos textos en lingua latina.

Avaliación
UNIDADE DIDÁCTICA: B.4

Referencia
Libro texto

Temporalización
Probas

avaliación
Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

1ª BLOQUE 2. SISTEMA DA LINGUA LATINA

(4) Nov. 8

B2.3 Pronuncia do latín

BLOQUE 3. MORFOLOXÍA
B3.3 Concepto de declinación e conxugación.
B3.4 Flexión nominal e pronominal: substantivos, adxectivos e pronomes.
B3.5 Flexión verbal

BLOQUE 4. SINTAXE
B4.1 Elementos da oración
B4.2 Casos latinos
B4.3 Concordancia
B4.4 Oración simple: oracións atributivas e predicativas.
B4.5 Oración composta: coordinación e subordinación.
B4.6 Construcións de infinitivo e de participio.

BLOQUE 6. TEXTOS
B6.1 Análise fonética, morfolóxica, sintáctica e semántica.
B6.2 Comparación das estruturas latinas coas das linguas propias
B6.3 Iniciación ás técnicas de tradución.

B6.4
Lectura comprensiva e comentario de textos latinos orixinais, adaptados ou
traducidos.

B6.5 Lectura comparada e comentario de textos en lingua latina e lingua propia.
B6.6 Produción de pequenos textos en lingua latina.

Avaliación
UNIDADE DIDÁCTICA: B.5

Referencia
Libro texto

Temporalización
Probas

avaliación
Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

BLOQUE 2. SISTEMA DA LINGUA LATINA
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1ª

(5) Dec. 8

B2.3 Pronuncia do latín

BLOQUE 3. MORFOLOXÍA
B3.3 Concepto de declinación e conxugación.
B3.4 Flexión nominal e pronominal: substantivos, adxectivos e pronomes.
B3.5 Flexión verbal

BLOQUE 4. SINTAXE
B4.1 Elementos da oración
B4.2 Casos latinos
B4.3 Concordancia
B4.4 Oración simple: oracións atributivas e predicativas.
B4.5 Oración composta: coordinación e subordinación.
B4.6 Construcións de infinitivo e de participio.

BLOQUE 6. TEXTOS
B6.1 Análise fonética, morfolóxica, sintáctica e semántica.
B6.2 Comparación das estruturas latinas coas das linguas propias
B6.3 Iniciación ás técnicas de tradución.

B6.4
Lectura comprensiva e comentario de textos latinos orixinais, adaptados ou
traducidos.

B6.5 Lectura comparada e comentario de textos en lingua latina e lingua propia.
B6.6 Produción de pequenos textos en lingua latina.

Avaliación
UNIDADE DIDÁCTICA: B.6

Referencia
Libro texto

Temporalización
Probas

avaliación
Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

2ª BLOQUE 2. SISTEMA DA LINGUA LATINA

(6) Xan. 12

B2.3 Pronuncia do latín

BLOQUE 3. MORFOLOXÍA
B3.3 Concepto de declinación e conxugación.
B3.4 Flexión nominal e pronominal: substantivos, adxectivos e pronomes.
B3.5 Flexión verbal

BLOQUE 4. SINTAXE
B4.1 Elementos da oración
B4.2 Casos latinos
B4.3 Concordancia
B4.4 Oración simple: oracións atributivas e predicativas.
B4.5 Oración composta: coordinación e subordinación.
B4.6 Construcións de infinitivo e de participio.

BLOQUE 6. TEXTOS
B6.1 Análise fonética, morfolóxica, sintáctica e semántica.
B6.2 Comparación das estruturas latinas coas das linguas propias
B6.3 Iniciación ás técnicas de tradución.

B6.4
Lectura comprensiva e comentario de textos latinos orixinais, adaptados ou
traducidos.

B6.5 Lectura comparada e comentario de textos en lingua latina e lingua propia.
B6.6 Produción de pequenos textos en lingua latina.

Avaliación
UNIDADE DIDÁCTICA: B.7

Referencia
Libro texto

Temporalización
Probas

avaliación
Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

2ª BLOQUE 2. SISTEMA DA LINGUA LATINA (7) Feb. 12
B2.3 Pronuncia do latín

BLOQUE 3. MORFOLOXÍA
B3.3 Concepto de declinación e conxugación.
B3.4 Flexión nominal e pronominal: substantivos, adxectivos e pronomes.
B3.5 Flexión verbal

BLOQUE 4. SINTAXE
B4.1 Elementos da oración
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B4.2 Casos latinos
B4.3 Concordancia
B4.4 Oración simple: oracións atributivas e predicativas.
B4.5 Oración composta: coordinación e subordinación.
B4.6 Construcións de infinitivo e de participio.

BLOQUE 6. TEXTOS
B6.1 Análise fonética, morfolóxica, sintáctica e semántica.
B6.2 Comparación das estruturas latinas coas das linguas propias
B6.3 Iniciación ás técnicas de tradución.

B6.4
Lectura comprensiva e comentario de textos latinos orixinais, adaptados ou
traducidos.

B6.5 Lectura comparada e comentario de textos en lingua latina e lingua propia.
B6.6 Produción de pequenos textos en lingua latina.

Avaliación
UNIDADE DIDÁCTICA: B.8

Referencia
Libro texto

Temporalización
Probas

avaliación
Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

2ª BLOQUE 2. SISTEMA DA LINGUA LATINA

(8)
Feb.-
Mar.

12

B2.3 Pronuncia do latín

BLOQUE 3. MORFOLOXÍA
B3.3 Concepto de declinación e conxugación.
B3.4 Flexión nominal e pronominal: substantivos, adxectivos e pronomes.
B3.5 Flexión verbal

BLOQUE 4. SINTAXE
B4.1 Elementos da oración
B4.2 Casos latinos
B4.3 Concordancia
B4.4 Oración simple: oracións atributivas e predicativas.
B4.5 Oración composta: coordinación e subordinación.
B4.6 Construcións de infinitivo e de participio.

BLOQUE 6. TEXTOS
B6.1 Análise fonética, morfolóxica, sintáctica e semántica.
B6.2 Comparación das estruturas latinas coas das linguas propias
B6.3 Iniciación ás técnicas de tradución.

B6.4
Lectura comprensiva e comentario de textos latinos orixinais, adaptados ou
traducidos.

B6.5 Lectura comparada e comentario de textos en lingua latina e lingua propia.
B6.6 Produción de pequenos textos en lingua latina.

Avaliación
UNIDADE DIDÁCTICA: B.9

Referencia
Libro texto

Temporalización
Probas

avaliación
Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

3ª BLOQUE 2. SISTEMA DA LINGUA LATINA (9) Mar.-
abril

12
B2.3 Pronuncia do latín

BLOQUE 3. MORFOLOXÍA
B3.3 Concepto de declinación e conxugación.
B3.4 Flexión nominal e pronominal: substantivos, adxectivos e pronomes.
B3.5 Flexión verbal

BLOQUE 4. SINTAXE
B4.1 Elementos da oración
B4.2 Casos latinos
B4.3 Concordancia
B4.4 Oración simple: oracións atributivas e predicativas.
B4.5 Oración composta: coordinación e subordinación.
B4.6 Construcións de infinitivo e de participio.

BLOQUE 6. TEXTOS
B6.1 Análise fonética, morfolóxica, sintáctica e semántica.
B6.2 Comparación das estruturas latinas coas das linguas propias
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B6.3 Iniciación ás técnicas de tradución.

B6.4
Lectura comprensiva e comentario de textos latinos orixinais, adaptados ou
traducidos.

B6.5 Lectura comparada e comentario de textos en lingua latina e lingua propia.
B6.6 Produción de pequenos textos en lingua latina.

Avaliación
UNIDADE DIDÁCTICA: B.10

Referencia
Libro texto

Temporalización
Probas

avaliación
Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

3ª BLOQUE 2. SISTEMA DA LINGUA LATINA

(10) Abril 12

B2.3 Pronuncia do latín

BLOQUE 3. MORFOLOXÍA
B3.3 Concepto de declinación e conxugación.
B3.4 Flexión nominal e pronominal: substantivos, adxectivos e pronomes.
B3.5 Flexión verbal

BLOQUE 4. SINTAXE
B4.1 Elementos da oración
B4.2 Casos latinos
B4.3 Concordancia
B4.4 Oración simple: oracións atributivas e predicativas.
B4.5 Oración composta: coordinación e subordinación.
B4.6 Construcións de infinitivo e de participio.

BLOQUE 6. TEXTOS
B6.1 Análise fonética, morfolóxica, sintáctica e semántica.
B6.2 Comparación das estruturas latinas coas das linguas propias
B6.3 Iniciación ás técnicas de tradución.

B6.4
Lectura comprensiva e comentario de textos latinos orixinais, adaptados ou
traducidos.

B6.5 Lectura comparada e comentario de textos en lingua latina e lingua propia.
B6.6 Produción de pequenos textos en lingua latina.

Avaliación
UNIDADE DIDÁCTICA: B.11

Referencia
Libro texto

Temporalización
Probas

avaliación
Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

3ª BLOQUE 2. SISTEMA DA LINGUA LATINA

(11) Maio 12

B2.3 Pronuncia do latín

BLOQUE 3. MORFOLOXÍA
B3.3 Concepto de declinación e conxugación.
B3.4 Flexión nominal e pronominal: substantivos, adxectivos e pronomes.
B3.5 Flexión verbal

BLOQUE 4. SINTAXE
B4.1 Elementos da oración
B4.2 Casos latinos
B4.3 Concordancia
B4.4 Oración simple: oracións atributivas e predicativas.
B4.5 Oración composta: coordinación e subordinación.
B4.6 Construcións de infinitivo e de participio.

BLOQUE 6. TEXTOS
B6.1 Análise fonética, morfolóxica, sintáctica e semántica.
B6.2 Comparación das estruturas latinas coas das linguas propias
B6.3 Iniciación ás técnicas de tradución.

B6.4
Lectura comprensiva e comentario de textos latinos orixinais, adaptados ou
traducidos.

B6.5 Lectura comparada e comentario de textos en lingua latina e lingua propia.
B6.6 Produción de pequenos textos en lingua latina.
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Avaliación
UNIDADE DIDÁCTICA: B.12

Referencia
Libro texto

Temporalización
Probas

avaliación
Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

3ª BLOQUE 2. SISTEMA DA LINGUA LATINA

(12)
Maio-
xuño

12

B2.3 Pronuncia do latín

BLOQUE 3. MORFOLOXÍA
B3.3 Concepto de declinación e conxugación.
B3.4 Flexión nominal e pronominal: substantivos, adxectivos e pronomes.
B3.5 Flexión verbal

BLOQUE 4. SINTAXE
B4.1 Elementos da oración
B4.2 Casos latinos
B4.3 Concordancia
B4.4 Oración simple: oracións atributivas e predicativas.
B4.5 Oración composta: coordinación e subordinación.
B4.6 Construcións de infinitivo e de participio.

BLOQUE 6. TEXTOS
B6.1 Análise fonética, morfolóxica, sintáctica e semántica.
B6.2 Comparación das estruturas latinas coas das linguas propias
B6.3 Iniciación ás técnicas de tradución.

B6.4
Lectura comprensiva e comentario de textos latinos orixinais, adaptados ou
traducidos.

B6.5 Lectura comparada e comentario de textos en lingua latina e lingua propia.
B6.6 Produción de pequenos textos en lingua latina.

Avaliación
UNIDADE DIDÁCTICA: A.5

Referencia
Libro texto

Temporalización
Probas

avaliación
Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

3ª

3

BLOQUE 7. Léxico
B7.1 Vocabulario básico latino: léxico transparente: palabras de maior frecuencia.

xuño 8
B7.2 Composición e derivación culta: lexemas, prefixos e sufixos.
B7.3 Mantemento de elementos lingüísticos latinos
B7.4 Locucións latinas de uso actual.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES

55



(

temporalización instrumentos

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución 1º av 2ª av 3ª
av
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s 
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a
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 / 
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u
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 / 
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a 
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B1.1. Coñecer e localizar en mapas o marco
xeográfico da lingua latina.

LA1B1.1.1. Sinala sobre un mapa o marco
xeográfico  no  que  se  sitúa  en  distintos
períodos a civilización romana,  delimitando
o seu ámbito  de influencia e situando con
precisión  puntos  xeográficos,  cidades  ou
restos  arqueolóxicos  coñecidos  pola  súa
relevancia histórica. 

Sinala sobre un mapa o marco xeográfico no que se sitúa en distintos
períodos a civilización romana (fin monarquía, fin república, final do
imperio),  delimitando  o  seu  ámbito  de  influencia  e  situando  con
precisión  puntos  xeográficos,  cidades  ou  restos  arqueolóxicos
coñecidos pola súa relevancia histórica (territorios: Hispania,  Gallia,
Germania, Asia, Africa, Aegyptus; cidades: Roma, Athenae, Massalia,
Corduba). 

x x

B1.2. Identificar o indoeuropeo como a lingua
nai da maioría das linguas faladas en Europa
actualmente. 

LA1B1.2.1.  Define  o  indoeuropeo  e
recoñece as linguas indoeuropeas e as súas
familias,  delimitando nun mapa a zona de
orixe e as zonas de expansión.

Define  o  indoeuropeo  e  recoñece  as  linguas  indoeuropeas  máis
salientables  e  as  súas  familias  con  certa  precisión  (románicas,
xermánicas, eslavas, grego, indo-iranias, celtas), e delimita nun mapa
aproximadamente a súa situación no I século a.C.

x x

B1.3.  Agrupar  as  linguas  indoeuropeas  en
familias lingüísticas e localizalas nun mapa. 

LA1B1.3.1. Identifica as linguas que se falan
actualmente en Europa,  diferenciando pola
súa  orixe  entre  indoeuropeas  e  non
indoeuropeas,  clasifica  as  primeiras  en
familias lingüísticas e delimita nun mapa as
zonas onde se utilizan. 

Identifica  con  certa  precisión  as  linguas  maioritarias  que  se  falan
actualmente  en  Europa,  diferenciando  pola  súa  orixe  entre
indoeuropeas  e  non  indoeuropeas,  clasificando  as  primeiras  en
familias lingüísticas e delimitando aproximadamente as zonas onde
se utilizan.

x x

B1.4. Coñecer as orixes das linguas faladas
en  España,  clasificalas  e  localizalas  nun
mapa,  e  delimitar  o  marco  xeográfico  das
linguas  romances  faldas  no  mundo,
recoñecendo as súas características. 

LA1B1.4.1. Identifica as linguas que se falan
en España, diferenciando pola súa orixe as
romances e as non romances, localiza nun
mapa as zonas onde se utilizan, delimitando
o  marco  xeográfico  das  linguas  romances
faldas  no  mundo,  e  recoñece  as  súas
características.

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

Delimita as grandes zonas de expansión das linguas romances fóra
de Europa.

x x

B1.5.  Distinguir  as  principais  etapas  na
evolución  do  latín  e  recoñecer  e  identificar
palabras  patrimoniais,  cultismos  e
semicultismos. 

LA1B1.5.1.Distingue e delimita as etapas do
latín, recoñece e distingue a partir do étimo
latino  cultismos,  semicultismos  e  termos
patrimoniais, e explica as evolucións que se
producen nun caso e no outro. 

Distingue e delimitas as etapas do latín (latín literario: arcaico, clásico,
postclásico,  tardío,  medieval  e  humanista;  variedades  diastráticas:
latín vulgar, latín culto).

Define os conceptos de cultismo, semicultismo e palabra patrimonial.

x x

LA1B1.5.2.  Coñece  exemplos  de  termos
latinos que deron orixe tanto a unha palabra
patrimonial como a un cultismo, e sinala as
diferenzas de uso e significado entre ambos.

Dá  exemplos  de  étimos  latinos  que  deron  orixe  tanto  a  palabras
patrimonias como a termos cultos ou semicultos.

x x

LA1B1.5.3.Demostra a presenza do latín no
século  XXI  en  campos  como a  ciencia,  a
cultura,  a  publicidade,  os  medios  de
comunicación, internet e as redes sociais. 

Nun  traballo  individual  ou  en  grupo  documenta  polo  menos  cinco
exemplos de usos de termos latinos  en campos como a ciencia, a
cultura, a publicidade, os medios de comunicación, internet e as redes
sociais.

x x
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temporalizaci
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución 1º
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B1.6. Coñecer e aplicar as regras
fundamentais  da  evolución
fonética  do  latín  ao  galego  e  ao
castelán,  partindo  dos  étimos
latinos. 

LA1B1.6.1.Realiza  evolucións  de  termos  latinos  ao
galego e ao castelán, aplicando as regras fonéticas de
evolución,  e  recoñece  palabras  da  súa  lingua  que
sufriron procesos de evolución semántica. 

Realiza evolucións de termos latinos  ao galego e ao castelán,
aplicando  con  poucos  erros  as  regras  fonéticas  de  evolución
explicadas na aula.

x x x x

B2.1.  Recoñecer   sistemas  de
escritura e distinguilos do alfabeto.

LA1B2.1.1.  Recoñece tipos  de escritura e clasifícaos
consonte a súa natureza e a súa función, e describe os
trazos que distinguen uns dos outros. 

Recoñece  a  grandes  rasgos  as  escrituras  pictográficas,
ideográficas,  silábicas  e  alfabéticas  e  explica  as  diferencias
básicas entre elas.

x x x

B2.2.  Distinguir  as  fases  da
evolución do alfabeto latino, desde
a súa orixe ata p alfabeto da época
clásica.

LA1B2.2.1.  Explica  a  orixe  do  alfabeto  latino,  e  a
evolución e a adaptación dos signos do alfabeto grego.

Explica o alfabeto latino como unha evolución dun alfabeto grego
(non o clásico) a través do mundo etrusco (cita un exemplo de
letra que evidencia a derivación dun alfabeto grego occidental e
un exemplo da influencia etrusca na adaptación do alfabeto grego
ao latín).

x x

B2.3 Coñecer a orixe do alfabeto
nas linguas modernas.

LA1B2.3.1:  Explica a orixe do alfabeto de diferentes
linguas  partindo  do  alfabeto  latino,  así  como  a  súa
evolución, sinala as adaptacións que se producen en
cada  unha  e  recoñece  os  tipos  de  alfabeto  usados
actualmente en Europa, en relación coas linguas que
os empregan.

Identifica  o  alfabeto  latino  como base  dos  alfabetos  nacionais
europeos da Europa Occidental.
Coñece as adaptacións básicas (letras novas: v, j, ñ, w; dígrafos:
gn, ll, lh, sc).
Recoñece  os  alfabetos  latino,  grego  e  cirílico,  poñendo  en
relación este último coa lingua rusa.

x x

B2.4  Coñecer  e  aplicar  con
corrección  as  normas  básicas  da
pronuncia  en  latín  e  distinguir  os
seus tipos.

LAT1B2.4.1. Le con pronuncia e acentuación correctas
textos  latinos,  identificando e reproducindo exemplos
de diferentes tipos de pronuncia. 

Le  en  voz  alta  textos  latinos  de  certa  extensión  segundo  as
normas de pronuncia clásica explicadas na aula.

x x x x x

B3.1  Coñecer,  identificar  e
distinguir  os  formantes  das
palabras.

LA1B3.1.1: Descompón palabras nos seus formantes,
sinalando  e  diferenciando  lexemas  e  morfemas,  e
servíndose  destes  para  identificar  desinencias  e
explicar o concepto de flexión e paradigma.

Descompón  palabras  nos  seus  formantes,  sinalando  e
diferenciando con bastante corrección lexemas e morfemas. 

x x

B3.2.  Distinguir  os  tipos  de
palabras  a  partir  do  seu
enunciado.

LA1B3.2.1: Distingue palabras variables e invariables,
explica  os  trazos  que permiten  identificalas  e  define
criterios para clasificalas.

Distingue dun modo claro e preciso entre palabras variables  e
invariables.

x x
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B3.3.  Comprender  o concepto de
declinación e conxugación.

LA1B3.3.1.  Declina  e/ou  conxuga  correctamente
palabras  propostas  segundo  a  súa  categoría,
explicando  e  ilustrando  con  exemplos  as
características  que  diferencian  os  conceptos  de
declinación e conxugación. 

Declina correctamente as palabras propostas.

Conxuga correctamente as palabras propostas.

x x x x

B3.4.  Coñecer  as  declinacións,
encadrar  as  palabras  dentro  da
súa  categoría  e  declinación,
enuncialas  e  declinalas
correctamente. 

LA1B3.4.1.  Enuncia  e  declina  correctamente
substantivos,  adxectivos  e  pronomes  en  latín,
distinguíndoos  a  partir  do  seu  enunciado  e
clasificándoos  segundo  a  súa  categoría  e  a  súa
declinación. 

Sabe enunicar substantivos, adxectivos e pronomes.
Sabe  clasificalos  a  partir  do  enunciado  na  súa  categoría  e
declinación.

x x

LA1B3.4.2:  Declina  palabras  e  sintagmas  en
concordancia,  aplicando  correctamente  para  cada
palabra o paradigma de flexión correspondente.

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

x x x

B3.5.  Coñecer  as  conxugacións,
encadrar os verbos dentro da súa
conxugación,  enuncialos  e
conxugalos correctamente. 

LA1B3.5.1:  Clasifica  verbos  segundo  a  súa
conxugación partindo do seu enunciado e describe os
trazos polos que se recoñecen os modelos de flexión
verbal.

Clasifica os verbos segundo a súa conxugación partindo do seu
enunciado.

x x x

LA1B3.5.2:  Coñece  e  identifica  as  formas  que
compoñen  o  enunciado  dos  verbos  de  paradigmas
regulares  e recoñece a partir  destas  os  modelos  de
conxugación. 

Identifica as formas que compoñen o enunciado dos verbos de
paradigmas regulares e recoñece a partir destas os modelos de
conxugación. 

x x x

LA1B3.5.3:  Conxuga  os  tempos  verbais  máis
frecuentes  en  voz  activa  e  pasiva,  aplicando
correctamente os paradigmas correspondentes.

Conxuga os tempos verbais explicados na aula
en voz activa e pasiva, aplicando correctamente os paradigmas
correspondentes.

x x x

B3.6.  Analizar  o  funcionamento
dos  temas  verbais  latinos  de
presente  e  de  perfecto,  e
recoñecer  as  formas  dos  tempos
verbais  formados  a  partir  deles,
tanto en voz activa como en voz
pasiva 

LA1B3.6.1:  Explica o uso dos temas verbais latinos,
identificando  correctamente  as  formas  derivadas  de
cada un.

Coñece que tempos e formas non persoais do verbo derivan de
cada tema do verbo latino.

x x x
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LA1B3.6.2:  Cambia  de  voz  as  formas  verbais
identificando  e  manexando  con  seguridade  os
formantes que expresan este accidente verbal.

Cambia de voz as formas verbais con corrección e segundo os
modelos vistos na aula.

x x x

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

LA1B3.7.1:  Distingue formas persoais e non persoais
dos verbos, explica os trazos que permiten identificalas
e define criterios para clasificalas.

Identifica as formas non persoais do verbo explicadas na aula.
Define dun modo simple as formas persoais do verbo vistas na
aula.

x x x

B3.8.  Traducir  ao  galego  e  ao
castelán as formas verbais latinas,
e comparar os sistemas verbais.

LA1B3.8.1.  Traduce  correctamente  ao  galego  e  ao
castelán formas verbais latinas, e compara os tempos
e os modos verbais presentes no latín cos do galego e
os do castelán. 

Traduce  correctamente  ao  galego  e  ao  castelán  as  formas
verbais latinas.

x x x

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

LA1B4.1.1.  Analiza  morfoloxicamente  e
sintacticamente  frases  e  textos  de  dificultade
graduada,  identificando  correctamente  as  categorías
gramaticais  presentes  nas  palabras  con  flexión  e
explicando as funcións que realizan na oración. 

Analiza morfolóxica e sintacticamente frases e textos adaptados,
identificando correctamente as categorías gramaticais presentes
nas palabras con flexión (caso, xénero e número) e explicando as
funcións  na  oración  (suxeito,  atributo,  núcleo  verbal,
complemento  directo,  complemento  indirecto  e  complemento
circunstancial). 

x x x

B4.2.  Coñecer  os  nomes  dos
casos  latinos,  identificar  as
principais funcións que realizan na
oración e saber traducir os casos á
lingua materna adecuadamente. 

LA1B4.2.1.Enumera  correctamente  os  nomes  dos
casos  que  existen  na  flexión  nominal  e  pronominal
latina,  explica as  súas funcións  dentro da  oración  e
ilustra con exemplos a forma axeitada de traducilos. 

Enumera  correctamente  os  nomes  dos  casos  que  existen  na
flexión  nominal  e  pronominal  latina  (nominativo,  vocativo,
acusativo,  xenitivo,  dativo  e  ablativo),  e  explica  as  principais
funcións que realizan dentro da oración (nominativo = suxeito;
vocativo = vocativo; acusativo = complemento directo; xenitivo =
complemento do nome; dativo = complemento indirecto; ablativo
= complemento circunstancial). 

x x

B4.3.  Recoñecer  as  regras  de
concordancia na lingua latina e a
súa correspondencia no galego e
no castelán. 

LA1B4.3.1.  Recoñece  nos  textos  as  regras  e  a
concordancia  latina,  e  redacta  en  lingua  latina
pequenas frases, onde practica o seu uso.

Recoñece  de  modo  práctico  na  tradución  as  regras  de
concordancia latina,  e redactaen lingua latina pequenas frases,
onde practica o seu uso.

x x x

B4.4.  Recoñecer  e  clasificar  os
tipos de oración simple.

LA1B4.4.1.Compara  e  clasifica  tipos  de  oracións
simples,  e identifica e explica en cada caso as súas
características. 

Identifica  os  tipos  de  oracións  simples,  nomeadamente,
afirmativas, interrogativas e exclamativas.

x x x

B4.5.  Distinguir  as  oracións
simples  das  compostas  e,  dentro
destas últimas, as coordinadas das
subordinadas. 

LA1B4.5.1.  Distingue  as  oracións  simples  das
compostas  e,  dentro  destas  últimas,  as  coordinadas
das subordinadas,  os seus tipos  e os nexos que as
caracterizan, e sinala exemplos que expliquen en cada
caso as súas características. 

Distingue  as  oracións  simples  das  compostas  en  función  do
número de verbos en forma persoal.
Distingue as oracións compostas por subordinación das oracións
compostas por subordinación.
Distingue  os  distintos  tipos  de  oracións  compostas  por
subordinación  (nomeadamente,  substantivas,  adxectivas  e
adverbiais). 

x x x
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B4.6.  Coñecer  as  funcións  das
formas non persoais nas oracións:
infinitivo e participio.

LA1B4.6.1.Identifica  as  funcións  que  realizan  as
formas non persoais (infinitivo e participio) dentro da
oración e compara exemplos do seu uso. 

Identifica a función do infinitivo como núcleo verbal.

Identifica  a  función  do  participio  como  modificador  dun
substantivo.

x x x

B4.7.  Identificar,  distinguir  e
traducir  correctamente  as
construcións  de  infinitivo  e
participio máis frecuentes.

LA1B4.7.1.Recoñece, analiza e traduce 
correctamente as construcións de infinitivo e participio
máis  frecuentes,  en  relación  con  construcións
análogas noutras linguas que coñece. 

Recoñece analiza e traduce segudo os modelos vistos na aula as
construcións  de  acusativo  con  infinitivo  e  as  construcions  de
participio, tanto concertado como absoluto.

x x x

B5.1.  Coñecer os feitos históricos
das  etapas  da  historia  de  Roma,
encadralos  no  seu  período
correspondente  e  realizar  eixes
cronolóxicos. 

LA1B5.1.1. Describe o marco histórico en que xorde e
se desenvolve a civilización romana,  sinala períodos
dentro del e identifica en cada un as conexións máis
importantes que presentan con outras civilizacións.

Describe o contexto en que xorde e se desenvolve a civilización
romana  (nomeadamente,  idede  dos  metais  nun  período  de
expanxión creciente de grupos humanos cara Europa Occidental,
especialmente  de  orixe  indoeuropea)  facendo  referencia  á
interrelación  entre  pobos  de  orixe  diversa  que  se  produce  na
Península Itálica.

x x

LA1B5.1.2. Distingue as etapas da historia de Roma,
explicando  os  seus  trazos  esenciais  e  as
circunstancias  que  interveñen  no  paso  de  unhas  a
outras. 

Distingue  as  etapas  da  historia  de  Roma  (nomeadamente,
Monarquía, República e Imperio) e explica dun modo sinxelo os
trazos que definen cada un destes períodos.

x x

LA1B5.1.3.  Sabe  enmarcar  determinados  feitos
históricos  na  civilización  e  no  período  histórico
correspondente, ponos en contexto e relaciónaos con
outras circunstancias contemporáneas. 

Sabe  enmarcar  os  seguintes  feitos  históricos  no  período
correspondente:  o  dominio  etrusco  sobre  Roma,  o  control  da
Península  Itálica,  o  dominio  do  Mediterráneo  Occidenta,  o
domninio  do Mediterráneo Oriental,  a  conquista de Hispania e
Gallia, a conformación dos límites do Imperio, a crise do século
III,  a  conversión  do  imperio  ao  cristianismo,  as  invasións
bárbaras,  a  división  do  Imperio  Romano  entre  Occidente  e
Oriente, a desaparición do Imperio Romano de Occidente.

x x

LA1B5.1.4. Pode elaborar eixes cronolóxicos nos que
se  representan  fitos  históricos  salientables,
consultando diferentes fontes de información.

Elabora mediante unha aplicación ofimática un eixe cronolóxico
no  que  se  sitúen  os  feitos  hirtóricos  recollidos  nos  contidos
mínimos do LA1B5.1.3

x x x

LA1B5.1.5. Describe os principais fitos históricos e os
aspectos  máis  significativos  da  civilización  latina,  e
analiza a súa influencia no devir histórico posterior. 

Explica dun modo moi  simple as  causas e consecuencias dos
feitos históricos recollidos nos contidos mínimos do LA1B5.1.3

x x

B5.2.  Coñecer os feitos históricos
principais  da  romanización  de
Hispania e da Gallaecia, e realizar
eixes cronolóxicos. 

LA1B5.2.1. Explica a romanización de Hispania e da
Gallaecia, describe as súas causas e delimita as súas
fases. 

Explica as tres fases da conquista de Hispania (1ª fase: costas
levantinas e val do Guadalquivir; 2ª fase: penetración na meseta;
3ª fase: guerras cántabras).
Explica o proceso de romanización como un proceso lecto de
aculturación  favorecido  por  distintos  factores  (exterminio  e
escravitude  de  poboacións  autóctonas,  colonizacións  de  orixe
itálica, dominio cultural, desenvolvemento do cristianismo).
Ubica a romanización de Gallaecia dentro da romanización da
Península Ibérica.

x x
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LA1B5.2.2. Enumera, explica e ilustra con exemplos os
aspectos fundamentais que caracterizan o proceso da
romanización de Hispania e da Gallaecia,  e sinala a
súa influencia na historia posterior. 

Enumera  os  trazos  básicos  da  romanización  de  Hispania:
explotación de recursos naturais, asentamento de poboacións de
orixe  itálica,  asimilación  cultural  progresiva  das  poboacións
autóctonas.

Explica as consecuencias básicas do proceso de romanización,
nomeadamente, a unificación lingüística e cultural da península.

x x

B5.3.  Recoñecer  as  pegadas  da
romanización  nos  principais
depósitos arqueolóxicos e museos.

LA1B5.3.1.  Identifica  e  sinala  nun  mapa  os  restos
arqueolóxicos  máis  salientables  da  romanización  de
Hispania  e  da  Gallaecia,  e  descobre  e  relaciona  as
pezas  arqueolóxicas  romanas  dos  museos  cos
coñecementos 
adquiridos.

Identifica nun mapa exemplos salientables da romanización de
Hispania e de Gallaecia no aspecto arqueolóxico-monumental.

x x x

B5.4.  Coñecer  a  organización
política  e  social  de  Roma  e
recoñecer  o  seu  mantemento
actual. 

LA1B5.4.1. Describe os elementos que 
caracterizan as sucesivas formas de 
organización do sistema político romano. 

Describe os trazos esenciais que definen a organización política
de Roma nos seguintes períodos: Monarquía, República primitiva,
República tardía, Alto Imperio e Baixo Imperio.

x x

LA1B5.4.2. Describe a organización e a 
evolución  da  sociedade  romana,  explicando  as
características  das  clases  sociais  e  os  papeis
asignados a cada unha, relacionando estes aspectos
cos  valores  cívicos  existentes  na  época  e
comparándoos cos actuais.

Describe  a  organización  da  sociedade  romana  primitiva
(oposición  entre patricios  plebeos)  e  da sociedade  romana da
tardo-república  (oposicións  básicas:  homes  libres  fronte  a
escravos; dentro dos homes libres: cidadáns, latinos, peregrinos;
dentro dos cidadáns senadores, cabaleiros, clientes). 

x x

B5.5.  Coñecer  os  principais
deuses,  semideuses e heroes da
mitoloxía grecolatina. 

LA1B5.5.1. Identifica os principais deuses, semideuses
e heroes da mitoloxía grecolatina, sinalando os trazos
que os caracterizan, os seus atributos e o ámbito de
influencia,  explica  a  súa  xenealoxía  e  establece
relacións entre os 
deuses. 

Identificacións  dos  deuses  olímpicos  e  das  relacións  de
parentesco  entre  eles.  Identificación  dos  seguintes  heroes:
Hércules e Eneas.

x x x

LA1B5.5.2.  Identifica  deuses,  semideuses  e  heroes
dentro  do  imaxinario  mítico,  e  explica  os  principais
aspectos que diferencian uns dos outros. 

Coñece os trazos distintivos que caracterizan aos heroes (orixe
divina, que os une aos deuses, mais carencia de inmortalidade,
que os une aos humanos).

x x x

B5.6.  Coñecer  os  deuses,  os
mitos,  os  heroes  e  as  lendas
latinas  principais,  e  establecer
semellanzas e diferenzas entre os
mitos  e  os  heroes  antigos  e  os
actuais.

LA1B5.6.1.  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,  sinalando  as  semellanzas  e  as
principais  diferenzas  entre  ambos  tratamentos,  e
asociándoas a outros trazos culturais propios de cada
época. 

Identifica os trazos propios do heroe clásico (nomeadamente, a
orixe  divina  e  posuir  características  físicas  ou  de  intelixencia
superiores  aos  seres  humanos  normais)  observando  como  se
manteñen e como se incorporan outras novas (o heroe fai cousas
que non se poden esperar dun ser humano normal en ben da
comunidade). 

x x
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LA1B5.6.2. Sinala semellanzas e diferenzas entre os
mitos  e  as  lendas  da  antigüidade  clásica  e  os
pertencentes  a  outras  culturas,  comparando  o  seu
tratamento  na  literatura  ou  na  tradición  relixiosa,  e
valorando  a  súa  influenza  na  arte  e  na  literatura
posterior a través de exemplos. 

Semellanzas e diferencias entre a tradición clásica da creación do
mundo e a xudeo-cristiá. Motivos da lenda da fundación de Roma
que se atopan na tradición xudeo-cristiá.

x x

B5.7.  Coñecer  e  comparar  coas
actuais  as  características  da
relixiosidade  e da  relixión latinas,
os  cultos  privados  e  os  ritos
funerarios. 

LA1B5.7.1.  Distingue  a  relixión  oficial  de  Roma dos
cultos  privados,  explicando  os  trazos  que  lles  son
propios,  e  describe  as  principais  características  dos
ritos funerarios romanos, distinguindo as semellanzas
e as diferenzas que presentan cos de hoxe en día. 

Principios  básicos da relixión oficial  de Roma (acto cívico que
vincula á comunidade coa divinidade na procura de protección;
panteón  de  orixe  grega).  Principios  básicos  do  culto  privado
(pater  familias  como  mediador;  busca  a  protección  dos
antepasados).  Ritos  funerarios:  oposición  entre  incineración  e
inhumación.

x x

B5.8.  Coñecer  as  características
fundamentais  da  arte  romana  e
describir  algunhas  das  súas
manifestacións máis importantes. 

LA1B5.8.1.  Describe  as  principais  manifestacións
escultóricas e pictóricas da arte romana, identificando
a partir  de elementos concretos o seu estilo e a súa
cronoloxía aproximada. 

Describe  as  obras  escultóricas  e  pictóricas  tratadas  na  aula,
identificando elementos concretos que definen a súa cronoloxía e
estilo.

x x

B5.9.  Identificar  os  trazos  máis
destacados  das  edificacións
públicas e do urbanismo romano, e
sinalar  a súa presenza dentro do
patrimonio  histórico  de  España  e
Europa. 

LA1B5.9.1.  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.

Describe de forma básica os principais elementos e a función das
grandes obras públicas romanas (acueductos, calzadas, pontes;
deseño  básico das cidades e  edificios  públicos),  establecendo
unha conexión entre o urbanismo clásico e o moderno. 

x x

LA1B5.9.2. Localiza nun mapa os principais exemplos
de edificacións públicas romanas que forman parte do
patrimonio español e europeo, identificando a partir de
elementos  concretos  o  seu  estilo  e  a  cronoloxía
aproximada. 

Localiza nun mapa os exemplos de edificacións públicas romanas
tratados na aula, identificando a partir de elementos concretos o
seu estilo e a cronoloxía aproximada. 

x x

B5.10.  Describir  a  estrutura  e  o
funcionamento  do  exército
romano, e distinguir  as etapas na
súa evolución. 

LA1B5.10.1. Enumera os elementos que 
compoñen a estrutura do exército romano e explica o
seu  funcionamento,  atendendo  á  súa  evolución  ao
longo dos períodos históricos.

Fundamentos do exército romano (estrutura da lexión: centurias,
manípulos  e  cohortes;  oposición  lexións  /  tropas  auxiliares;
evolución  da  lexión  manipular  á  lexión  de  cohortes;  oposición
comitatenses / limitanei).

x x x

B6.1.  Coñecer  e  aplicar  os
coñecementos  fonolóxicos,
morfolóxicos,  sintácticos  e léxicos
da  lingua  latina  para  a
interpretación,  a  tradución  e  a
retroversión  de  textos  de
dificultade progresiva. 

LA1B6.1.1.  Utiliza  adecuadamente  a  análise
morfolóxica  e  sintáctica  de  textos  de  dificultade
graduada para efectuar correctamente a súa tradución
ou retroversión. 

Demostra mediante a tradución e retroversión de textos gradados
e adaptados que analiza morfolóxica e sintacticamente dun xeito
correcto. 

x x x x
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B6.2.  Comparar  as  estruturas
latinas coas das linguas propias. 

LA1B6.2.1.Utiliza  mecanismos  de  inferencia  para
comprender  textos  de  xeito  global,  relacionando
estruturas latinas con outras equivalentes nas linguas
que coñece. 

Demostra mediante a tradución que comprende dun modo global
o sentido de textos latinos gradados e adaptados.

x x x x

B6.3.  Utilizar  correctamente
manuais  e  dicionarios,
recoñecendo e analizando toda a
información que proporcionan.

LA1B6.3.1.  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. 

Achégase ao dicionario  de modo intuitivo e entende que é un
instrumento de axuda que se debe usar excepcionalmente.

x x

B6.4.  Realizar  a  través  dunha
lectura comprensiva a análise e o
comentario  do  contido  e  da
estrutura  de  textos  latinos
orixinais,  adaptados  ou
traducidos. 

LA1B6.4.1.Realiza comentarios sobre os 
principais trazos dos textos seleccionados e sobre os
aspectos culturais presentes neles, aplicando para iso
os  coñecementos  adquiridos  previamente  nesta  ou
noutras materias. 

Identifica o tema e partes de textos seleccionados, identificando
aspectos  culturais  do  mundo  antigo  en  comparación  coa
realidade do noso tempo.

x x x x

LA1B6.4.2. Elabora mapas conceptuais e 
estruturais  dos  textos  propostos,  localizando  o  tema
principal e distinguindo as súas partes. 

Identifica o tema e localiza as partes de textos propostos. x x x x

B6.5.  Redactar  en  lingua  latina
pequenos  textos  de  produción
propia. 

LA1B6.5.1.  Redacta  frases  sinxelas  ou  pequenos
textos en latín sobre un tema proposto. 

Contesta a preguntas sobre textos ou temas propostos en latín. x x x x x

B6.6.  Realizar  pequenos
coloquios  en  latín  con  frases
sinxelas  e  de  dificultade
progresiva. 

LA1B6.6.1. Mantén un sinxelo diálogo en latín sobre a
base dun tema previamente acordado. 

Manten unha breve conversa en latín sobre un tema acordado. x x x x x

B7.1.  Coñecer,  identificar  e
traducir  o  léxico  latino
transparente  e  as  palabras  de
maior frecuencia. 

LA1B7.1.1. Deduce o significado de termos latinos non
estudados  partindo  do  contexto  ou  de  palabras  da
lingua propia ou doutras que coñece. 

Vid. LA1B6.2.1 x x x x

LA1B7.1.2.Identifica  e  explica  as  palabras
transparentes e de maior frecuencia. 

Vid. LA1B6.2.1 x x x x
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B7.2.  Distinguir  e  coñecer  o
significado dos principais prefixos
e  sufixos  que  interveñen  na
composición e na derivación culta.

LA1B7.2.1. Identifica e explica os principais prefixos e
sufixos,  analizando  o  seu  mantemento  na  propia
lingua. 

Identifica o valor dos prefixos latinos contidos na listaxe tratada
na aula.

x x x x

B7.3.  Establecer  mediante
mecanismos  de  inferencia  as
relacións  existentes  entre
determinados étimos latinos e os
derivados en linguas romances.

LAT1B7.3.1.  Deduce  o  significado  das  palabras  das
linguas de España a partir dos étimos latinos. 

Establece  conexións  estre  palabras  latinas  e  palabras  das
distintas linguas románicas da Península Ibérica.

x x x x

B7.4  Identificar  e  explicar  os
elementos  léxicos  latinos  que
permanecen  nas  linguas  dos/as
estudantes.

LA1B7.4.1.  Identifica  a  etimoloxía  de  palabras  de
léxico común da lingua propia e explica a partir desta o
seu significado. 

Identifica étimos latinos con palabras do léxico común da lingua
propia. 

x x x x x

LA1B7.4.2.Relaciona  palabras  da  mesma  familia
etimolóxica ou semántica. 

A partir  de  étimos  latinos  vistos  na  aula  identifica  familias  de
palabras que comparten a mesma raíz.

x x x x x

B7.5  Coñecer  o  significado  das
principais locucións latinas de uso
actual  e  saber  empregalas  nun
contexto axeitado.

LA1B7.5.1.  Coñece  o  significado  das  principais
locucións latinas de uso actual e sabe empregalas no
seu  contexto  adecuado  cando  se  expresa  na  súa
propia lingua. 

Coñece o significado de 60 locuciósn latinas (as 30 de 4º de ESO
máis 30 novas) de uso actual tratada na aula e sabe empregalas
no seu contexto axeitado cando se expresa na súa propia lingua.

x x x x

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

No  bacharelato  a  intrumento  de  avaliación  básico  serán  as  probas  escritas  de  carácter
obxectivo, na que o alumnado deberá demostrar dun modo práctico, a), o coñecemento dos
contidos traballados durante o curso, b), a capacidade de aplicar eses coñecementos para a
resolución de problemas prácticos.

No primeiro curso destacan tamén as probas de lectura de textos latinos e de expresión oral,
que se avaliarán ademais de na práctica diaria, a través de probas obxectivas de carácter oral,
que colaboran ao proceso madurativo do alumnado.

No  caso  concreto  do  latín,  todos  os  coñecementos  adquiridos  deben  servir  para  que  o
alumnado poida ler e comprender, ao final da súa aprendizaxe, dun modo global os textos de
autores clásicos coa axuda dun dicionario. Entender un texto dun modo global implica, ademais
do  dominio  da  sintaxe  e  da  morfoloxía  que  permiten  acceder  á  literalidade,  entender  as
circunstancias sociais e históricas, así como a situción do autor e do texto dentro dos xéneros
literarios do mundo antigo.
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO
ALUMNADO

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
Os criterios de avaliación para cada un dos estándares de aprendizaxe avaliables son os recollidos no Anexo I do
Decreto 86/2015, do 25 de xuño, para a materia de Latín I.

• B.1 O latín, orixe das linguas romances.
• B1.1. Coñecer e localizar en mapas o marco xeográfico da lingua latina.
• B1.2. Identificar o indoeuropeocomo a lingua nai da maioría das linguas faladas en Europa hoxe en día.
• B1.3. Agrupar as linguas indoeuropeas en familias lingüísticas e localizalas nun mapa.
• B1.4. Coñecer as orixes das linguas faladas en España, clasificalas e localizalas nun mapa, e delimitar o

marco xeográfico das linguas romances faladas no mundo, recoñecendo as súas características.
• B1.5.  Distinguir  as  principais  etapas na evolución  do latín e recoñecer  eidentificar  palabras  patrimoniais,

cultismos e semicultismos.
• B1.6. Coñecer e aplicar as regras fundamentais da evolución fonética, e recoñecer os procesos de evolución

semántica do latín ao galego e ao castelán partindo dos étimos latinos.

• B.2 Sistema de lingua latina: elementos básicos.
• B2.1. Recoñecer sistemas de escritura e distinguilos do alfabeto.
• B2.2. Distinguir as fases da evolución do alfabeto latino, desde a súa orixe ata o alfabeto da época clásica.
• B2.3. Coñecer a orixe do alfabeto nas linguas modernas.
• B2.4. Coñecer e aplicar con corrección as normas básicas da pronuncia en latín e distinguir os seus tipos.

• B.3 Morfoloxía.
• B3.1. Coñecer, identificar e distinguir os formantes das palabras.
• B3.2. Distinguir os tipos de palabras a partir do seu enunciado.
• B3.3. Comprender o concepto de declinación e conxugación.
• B3.4. Coñecer as declinacións,encadrar  as palabras dentro da súa categoría e declinación,  enuncialas e

declinalas correctamente.
• B3.5. Coñecer as conxugacións, encadrar os verbos dentro da súa conxugación, enuncialos e conxugalos

correctamente.
• B3.6. Analizar o funcionamento dos temas verbais latinos de presente e de perfecto, e recoñecer as formas

dos tempos verbais formados a partir deles, tanto en voz activa como en voz pasiva.
• B3.7. Diferenciar formas persoais e non persoais do verbo, e recoñecer as categorías gramaticais presentes

en cada unha.
• B3.8. Traducir ao galego e ao castelán as formas verbais latinas, e comparar os sistemas verbais.

• B.4 Sintaxe.
• B4.1. Coñecer e analizar as funcións das palabras na oración.
• B4.2.  Coñecer  os  nomes dos  casos  latinos,  identificar  as  principais  funcións  que realizan na  oración  e

sabertraducir os casos á lingua materna adecuadamente.
• B4.3. Recoñecer as regras de concordancia na lingua latina e a súa correspondencia no galego e no castelán.
• B4.4. Recoñecer e clasificar os tipos de oración simple.
• B4.5.  Distinguir  as  oracións  simples  das  compostas  e,  dentro  destas  últimas,  as  coordinadas  das

subordinadas.
• B4.6. Coñecer as funcións das formas non persoais nas oracións: infinitivo e participio.
• B4.7. Identificar, distinguir e traducir correctamente as construcións de infinitivo e participio máis frecuentes.

• B.5 Roma: historia, cultura, arte e civilización.
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• B5.1. Coñecer os feitos históricos das etapas da historia de Roma, encadralos no seu período correspondente
e realizar eixes cronolóxicos.

• B5.2. Coñecer os feitos históricos principais da romanización de Hispania e da Gallaecia, e realizar eixes
cronolóxicos.

• B5.3. Recoñecer as pegadas da romanización nos principais depósitos arqueolóxicos e museos.
• B5.4. Coñecer a organización política e social de Roma e recoñecer o seu mantemento actual.
• B5.5. Coñecer os principais deuses, semideuses e heroes da mitoloxía grecolatina.
• B5.6. Coñecer os deuses, os mitos, os heroes e as lendas latinas prin-cipais, e establecer semellanzas e

diferenzas entre os mitos e os heroes antigos e os actuais.
• B5.7. Coñecer e comparar coas actuais as características da relixiosidade e da relixión latinas, os cultos

privados e os ritos funerarios.
• B5.8. Coñecer as características fundamentais da arte romana e describir algunhas das súas manifestacións

máis importantes.
• B5.9. Identificar os trazos máis destacados das edificacións públicas e do urbanismo romano, e sinalar a súa

presenza dentro do patrimonio histórico de España e Europa.
• B5.10. Describir a estrutura e o funcionamento do exército romano, e distinguir as etapas na súa evolución.

• B.6 Textos.
• B6.1. Coñecer e aplicar os coñecementos fonolóxicos, morfolóxicos, sintácticos e léxicos da lingua latina para

a interpretación, a tradución e a retroversión de textos de dificultade progresiva.
• B6.2. Comparar as estruturas latinas coas das linguas propias.
• B6.3.  Utilizar  correctamente  manuais  e  dicionarios,  recoñecendo  e  analizando  toda  a  información  que

proporcionan.
• B6.4. Realizar a través dunha lectura comprensiva a análise e o comentario do contido e da estrutura de

textos latinos orixinais, adaptados ou traducidos.
• B6.5. Redactar en lingua latina pequenos textos de produción propia.
• B6.6. Realizar pequenos coloquios en latín con frases sinxelas e de dificultade progresiva.

• B.7 Léxico.
• B7.1. Coñecer, identificar e traducir o léxico latino transparente e as palabras de maior frecuencia.
• B7.2. Distinguir e coñecer o significado dos principais prefixos e sufixos que interveñen na composición e na

derivación culta.
• B7.3.  Establecer  mediante  mecanismos  de  inferencia  as  relacións  existentes  entre  determinados  étimos

latinos e os derivados en linguas romances.
• B7.4. Identificar e explicar os elementos léxicos latinos que permanecen nas linguas dos/das estudantes.
• B7.5. Coñecer o significado das principais locucións latinas de uso actual e saber empregalas nun contexto

axeitado.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
1.1. AVALIACIÓN FINAL 

Aprobará a materia o alumnado que ao final de curso, en aplicación do previsto na táboa que segue, obteña
alomenos 5 sobre 10 puntos.

1.1.1. (Advertencia. No caso de que non se puidesen avaliar todos os estándares de aprendizaxe previstos
na programación, a cualificación final será resultado da media ponderada dos EEAA avalidos, en
función das porcentaxes establecidas na táboa que segue).

PESO PORCENTUAL
NA CUALIFICACIÓN

DO BLOQUE

Peso porcentual 
de cada estándar 

sobre o bloque

Peso porcentual
de cada estándar

sobre o 100%

BLOQUE 1
O LATÍN,

ORIXE DAS

LA1B1.1.1. 12,5% BLOQUE 1 aporta
o 5% da cualificación

final

12.5 0.63 LA1B1.1.1.

LA1B1.2.1. 12,5% 12.5 0.63 LA1B1.2.1.

LA1B1.3.1. 12,5% 12.5 0.63 LA1B1.3.1.
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LINGUAS
ROMANCES

LA1B1.4.1. 12,5% 12.5 0.63 LA1B1.4.1.

LA1B1.5.1. 12,5% 12.5 0.63 LA1B1.5.1.

LA1B1.5.2 12,5% 12.5 0.63 LA1B1.5.2

LA1B1.5.3 12,5% 12.5 0.63 LA1B1.5.3

LA1B1.6.1. 12,5% 12.5 0.63 LA1B1.6.1.

100.00% 5.00

BLOQUE 2
SISTEMA DE

LINGUA LATINA:
ELEMENTOS

BÁSICOS

LA1B2.1.1. 6.60%

BLOQUE 2 aporta
o 5% da cualificación

final

6.666666667 0.33 LA1B2.1.1.

LA1B2.2.1. 6.60% 6.666666667 0.33 LA1B2.2.1.

LA1B2.3.1. 6.60% 6.666666667 0.33 LA1B2.3.1.

LA1B2.4.1. 80.00% 80 4.00 LA1B2.4.1.

100.00% 5.00

BLOQUE 3
MORFOLOXÍA

LA1B3.1.1. 8.30%

BLOQUE 3 aporta
o 25% da cualificación

final

8.333333333 2.08 LA1B3.1.1.

LA1B3.2.1. 8.30% 8.333333333 2.08 LA1B3.2.1.

LA1B3.3.1. 8.30% 8.333333333 2.08 LA1B3.3.1.

LA1B3.4.1. 8.30% 8.333333333 2.08 LA1B3.4.1.

LA1B3.4.2. 8.30% 8.333333333 2.08 LA1B3.4.2.

LA1B3.5.1. 8.30% 8.333333333 2.08 LA1B3.5.1.

LA1B3.5.2. 8.30% 8.333333333 2.08 LA1B3.5.2.

LA1B3.5.3. 8.30% 8.333333333 2.08 LA1B3.5.3.

LA1B3.6.1. 8.30% 8.333333333 2.08 LA1B3.6.1.

LA1B3.6.2. 8.30% 8.333333333 2.08 LA1B3.6.2.

LA1B3.7.1. 8.30% 8.333333333 2.08 LA1B3.7.1.

LA1B3.8.1. 8.30% 8.333333333 2.08 LA1B3.8.1.

100.00% 25.00

BLOQUE 4
SINTAXE

LA1B4.1.1. 14.28%

BLOQUE 4 aporta
o 20% da cualificación

final

14.28571429 2.86 LA1B4.1.1.

LA1B4.2.1. 14.28% 14.28571429 2.86 LA1B4.2.1.

LA1B4.3.1. 14.28% 14.28571429 2.86 LA1B4.3.1.

LA1B4.4.1. 14.28% 14.28571429 2.86 LA1B4.4.1.

LA1B4.5.1. 14.28% 14.28571429 2.86 LA1B4.5.1.

LA1B4.6.1. 14.28% 14.28571429 2.86 LA1B4.6.1.

LA1B4.7.1. 14.28% 14.28571429 2.86 LA1B4.7.1.

100.00% 20.00

BLOQUE 5
ROMA: HISTORIA,

CULTURA, ARTE
E

CIVILIZACIÓN

LA1B5.1.1. 5.26% BLOQUE 5 aporta
o 10% da cualificación

final

5.263157895 0.53 LA1B5.1.1.

LA1B5.1.2. 5.26% 5.263157895 0.53 LA1B5.1.2.

LA1B5.1.3. 5.26% 5.263157895 0.53 LA1B5.1.3.

LA1B5.1.4. 5.26% 5.263157895 0.53 LA1B5.1.4.

LA1B5.1.5. 5.26% 5.263157895 0.53 LA1B5.1.5.

LA1B5.2.1. 5.26% 5.263157895 0.53 LA1B5.2.1.

LA1B5.2.2. 5.26% 5.263157895 0.53 LA1B5.2.2.

LA1B5.3.1. 5.26% 5.263157895 0.53 LA1B5.3.1.

LA1B5.4.1. 5.26% 5.263157895 0.53 LA1B5.4.1.

LA1B5.4.2. 5.26% 5.263157895 0.53 LA1B5.4.2.

LA1B5.5.1. 5.26% 5.263157895 0.53 LA1B5.5.1.

LA1B5.5.2. 5.26% 5.263157895 0.53 LA1B5.5.2.

LA1B5.6.1. 5.26% 5.263157895 0.53 LA1B5.6.1.

LA1B5.6.2. 5.26% 5.263157895 0.53 LA1B5.6.2.

LA1B5.7.1. 5.26% 5.263157895 0.53 LA1B5.7.1.

LA1B5.8.1. 5.26% 5.263157895 0.53 LA1B5.8.1.

LA1B5.9.1. 5.26% 5.263157895 0.53 LA1B5.9.1.

LA1B5.9.2. 5.26% 5.263157895 0.53 LA1B5.9.2.

LAB5.10.1. 5.26% 5.263157895 0.53 LAB5.10.1.
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100.00% 10.00

BLOQUE 6
TEXTOS

LA1B6.1.1. 14.28%

BLOQUE 6 aporta
o 30% da cualificación

final

14.28571429 4.29 LA1B6.1.1.

LA1B6.2.1. 14.28% 14.28571429 4.29 LA1B6.2.1.

LA1B6.3.1. 14.28% 14.28571429 4.29 LA1B6.3.1.

LAB6.4.1. 14.28% 14.28571429 4.29 LAB6.4.1.

LA1B6.4.2. 14.28% 14.28571429 4.29 LA1B6.4.2.

LA1B6.5.1. 14.28% 14.28571429 4.29 LA1B6.5.1.

LA1B6.6.1. 14.28% 14.28571429 4.29 LA1B6.6.1.

100.00% 30.00

BLOQUE 7
LÉXICO

LA1B7.1.1. 14.28%

BLOQUE 7 aporta
o 5% da cualificación

final

14.28571429 0.71 LA1B7.1.1.

LA1B7.1.2. 14.28% 14.28571429 0.71 LA1B7.1.2.

LA1B7.2.1. 14.28% 14.28571429 0.71 LA1B7.2.1.

LA1B7.3.1. 14.28% 14.28571429 0.71 LA1B7.3.1.

LA1B7.4.1. 14.28% 14.28571429 0.71 LA1B7.4.1.

LA1B7.4.2. 14.28% 14.28571429 0.71 LA1B7.4.2.

LA1B7.5.1. 14.28% 14.28571429 0.71 LA1B7.5.1.

100.00% 5.00

100.00

Advertencia: os  estándares  de  aprendizaxe  vinculados  aos  bloques  de  contidos  que  se
imparten nas unidades didácticas A, serán avaliados unha soa vez durante o curso, puidendo o
alumnado  que  non  supere  estes  estándares  facer  as  probas  de  recuperación  que  se
consideren  oportunas.  Os  estándares  de  aprendizaxe  vinculados  aos  bloques  de  contidos
tratados na unidades didácticas B e que sexan de desenvolvemento progresivo ao longo do
curso,  serán  obxecto  de  avaliación  continua,  aplicándose  en  xeral  a  seguinte  fórmula  de
avaliación: ((cualificación 1ª aval. x 1) + (cualificación 2ª aval. x 2) + (cualificación 3ª aval. x 3)) /
6. Estes estándares, en principio, non serán obxecto de probas de recuperación específicas,
sendo recuperados automáticamente cando se superen na seguinte avaliación.

1.2. AVALIACIÓNS ORDINARIAS

A cualificación ponderada dos estándares de aprendizaxe  acumulados ata  o  final  de  cada
avaliación incluíndo, de ser o caso, os de anteriores avaliacións (avaliación continua).

CRITERIOS DE PROMOCIÓN
Para os criterios de promoción remitimos ao art. 35 do D.86/2015.
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GREGO I 1º BACHARELATO

INTRODUCIÓN

CONTEXTUALIZACIÓN 
A programación da materia de Grego I forma parte do proxecto curricular de centro do I.E.S. Fermín Bouza Brey de
Vilagarcía, na provincia de Pontevedra. Esta materia forma parte do bacharelato na súa modalidade de humanidades e
ciencias sociais, impartíndose no primeiro curso. Na data da elaboración desta programación o grupo está composto
por 6 alumnos/as (3 alumnas e 3 alumnos).

MARCO LEXISLATIVO
O marco lexislativo desta programación constitúeno as seguintes normas:

1.1. Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (BOE de 4 de maio de 2006),  modificada pola Lei
Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, de mellora da cualidade do ensino (BOE de 10 de decembro de 2013).

1.2. Real  Decreto  1105/2014  de  26  de  decembro polo  que  se  establece  o  currículo  básico  do  ensino
secundario obrigatorio e o bacharelato (BOE de 3 de xaneiro de 2015).

1.3. Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo básico do ensino secundario obrigatorio
e o bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOGA de 29 de xuño de 2015).

1.4. Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación
Educativa, en relación ás medidas educativas que se deben adoptar no curso académico 2020/2021, nos
centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas da educación
infantil, da educación primaria, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato.

Tamén  se  considera  lexislación  marco  en  todo  aquilo  no  que  non  fosen  expresamente  derrogadas  pola  citada
lexislación, as seguintes normas:

1.1. Decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo que se establece a ordenación e o currículo de bacharelato na
Comunidade Autónoma de Galicia(DOG do 23 de xuño de 2008)

1.2. Orde do 24 de xuño de 2008 pola que se desenvolve a organización e o currículo das ensinanzas de
bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 27 de xuño de 2008).

1.3. Decreto 79 / 2010 de 20 de maio polo que se regula o uso do galego no ensino (DOG de 25 de maio de
2010).

COMPETENCIAS CLAVE
Seguidamente enumeramos as competencias clave e  os  estándares  de aprendizaxe avaliables nas  que son
desenvolvidas:
1.1. Comunicación  lingüística  (CCL): GR1B1.2.2;  GR1B1.3.1;  GR1B1.3.2;  GR1B1.4.1;  GR1B1.5.1;

GR1B1.6.1;  GR1B1.7.1;  GR1B1.8.1;  GR1B2.1.1;  GR1B2.2.1;  GR1B2.2.2;  GR1B2.3.1;  GR1B2.4.1;
GR1B2.5.1;  GR1B2.6.1;  GR1B3.1.1;  GR1B3.2.1;  GR1B3.3.1;  GR1B3.4.1;  GR1B3.5.1;  GR1B3.5.2;
GR1B3.6.1;  GR1B3.6.2;  GR1B3.6.3;  GR1B3.6.4;  GR1B3.6.5;  GR1B3.6.6;  GR1B3.7.1;   GR1B4.1.1;
GR1B4.2.1;  GR1B4.3.1;  GR1B4.4.1;  GR1B4.5.1;  GR1B4.6.1;  GR1B4.7.1;  GR1B4.8.1;  GR1B4.9.1;
GR1B4.10.1;  GR1B4.11.1;  GR1B4.12.1;  GR1B5.5.1;  GR1B6.1.1;  GR1B6.2.1;  GR1B6.2.2;  GR1B6.3.1;
GR1B6.4.1;  GR1B6.5.1;  GR1B6.6.1;  GR1B6.7.1;  GR1B6.8.1;  GR1B7.1.1;  GR1B7.1.2;  GR1B7.1.3;
GR1B7.2.1; GR1B7.3.1; GR1B7.3.2; GR1B7.5.1;

1.2. Competencia  matemática  e  competencias  básicas  en  ciencia  e  tecnoloxía  (CMCT): GR1B5.1.2;
GR1B5.4.1; 

1.3. Competencia dixital (CD): GR1B1.1.1; GR1B1.2.2; GR1B1.4.1; GR1B5.1.1; GR1B5.1.2; 
1.4. Aprender a aprender (CAA): GR1B1.2.1; GR1B3.3.1; GR1B6.2.2; GR1B6.4.1; 
1.5. Competencias sociais  e  cívicas (CSC): GR1B1.1.1;  GR1B1.8.1;  GR1B5.1.1;  GR1B5.2.1;  GR1B5.2.2;

GR1B5.3.1; GR1B5.4.1; GR1B5.4.2; 
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1.6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE): GR1B5.4.1; 
1.7. Conciencia e expresións culturais (CCEC): GR1B1.2.1; GR1B5.1.1; GR1B5.1.3; GR1B5.1.4; GR1B5.5.1;

GR1B5.6.1; GR1B5.6.2; GR1B5.6.3; GR1B5.7.1; GR1B5.8.1; GR1B6.6.1;

Nota: As competencias clave serán avaliadas a través dos estándares de aprendizaxe vinculados a cada unha das
competencias.

OBXECTIVOS

Obxectivos xerais do bacharelato
Os obxectivos xerais do bacharelato son os establecidos no artigo 26 do Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se
establece o currículo básico do ensino secundario obrigatorio e o bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia
(DOGA de 29 de xuño de 2015): vid. supra Latín I.

Obxectivos específicos da materia de grego
A falta dunha enumeración de obxectivos específicos para a materia de grego no Decreto 86/2015, consideramos
vixentes os recollidos no  Decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo que se establece a ordenación e o currículo de
bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia(DOG do 23 de xuño de 2008):

1.1. Iniciarse na comprensión, interpretación e tradución de textos de dificultade progresiva, utilizando para este
fin o coñecemento dos elementos morfolóxicos, sintácticos e léxicos básicos da lingua grega.

1.2. Reflexionar  sobre  o  léxico  de  orixe  grega  presente  na  linguaxe  cotiá  e  na  terminoloxía  científica,
identificando  étimos,  prefixos  e  sufixos  gregos  que  axuden  a  unha  mellor  comprensión  das  linguas
modernas.

1.3. Ler textos gregos tanto orixinais como adaptados ou traducidos, realizando unha lectura comprensiva e
crítica, distinguindo as características principais e o xénero literario a que pertencen.

1.4. Coñecer, na medida en que sexa posible, as máis importantes manifestacións culturais da Grecia antiga e
recoñecer e valorar a súa contribución e continuidade ao longo da historia no mundo actual.

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

CONTIDOS
Recóllense  seguidamente  os  contidos  da  materia  organizados  por  avaliacións  e  unidades  didácticas.  Esta
temporalización é estimativa e poderá ser modificada en función das circunstancias do grupo e do desenvolvemento do
curso.

TEMPORALIZACIÓN POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

Avaliación
UNIDADE DIDÁCTICA: A.1

Referencia
Libro texto

Temporalización
Probas

avaliación
Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

1ª BLOQUE 1. Lingua grega
B1.1 Marco xeográfico da lingua grega.

Setem. 4
B1.2 Familias lingüísticas. O indoeuropeo.
B1.3 Historia da lingua grega: dende o micénico ata o grego moderno.
B1.4 Variedades dialectais.
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Avaliación
UNIDADE DIDÁCTICA: A.2

Referencia
Libro texto

Temporalización Probas
avaliación

Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

1ª

3

BLOQUE 5. Grecia: historia, cultura e civilización
B5.1 Períodos da historia de Grecia

Set. 4
B5.2 Organización política e social de Grecia
B5.3 A Familia.*
B5.4 Traballo e lecer: oficios, ciencia e técnica. Festas e espectáculos.*
B5.5 Mitoloxía e relixión.*

Avaliación
UNIDADE DIDÁCTICA: A.3

Referencia
Libro texto

Temporalización
Probas

avaliación
Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

1ª
3

BLOQUE 3. Morfoloxía
B3.1  O grego, lingua flexiva. Tipos de palabras: variables e invariables.

Out. 2
B3.2 Formantes das palabras.

Avaliación
UNIDADE DIDÁCTICA: A.4

Referencia
Libro texto

Temporalización
Probas

avaliación
Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

1ª

1

BLOQUE 2. Sistema de lingua grega: elementos básicos.
B2.1 Orixes da escritura. Sistemas da escritura.

Out. 10

B2.2 Orixe e evolución do alfabeto grego.
B2.3 Caracteres do alfabeto grego.
B2.4 Clasificación dos fonemas: pronuncia.
B2.5 Transcrición de termos dos caracteres gregos.
B2.6 Signos diacríticos e de puntuación.

Avaliación
UNIDADE DIDÁCTICA: B.1

Referencia
Libro texto

Temporalización
Probas

avaliación
Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

1ª BLOQUE 3. MORFOLOXÍA

Out.-
nov.

16

B3.3 Concepto de declinación: declinacións gregas. Enunciado e paradigmas.
B3.4 Flexión nominal e pronominal.
B3.5 Sistema verbal grego. Verbos temáticos e atemáticos.
B3.6 Formas verbais persoais e non persoais.

BLOQUE 4. SINTAXE
B4.1 Casos gregos.
B4.2 Concordancia.
B4.3 Elementos da oración.
B4.4 Oración simple: oracións atributivas e predicativas.
B4.5 Oracións compostas.
B4.6 Construcións de infinitivo.
B4.7 Construcións de participio.
B4.8 Análise e tradución de frases e textos.

BLOQUE 6. TEXTOS
B6.1 Iniciación ás técnicas de tradución.
B6.2 Iniciación ás técnicas de retroversión e comentario de textos.

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

B6.4 Lectura comprensiva de textos traducidos.

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

B6.6 Produción de textos propios breves en lingua grega.
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Avaliación
UNIDADE DIDÁCTICA: B.2

Referencia
Libro texto

Temporalización
Probas

avaliación
Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

1ª BLOQUE 3. MORFOLOXÍA

Nov.-
dec.

16

B3.3 Concepto de declinación: declinacións gregas. Enunciado e paradigmas.
B3.4 Flexión nominal e pronominal.
B3.5 Sistema verbal grego. Verbos temáticos e atemáticos.
B3.6 Formas verbais persoais e non persoais.

BLOQUE 4. SINTAXE
B4.1 Casos gregos.
B4.2 Concordancia.
B4.3 Elementos da oración.
B4.4 Oración simple: oracións atributivas e predicativas.
B4.5 Oracións compostas.
B4.6 Construcións de infinitivo.
B4.7 Construcións de participio.
B4.8 Análise e tradución de frases e textos.

BLOQUE 6. TEXTOS
B6.1 Iniciación ás técnicas de tradución.
B6.2 Iniciación ás técnicas de retroversión e comentario de textos.

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

B6.4 Lectura comprensiva de textos traducidos.

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

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

Avaliación
UNIDADE DIDÁCTICA: B.3

Referencia
Libro texto

Temporalización
Probas

avaliación
Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

2ª BLOQUE 3. MORFOLOXÍA

Xan. 12

B3.3 Concepto de declinación: declinacións gregas. Enunciado e paradigmas.
B3.4 Flexión nominal e pronominal.
B3.5 Sistema verbal grego. Verbos temáticos e atemáticos.
B3.6 Formas verbais persoais e non persoais.

BLOQUE 4. SINTAXE
B4.1 Casos gregos.
B4.2 Concordancia.
B4.3 Elementos da oración.
B4.4 Oración simple: oracións atributivas e predicativas.
B4.5 Oracións compostas.
B4.6 Construcións de infinitivo.
B4.7 Construcións de participio.
B4.8 Análise e tradución de frases e textos.

BLOQUE 6. TEXTOS
B6.1 Iniciación ás técnicas de tradución.
B6.2 Iniciación ás técnicas de retroversión e comentario de textos.

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

B6.4 Lectura comprensiva de textos traducidos.

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

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

Avaliación UNIDADE DIDÁCTICA: B.4 Referencia
Libro texto

Temporalización Probas
avaliación
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Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

1ª BLOQUE 3. MORFOLOXÍA

Feb. 16

B3.3 Concepto de declinación: declinacións gregas. Enunciado e paradigmas.
B3.4 Flexión nominal e pronominal.
B3.5 Sistema verbal grego. Verbos temáticos e atemáticos.
B3.6 Formas verbais persoais e non persoais.

BLOQUE 4. SINTAXE
B4.1 Casos gregos.
B4.2 Concordancia.
B4.3 Elementos da oración.
B4.4 Oración simple: oracións atributivas e predicativas.
B4.5 Oracións compostas.
B4.6 Construcións de infinitivo.
B4.7 Construcións de participio.
B4.8 Análise e tradución de frases e textos.

BLOQUE 6. TEXTOS
B6.1 Iniciación ás técnicas de tradución.
B6.2 Iniciación ás técnicas de retroversión e comentario de textos.

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

B6.4 Lectura comprensiva de textos traducidos.

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

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

Avaliación
UNIDADE DIDÁCTICA: B.5

Referencia
Libro texto

Temporalización
Probas

avaliación
Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

2ª BLOQUE 3. MORFOLOXÍA

Feb.-
Marz.

16

B3.3 Concepto de declinación: declinacións gregas. Enunciado e paradigmas.
B3.4 Flexión nominal e pronominal.
B3.5 Sistema verbal grego. Verbos temáticos e atemáticos.
B3.6 Formas verbais persoais e non persoais.

BLOQUE 4. SINTAXE
B4.1 Casos gregos.
B4.2 Concordancia.
B4.3 Elementos da oración.
B4.4 Oración simple: oracións atributivas e predicativas.
B4.5 Oracións compostas.
B4.6 Construcións de infinitivo.
B4.7 Construcións de participio.
B4.8 Análise e tradución de frases e textos.

BLOQUE 6. TEXTOS
B6.1 Iniciación ás técnicas de tradución.
B6.2 Iniciación ás técnicas de retroversión e comentario de textos.

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

B6.4 Lectura comprensiva de textos traducidos.

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

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

Avaliación
UNIDADE DIDÁCTICA: B.6

Referencia
Libro texto

Temporalización
Probas

avaliación
Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

3ª BLOQUE 3. MORFOLOXÍA Marz.- 16
B3.3 Concepto de declinación: declinacións gregas. Enunciado e paradigmas.
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Abril.

B3.4 Flexión nominal e pronominal.
B3.5 Sistema verbal grego. Verbos temáticos e atemáticos.
B3.6 Formas verbais persoais e non persoais.

BLOQUE 4. SINTAXE
B4.1 Casos gregos.
B4.2 Concordancia.
B4.3 Elementos da oración.
B4.4 Oración simple: oracións atributivas e predicativas.
B4.5 Oracións compostas.
B4.6 Construcións de infinitivo.
B4.7 Construcións de participio.
B4.8 Análise e tradución de frases e textos.

BLOQUE 6. TEXTOS
B6.1 Iniciación ás técnicas de tradución.
B6.2 Iniciación ás técnicas de retroversión e comentario de textos.

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

B6.4 Lectura comprensiva de textos traducidos.

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

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

Avaliación
UNIDADE DIDÁCTICA: B.7

Referencia
Libro texto

Temporalización
Probas

avaliación
Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

3ª BLOQUE 3. MORFOLOXÍA

Abril 16

B3.3 Concepto de declinación: declinacións gregas. Enunciado e paradigmas.
B3.4 Flexión nominal e pronominal.
B3.5 Sistema verbal grego. Verbos temáticos e atemáticos.
B3.6 Formas verbais persoais e non persoais.

BLOQUE 4. SINTAXE
B4.1 Casos gregos.
B4.2 Concordancia.
B4.3 Elementos da oración.
B4.4 Oración simple: oracións atributivas e predicativas.
B4.5 Oracións compostas.
B4.6 Construcións de infinitivo.
B4.7 Construcións de participio.
B4.8 Análise e tradución de frases e textos.

BLOQUE 6. TEXTOS
B6.1 Iniciación ás técnicas de tradución.
B6.2 Iniciación ás técnicas de retroversión e comentario de textos.

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

B6.4 Lectura comprensiva de textos traducidos.

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

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

Avaliación
UNIDADE DIDÁCTICA: B.8

Referencia
Libro texto

Temporalización
Probas

avaliación
Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

3ª BLOQUE 3. MORFOLOXÍA Maio 16
B3.3 Concepto de declinación: declinacións gregas. Enunciado e paradigmas.
B3.4 Flexión nominal e pronominal.
B3.5 Sistema verbal grego. Verbos temáticos e atemáticos.
B3.6 Formas verbais persoais e non persoais.

BLOQUE 4. SINTAXE
B4.1 Casos gregos.
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B4.2 Concordancia.
B4.3 Elementos da oración.
B4.4 Oración simple: oracións atributivas e predicativas.
B4.5 Oracións compostas.
B4.6 Construcións de infinitivo.
B4.7 Construcións de participio.
B4.8 Análise e tradución de frases e textos.

BLOQUE 6. TEXTOS
B6.1 Iniciación ás técnicas de tradución.
B6.2 Iniciación ás técnicas de retroversión e comentario de textos.

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

B6.4 Lectura comprensiva de textos traducidos.

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

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

Avaliación
UNIDADE DIDÁCTICA: A.5

Referencia
Libro texto

Temporalización
Probas

avaliación
Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

3ª

3

BLOQUE 7. Léxico

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

xuño 8

B7.2 Descomposición de palabras nos seus formantes.

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

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

B7.5 Familias etimolóxicas e semánticas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES
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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. 

Localiza nun mapa o marco xeográfico en que ten lugar o nacemento
da lingua grega e a súa expansión (diferenciando etapas: chegada de
pobos  de  lingua  grega  a  Grecia,  expansión  da  lingua  grega  polo
Mediterráneo, expansión da lingua grega no período helenístico). 

x x

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. 

Coñece o concepto de lingua indoeuropea e a ubicación da lingua
grega dentro do conxunto destas linguas, especialmente con relación
ao latín.

x x

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

Enumera  as  princiapais  familias  de linguas  indoeuropeas  (célticas,
xermánicas, itálicas, balto-eslavas, grego, indo-iranias) e localiza nun
mapa a súa ubicación no I milenio a.C,

x x

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

GR1B1.3.1.  Explica  o  concepto  de  familia
lingüística. 

Explica o concepto de familia lingüística segundo se explicou na aula. x x

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

Explica o concepto de lingua indoeuropea e a creación do termo a
partir da ubicación xeográfica das principais linguas desta familia.

x x

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. 

Coñece a filiación das grandes linguas nacionais da Europa actual
(castelán,  francés,  alemán,  inglés,  ruso)  e  ubica  nun  mapa  a
ubicación actual das distintas familias lingüísticas.

x x

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. 

Coñece as etapas da evolución da lingua grega e a súa cronoloxía
aproximada, desde o micénico ata o grego moderno (micénico, grego
arcaico, clásico, helenístico ou koiné, grego medieval ou bizantino e
moderno).

x x

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. 

Coñece o concepto de silabario  e identifica exemplos  de escritura
Lineal B. Coñece os caracteres do alfabeto.

x x

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. 

Coñece as diferencias máis salientables entre a pronuncia dalgunhas
letras en época clásica e moderna.

x x

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

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

Ubica nun mapa as áreas dos seguintes  dialectos  gregos:  xonico-
ático, dórico e eolio.

x x
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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. 

Explica  dun  modo  simple  as  diferencias  entre  escritura
pictográfica, ideográfica, silábica e alfabética.

x x

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. 

Explica a orixe do alfabeto grego como unha adaptación do
alfabeto fenicio e dá algúns exemplos.

x x

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

Explica que o abecedario latino e o cirílico son resultado da
adaptación de distintos alfabetos gregos ás necesidade de
novas linguas. Dá algún exemplo de adaptación de signos
gregos ás necesidades da lingua latina.

x x

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. 

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

x x x x x x

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. 

Distingue  sons  vocálicos  e  consonánticos.  Dentro  das
vogais distingue longas de breves. Dentro das consoantes
oclusivas, líquidas e nasais. Identifica os ditongos gregos.

x x

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. 

Coñece as normas de transcrición máis básicas do grego
ao latín, e deste al galego ou castelán e coñece a grande
irregularidade existente neste eido.

x x x x

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. 

Coñece o valor dos acentos, dos espíritos e dos signos de
puntuación.

x x x x x x

B3.1.  Coñecer  o  concepto  de  flexión
lingüística. 

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

Distingue e xustifica dun modo empírico a diferencia entre
unha lingua flexiva e outra non flexiva (comparación entre
lingua do/a alumno e a lingua inglesa, lingua minimamente
flexiva).

x x

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. 

Distingue  a  grandes  rasgos  as  palabras  variables  e
invariables dun modo empírico.

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

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

Identifica en palabras da lingua propia raíces e prefixos de orixe grega
tratados na aula, e explica o seu significado.

x x x x

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.

Ao  final  do  curso o/a alumno enuncia  correctamente substantivos,
adxectivos e pronomes vistos na aula, e relaciona os distintos tipos de
enunciación co tipo de palabra correspondente.

x x

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.

Ao  final  do  curso declina  palabras  aplicando  para  cada  palabra o
paradigma de flexión correspondiente.

x x x x

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

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

x x x x

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.

Diferencia entre conxugación e declinación. x x x

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

Diferencia  verbos  atemáticos  e  temáticos.  Dentro  dos  temáticos
diferencia verbos vocálicos e consonánticos. Dentro dos vocálicos os
puros dos impuros. Dentro dos consonánticos os verbos en oclusiva,
en nasal e líquida.

x x

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

Explica a oposición entre tema de presente,  aoristos e perfecto,  e
identifica os tempos e formas non persoais que se derivan dos temas
de presente, aoristo e futuro.

x x x

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

Conxuga os tempos verbais explicados na aula en voz activa e medio
pasiva, aplicando correctamente os paradigmas correspondentes

x x x x

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

Analiza  morfoloxicamente  e  traduce  ao  galego  e/ou  ao  castelán
diferentes formas verbais gregas.

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

Cambia  de  voz  as  formas  verbais  segundo  os  modelos
explicados na aula. 

x x x x

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

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

Distingue entre forma verbal persoal e non persoal. Dentro
das  non  persoais  distingue  entre  infinitivo  e  participio.
Identifica as formas non persoais do verbo en función do
tema.

x x x

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. 

Analiza  morfolóxica  e  sintacticamente  frases  e  textos
sinxelos, identificando as funcións e categorías gramaticais
tratadas na aula.

x x x x

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. 

Enumera correctamente os nomes dos casos que existen
na flexión nominal grega, explica as súas funcións básicas
dentro da oración.

x x

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. 

Identifica  a  concordancia  entre  nomes  e  determinantes
nominais, así como entre verbos e suxeitos.

x x x x

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.

Analiza correctamente casos e funcións. x x x x

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. 

Identifica  e  diferencia  oracións  simples  enunciativas,
interrogativas e exclamativas.

x x x x

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.

Diferencia  oracións  simples  de  compostas.  Dentro  das
compostas  distingue  entre  oracións  compostas  por
coordinación  e  subordinación.  Dentro  das  primeiras
distingue copulaticas e adversativas. Dentro das segundas
entre subordinadas substantivas, adxectivas e adverbiais.

x x x
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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. 

Distingue o infinitivo núcleo dun sintagma nominal do infinitivo núcleo
dun sintagma verbal.

x x x x

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. 

Recoñece,  analiza  e  traduce  correctamente  as  construcións  de
infinitivo concertado e non concertado.

x x x x

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

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

Identifica o participio como un adxectivo verbal. x x x x

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. 

Recoñece,  analiza  e  traduce  correctamente  as  construcións  de
participio concertado e non concertado.

x x x

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. 

Analiza correctamente casos e funcións. x x x x

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. 

Identifica  na  análise  sintáctica  as  construcións  propias  da  lingua
grega.

x x x x

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. 

Coñece  o  marco  cronolóxico  no  que  se  inicia  o  mundo  grego  (II
milenio  a.C.;  idades  de  bronce  e  ferro),  a  situación  xeográfica
(Mediterráneo oriental) e a relación coas grandes culturas de Oriente
Próximo (exipcios e persas).

x x x x

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

Pode  elaborar  eixes  cronolóxicos  nos  que  se  representan  fitos
históricos relevantes (vid. GR1B5.1.3 e GR1B5.1.4).

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

Distingue:  época  micénica,  idade  escura,  época  arcaica,
época clásica, época helenística e dominación romana. E
explica  as  causas  fundamentais  que  propician  o  paso
dunha a outra.

x x x x

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

Sabe enmarcar as invasións de pobos de lingua grega no
espazo que posteriormente será a Hélade clásica, a guerra
de  Troia,  as  grandes  migracións,  as  guerras  contra  os
persas, o imperio ateniense, as guerras do Peloponeso, a
hexemonía de Macedonia sobre Grecia, as conquistas de
Alexandre Magno e a expansión da cultura e lingua grega,
a dominación de Grecia por Roma.

x x x x

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

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

Describe  os  principios  básicos  de  funcionamento  dun
sistema  político  monárquico,  oligárquico,  tiránico  e
democrático no mundo grego, establecendo comparacións
básicas cos sitemas políticos actuais.

x x x x

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

Describe a sociedade grega: oposición entre homes libres e
escravos;  oposición  entre  homes  e  mulleres;  oposición
entre  cidadáns,  metecos  e  estranxeiros.  Establece
comparacións coas divisións en clases sociais do mundo
actual.

x x x x

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. 

Identifica  as  funcións  básicas  dos  membros  da  familia:
padre cabeza de familia, nai adicado aos labores da casa,
fillos  destinados  a  desenvolver  as  funcións  propias  dos
cidadáns, as fillas como elemento de axuda nos labores da
casa  e  ás  que  hai  que  casar.  Establece  comparacións
(similitudes e diferencias) coas familias actuais.

x x x x

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. 

Identifica  a  man  de  obra  escrava  como  un  aspecto  moi
importante da economía no mundo antiga. 

x x x x

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

Describe de modo simple as representacións teatrais e as
competicións deportivas.

x x x x
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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. 

Pode  nomear  coa  súa  denominación  grega  e  latina  os  deuses
olímpicos  e  os  heroes  máis  salientables  da  mitoloxía  grecolatina
(Heracles e Teseo). 

x x x x

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.

Diferencia entre deuses, semideuses e heroes, identicando os trazos
máis salientables de cada categoría.

x x x x x

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. 

Identifica as diferencias entre o concepto de heroe no mundo antigo e
o concepto de heroe actual, e como o segundo evoluciona a partir do
primeiro.

x x x x

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

Recoñece  referencias  mitolóxicas  básicas  en  obras  escultóricas  e
pictóricas  do  mundo  antigo  e  moderno,  e  identifica  os  trazos
distintivos.

x x x x x

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. 

A  relixión  grega  como  unha  explicación  do  mundo.  Diferencias
básicas entre as relixións monoteístas modernas e a relixión grega.

x x x x x

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. 

Semellanzas e diferencias básicas entre as competicións deportivas
da  Grecia  clásica  e  do  mundo  moderno  (finalidade,  concepto  de
deporte, especialidades deportivas, participación da muller).

x x x x x
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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. 

Utiliza  análises  morfolóxicas  e  sintácticas  simples  como
apoio e xustificación na tradución de textos.

x x x x

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. 

Coñece  os  fundamentos  para  a  correcta  utilización  do
dicionario, segundo o explicado na aula.

x x x

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

Utiliza todo o coñecemento adquirido na materia ou noutras
materias para comprender textos, sen necesidade do apoio
do  dicionaio  ou  da  realización  de  análises  sintácticas  e
morfolóxicas de modo expreso.

x x x x

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. 

Traduce  do  grego  ao  galego  e/ou  ao  castelán  frases  e
textos sinxelos segundo os modelos vistos na aula. 

x x x x

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. 

Comenta brevemente textos en tradución xa vistos na aula
(tema, partes, contidos máis relevantes).

x x x x

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.

Observa de modo empírico  as semellanzas e  diferencias
máis salientables entre  a lingua grega e a  lingua propia,
segundo o explicado na aula.

x x x x

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

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

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

x x x x

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. 

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

x x x x x

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. 

Redacta  frases  en  lingua  grega  que  demostran  a
comprensión do texto grego proposto.

x x x x
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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.

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

x x x x

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

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

x x x x

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

Identifica e distingue en palabras propostas os seus
formantes, sinala e diferencia lexemas e afixos.

x x x x

 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. 

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

x x x x

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. 

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

x x x x

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. 

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

x x x x

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

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

Relaciona  distintas  palabras  da  mesma  familia
etimolóxica ou semántica.

x x x x
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PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
1. O instrumento máis habitual para a avaliación será o exame, escrito ou oral. Toda proba

escrita irá acompañada da relación e enuncido dos estándares de aprendizaxe avaliados
na proba.

2. Puntualmente os/as alumnos/as poderán facer traballos, que irán sempre precedidos dun
guión  onde se  recollan  os  contidos  do  traballo,  os  obxectivos,  a  temporalización  e  os
criterios de avaliación, así como da relación dos estándares de aprendizaxe avaliados no
traballo.

3. A observación  na aula  é  un instrumento  de apoio  para  poder axustar  a  cualificacións,
especialmente en aspectos tan relevantes como a lectura dos textos gregos.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E
PROMOCIÓN DO ALUMNADO

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
Os criterios de avaliación para cada un dos estándares de aprendizaxe avaliables son os recollidos no Anexo I do
Decreto 86/2015, do 25 de xuño:

• B1 Lingua grega.
◦ B1.1. Coñecer e localizar en mapas o marco xeográfico da lingua grega.
◦ 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.
◦ B1.3. Entender o concepto de familia lingüística e de indoeuropeo.
◦ B1.4. Identificar o indoeuropeo como a lingua nai da maioría das linguas faladas en Europa

hoxe en día.
◦ B1.5.Coñecer as etapas da historia da lingua grega.
◦ B1.6. Identificar exemplos de escritura micénica e alfabética.
◦ B1.7. Recoñecer a evolución da lingua grega ata chegar ao momento actual.
◦ B1.8. Recoñecer a división dialectal da lingua grega e identificar a súa expansión xeográfica.

• B2 Sistema de lingua grega: elementos básicos
◦ B2.1. Coñecer diferentes sistemas de escritura e distinguilos do alfabeto.
◦ B2.2.  Coñecer  a  orixe  do alfabeto  grego,  a  súa influencia  e  a  súa relación  con outros

sistemas de escritura usados na actualidade.
◦ B2.3.  Coñecer  os  caracteres  do  alfabeto  grego  na  súa  forma  minúscula  e  maiúscula,

escribilos e lelos coa pronuncia correcta.
◦ B2.4.  Recoñecer  o  cadro  clasificatorio  dos  fonemas  da  lingua  grega  xunto  coa  súa

pronuncia.
◦ B2.5.  Coñecer  e  aplicar  as  normas  de  transcrición  para  transcribir  termos  gregos  ao

abecedario galego e castelán.
◦ B2.6. Coñecer os acentos, espíritos e demais signos diacríticos e de puntuación, o seu valor

e a súa colocación.
• B3 Morfoloxía

◦ B3.1. Coñecer o concepto de flexión lingüística.
◦ B3.2. Distinguir e clasificar as categorías de palabras a partir do seu enunciado.
◦ B3.3. Coñecer, identificar e distinguir os formantes das palabras.
◦ B3.4. Comprender o concepto de declinación/flexión.
◦ B3.5. Coñecer as declinacións, encadrar as palabras dentro da súa declinación, declinalas

correctamente, e analizar e traducir formas nominais e pronominais.
◦ B3.6. Conxugar correctamente as formas verbais estudadas, analizalas morfoloxicamente e
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traducilas.
◦ B3.7. Diferenciar entre formas persoais e non persoais do verbo e recoñecer as categorías

gramaticais presentes en cada unha delas.
• B4 Sintaxe

◦ B4.1. Coñecer e analizar as funcións das palabras na oración.
◦ 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.
◦ B4.3. Coñecer o concepto de concordancia tanto nominal (caso, xénero e número) como

verbal (número e persoa).
◦ B4.4. Recoñecer os elementos da oración: suxeito, predicado, atributo, complementos, etc.
◦ B4.5. Recoñecer e clasificar os tipos de oración simple.
◦ B4.6. Distinguir as oracións simples das compostas.
◦ B4.7. Coñecer as funcións das formas de infinitivo nas oracións.
◦ B4.8. Identificar as construcións de infinitivo concertado e non concertado.
◦ B4.9. Coñecer as funcións das formas de participio nas oracións.
◦ B4.10. Identificar as construcións de participio concertado e non concertado.
◦ B4.11. Coñecer, comprender e utilizar os elementos morfolóxicos da lingua grega, e iniciarse

na interpretación e na tradución de textos de dificultade progresiva.
◦ B4.12. Identificar e relacionar elementos sintácticos da lingua grega que permitan a análise

e a tradución de textos sinxelos.
• B5 Grecia: historia, cultura, arte e civilización

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

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

◦ B5.3. Coñecer a composición da familia e os papeis asignados aos seus membros.
◦ B5.4. Identificar as principais formas de traballo e de lecer da antigüidade.
◦ B5.5. Coñecer os principais deuses da mitoloxía.
◦ 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.
◦ B5.7. Coñecer e comparar as características da relixiosidade e relixión grega coas actuais.
◦ B5.8. Relacionar e establecer semellanzas e diferenzas entre as manifestacións deportivas

da Grecia clásica e as actuais.
• B6 Textos

◦ 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.

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

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

◦ B6.4. Comentar desde o punto de vista lingüístico e literario os textos propostos.
◦ B6.5. Comparar as estruturas gregas coas da lingua propia, e establecer semellanzas e

diferenzas.
◦ B6.6. Realizar, a través dunha lectura comprensiva, análise e comentario do contido e da

estrutura de textos gregos orixinais, adaptados ou traducidos.
◦ B6.7. Realizar pequenos coloquios en grego con frases sinxelas e de dificultade progresiva.
◦ B6.8. Redactar pequenos textos en lingua grega de produción propia.

• B7 Léxico
◦ B7.1. Coñecer, identificar e traducir o léxico grego: as palabras de maior frecuencia e os

principais prefixos e sufixos.
◦ 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.
◦ B7.3. Recoñecer os helenismos máis frecuentes do vocabulario común e remontalos aos

étimos gregos orixinais.
◦ B7.4. Identificar e coñecer os elementos léxicos e os procedementos de formación do léxico

grego (derivación e composición) para entender mellor os procedementos de formación de
palabras nas linguas actuais.
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◦ B7.5. Relacionar palabras da mesma familia etimolóxica ou semántica.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
3.1. AVALIACIÓN FINAL

Aprobarán  a  materia  os/as  alumnos  que  ao  final  do  curso  obteñan  alomenos  5  sobre  10  puntos  en
aplicación da táboa de avaliación.

3.1.1. (Advertencia. No caso de que non se puidesen avaliar todos os estándares de aprendizaxe previstos
na programación, a cualificación final será a media ponderada dos EEAA avalidas, en función das
porcentaxes establecidas na táboa de avaliación).

PESO PORCENTUAL
NA CUALIFICACIÓN

DO BLOQUE

Peso porcentual 
de cada estándar 

sobre o bloque

Peso porcentual
de cada estándar

sobre o 100%

BLOQUE 1: 
LINGUA GREGA

GR1B1.1.1. 10%

BLOQUE 1 aporta
o 10% da

cualificación final

10 1.00 GR1B1.1.1.

GR1B1.2.1. 10% 10 1.00 GR1B1.2.1.

GR1B1.2.2. 10% 10 1.00 GR1B1.2.2.

GR1B1.3.1. 10% 10 1.00 GR1B1.3.1.

GR1B1.3.2. 10% 10 1.00 GR1B1.3.2.

GR1B1.4.1. 10% 10 1.00 GR1B1.4.1.

GR1B1.5.1. 10% 10 1.00 GR1B1.5.1.

GR1B1.6.1. 10% 10 1.00 GR1B1.6.1.

GR1B1.7.1. 10% 10 1.00 GR1B1.7.1.

GR1B1.8.1. 10% 10 1.00 GR1B1.8.1.

100.00% 10.00

BLOQUE 2:
SISTEMA DE

LINGUA GREGA:
ELEMENTOS

BÁSICOS

GR1B2.1.1. 14.28%

BLOQUE 2 aporta
o 10% da

cualificación final

14.28571429 1.43 GR1B2.1.1.

GR1B2.2.1. 14.28% 14.28571429 1.43 GR1B2.2.1.

GR1B2.2.2. 14.28% 14.28571429 1.43 GR1B2.2.2.

GR1B2.3.1. 14.28% 14.28571429 1.43 GR1B2.3.1.

GR1B2.4.1. 14.28% 14.28571429 1.43 GR1B2.4.1.

GR1B2.5.1. 14.28% 14.28571429 1.43 GR1B2.5.1.

GR1B2.6.1. 14.28% 14.28571429 1.43 GR1B2.6.1.

100.00% 10.00

BLOQUE 3
MORFOLOXÍA

GR1B3.1.1. 7.69%

BLOQUE 3 aporta
o 20% da

cualificación final

7.692307692 1.54 GR1B3.1.1.

GR1B3.2.1. 7.69% 7.692307692 1.54 GR1B3.2.1.

GR1B3.3.1. 7.69% 7.692307692 1.54 GR1B3.3.1.

GR1B3.4.1. 7.69% 7.692307692 1.54 GR1B3.4.1.

GR1B3.5.1. 7.69% 7.692307692 1.54 GR1B3.5.1.

GR1B3.5.2. 7.69% 7.692307692 1.54 GR1B3.5.2.

GR1B3.6.1. 7.69% 7.692307692 1.54 GR1B3.6.1.

GR1B3.6.2. 7.69% 7.692307692 1.54 GR1B3.6.2.

GR1B3.6.3. 7.69% 7.692307692 1.54 GR1B3.6.3.

GR1B3.6.4. 7.69% 7.692307692 1.54 GR1B3.6.4.

GR1B3.6.5. 7.69% 7.692307692 1.54 GR1B3.6.5.

GR1B3.6.6. 7.69% 7.692307692 1.54 GR1B3.6.6.

GR1B3.7.1. 7.69% 7.692307692 1.54 GR1B3.7.1.

100.00% 20.00

BLOQUE 4
SINTAXE

GR1B4.1.1. 8.33% BLOQUE 4 aporta
o 20% da

8.333333333 1.67 GR1B4.1.1.

GR1B4.2.1. 8.33% 8.333333333 1.67 GR1B4.2.1.
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cualificación final

GR1B4.3.1. 8.33% 8.333333333 1.67 GR1B4.3.1.

GR1B4.4.1. 8.33% 8.333333333 1.67 GR1B4.4.1.

GR1B4.5.1. 8.33% 8.333333333 1.67 GR1B4.5.1.

GR1B4.6.1. 8.33% 8.333333333 1.67 GR1B4.6.1.

GR1B4.7.1. 8.33% 8.333333333 1.67 GR1B4.7.1.

GR1B4.8.1. 8.33% 8.333333333 1.67 GR1B4.8.1.

GR1B4.9.1. 8.33% 8.333333333 1.67 GR1B4.9.1.

GR1B4.10.1. 8.33% 8.333333333 1.67 GR1B4.10.1.

GR1B4.11.1. 8.33% 8.333333333 1.67 GR1B4.11.1.

GR1B4.12.1. 8.33% 8.333333333 1.67 GR1B4.12.1.

100.00% 20.00

BLOQUE 5
GRECIA: HISTORIA,

CULTURA, ARTE
E

CIVILIZACIÓN

GR1B5.1.1 6.66%

BLOQUE 5 aporta
o 10% da

cualificación final

6.666666667 0.67 GR1B5.1.1

GR1B5.1.2 6.66% 6.666666667 0.67 GR1B5.1.2

GR1B5.1.3 6.66% 6.666666667 0.67 GR1B5.1.3

GR1B5.1.4 6.66% 6.666666667 0.67 GR1B5.1.4

GR1B5.2.1 6.66% 6.666666667 0.67 GR1B5.2.1

GR1B5.2.2 6.66% 6.666666667 0.67 GR1B5.2.2

GR1B5.3.1 6.66% 6.666666667 0.67 GR1B5.3.1

GR1B5.4.1 6.66% 6.666666667 0.67 GR1B5.4.1

GR1B5.4.2 6.66% 6.666666667 0.67 GR1B5.4.2

GR1B5.5.1 6.66% 6.666666667 0.67 GR1B5.5.1

GR1B5.6.1 6.66% 6.666666667 0.67 GR1B5.6.1

GR1B5.6.2 6.66% 6.666666667 0.67 GR1B5.6.2

GR1B5.6.3 6.66% 6.666666667 0.67 GR1B5.6.3

GR1B5.7.1 6.66% 6.666666667 0.67 GR1B5.7.1

GR1B5.8.1 6.66% 6.666666667 0.67 GR1B5.8.1

100.00% 10.00

BLOQUE 6
TEXTOS

GR1B6.1.1 11.11%

BLOQUE 6 aporta
o 20% da

cualificación final

11.11111111 2.22 GR1B6.1.1

GR1B6.2.1 11.11% 11.11111111 2.22 GR1B6.2.1

GR1B6.2.2 11.11% 11.11111111 2.22 GR1B6.2.2

GR1B6.3.1 11.11% 11.11111111 2.22 GR1B6.3.1

GR1B6.4.1 11.11% 11.11111111 2.22 GR1B6.4.1

GR1B6.5.1 11.11% 11.11111111 2.22 GR1B6.5.1

GR1B6.6.1 11.11% 11.11111111 2.22 GR1B6.6.1

GR1B6.7.1 11.11% 11.11111111 2.22 GR1B6.7.1

GR1B6.8.1 11.11% 11.11111111 2.22 GR1B6.8.1

100.00% 20.00

BLOQUE 7
LÉXICO

GR1B7.1.1 14.28%

BLOQUE 7 aporta
o 10% da

cualificación final

14.28571429 1.43 GR1B7.1.1

GR1B7.1.2 14.28% 14.28571429 1.43 GR1B7.1.2

GR1B7.1.3 14.28% 14.28571429 1.43 GR1B7.1.3

GR1B7.2.1 14.28% 14.28571429 1.43 GR1B7.2.1

GR1B7.3.1 14.28% 14.28571429 1.43 GR1B7.3.1

GR1B7.3.2 14.28% 14.28571429 1.43 GR1B7.3.2

GR1B7.5.1 14.28% 14.28571429 1.43 GR1B7.5.1

100.00% 10.00

Advertencia: os  estándares  de  aprendizaxe  vinculados  aos  bloques  de  contidos  que  se  imparten  nas  unidades
didácticas A, serán avaliados unha soa vez durante o curso, puidendo o alumnado que non supere estes estándares
facer as probas de recuperación que se consideren oportunas. Os estándares de aprendizaxe vinculados aos bloques
de contidos tratados na unidades didácticas B e que sexan de desenvolvemento progresivo ao longo do curso, serán
obxecto de avaliación continua, aplicándose en xeral a seguinte fórmula de avaliación: ((cualificación 1ª aval. x 1) +
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(cualificación 2ª aval. x 2) + (cualificación 3ª aval. x 3)) / 6. Estes estándares, en principio, non serán obxecto de probas
de recuperación específicas, sendo recuperados automáticamente cando se superen na seguinte avaliación.

3.2. AVALIACIÓNS ORDINARIAS

A cualificación das avaliacións ordinarias será o resultado da media ponderada dos EEAA avaliados ata o momento de
peche da avaliación (avaliación continua).

CRITERIOS DE PROMOCIÓN
Para os criterios de promoción remitimos ao art. 35 do D.86/2015.

LATÍN II 2º BACHARELATO

INTRODUCIÓN

CONTEXTUALIZACIÓN
A programación da materia de Latín II forma parte do proxecto curricular de centro do I.E.S. Fermín Bouza Brey de
Vilagarcía, na provincia de Pontevedra. Esta materia forma parte do Bacharelato na súa modalidade de Humanidades e
Ciencias Sociais, impartíndose no primeiro curso. Na data da elaboración desta programación o grupo está composto
por 4 alumnas e 1 alumno.

MARCO LEXISLATIVO
O marco lexislativo desta programación constitúeno as seguintes normas:

3.1. Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (BOE de 4 de maio de 2006), modificada pola Lei
Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, de mellora da cualidade do ensino (BOE de 10 de decembro de 2013).

3.2. Real  Decreto  1105/2014  de  26  de  decembro polo  que  se  establece  o  currículo  básico  do  ensino
secundario obrigatorio e o bacharelato (BOE de 3 de xaneiro de 2015).

3.3. Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo básico do ensino secundario obrigatorio
e o bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOGA de 29 de xuño de 2015).

3.4. Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación
Educativa, en relación ás medidas educativas que se deben adoptar no curso académico 2020/2021, nos
centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas da educación
infantil, da educación primaria, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato.

Tamén  se  considera  lexislación  marco  en  todo  aquilo  no  que  non  fosen  expresamente  derogadas  pola  citada
lexislación, as seguintes normas:

3.1. Decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo que se establece a ordenación e o currículo de bacharelato na
Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 23 de xuño de 2008)

3.2. Orde do 24 de xuño de 2008 pola que se desenvolve a organización e o currículo das ensinanzas de
bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 27 de xuño de 2008).

3.3. Decreto 79 / 2010 de 20 de maio polo que se regula o uso do galego no ensino (DOG de 25 de maio de
2010).
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COMPETENCIAS BÁSICAS
Seguidamente  enumeramos  as  competencias  clave  e  os  estándares  de  aprendizaxe  avaliables  nas  que  son
desenvolvidas:

3.1. Comunicación lingüística (CCL): LA2B1.1.1; LA2B1.2.1; LA2B1.2.2; LA2B2.1.1;  LA2B2.2.1; LA2B2.3.1;
LA2B2.4.1; LA2B2.4.2; LA2B2.5.1; LA2B2.5.2; LA2B3.1.1; LA2B3.2.1; LA2B3.3.1; LA2B3.4.1; LA2B3.5.1;
LA2B4.2.1; LA2B4.3.2; LA2B4.4.1; LA2B4.5.1; LA2B4.5.2; LA2B5.1.1; LA2B5.2.1; LA2B5.3.1; LA2B5.4.1;
LA2B5.5.1; LA2B6.1.1; LA2B6.2.1; LA2B6.2.2; LA2B6.3.1; LA2B6.4.1;

3.2. Competencia  matemática  e  competencias  básicas  en  ciencia  e  tecnoloxía  (CMCCT):  LA2B1.2.1;
LA2B2.2.1; LA2B2.3.1; LA2B4.1.1; LA2B4.3.1; LA2B6.1.1; LA2B6.3.1;

3.3. Competencia  dixital  (CD): LA2B1.2.2;  LA2B2.4.1;  LA2B2.5.1;  LA2B2.5.2;  LA2B4.3.2;  LA2B4.5.1;
LA2B4.5.2; LA2B5.2.1; LA2B6.1.1; LA2B6.2.1; LA2B6.2.2; LA2B6.3.1;

3.4. Aprender  a  aprender  (CAA): LA2B1.1.1;  LA2B1.2.2;  LA2B2.1.1;  LA2B2.4.1;  LA2B2.4.2;  LA2B2.5.1;
LA2B2.5.2; LA2B3.1.1; LA2B3.2.1; LA2B3.3.1; LA2B3.4.1; LA2B3.5.1; LA2B4.2.1; LA2B5.1.1; LA2B5.2.1;
LA2B5.3.1; LA2B6.2.1; 

3.5. Competencis  sociais  e  cívicas  (CSC): LA2B4.4.1;  LA2B4.5.1;  LA2B4.5.2;  LA2B5.3.1;  LA2B5.4.1;
LA2B6.3.1; 

3.6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE):
3.7. Conciencia e expresións culturais (CCEC): LA2B1.1.1; LA2B1.2.1; LA2B4.1.1; LA2B4.2.1;  LA2B4.3.1;

LA2B4.4.1; LA2B5.3.1; LA2B5.4.1; LA2B5.5.1; LA2B6.3.1; LA2B6.4.1;

OBXECTIVOS

Obxectivos xerais do bacharelato
Os obxectivos xerais do bacharelato son os establecidos no artigo 26 do Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se
establece o currículo básico do ensino secundario obrigatorio e o bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia
(DOGA de 29 de xuño de 2015):

3.1. a)  Exercer  a  cidadanía  democrática,  desde unha perspectiva  global,  e  adquirir  unha conciencia  cívica
responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así
como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e
equitativa e favoreza a sustentabilidade.

3.2. b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e
desenvolver  o  seu  espírito  crítico.  Ser  quen  de  prever  e  resolver  pacificamente  os  conflitos  persoais,
familiares e sociais.

3.3. c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar
criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e
impulsar  a igualdade real  e a  non discriminación  das  persoas  por  calquera  condición ou circunstancia
persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade.

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

3.5. e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá.
3.6. f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.
3.7. g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación.
3.8. h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos

e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do
seu contorno social.

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

3.10. l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos.
Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de
vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do
territorio, con especial referencia ao territorio galego.

3.11. m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo,
confianza nun mesmo e sentido crítico.
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3.12. n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e
enriquecemento cultural.

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

3.14. o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.
3.15. p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación

e mellora no contexto dun mundo globalizado.

Obxectivos específicos da materia de latín
A falta  dunha enumeración de obxectivos  específicos para  a materia  de  latín no  Decreto  86/2015,  consideramos
vixentes os recollidos no  Decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo que se establece a ordenación e o currículo de
bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 23 de xuño de 2008).

3.1. Iniciarse na lectura, interpretación e tradución de textos de dificultade progresiva, utilizando, para este fin, o
coñecemento dos elementos morfolóxicos, sintácticos e léxicos básicos da lingua latina.

3.2. Reflexionar  sobre  os  elementos  substanciais  que  conforman  as  linguas  e  recoñecer  compoñentes
significativos da flexión nominal,  pronominal e verbal latina nas linguas modernas derivadas do latín ou
influídas por el.

3.3. Achegarse a textos latinos diversos, orixinais, adaptados e traducidos, mediante unha lectura comprensiva e
distinguir as súas características esenciais e o xénero literario ao que pertencen.

3.4. Recoñecer  elementos  da  lingua  latina  que  evolucionaron  ou  que  permanecen  nas  nosas  linguas  e
aprecialos como clave para a súa interpretación.

3.5. Buscar  información sobre  aspectos  relevantes  da  civilización  romana,  indagando en documentos  e  en
fontes variadas, analizalos criticamente e constatar a súa presenza ao longo da historia.

3.6. Identificar e valorar as principais achegas da civilización romana no noso contorno e apreciar a lingua latina
como instrumento transmisor de cultura.

3.7. Valorar a contribución do mundo romano na súa calidade de sistema integrador de diferentes correntes de
pensamento e actitudes (éticas e estéticas) que conforman o ámbito cultural europeo.

CONTIDOS
Recóllense  seguidamente  os  contidos  da  materia  organizados  por  avaliacións  e  unidades  didácticas.  Esta
temporalización é estimativa.

TEMPORALIZACIÓN POR UNIDADES DIDÁCTICAS

Avaliación

UNIDADE DIDÁCTICA : 01
Referencia
Libro texto

Temporalización
Probas

avaliación

Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

1ª 1 BLOQUE 1. O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES 0 Setem. 8 ?

B1.1
Mantemento de elementos lingüísticos latinos nas linguas modernas: palabras patrimoniais, cultismos
e semicultismos.

B1.2 Evolución fonética, morfolóxica e semántica do laítn ao galego e ao castelán.
BLOQUE 2. MORFOLOXÍA

B2.1 Morfoloxía nominal e pronominal: formas menos usuais e irregulares. (Repaso Latín I).

B2.2
Morfoloxía verbal: verbos irregulares e defectivos. Formas nominais do verbo: xerundio, xerundivo e 
supino. Conxugación perifrástica. (Repaso Latín I).

BLOQUE 3. SINTAXE
BLOQUE 4. LITERATURA LATINA

B4.1 Transmisión literaria e xéneros literarios latinos: épica, historiografía, lírica, oratoria, comedia e fábula.
BLOQUE 5. TEXTOS

B5.1 Tradución e interpretación de textos latinos.
B5.2 Comentario e análise histórica, lingüística e literaria de textos latinos orixinais.
B5.3 Coñecemento do contexto social, cultural e histórico dos textos traducidos.
B5.4 Identificación das características formais dos textos.

BLOQUE 6. LÉXICO
B6.1 Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario, científico e filosófico.
B6.2 Etimoloxía e orixe das palabras da propia lingua.
B6.3 Locucións e expresións latinas incorporadas á lingua coloquial e á literaria.
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B6.4 Composición e derivación culta: lexemas, prefixos e sufixos de orixe latina e grega.

Avaliación

UNIDADE DIDÁCTICA : 02
Referencia
Libro texto

Temporalización
Probas

avaliación

Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

1ª

2

BLOQUE 1. O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES

0 Out. 8 ?

BLOQUE 2. MORFOLOXÍA
B2.1 Morfoloxía nominal e pronominal: formas menos usuais e irregulares.

BLOQUE 3. SINTAXE
B3.1 Estudo pormenorizado da sintaxe nominal e pronominal.
B3.2 Tipos de oracións e construcións sintácticas.

BLOQUE 4. LITERATURA LATINA
B4.1 Transmisión literaria e xéneros literarios latinos: épica, historiografía, lírica, oratoria, comedia e fábula.

BLOQUE 5. TEXTOS
B5.1 Tradución e interpretación de textos latinos.
B5.2 Comentario e análise histórica, lingüística e literaria de textos latinos orixinais.
B5.3 Coñecemento do contexto social, cultural e histórico dos textos traducidos.
B5.4 Identificación das características formais dos textos.

BLOQUE 6. LÉXICO
B6.1 Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario, científico e filosófico.
B6.2 Etimoloxía e orixe das palabras da propia lingua.
B6.3 Locucións e expresións latinas incorporadas á lingua coloquial e á literaria.
B6.4 Composición e derivación culta: lexemas, prefixos e sufixos de orixe latina e grega.

Avaliación
UNIDADE DIDÁCTICA : 03

Referencia
Libro texto

Temporalización
Probas

avaliación
Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

1ª

3

BLOQUE 1. O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES

0 Out. 8 ?

BLOQUE 2. MORFOLOXÍA

B2.2
Morfoloxía verbal: verbos irregulares e defectivos. Formas nominais do verbo: xerundio, xerundivo e 
supino. Conxugación perifrástica.

BLOQUE 3. SINTAXE
B3.4 Construcións de infinitivo, participio, xerundio, xerundivo e supino.

BLOQUE 4. LITERATURA LATINA
B4.1 Transmisión literaria e xéneros literarios latinos: épica, historiografía, lírica, oratoria, comedia e fábula.

BLOQUE 5. TEXTOS
B5.1 Tradución e interpretación de textos latinos.
B5.2 Comentario e análise histórica, lingüística e literaria de textos latinos orixinais.
B5.3 Coñecemento do contexto social, cultural e histórico dos textos traducidos.
B5.4 Identificación das características formais dos textos.

BLOQUE 6. LÉXICO
B6.1 Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario, científico e filosófico.
B6.2 Etimoloxía e orixe das palabras da propia lingua.
B6.3 Locucións e expresións latinas incorporadas á lingua coloquial e á literaria.
B6.4 Composición e derivación culta: lexemas, prefixos e sufixos de orixe latina e grega.

Avaliación
UNIDADE DIDÁCTICA : 04

Referencia
Libro texto

Temporalización
Probas

avaliación
Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

1ª

4

BLOQUE 1. O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES

0 Nov. 16 ?

BLOQUE 2. MORFOLOXÍA
BLOQUE 3. SINTAXE

B3.3 Oración composta: coordinación e subordinación.
BLOQUE 4. LITERATURA LATINA

B4.1 Transmisión literaria e xéneros literarios latinos: épica, historiografía, lírica, oratoria, comedia e fábula.
BLOQUE 5. TEXTOS

B5.1 Tradución e interpretación de textos latinos.
B5.2 Comentario e análise histórica, lingüística e literaria de textos latinos orixinais.
B5.3 Coñecemento do contexto social, cultural e histórico dos textos traducidos.
B5.4 Identificación das características formais dos textos.

BLOQUE 6. LÉXICO
B6.1 Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario, científico e filosófico.
B6.2 Etimoloxía e orixe das palabras da propia lingua.
B6.3 Locucións e expresións latinas incorporadas á lingua coloquial e á literaria.
B6.4 Composición e derivación culta: lexemas, prefixos e sufixos de orixe latina e grega.

Avaliación UNIDADE DIDÁCTICA : 05 Referencia
Libro texto

Temporalización Probas
avaliación
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Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

1ª

5

BLOQUE 1. O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES

0 Dec. 12 ?

BLOQUE 2. MORFOLOXÍA
BLOQUE 3. SINTAXE

B3.3 Oración composta: coordinación e subordinación.
BLOQUE 4. LITERATURA LATINA

B4.1 Transmisión literaria e xéneros literarios latinos: épica, historiografía, lírica, oratoria, comedia e fábula.
BLOQUE 5. TEXTOS

B5.1 Tradución e interpretación de textos latinos.
B5.2 Comentario e análise histórica, lingüística e literaria de textos latinos orixinais.
B5.3 Coñecemento do contexto social, cultural e histórico dos textos traducidos.
B5.4 Identificación das características formais dos textos.

BLOQUE 6. LÉXICO
B6.1 Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario, científico e filosófico.
B6.2 Etimoloxía e orixe das palabras da propia lingua.
B6.3 Locucións e expresións latinas incorporadas á lingua coloquial e á literaria.
B6.4 Composición e derivación culta: lexemas, prefixos e sufixos de orixe latina e grega.

Avaliación
UNIDADE DIDÁCTICA : 06

Referencia
Libro texto

Temporalización
Probas

avaliación
Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

2ª

6

BLOQUE 1. O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES

0 Xan. 12 ?

BLOQUE 2. MORFOLOXÍA
BLOQUE 3. SINTAXE

BLOQUE 4. LITERATURA LATINA
B4.1 Transmisión literaria e xéneros literarios latinos: épica, historiografía, lírica, oratoria, comedia e fábula.

BLOQUE 5. TEXTOS
B5.1 Tradución e interpretación de textos latinos.
B5.2 Comentario e análise histórica, lingüística e literaria de textos latinos orixinais.
B5.3 Coñecemento do contexto social, cultural e histórico dos textos traducidos.
B5.4 Identificación das características formais dos textos.

BLOQUE 6. LÉXICO
B6.1 Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario, científico e filosófico.
B6.2 Etimoloxía e orixe das palabras da propia lingua.
B6.3 Locucións e expresións latinas incorporadas á lingua coloquial e á literaria.
B6.4 Composición e derivación culta: lexemas, prefixos e sufixos de orixe latina e grega.

Avaliación
UNIDADE DIDÁCTICA : 07

Referencia
Libro texto

Temporalización
Probas

avaliación
Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

2ª

7

BLOQUE 1. O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES

0 Feb. 16 ?

BLOQUE 2. MORFOLOXÍA
BLOQUE 3. SINTAXE

BLOQUE 4. LITERATURA LATINA
B4.1 Transmisión literaria e xéneros literarios latinos: épica, historiografía, lírica, oratoria, comedia e fábula.

BLOQUE 5. TEXTOS
B5.1 Tradución e interpretación de textos latinos.
B5.2 Comentario e análise histórica, lingüística e literaria de textos latinos orixinais.
B5.3 Coñecemento do contexto social, cultural e histórico dos textos traducidos.
B5.4 Identificación das características formais dos textos.

BLOQUE 6. LÉXICO
B6.1 Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario, científico e filosófico.
B6.2 Etimoloxía e orixe das palabras da propia lingua.
B6.3 Locucións e expresións latinas incorporadas á lingua coloquial e á literaria.
B6.4 Composición e derivación culta: lexemas, prefixos e sufixos de orixe latina e grega.

Avaliación
UNIDADE DIDÁCTICA : 08

Referencia
Libro texto

Temporalización
Probas

avaliación
Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

2ª / 3ª 8 BLOQUE 1. O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES 0 Mar. 16 ?
BLOQUE 2. MORFOLOXÍA

BLOQUE 3. SINTAXE
BLOQUE 4. LITERATURA LATINA

B4.1 Transmisión literaria e xéneros literarios latinos: épica, historiografía, lírica, oratoria, comedia e fábula.
BLOQUE 5. TEXTOS

B5.1 Tradución e interpretación de textos latinos.
B5.2 Comentario e análise histórica, lingüística e literaria de textos latinos orixinais.
B5.3 Coñecemento do contexto social, cultural e histórico dos textos traducidos.
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B5.4 Identificación das características formais dos textos.
BLOQUE 6. LÉXICO

B6.1 Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario, científico e filosófico.
B6.2 Etimoloxía e orixe das palabras da propia lingua.
B6.3 Locucións e expresións latinas incorporadas á lingua coloquial e á literaria.
B6.4 Composición e derivación culta: lexemas, prefixos e sufixos de orixe latina e grega.

Avaliación
UNIDADE DIDÁCTICA : 08

Referencia
Libro texto

Temporalización
Probas

avaliación
Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

3ª

9

BLOQUE 1. O LATÍN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES

0 Abril 16 ?

BLOQUE 2. MORFOLOXÍA
BLOQUE 3. SINTAXE

BLOQUE 4. LITERATURA LATINA
B4.1 Transmisión literaria e xéneros literarios latinos: épica, historiografía, lírica, oratoria, comedia e fábula.

BLOQUE 5. TEXTOS
B5.1 Tradución e interpretación de textos latinos.
B5.2 Comentario e análise histórica, lingüística e literaria de textos latinos orixinais.
B5.3 Coñecemento do contexto social, cultural e histórico dos textos traducidos.
B5.4 Identificación das características formais dos textos.

BLOQUE 6. LÉXICO
B6.1 Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario, científico e filosófico.
B6.2 Etimoloxía e orixe das palabras da propia lingua.
B6.3 Locucións e expresións latinas incorporadas á lingua coloquial e á literaria.
B6.4 Composición e derivación culta: lexemas, prefixos e sufixos de orixe latina e grega.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES

Criterio de 
avaliación

Estándares

Grao mínimo para superar a 
área

Indicador mínimo de logro

T 1 T 2 T 3 CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN

C.C.Instrumentos de avaliación /

Procedementos de avaliación (%)*

LA-B1.1

2º-LA2B1.1.1 - Recoñece e distingue a 
partir do étimo latino termos patrimoniais, 
semicultismos e cultismos, e explica as 
evolucións que se producen nun e noutro 
caso.

Peso: 0.01%

O alumnado é quen de definir 
os conceptos de palabra 
patrimonial, palabra culta e 
palabra semiculta.

X

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CCL CAA CCEC

LA-B1.2

2º-LA2B1.2.1 - Realiza evolucións de 
termos latinos ao galego e ao castelán, 
aplicando as regras fonéticas de evolución,
e recoñece palabras da súa lingua que 
sufriron procesos de evolución semántica, 
valorando a relación co significado orixinal 
do étimo latino.

Peso: 0.01%

O alumnado e quen de 
identificar as regras básicas de 
evolución do latín ao galego e 
castelán  tratadas na aula a 
partir de exemplos.

X

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CCL CMCT CCL CCEC

LA-B1.2 2º-LA2B1.2.2 - Explica o proceso de 
evolución de termos latinos ás linguas 
romances, sinalando cambios fonéticos 
comúns a distintas linguas dunha mesma 
familia, e ilustralo con exemplos.

O alumnado fornece exemplos 
de evolucións diversas en 
distintas linguas románicas.

X PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CD CCL CAA
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Peso: 0.01%

LA-B2.1

2º-LA2B2.1.1 - Nomea e describe as 
categorías, e sinala os trazos que as 
distinguen.

Peso: 1.42%

O alumnado coñece as 
categorías gramaticais propias 
do nome latino e do verbo, e 
sabe explicar que expresa 
cada unha destas categorías 
gramaticais.

X X X

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CAA CCL

LA-B2.2

2º-LA2B2.2.1 - Identifica e distingue en 
palabras propostas os seus formantes, 
diferenciando lexemas e morfemas, e 
procurando exemplos noutros termos nos 
que estean presentes.

Peso: 1.42%

O alumnado identifica raíz, 
tema, morfemas e desinencias 
flexivas en verbos e nomes 
latinos.

X X X

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CMCT CCL

LA-B2.3

2º-LA2B2.3.1 - Analiza morfoloxicamente 
palabras presentes nun texto latino, 
identifica correctamente os seus formantes
e sinala o seu enunciado.

Peso: 1.42%

O alumnado é quen de analizar
morfoloxicamente unha 
secuencia de texto 
determinada, segundo o 
explicado na aula.

X X X

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CMCT CCL

LA-B2.4

2º-LA2B2.4.1 - Identifica con seguridade e 
axudándose do dicionario calquera tipo de 
formas nominais e pronominais, declínaas 
e sinala o seu equivalente en galego e en 
castelán.

Peso: 1.42%

O alumnado é quen de 
identificar calaquera forma 
nominal e pronominal, declinala
e traducila correctamente.

X X X

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CD CCL CAA

LA-B2.4

2º-LA2B2.4.2 - Aplica os seus 
coñecementos da morfoloxía nominal e 
pronominal latina para realizar traducións e
retroversións, axudándose do dicionario.

Peso: 1.42%

O alumnado utiliza todos os 
seus coñecementos de 
morfoloxía para traducir textos.

X X X

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CCL CAA

LA-B2.5

2º-LA2B2.5.1 - Identifica con seguridade e 
axudándose co dicionario calquera tipo de 
formas verbais, conxúgaas e sinala o seu 
equivalente en galego e en castelán.

Peso: 1.42%

O alumnado identifica 
correctamente coa axuda do 
dicionarios calquera forma 
verbal latina, sendo quen de a 
declinar e traducir 
correctamente.

X X X

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CD CAA CCL

LA-B2.5

2º-LA2B2.5.2 - Aplica os seus 
coñecementos da morfoloxía verbal latina 
para realizar traducións e retroversións, 
axudándose do dicionario.

Peso: 1.42%

O alumnado utiliza todos os 
seus coñecementos de 
morfoloxía para traducir textos.

X X X

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CCL CAA CD

LA-B3.1 2º-LA2B3.1.1 - Utiliza axeitadamente a 
análise da sintaxe nominal e pronominal 
dun texto para efectuar correctamente a 
súa tradución.

O alumnado utiliza todos os 
seus coñecementos de sintaxe 
nominal e verbal para levar a 
termo a tradución dun texto 
latino.

X X X PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CCL CAA
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Peso: 2%

LA-B3.2

2º-LA2B3.2.1 - Recoñece, distingue e 
clasifica os tipos de oracións e as 
construcións sintácticas latinas, e 
relaciónaas con construcións análogas 
existentes noutras linguas que coñeza.

Peso: 2%

O alumnado é quen de analizar
correctamente as construcións 
sintacticas latinas explicadas 
na aula.

X X X

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CCL CAA

LA-B3.3

2º-LA2B3.3.1 - Identifica na análise de 
frases e textos de dificultade graduada 
elementos sintácticos propios da lingua 
latina, e relaciónaos para traducilos cos 
seus equivalentes en galego e en castelán.

Peso: 2%

O alumnado recoñece os 
elementos sintácticos propios 
da lingua latina explicados na 
aula.

X X X

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CCL CAA

LA-B3.4

2º-LA2B3.4.1 - Define e comprende os 
conceptos de oración composta, 
coordinación e subordinación, sinala 
exemplos nos textos e recoñece os tipos 
de oracións compostas, tanto coordinadas 
como subordinadas, así como os nexos 
que as caracterizan.

Peso: 2%

O alumnado é quen de 
identificar nun texto latino as 
oracións compostas e nexos 
explicados na aula.

X X X

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CAA CCL

LA-B3.5

2º-LA2B3.5.1 - Identifica formas non 
persoais do verbo en frases e textos, 
tradúceas correctamente e explica as súas 
funcións.

Peso: 2%

O alumnado é quen de 
identificar nos textos latinos as 
formas non persoais dos 
verbos e traducilas 
correctamente.

X X X

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CCL CAA

LA-B4.1

2º-LA2B4.1.1 - Nomea os aspectos máis 
salientables referentes á transmisión dos 
textos clásicos ao longo do tempo.

Peso: 0.03%

O alumnado coñece os 
aspectos esenciais da 
transmisión da literatura clásica
dende a antigüidade ata o 
presente en Europa (produción 
e formatos orixinais, a 
transición do volume ou rolo de
papiro ao códice de pergameo, 
o papel da igrexa na 
conservación, a imprenta.

X

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva.

CCEC CMCT CCEC

LA-B4.2

2º-LA2B4.2.1 - Describe as características 
esenciais dos xéneros literarios latinos, e 
identifica e sinala a súa presenza en textos
propostos.

Peso: 7.43%

O alumnado é quen de explicar
as características esenciais 
dos xéneros literarios 
explicados durante o curso.

X X

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Exposición dun tema.

CAA CCL CCEC

LA-B4.3

2º-LA2B4.3.1 - Realiza eixes cronolóxicos 
e sitúa neles autores, obras e outros 
aspectos relacionados coa literatura latina.

Peso: 0.03%

O alumnado é quen de plasmar
nun eixe cronolóxico os autores
e obras traballadas durante o 
curso.

X X

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación e 
síntese.

CMCT CCEC

LA-B4.3 2º-LA2B4.3.2 - Nomea autores 
representativos da literatura latina, 
encádraos no seu contexto cultural, e cita e
explica as súas obras máis coñecidas.

O alumnado é quen de explicar
as características básicas dos 
autores e das obras explicadas
durante o curso.

X X PROCEDEMENTOS: Probas específicas. CD CCL
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Peso: 7.43% INSTRUMENTOS: Exposición dun tema.

LA-B4.4

2º-LA2B4.4.1 - Realiza comentarios de 
textos latinos e sitúaos no tempo, 
explicando a súa estrutura, se a extensión 
da pasaxe o permite, e as súas 
características esenciais, e identifica o 
xénero ao que pertencen.

Peso: 0.03%

O alumnado aplica os 
coñecementos teóricos de 
literatura ao comentario de 
pasaxes de obras latinas.

X X

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva.

CCL CSC CCEC

LA-B4.5

2º-LA2B4.5.1 - Analiza o diferente uso que 
se fixo dos textos latinos, explorando o 
mantemento dos xéneros e os temas da 
literatura latina mediante exemplos da 
literatura contemporánea.

Peso: 0.03%

O alumnado coñece que a 
literatura latina fornece en 
grande medida os modelos e 
xéneros literarios a partir dos 
que se desenvolven as 
literaturas modernas en 
Europa.

X X

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva.

CSC CD CCL

LA-B4.5

2º-LA2B4.5.2 - Recoñece a través de 
motivos, temas ou personaxes a influencia 
da tradición grecolatina en textos de 
autores/as contemporáneos/as, e sérvese 
deles para comprender e explicar o 
mantemento dos xéneros e dos temas 
procedentes da cultura grecolatina, 
describindo os seus aspectos esenciais e 
os tratamentos que reciben.

Peso: 0.03%

O alumnado recoñece a través 
de exemplos concretos a 
influencia da literatura latina na
literatura moderna.

X X

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva.

CSC CD CCL

LA-B5.1

2º-LA2B5.1.1 - Utiliza adecuadamente a 
análise morfolóxica e sintáctica de textos 
latinos para efectuar correctamente a súa 
tradución.

Peso: 24.75%

O alumnado aplica os 
coñecementos de análise 
sintáctica adquiridos nas aulas,
tanto da propia materia como 
doutras materias lingüísticas, 
para analizar oracións.

X X X

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva.

CCL CAA

LA-B5.2

2º-LA2B5.2.1 - Utiliza con seguridade e 
autonomía o dicionario, analizando e 
valorando correctamente a información 
gramatical que proporciona, e identifica en 
cada caso o termo máis acaído na lingua 
propia, en función do contexto e do estilo 
empregado polo autor, para unha correcta 
tradución do texto.

Peso: 24.75%

O alumnado demostra un uso 
fluído do dicionario.

X X X

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva.

CD CAA CCL

LA-B5.3

2º-LA2B5.3.1 - Aplica os coñecementos 
adquiridos para realizar comentarios 
lingüísticos, históricos e literarios de textos.

Peso: 0.17%

O alumnado é quen de 
identificar o xénero literario do 
texto proposto e xustificar a 
súa resposta.

X

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva.

CAA CSC CCEC CCL

LA-B5.4

2º-LA2B5.4.1 - Identifica o contexto social, 
cultural e histórico dos textos propostos 
partindo de referencias tomadas dos 
propios textos e asociándoas con 
coñecementos adquiridos previamente.

Peso: 0.17%

O alumnado é quen de 
identificar o xénero literario do 
texto proposto e xustificar a 
súa resposta.

X

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva.

CSC CCEC CCL

LA-B5.5

2º-LA2B5.5.1 - Recoñece e explica a partir 
de elementos formais o xénero e o 
propósito do texto.

Peso: 0.17%

O alumnado é quen de 
identificar o xénero literario do 
texto proposto e xustificar a 
súa resposta.

X

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva.

CCL CCEC
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LA-B6.1

2º-LA2B6.1.1 - Identifica e explica termos 
do léxico literario, científico e filosófico, e 
tradúceos correctamente ao galego e ao 
castelán.

Peso: 0.05%

O alumnado é quen de explicar
palabras do léxico literario, 
científico e filosófico que foron 
previamente explicadas na 
aula.

X X X

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico 
(anecdotario).

CCL CMCT CD

LA-B6.2

2º-LA2B6.2.1 - Deduce o significado de 
palabras e expresións latinas non 
estudadas a partir do contexto, ou de 
palabras ou expresións da súa lingua ou 
doutras linguas que coñeza.

Peso: 0.05%

O alumnado é quen de deducir 
o significado de palabras a 
partir do contexto e/ou do seu 
coñecemento doutra/a lingua/s.

X X X

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico 
(anecdotario).

CAA CCL CD

LA-B6.2

2º-LA2B6.2.2 - Identifica a etimoloxía e 
coñece o significado de palabras de léxico 
común e especializado do galego e do 
castelán.

Peso: 7.43%

O alumnado é quen de 
identificar preverbios de orixe 
latina en palabras compostas 
e/ou derivadas e sabe explicar 
o significado que aporta o 
preverbio á raíz.

X X X

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CD CCL

LA-B6.3

2º-LA2B6.3.1 - Comprende, explica e 
emprega na lingua propia e no contexto 
axeitado locucións e expresións latinas que
se mantiveron na linguaxe literaria, 
xurídica, filosófica, técnica, relixiosa, 
médica e científica.

Peso: 7.43%

O alumnado é quen de saber o 
significado de ata 150 
aforismos e frases de orixe 
latina, fornecendo un exemplo 
de uso axeitado dos mesmos.

X X X

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

? CMCT ? CSC ? CD CCEC 
CCL

LA-B6.4

2º-LA2B6.4.1 - Recoñece e explica o 
significado dos helenismos e dos 
latinismos máis frecuentes utilizados no 
léxico das linguas faladas en España, e 
explica o seu significado a partir do termo 
de orixe.

Peso: 0.05%

O alumnado coñece o 
significado dos latinismos e 
helenismos máis frecuentes 
que se explicaron e trataron na 
aula.

X X X

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico 
(anecdotario).

? CMCT ? CSC ? CD CCL 
CCEC

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
No  bacharelato  a  intrumento  de  avaliación  básico  serán  as  probas  escritas  de  carácter
obxectivo, na que o alumnado deberá demostrar dun modo práctico, a), o coñecemento dos
contidos traballados durante o curso, b), a capacidade de aplicar eses coñecementos para a
resolución de problemas prácticos.

No  caso  concreto  do  latín,  todos  os  coñecementos  adquiridos  deben  servir  para  que  o
alumnado poida ler e comprender, ao final da súa aprendizaxe, dun modo global os textos de
autores clásicos coa axuda dun dicionario. Entender un texto dun modo global implica, ademais
do  dominio  da  sintaxe  e  da  morfoloxía  que  permiten  acceder  á  literalidade,  entender  as
circunstancias sociais e históricas, así como a situción do autor e do texto dentro dos xéneros
literarios do mundo antigo.
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO
ALUMNADO

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
Os criterios de avaliación para cada un dos estándares de aprendizaxe avaliables son os recollidos no Anexo I do
Decreto 86/2015, do 25 de xuño, para a materia de Latín II.

3.1. O latín, orixe das linguas romances.

3.1.1. B1.1. Distinguir e identificar palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos. 
3.1.2. B1.2.  Coñecer  e  aplicar  as  regras  da  evolución  fonética  e  recoñecer  os  procesos  de  evolución

semántica do latín ao galego e ao castelán, partindo dos étimos latinos. 

3.2. Morfoloxía.

3.2.1. B2.1. Coñecer as categorías gramaticais. 
3.2.2. B2.2. Coñecer, identificar e distinguir os formantes das palabras. 
3.2.3. B2.3. Realizar a análise morfolóxica das palabras dun texto latino e enuncialas. 
3.2.4. B2.4. Identificar, declinar e traducir todas as formas nominais e pronominais. 
3.2.5. B2.5. Identificar, conxugar, traducir e efectuar a retroversión de todas as formas verbais.

3.3. Sintaxe. 

3.3.1. B3.1. Coñecer e aplicar os coñecementos da sintaxe nominal e pronominal para a tradución de textos
latinos. 

3.3.2. B3.2. Recoñecer e clasificar as oracións e as construcións sintácticas latinas. 
3.3.3. B3.3. Relacionar e aplicar coñecementos sobre elementos e construcións sintácticas en interpretación

e tradución de textos latinos. 
3.3.4. B3.4.  Definir,  comprender  e  recoñecer  os  diferentes  tipos  de oracións  compostas  coordinadas  e

subordinadas. 
3.3.5. B3.5. Coñecer as funcións das formas non persoais do verbo: infinitivo, participio, xerundio, xerundivo

e supino. 

3.4. Literatura Latina.

3.4.1. B4.1.  Enumerar  os  principais  factores  da  transmisión  da  literatura  latina  ao  longo  dos  períodos
históricos, e describir os soportes da escritura na antigüidade e a súa evolución. 

3.4.2. B4.2.  Coñecer  as  características  dos  xéneros  literarios  latinos,  os  seus  autores,  as  obras  máis
representativas e as súas influencias na literatura posterior. 

3.4.3. B4.3.  Coñecer os fitos  esenciais  da literatura latina como base literaria da literatura e da cultura
europea e occidental. 

3.4.4. B4.4. Analizar, interpretar e situar no tempo textos mediante lectura comprensiva, distinguindo xénero,
época, características e estrutura, se a extensión da pasaxe o permite. 

3.4.5. B4.5. Establecer relacións e paralelismos entre a literatura clásica e a posterior. 

3.5. Textos.

3.5.1. B5.1. Realizar a tradución e interpretación de textos latinos orixinais. 
3.5.2. B5.2. Utilizar o dicionario, analizar e valorar correctamente a información gramatical que proporciona e

procurar o termo máis acaído na lingua propia para a tradución do texto.  
3.5.3. B5.3. Realizar comentarios lingüísticos, históricos e literarios de textos de autores latinos. 
3.5.4. B5.4. Coñecer o contexto social, cultural e histórico dos textos traducidos. 
3.5.5. B5.5. Identificar as características formais dos textos.

 
3.6. Léxico
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3.6.1. B6.1. Coñecer, identificar e traducir termos latinos pertencentes ao vocabulario especializado: léxico
literario, científico e filosófico. 

3.6.2. B6.2. Recoñecer os elementos léxicos latinos que permanecen nas linguas dos/das estudantes. 
3.6.3. B6.3. Coñecer o significado das principais locucións latinas de uso actual e saber empregalas nun

contexto axeitado. 
3.6.4. B6.4.  Recoñecer a presenza de latinismos e helenismos na linguaxe científica e na fala culta,  e

deducir o seu significado a partir dos correspondentes termos latinos e gregos.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

AVALIACIÓN FINAL

Aprobará a materia o alumnado que ao final do curso obteña alomenos 5 puntos sobre 10 segundo o establecido na
táboa de avaliación que segue. 

• Advertencia. No caso de que non se puidesen avaliar todos os estándares de aprendizaxe previstos na

programación,  a  cualificación  será  resultado  da  media  ponderada  dos  EEAA  avaliados,  segundo  o
establecido na táboa de avaliación.

PESO PORCENTUAL NA
CUALIFICACIÓN DO BLOQUE

Peso porcentual 
de cada estándar 

sobre o bloque

Peso porcentual
de cada estándar

sobre o 100%

BLOQUE 1

O latín, orixe das linguas
romances

LA2B1.1.1. 33.33%

BLOQUE 1 aporta
o 0.03% da

cualificación final

33.33 0.01 LA2B1.1.1.

LA2B1.2.1. 33.33% 33.33 0.01 LA2B1.2.1.

LA2B1.2.2. 33.33% 33.33 0.01 LA2B1.2.2.

100.00% 0.03

BLOQUE 2

Morfoloxía

LA2B2.1.1. 14.28%

BLOQUE 2 aporta
o 10% da cualificación

final

14.28 1.43 LA2B2.1.1.

LA2B2.2.1. 14.28% 14.28 1.43 LA2B2.2.1.

LA2B2.3.1. 14.28% 14.28 1.43 LA2B2.3.1.

LA2B2.4.1. 14.28% 14.28 1.43 LA2B2.4.1.

LA2B2.4.2. 14.28% 14.28 1.43 LA2B2.4.2.

LA2B2.5.1. 14.28% 14.28 1.43 LA2B2.5.1.

LA2B2.5.2. 14.28% 14.28 1.43 LA2B2.5.2.

100.00% 10.00

BLOQUE 3

Sintaxe

LA2B3.1.1. 20.00%

BLOQUE 3 aporta
o 10% da cualificación

final

20 2.00 LA2B3.1.1.

LA2B3.2.1. 20.00% 20 2.00 LA2B3.2.1.

LA2B3.3.1. 20.00% 20 2.00 LA2B3.3.1.

LA2B3.4.1. 20.00% 20 2.00 LA2B3.4.1.

LA2B3.5.1. 20.00% 20 2.00 LA2B3.5.1.

100.00% 10.00

BLOQUE 4

Literatura latina

LA2B4.1.1. 0.20%

BLOQUE 4 aporta
o 15% da cualificación

final

0.2 0.03 LA2B4.1.1.

LA2B4.2.1. 49.50% 49.5 7.43 LA2B4.2.1.

LA2B4.3.1. 0.20% 0.2 0.03 LA2B4.3.1.

LA2B4.3.2. 49,5% 49.5 7.43 LA2B4.3.2.

LA2B4.4.1. 0.20% 0.2 0.03 LA2B4.4.1.

LA2B4.5.1. 0.20% 0.2 0.03 LA2B4.5.1.

LA2B4.5.2. 0.20% 0.2 0.03 LA2B4.5.2.

100.00% 15.00

BLOQUE 5

Textos

LA2B5.1.1. 49.50%

BLOQUE 5 aporta
o 50% da cualificación

final

49.5 24.75 LA2B5.1.1.

LA2B5.2.1. 49.50% 49.5 24.75 LA2B5.2.1.

LA2B5.3.1. 0.33% 0.33 0.17 LA2B5.3.1.

LA2B5.4.1. 0.33% 0.33 0.17 LA2B5.4.1.

LA2B5.5.1. 0.33% 0.33 0.17 LA2B5.5.1.

100.00% 50.00

BLOQUE 6 LA2B6.1.1. 0.33% BLOQUE 6 aporta
o 14.97% da

0.33 0.05 LA2B6.1.1.

LA2B6.2.1. 0.33% 0.33 0.05 LA2B6.2.1.
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Léxico cualificación final

LA2B6.2.2. 49.50% 49.5 7.41 LA2B6.2.2.

LA2B6.3.1. 49.55% 49.55 7.42 LA2B6.3.1.

LA2B6.4.1. 0.33% 0.33 0.05 LA2B6.4.1.

100.00% 14.98

100.00

Advertencia: os  estándares  de  aprendizaxe  vinculados  aos  bloques  de  contidos  de  O  latín  orixe  das  linguas
romances, Literatura latina, Léxico e Morfoloxía serán avaliados unha soa vez durante o curso (en exame único ou en
varios), puidendo o alumnado que non supere estes estándares facer as probas de recuperación que se consideren
oportunas.  Os  estándares  de  aprendizaxe  vinculados  aos  restantes  bloques  de  contidos  e  que  sexan de
desenvolvemento progresivo ao longo do curso, serán obxecto de avaliación continua, aplicándose en xeral a seguinte
fórmula de avaliación: ((cualificación 1ª aval. x 1) + (cualificación 2ª aval. x 2) + (cualificación 3ª aval. x 3)) / 6. Estes
estándares,  en  principio,  non  serán  obxecto  de  probas  de  recuperación  específicas,  sendo  recuperados
automáticamente cando se superen na seguinte avaliación.

En todo caso os/as alumnos/as que así o desexen e independentemente da cualificación acadada durante o curso,
poderán, ao final do curso, solicitar a realización de dúas probas globais, segundo o modelo do exame da ABAU, sendo
a cualificación final de curso a media da cualificación total destas dúas probas, puntuadas segundo os criterios e as
porcentaxes establecidos pola comisión correspondente para o presente curso.

AVALIACIÓNS ORDINARIAS

A cualificación ponderada dos estándares de aprendizaxe avaliados ata o momento (incluídos
os das avaliacións anteriores de ser o caso).

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
Para os criterios de promoción remitimos ao art. 35 do D. 86/2015.

GREGO II 2º BACHARELATO

INTRODUCIÓN

CONTEXTUALIZACIÓN
A programación da materia de Grego II forma parte do proxecto curricular de centro do I.E.S. Fermín Bouza Brey de
Vilagarcía, na provincia de Pontevedra. Esta materia forma parte do Bacharelato na súa modalidade de Humanidades e
Ciencias Sociais, impartíndose no primeiro curso. Na data da elaboración desta programación o grupo está composto
por 4 alumnas e 1 alumno.

MARCO LEXISLATIVO
O marco lexislativo desta programación constitúeno as seguintes normas:

3.1. Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (BOE de 4 de maio de 2006), modificada pola Lei
Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, de mellora da cualidade do ensino (BOE de 10 de decembro de 2013).

3.2. Real  Decreto  1105/2014  de  26  de  decembro polo  que  se  establece  o  currículo  básico  do  ensino
secundario obrigatorio e o bacharelato (BOE de 3 de xaneiro de 2015).

3.3. Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo básico do ensino secundario obrigatorio
e o bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOGA de 29 de xuño de 2015).
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3.4. Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación
Educativa, en relación ás medidas educativas que se deben adoptar no curso académico 2020/2021, nos
centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas da educación
infantil, da educación primaria, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato.

Tamén  se  considera  lexislación  marco  en  todo  aquilo  no  que  non  fosen  expresamente  derogadas  pola  citada
lexislación, as seguintes normas:

3.1. Decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo que se establece a ordenación e o currículo de bacharelato na
Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 23 de xuño de 2008)

3.2. Orde do 24 de xuño de 2008 pola que se desenvolve a organización e o currículo das ensinanzas de
bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 27 de xuño de 2008).

3.3. Decreto 79 / 2010 de 20 de maio polo que se regula o uso do galego no ensino (DOG de 25 de maio de
2010).

COMPETENCIAS BÁSICAS
Seguidamente  enumeramos  as  competencias  clave  e  os  estándares  de  aprendizaxe  avaliables  nas  que  son
desenvolvidas:

3.1. Comunicación  lingüística  (CCL): GR2B1.1.1;  GR2B1.2.1;  GR2B1.3.1;  GR2B2.1.1;  GR2B2.2.1;
GR2B2.3.1;  GR2B2.4.1;  GR2B2.5.1;  GR2B3.1.1;  GR2B3.2.1;  GR2B3.3.1;  GR2B3.4.1;  GR2B3.5.1;
GR2B3.6.1;  GR2B3.6.2;  GR2B3.7.1;  GR2B3.7.2;  GR2B4.1.1;  GR2B4.2.2;  GR2B4.3.1;  GR2B5.1.1;
GR2B5.2.1;  GR2B5.3.1;  GR2B5.5.1;  GR2B6.1.1;  GR2B6.2.1;  GR2B6.3.1;  GR2B6.3.2;  GR2B6.4.1;
GR2B6.5.1; GR2B6.6.1; GR2B6.6.2 

3.2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT): GR2B4.2.1 
3.3. Competencia dixital (CD): GR2B1.1.1; GR2B4.5.1; GR2B5.2.1 
3.4. Aprender a aprender (CAA): GR2B1.2.1 
3.5. Competencis sociais e cívicas (CSC): GR2B5.4.1 
3.6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE):
3.7. Conciencia e expresións culturais (CCEC): GR2B1.1.1; GR2B4.1.1; GR2B4.2.1; GR2B4.3.1; GR2B4.4.1;

GR2B4.5.1; GR2B5.3.1; GR2B5.4.1 

OBXECTIVOS

Obxectivos xerais do bacharelato
Os obxectivos xerais do bacharelato son os establecidos no artigo 26 do Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se
establece o currículo básico do ensino secundario obrigatorio e o bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia
(DOGA de 29 de xuño de 2015):

3.1. a)  Exercer  a  cidadanía  democrática,  desde unha perspectiva  global,  e  adquirir  unha conciencia  cívica
responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así
como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e
equitativa e favoreza a sustentabilidade.

3.2. b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e
desenvolver  o  seu  espírito  crítico.  Ser  quen  de  prever  e  resolver  pacificamente  os  conflitos  persoais,
familiares e sociais.

3.3. c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar
criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e
impulsar  a igualdade real  e a  non discriminación  das  persoas  por  calquera  condición ou circunstancia
persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade.

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

3.5. e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá.
3.6. f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.
3.7. g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación.
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3.8. h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos
e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do
seu contorno social.

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

3.10. l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos.
Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de
vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do
territorio, con especial referencia ao territorio galego.

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

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

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

3.14. o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.
3.15. p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación

e mellora no contexto dun mundo globalizado.

Obxectivos específicos da materia de grego
A falta dunha enumeración de obxectivos específicos para a materia de grego no Decreto 86/2015, consideramos
vixentes os recollidos no  Decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo que se establece a ordenación e o currículo de
bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia(DOG do 23 de xuño de 2008):

3.1. Iniciarse na comprensión, interpretación e tradución de textos de dificultade progresiva, utilizando para este
fin o coñecemento dos elementos morfolóxicos, sintácticos e léxicos básicos da lingua grega.

3.2. Reflexionar  sobre  o  léxico  de  orixe  grega  presente  na  linguaxe  cotiá  e  na  terminoloxía  científica,
identificando  étimos,  prefixos  e  sufixos  gregos  que  axuden  a  unha  mellor  comprensión  das  linguas
modernas.

3.3. Ler textos gregos tanto orixinais como adaptados ou traducidos, realizando unha lectura comprensiva e
crítica, distinguindo as características principais e o xénero literario a que pertencen.

3.4. Coñecer, na medida en que sexa posible, as máis importantes manifestacións culturais da Grecia antiga e
recoñecer e valorar a súa contribución e continuidade ao longo da historia no mundo actual.

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

CONTIDOS
Recóllense  seguidamente  os  contidos  da  materia  organizados  por  avaliacións  e  unidades  didácticas.  Esta
temporalización é estimativa.

TEMPORALIZACIÓN POR UNIDADES DIDÁCTICAS

Avaliación

UNIDADE DIDÁCTICA : 01
Referencia
Libro texto

Temporalización
Probas

avaliación

Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

1ª 1 BLOQUE 1. LINGUA GREGA - Set.-Out. 16 ?
B1.1 Dialectos antigos, dialectos literarios e koiné.
B1.2 Do grego clásico ao grego moderno.

BLOQUE 2. MORFOLOXÍA
B2.1 Revisión da flexión nominal e pronominal: formas menos usuais e irregulares. (Repaso Grego I)
B2.2 Revisión da flexión verbal: conxugación atemática. Modos verbais. (Repaso Grego I)
B2.3 Análise morfolóxica. (Repaso Grego I)

BLOQUE 3. SINTAXE
B3.1 Estudo pormenorizado da sintaxe nominal e pronominal. (Repaso Grego I)
B3.5 Análise, tradución e interpretación de textos.

BLOQUE 4. LITERATURA
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B4.1
Xéneros literarios: épica, historiografía, drama (traxedia e comedia), lírica, oratoria e fábula. 
(Xenofonte)

BLOQUE 5. TEXTOS
B5.1 Tradución e interpretación de textos gregos.
B5.2 Uso do dicionario.

BLOQUE 6. LÉXICO
B6.1 Helenismos máis frecuentes do léxico especializado e común.
B6.2 Ampliación do vocabulario básico grego: linguaxe literaria e filosófica.
B6.3 Etimoloxía e orixe das palabras da propia lingua.
B6.4 Descomposición das palabras nos seus formantes.

Avaliación

UNIDADE DIDÁCTICA : 02
Referencia
Libro texto

Temporalización
Probas

avaliación

Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

1ª

2

BLOQUE 1. LINGUA GREGA

- Out.-Nov. 16 ?

BLOQUE 2. MORFOLOXÍA

B2.1
Revisión da flexión nominal e pronominal: formas menos usuais e irregulares. (Nosvos contidos de 
Grego II)

B2.3 Análise morfolóxica.
BLOQUE 3. SINTAXE

B3.1 Estudo pormenorizado da sintaxe nominal e pronominal.
B3.5 Análise, tradución e interpretación de textos.

BLOQUE 4. LITERATURA
B4.1 Xéneros literarios: épica, historiografía, drama (traxedia e comedia), lírica, oratoria e fábula. (Homero)

BLOQUE 5. TEXTOS
B5.1 Tradución e interpretación de textos gregos.
B5.2 Uso do dicionario.

BLOQUE 6. LÉXICO
B6.1 Helenismos máis frecuentes do léxico especializado e común.
B6.2 Ampliación do vocabulario básico grego: linguaxe literaria e filosófica.
B6.3 Etimoloxía e orixe das palabras da propia lingua.
B6.4 Descomposición das palabras nos seus formantes.

Avaliación

UNIDADE DIDÁCTICA : 03
Referencia
Libro texto

Temporalización
Probas

avaliación

Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

1ª

3

BLOQUE 1. LINGUA GREGA

- Nov.-Dec. 16 ?

BLOQUE 2. MORFOLOXÍA
B2.2 Revisión da flexión verbal: conxugación atemática. Modos verbais. (Novos contidos de Grego II)
B2.3 Análise morfolóxica.

BLOQUE 3. SINTAXE
B3.1 Estudo pormenorizado da sintaxe nominal e pronominal.
B3.2 Usos modais.
B3.5 Análise, tradución e interpretación de textos.

BLOQUE 4. LITERATURA

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

BLOQUE 5. TEXTOS
B5.1 Tradución e interpretación de textos gregos.
B5.2 Uso do dicionario.

BLOQUE 6. LÉXICO
B6.1 Helenismos máis frecuentes do léxico especializado e común.
B6.2 Ampliación do vocabulario básico grego: linguaxe literaria e filosófica.
B6.3 Etimoloxía e orixe das palabras da propia lingua.
B6.4 Descomposición das palabras nos seus formantes.

Avaliación

UNIDADE DIDÁCTICA : 04
Referencia
Libro texto

Temporalización
Probas

avaliación

Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

2ª 4 BLOQUE 1. LINGUA GREGA - Xan. 12 ?
BLOQUE 2. MORFOLOXÍA

B2.3 Análise morfolóxica.
BLOQUE 3. SINTAXE

B3.1 Estudo pormenorizado da sintaxe nominal e pronominal.
B3.2 Usos modais.
B3.3 Tipos de oracións e construcións sintácticas.
B3.4 Oración composta. Formas de subordinación.
B3.5 Análise, tradución e interpretación de textos.

BLOQUE 4. LITERATURA

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

BLOQUE 5. TEXTOS
B5.1 Tradución e interpretación de textos gregos.
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B5.2 Uso do dicionario.
BLOQUE 6. LÉXICO

B6.1 Helenismos máis frecuentes do léxico especializado e común.
B6.2 Ampliación do vocabulario básico grego: linguaxe literaria e filosófica.
B6.3 Etimoloxía e orixe das palabras da propia lingua.
B6.4 Descomposición das palabras nos seus formantes.

Avaliación

UNIDADE DIDÁCTICA : 05
Referencia
Libro texto

Temporalización
Probas

avaliación

Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

2ª

5

BLOQUE 1. LINGUA GREGA

- Feb. 16 ?

BLOQUE 2. MORFOLOXÍA
B2.3 Análise morfolóxica.

BLOQUE 3. SINTAXE
B3.1 Estudo pormenorizado da sintaxe nominal e pronominal.
B3.2 Usos modais.
B3.3 Tipos de oracións e construcións sintácticas.
B3.4 Oración composta. Formas de subordinación.
B3.5 Análise, tradución e interpretación de textos.

BLOQUE 4. LITERATURA

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

BLOQUE 5. TEXTOS
B5.1 Tradución e interpretación de textos gregos.
B5.2 Uso do dicionario.

BLOQUE 6. LÉXICO
B6.1 Helenismos máis frecuentes do léxico especializado e común.
B6.2 Ampliación do vocabulario básico grego: linguaxe literaria e filosófica.
B6.3 Etimoloxía e orixe das palabras da propia lingua.
B6.4 Descomposición das palabras nos seus formantes.

Avaliación

UNIDADE DIDÁCTICA : 06
Referencia
Libro texto

Temporalización
Probas

avaliación

Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

3ª

6

BLOQUE 1. LINGUA GREGA

- Mar. 16 ?

BLOQUE 2. MORFOLOXÍA
B2.3 Análise morfolóxica.

BLOQUE 3. SINTAXE
B3.1 Estudo pormenorizado da sintaxe nominal e pronominal.
B3.2 Usos modais.
B3.3 Tipos de oracións e construcións sintácticas.
B3.4 Oración composta. Formas de subordinación.
B3.5 Análise, tradución e interpretación de textos.

BLOQUE 4. LITERATURA
BLOQUE 5. TEXTOS

B5.1 Tradución e interpretación de textos gregos.
B5.2 Uso do dicionario.
B5.3 Comentario e análise filolóxica de textos de grego clásico orixinais, preferiblemente en prosa.
B5.4 Coñecemento do contexto social, cultural e histórico dos textos traducidos.
B5.5 Identificación das características formais dos textos.

BLOQUE 6. LÉXICO
B6.1 Helenismos máis frecuentes do léxico especializado e común.
B6.2 Ampliación do vocabulario básico grego: linguaxe literaria e filosófica.
B6.3 Etimoloxía e orixe das palabras da propia lingua.
B6.4 Descomposición das palabras nos seus formantes.

Avaliación

UNIDADE DIDÁCTICA : 07
Referencia
Libro texto

Temporalización
Probas

avaliación

Tema /
U.D.

Bloque Contido Mes Sesións

3ª 7 BLOQUE 1. LINGUA GREGA - Abril 16 ?
BLOQUE 2. MORFOLOXÍA

B2.3 Análise morfolóxica.
BLOQUE 3. SINTAXE

B3.1 Estudo pormenorizado da sintaxe nominal e pronominal.
B3.2 Usos modais.
B3.3 Tipos de oracións e construcións sintácticas.
B3.4 Oración composta. Formas de subordinación.
B3.5 Análise, tradución e interpretación de textos.

BLOQUE 4. LITERATURA
BLOQUE 5. TEXTOS
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B5.1 Tradución e interpretación de textos gregos.
B5.2 Uso do dicionario.
B5.3 Comentario e análise filolóxica de textos de grego clásico orixinais, preferiblemente en prosa.
B5.4 Coñecemento do contexto social, cultural e histórico dos textos traducidos.
B5.5 Identificación das características formais dos textos.

BLOQUE 6. LÉXICO
B6.1 Helenismos máis frecuentes do léxico especializado e común.
B6.2 Ampliación do vocabulario básico grego: linguaxe literaria e filosófica.
B6.3 Etimoloxía e orixe das palabras da propia lingua.
B6.4 Descomposición das palabras nos seus formantes.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES

Criterio de 
avaliación

Estándares
Grao mínimo para superar a área
Indicador mínimo de logro

T 1 T 2 T 3 CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN

C.C.Instrumentos de avaliación /
Procedementos de avaliación (%)*

Bloque 1: Lingua grega

GR-B1.1

2º-GR2B1.1.1 - Delimita ámbitos de 
influencia dos distintos dialectos, situando 
con precisión puntos xeográficos, cidades 
ou restos arqueolóxicos coñecidos pola súa
relevancia histórica.

Peso: 0.01%

O alumnado sabe cales son as principais 
variedades dialectais do grego antigo e sabe 
ubicalas no tempo e no espazo, e 
relacionalas cos distintos xéneros literarios 
(EEAA avaliado a través do 4.1.1).

X
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva.
CCL CD CCEC

GR-B1.2

2º-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.

Peso: 0.01%

O alumnado sabe que o grego moderno 
deriva directamente da koiné clásica, sufrindo
certas modificacións fonéticas e morfolóxicas.

X
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva.
CCL CAA

GR-B1.3

2º-GR2B1.3.1 - Coñece a pronuncia da 
lingua grega moderna e utiliza algunhas 
palabras e expresións básicas.

Peso: 0.01%

O alumnado coñece as diferencias máis 
salientables entre a pronunciación erasmiana
e a histórica.

X
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva.
CCL

Bloque 2: Morfoloxía

GR-B2.1

2º-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.

Peso: 1.67%

O alumnado é quen de identificar un nome 
cun tipo flexivo e declinar correctamente os 
nomes (subtantivos e adxectivos) e 
pronomes explicados na aula.

X X
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva.
CCL

GR-B2.2

2º-GR2B2.2.1 - Recoñece con seguridade 
e axudándose do dicionario calquera tipo 
de formas verbais, conxúgaas e sinala o 
seu equivalente en galego e/ou en 
castelán.

Peso: 1.67%

O alumnado é quen de clasificar un verbo 
dentro do esquema xeral do verbo grego e de
conxugar aquelas tempos do verbo 
explicados na aula (as formas nominais do 
verbo son avaliadas no apartado de 
morfiloxía nominal).

X X
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva.
CCL

GR-B2.3

2º-GR2B2.3.1 - Nomea e describe as 
categorías gramaticais, sinalando as 
características que as distinguen.

Peso: 1.67%

O alumnado coñece as categorías 
gramaticais dos distintos tipos de palabras 
(nomes, pronomes e verbos).

X
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva.
CCL

GR-B2.4

2º-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.

Peso: 1.67%

Este EEAA avalíase a través do 2.1.1 e 2.2.1. X X
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva.
CCL

GR-B2.5 2º-GR2B2.5.1 - Sabe determinar a forma, a
clase e a categoría gramatical das palabras
dun texto, detectando correctamente coa 

Este EEAA avalíase a través do 2.1.1 e 2.2.1. X X PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva.

CCL
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axuda do dicionario os morfemas que 
conteñen información gramatical.

Peso: 1.67%

Bloque 3: Sintaxe

GR-B3.1

2º-GR2B3.1.1 - Recoñece os valores dos 
casos gregos e os usos dos pronomes en 
frases e textos propostos.

Peso: 1.11%

O alumnado é quen de recoñecer as funcións
básicas dos casos (isto é, as explicadas na 
aula) a través dunha análise sintáctica.

X X X
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva.
CCL

GR-B3.2

2º-GR2B3.2.1 - Recoñece os valores das 
preposicións e identifica os complementos 
circunstanciais.

Peso: 1.11%

O alumnado é quen de recoñecer os valores 
fundamentais das preposicións en relación co
caso que rexen e identifica os complementos 
circunstanciais básicos (isto é, os explicados 
na aula).

X X X
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva.
CCL

GR-B3.3

2º-GR2B3.3.1 - Coñece, identifica e 
traduce correctamente os usos modais 
propios da lingua grega.

Peso: 1.11%

O alumnado é quen de identificar e traducir 
os usos modais básicos do grego (isto é, os 
explidos na aula).

X X X
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva.
CCL

GR-B3.4

2º-GR2B3.4.1 - Recoñece e clasifica 
oracións e construcións sintácticas.

Peso: 1.11%

O alumnado é quen de recoñecer e clasificar 
as oracións e contrucións sintácticas 
explicadas na aula.

X X X
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva.
CCL

GR-B3.5

2º-GR2B3.5.1 - Recoñece, clasifica, 
analiza e traduce correctamente os nexos 
subordinantes.

Peso: 1.11%

O alumnado é quen de recoñecer, clasificar, 
analizar e traducir correctamente os nexos 
subordinantes explicados e traballados na 
aula.

X X X
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva.
CCL

GR-B3.6 2º-GR2B3.6.1 - Identifica formas non 
persoais do verbo en frases e textos, 
tradúceas correctamente e explica as súas 
funcións.

Peso: 1.11%

O alumnado é quen de identificar formas non 
persoais do verbo traballadas na aula en 
frases e textos, traducilas correctamente e 
explica as súas funcións.

X X X

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva.

CCL

GR-B3.6 2º-GR2B3.6.2 - Coñece, analiza e traduce 
correctamente as construcións de 
participio, relacionándoas con construcións 
análogas noutras linguas que coñeza.

Peso: 1.11%

O alumnado é quen de coñecer, analizar e 
traducir correctamente as construcións de 
participio traballadas na aula.

X X X

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva.

CCL

GR-B3.7

2º-GR2B3.7.1 - Recoñece, distingue e 
clasifica os tipos de oracións e as 
construcións sintácticas gregas, 
relacionándoas con construcións análogas 
noutras linguas que coñeza.

Peso: 1.11%

O alumnado é quen de recoñecer, distinguir e
clasificar os tipos de oracións e as 
construcións sintácticas gregas traballadas 
na aula.

X X X
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva.
CCL

GR-B3.7

2º-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.

Peso: 1.11%

EEAA avaliado a través dos EEAA 3.1.1 e 
3.2.1 e 3.6.2.

X X X
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva.
CCL

Bloque 4: Literatura

GR-B4.1 2º-GR2B4.1.1 - Describe as características 
esenciais dos xéneros literarios gregos, e 
identifica e sinala a súa presenza nos 
textos propostos.

Peso: 4.95%

O alumnado coñece os trazos básicos e 
definitorios dos xéneros literarios gregos 
traballados na aula.

X X

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva.

CCL CCEC

GR-B4.2

2º-GR2B4.2.1 - Realiza eixes cronolóxicos 
e sitúa neles autores, obras e outros 
aspectos relacionados coa literatura grega.

Peso: 0.03%

EEAA avaliado a través do EEAA 4.5.1. X X
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva.
CMCT CCEC
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GR-B4.2

2º-GR2B4.2.2 - Distingue o xénero literario 
ao que pertence un texto, as súas 
características e a súa estrutura.

Peso: 0.03%

EEAA avaliado a través do EEAA 4.1.1. X X
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva.
CCL

GR-B4.3

2º-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.

Peso: 0.03%

EEAA avaliado a través do EEAA 4.1.1. X X
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva.
CCL CCEC

GR-B4.4

2º-GR2B4.4.1 - Pode establecer relacións 
e paralelismos entre a literatura grega e a 
posterior.

Peso: 0.03%

EEAA avaliado a través do EEAA 4.1.1. X X
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva.
CCEC

GR-B4.5

2º-GR2B4.5.1 - Nomea autores 
representativos da literatura grega, 
encádraos no seu contexto cultural e cita e 
explica as súas obras máis coñecidas.

Peso: 4.95%

O alumnado é quen de nomear autores 
representativos da literatura grega explicados
na aula, encadralos no seu contexto cultural 
e citar e explica as súas obras máis 
coñecidas.

X X
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva.
CD CCEC

Bloque 5: Textos

GR-B5.1

2º-GR2B5.1.1 - Utiliza adecuadamente a 
análise morfolóxica e sintáctica de textos 
gregos para efectuar correctamente a súa 
tradución.

Peso: 29.7%

O alumnado traduce correctamente un texto 
proposto apoiando a súa tradución nunha 
análise sintáctica e morfolóxica básica do 
texto proposto.

X X X
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva.
CCL

GR-B5.2

2º-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.

Peso: 29.7%

O alumnado é quen de identificar e localizas 
no dicionario as palabras que descoñoce nun
texto proposto.

X X X
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva.
CD CCL

GR-B5.3

2º-GR2B5.3.1 - Aplica os coñecementos 
adquiridos para realizar comentario 
lingüístico, literario e histórico de textos.

Peso: 0.2%

EEAA avaliado a través do EEAA 4.5.1. X X
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva.
CCL CCEC

GR-B5.4

2º-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.

Peso: 0.2%

EEAA avaliado a través do EEAA 4.5.1. X X
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva.
CSC CCEC

GR-B5.5

2º-GR2B5.5.1 - Recoñece e explica a partir
de elementos formais o xénero e o 
propósito do texto.

Peso: 0.2%

EEAA avaliado a través do EEAA 4.1.1. X X
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva.
CCL

Bloque 6: Léxico

GR-B6.1

2º-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.

Peso: 9.87%

O alumnado é quen de identificar os 
helenismos máis frecuentes en lingua galega 
e castelá (isto é, os tratados e explicados na 
aula), explicando o seu significado a partir 
dos étimos gregos orixinais.

X X X
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva.
CCL

GR-B6.2

2º-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.

Peso: 0.01%

EEAA avaliado a través do 6.1.1. X X X
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva.
CCL
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GR-B6.3

2º-GR2B6.3.1 - Explica o significado de 
termos gregos mediante termos 
equivalentes en galego e en castelán.

Peso: 0.01%

EEAA avaliado a través do 6.1.1. X X X
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva.
CCL

GR-B6.3

2º-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.

Peso: 0.01%

EEAA avaliado a través do 6.1.1. X X X
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva.
CCL

GR-B6.4

2º-GR2B6.4.1 - Comprende e explica a 
relación entre termos pertencentes á 
mesma familia etimolóxica ou semántica.

Peso: 0.01%

EEAA avaliado a través do 6.1.1. X X X
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva.
CCL

GR-B6.5

2º-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 noutro.

Peso: 0.01%

EEAA avaliado a través do 6.1.1. X X X
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva.
CCL

GR-B6.6

2º-GR2B6.6.1 - Descompón palabras 
tomadas tanto do grego antigo como da 
lingua propia nos seus formantes, e explica
o seu significado.

Peso: 0.01%

EEAA avaliado a través do 6.1.1. X X X
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva.
CCL

GR-B6.6

2º-GR2B6.6.2 - Sabe descompor unha 
palabra nos seus formantes e coñecer o 
seu significado en grego, para aumentar o 
caudal léxico e o coñecemento da lingua 
propia.

Peso: 0.01%

EEAA avaliado a través do 6.1.1. X X X
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva.
CCL

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
No  bacharelato  a  intrumento  de  avaliación  básico  serán  as  probas  escritas  de  carácter
obxectivo, na que o alumnado deberá demostrar dun modo práctico, a), o coñecemento dos
contidos traballados durante o curso, b), a capacidade de aplicar eses coñecementos para a
resolución de problemas prácticos.

Dada a natureza do 2º curso de bacharelato como curso previo á universidade, o formato de
probas e os criterios de avaliació achéganse o máis posible aos establecidos para as probas da
ABAU.

No  caso  concreto  do  grego,  todos  os  coñecementos  adquiridos  deben  servir  para  que  o
alumnado poida ler e comprender, ao final da súa aprendizaxe, dun modo global os textos de
autores clásicos coa axuda dun dicionario. Entender un texto dun modo global implica, ademais
do  dominio  da  sintaxe  e  da  morfoloxía  que  permiten  acceder  á  literalidade,  entender  as
circunstancias sociais e históricas, así como a situción do autor e do texto dentro dos xéneros
literarios do mundo antigo.
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO
ALUMNADO

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
Os criterios de avaliación para cada un dos estándares de aprendizaxe avaliables son os recollidos no Anexo I do
Decreto 86/2015, do 25 de xuño, para a materia de Grego II.

Bloque 1: Lingua grega

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

GR-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.

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

Bloque 2: Morfoloxía

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

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

GR-B2.3-Coñecer as categorías gramaticais.

GR-B2.4-Coñecer, identificar e distinguir os formantes das palabras.

GR-B2.5-Realizar a análise morfolóxica das palabras dun texto grego.

Bloque 3: Sintaxe

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

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

GR-B3.3-Coñecer e identificar os usos modais propios da lingua grega.

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

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

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

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

Bloque 4: Literatura

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

GR-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.

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

GR-B4.4-Establecer relacións e paralelismos entre a literatura clásica e a posterior.
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GR-B4.5-Coñecer os autores fundamentais da literatura coas súas obras principais.

Bloque 5: Textos

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

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

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

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

GR-B5.5-Identificar as características formais dos textos.

Bloque 6: Léxico

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

GR-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.

GR-B6.3-Coñecer, identificar e traducir o léxico grego.

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

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

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

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

AVALIACIÓN FINAL

Aprobarán a materia os/as alumnos/as que ao final de curso obteñan 5 puntos sobre 10 en aplicación do previsto na
táboa de avaliación que segue.

• Advertencia.  No caso de que non se puidesen avaliar todos os estándares de aprendizaxe previstos na

programación, a cualificación final será o resultado da media ponderada dos EEAA avaliados (segundo o
establecido na táboa de avaliación que segue).

PESO PORCENTUAL NA
CUALIFICACIÓN DO BLOQUE

Peso porcentual 
de cada estándar 

sobre o bloque

Peso porcentual
de cada estándar

sobre o 100%

BLOQUE 1

Lingua grega.

GR2B1.1.1. 33.33

BLOQUE 1 aporta
o 0.03% da cualificación

final

33.33 0.01 GR2B1.1.1.

GR2B1.2.1. 33.33 33.33 0.01 GR2B1.2.1.

GR2B1.3.1. 33.33 33.33 0.01 GR2B1.3.1.

100.00 0.03

BLOQUE 2

Morfoloxía

GR2B2.1.1. 16.67

BLOQUE 2 aporta
o 10% da cualificación

final

16.67 1.67 GR2B2.1.1.

GR2B2.2.1. 16.67 16.67 1.67 GR2B2.2.1.

GR2B2.3.1. 16.67 16.67 1.67 GR2B2.3.1.

GR2B2.4.1. 16.67 16.67 1.67 GR2B2.4.1.

GR2B2.4.2. 16.67 16.67 1.67 GR2B2.4.2.

GR2B2.5.1. 16.67 16.67 1.67 GR2B2.5.1.

100.00 10.00

BLOQUE 3 GR2B3.1.1. 11.11 BLOQUE 3 aporta 11.11 1.11 GR2B3.1.1.
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Sintaxe
o 10% da cualificación

final

GR2B3.2.1. 11.11 11.11 1.11 GR2B3.2.1.

GR2B3.3.1. 11.11 11.11 1.11 GR2B3.3.1.

GR2B3.4.1. 11.11 11.11 1.11 GR2B3.4.1.

GR2B3.5.1. 11.11 11.11 1.11 GR2B3.5.1.

GR2B3.6.1. 11.11 11.11 1.11 GR2B3.6.1.

GR2B3.6.2. 11.11 11.11 1.11 GR2B3.6.2.

GR2B3.7.1. 11.11 11.11 1.11 GR2B3.7.1.

GR2B3.7.2. 11.11 11.11 1.11 GR2B3.7.2.

100.00 10.00

BLOQUE 4

Literatura

GR2B4.1.1. 49.50

BLOQUE 4 aporta
o 10% da cualificación

final

49.50 4.95 GR2B4.1.1.

GR2B4.2.1. 0.25 0.25 0.03 GR2B4.2.1.

GR2B4.2.2. 0.25 0.25 0.03 GR2B4.2.2.

GR2B4.3.1. 0.25 0.25 0.03 GR2B4.3.1.

GR2B4.4.1. 0.25 0.25 0.03 GR2B4.4.1.

GR2B4.5.1. 49.50 49.50 4.95 GR2B4.5.1.

100.00 10.00

BLOQUE 5

Textos

GR2B5.1.1. 49.50

BLOQUE 5 aporta
o 60% da cualificación

final

49.50 29.70 GR2B5.1.1.

GR2B5.2.1. 49.50 49.50 29.70 GR2B5.2.1.

GR2B5.3.1. 0.33 0.33 0.20 GR2B5.3.1.

GR2B5.4.1. 0.33 0.33 0.20 GR2B5.4.1.

GR2B5.5.1. 0.33 0.33 0.20 GR2B5.5.1.

100.00 60.00

BLOQUE 6

Léxico

GR2B6.1.1. 99.00

BLOQUE 6 aporta
o 9.97% da

cualificación final

99.00 9.87 GR2B6.1.1.

GR2B6.2.1. 0.14 0.14 0.01 GR2B6.2.1.

GR2B6.3.1. 0.14 0.14 0.01 GR2B6.3.1.

GR2B6.3.2. 0.14 0.14 0.01 GR2B6.3.2.

GR2B6.4.1. 0.14 0.14 0.01 GR2B6.4.1.

GR2B6.5.1. 0.14 0.14 0.01 GR2B6.5.1.

GR2B6.6.1. 0.14 0.14 0.01 GR2B6.6.1.

GR2B6.6.2. 0.14 0.14 0.01 GR2B6.6.2.

100.00 9.97

100.00

Advertencia: os  estándares  de  aprendizaxe  vinculados  aos  bloques  de  contidos  de  Lingua  grega,  Literatura,
Morfoloxía e Léxico, serán avaliados unha soa vez durante o curso (en exame único ou en distintos exames), puidendo
o alumnado que non supere estes estándares facer as probas de recuperación que se consideren oportunas. Os
estándares de aprendizaxe vinculados aos restantes bloques de contidos e que sexan de desenvolvemento progresivo
ao longo do curso,  serán obxecto de avaliación continua,  aplicándose en xeral  a seguinte fórmula de avaliación:
((cualificación 1ª aval. x 1) + (cualificación 2ª aval. x 2) + (cualificación 3ª aval. x 3)) / 6. Estes estándares, en principio,
non serán obxecto de probas de recuperación específicas, sendo recuperados automáticamente cando se superen na
seguinte avaliación.

En todo caso os/as alumnos/as que así o desexen e independentemente da cualificación acadada durante o curso,
poderán, ao final do curso, solicitar a realización de dúas probas globais, segundo o modelo do exame da ABAU, sendo
a cualificación final de curso a media da cualificación total destas dúas probas, puntuadas segundo os criterios e as
porcentaxes establecidos pola comisión correspondente para o presente curso.

AVALIACIÓNS ORDINARIAS

A cualificación ponderada dos estándares de aprendizaxe avaliados (tendo en conta os das avaliacións
anteriores, de ser o caso).

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
Para os criterios de promoción remitimos ao art. 35 do D. 86/2015.
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ALUMNOS/AS CON MATERIAS PENDENTES E
PLAN DE RECUPERACIÓN DE ALUMNADO

REPETIDOR

ALUMNOS/AS CON MATERIAS PENDENTES
1. CULTURA CLÁSICA de 3º de ESO

O alumnado que promocione a 4ª de ESO coa materia de Cultura Clásica pendente terá un plan de recuperación
específico que consistirá na realización dun caderno de traballo e actividades, a entregar en función das datas das
avaliacións de pendentes. Véxase  Anexo. Plans de Pendentes.  No presente curso 2020-21 non hai ningún/ha
alumno/a nesta situación.

2. LATÍN de 4º de ESO 
Non pode haber alumnos/as con esta materia pendente.

3. LATÍN I de 1º de Bacharelato
Os contidos máis importantes de Latín I son obxecto de repaso sistemático en Latín II, polo que, en principio, o
alumnado que tendo a materia de Latín I suspensa aprobe a 2ª ou 3ª avaliación de Latín II, está a acreditar de
feito a adquisición dos coñecementos básicos daquela. Non se establece en principio, así pois, un plan de traballo
específico. A cualificación da materia recuperada establécese do seguinte modo:
3.1. O alumnado que supere a materia de Latín II, tendo a materia de Latín I suspensa, recuperará esta coa

mesma cualificación que obteña en Latín II.
3.2. O alumnado que non supere a materia de Latín II, máis que aprobara a 2ª avaliación, recuperará a materia

de Latín I coa cualificación de 5.
O alumnado que así o considere, tendo en conta a importancia das cualificacións das materias de bacharelato de
cara ao acceso á universidade, pode solicitar un plan de avaliación específico (ata o 15 de outubro). Este plan
hase elaborar tendo en conta a materia impartida de feito en Latín I no curso anterior e axustarase ao calendario
establecido polo centro para a recuperación de pendentes. Véxase Anexo. Plans de Pendentes.
No presente curso 2020-21 hai un alumno nesta situación.

4. GREGO I de 1º de bacharelato
Os contidos máis importantes de Gerego I son obxecto de repaso sistemático en Grego II polo que, en principio, o
alumnado que tendo a materia de Grego I suspensa aprobe a 2ª ou 3ª avaliación de Grego II, está a acreditar de
feito a adquisición dos coñecementos básicos daquela. Non se establece en principio, así pois, un plan de traballo
específico. A cualificación da materia recuperada establécese do seguinte modo:
4.1. O alumnado que supere a materia de Grego II, tendo a materia de Grego I suspensa, recuperará esta coa

mesma cualificación que obteña en Grego II.
4.2. O  alumnado que  non  supere  a  materia  de  Grego II,  máis  que aprobara  a  2ª  avaliación  de Grego  II,

recuperará a materia de Grego I coa cualificación de 5.
O alumnado que así o considere, tendo en conta a importancia das cualificacións das materias de bacharelato de
cara ao acceso á universidade, pode solicitar un plan de avaliación específico (ata o 15 de outubro). Este plan
hase elaborar tendo en conta a materia impartida de feito en Grego I no curso anterior e axustarase ao calendario
establecido polo centro para a recuperación de pendentes. Véxase Anexo. Plans de Pendentes.
No presente curso 2020-21 hai un alumno nesta situación.

5. LATÍN II de 2º de Bacharelato
Non pode haber alumnos/as con esta materia pendente.

6. GREGO II de 2º de bacharelato
Non pode haber alumnos/as con esta materia pendente.
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PLAN DE RECUPERACIÓN DE ALUMNADO
REPETIDOR

O art. 23.6 do Decreto 86/2015 establece, cando fala da repetición, que "esta medida deberá ir acompañada dun plan
específico personalizado, orientado á superación das dificultades detectadas no curso anterior. Os centros docentes
organizarán este plan de acordo co que estableza a consellería con competencias en materia de educación". Así pois
este departamento establece o seguinte plan de actuación para co alumnado repetidor, que despois se materializará
nun plan personalizado:

1º trimestre - Identificación/localización do/a alumno/a repetidor.
- Análise dos informes previos do curso anterior.
- Realización das avaliacións iniciais e entrevistas persoais.
- Análise de resultados.
- Realización da programación e os plans personalizados para o alumnado que non 
promocione de curso (PROA, refuerzo, ACI, agrupamento…).
- Seguimento durante o trimestre.
- Avaliación do programa na primeira sesión de avaliación trimestra

2º trimestre - Valoración dos resultados do primeiro trimestre.
- Introdución de melloras se fose oportuno (PROA, refuerzo, ACI, agrupamento…)
-  Avaliación do programa na segunda sesión de avaliación.

3º trimestre - Valoración dos resultados do segundo trimestre.
-  Introdución de melloras se fose oportuno.
-  Seguimento durante o terceiro trimestre.
-  Avaliación final dos resultados do programa.
-  Propostas de mellora para o próximo curso.

AVALIACIÓN INICIAL

CULTURA CLÁSICA de 3º de ESO
1.  Deseño da avaliación inicial. A avaliación inicial na materia de Cultura Clásica consistirá en:

1.1. Cuestionario sobre: 
1.1.1. Materias pendentes de cursos anteriores.
1.1.2. As motivacións para cursar esta materia e as expectativas do alumnado.
1.1.3. Os seus coñecementos xerais sobre o mundo clásico. 
1.1.4. O dominio de recursos das TICs e disposición destes recursos para poder facer fronte a educación a

distancia.
1.2. Cambio de impresións entre profesor e alumnado os primeiros días de clase sobre os puntos do apartado

anterior.
2.  Medidas  a  adoptar  en  función  dos  seus  resultados:  A  materia  de  Cultura  Clásica  non  precisa  de

coñecementos previos, polo que os resultados da avaliación inicial non van modificar a planificación do curso,
servindo simplemente para saber cal é o punto de partida xeral do alumnado e as súas expectativas.
Especialmente interesantes son as preguntas nas que o alumnado ten que se expresar por escrito, porque estas
permiten avaliar a capacidade de expresión e madurez do alumnado. Este ano tamén son de grande importancia
toda a información referente aos medios de que dispón o alumnado para focer fronte a unha eventual suspensión
da docencia presencial.

LATÍN de 4º da ESO
1. Deseño da avaliación inicial. A avaliación inicial nesta materia consistirá en:

1.1. Cuestionario sobre:
1.1.1. Materias pendentes de cursos anteriores.
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1.1.2. As motivacións para cursar esta materia e as expectativas do alumnado.
1.1.3. Os seus coñecementos xerais sobre o mundo clásico.
1.1.4. O dominio de recursos das TICs e disposición destes recursos para poder facer fronte a educación a

distancia.
1.2. Cambio de impresións entre profesor e alumnado o primeiro día de clase sobre os puntos do apartado

anterior.
2.  Medidas a  adoptar  en  función  dos seus resultados:  A materia  de  Latín  de  4º  da  ESO non precisa  de

coñecementos previos, polo que os resultados da avaliación inicial non van modificar a planificación do curso,
servindo  simplemente  para  saber  cal  é  o  punto  de  partida  xeral  do  alumnado  e  as  súas  expectativas.
Especialmente interesantes son as preguntas nas que o alumnado ten que se expresar por escrito, porque estas
permiten avaliar a capacidade de expresión e madurez do alumnado. Este ano tamén son de grande importancia
toda a información referente aos medios de que dispón o alumnado para focer fronte a unha eventual suspensión
da docencia presencial.

LATÍN I de 1º de Bacharelato
1. Deseño da avaliación inicial.

1.1. Proba  escrita  sobre  contidos  morfolóxicos  e  sintácticos  xerais.  Nesta  proba  hase  tratar  de  valorar  o
coñecemento de conceptos básicos de morfoloxía e sintaxe en xeral. 

1.2. Proba  escrita  sobre  contidos  de  historia  e  legado.  Con  esta  proba  preténdese  valorar  o  grao  de
coñecemento que o alumnado ten sobre a historia de Roma en xeral e sobre a súa vinculación con España
e, en particular, con Galicia.

1.3. Cuestionario por escrito para saber as razóns que levan ao alumnado a cursar esta materia.
1.4. Cuestionario por escrito para saber de que medios dispón o alumnado para facer fronte a un período de

suspensión de ensino presencial.
1.5. Cambio  de  impresións  entre  profesor  e  alumnado  o  primeiro  día  de  clase  sobre  as  expectativas  do

alumnado.

2. Medidas a adoptar en función dos seus resultados. 
Na materia de Latín I pártese da premisa da necesidade de refrescar todos os conceptos previamente adquiridos
en Latín de 4º de ESO, dado que o alumnado que se incorpora á modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais
en Bacharelato non tivo que cursas necesariamente Latín de 4º de ESO. É por iso que os resultados negativos na
avaliación inicial non levarían a adopción de medidas extraordinarias, dado que é ese o escenario co que se
traballa  na  materia.  Polo  contrario,  no  caso  de  que  o  grupo  en  xeral,  ou  algún/ha  alumno/a  en  particular
demostrase un coñecemento e dominio sólido dos contidos previos e instrumentais para a materia, adoptaríanse
medidas como propoñer actividade e lecturas suplementarias para o afondamento dos contidos que se vaian
traballando na aula.

3. NOTAS IMPORTANTES 
3.1. A avaliación inicial de Latín I pódese levar a cabo conxuntamente coa de Grego I.
3.2. No caso do alumnado que cursase Latín de 4º de ESO no centro, fica ao criterio do profesor eximilo ou non

dalgunhas das probas da avaliación inicial.

GREGO I de 1º de Bacharelato
1.  Deseño da avaliación inicial.

1.1. Proba  escrita  sobre  contidos  morfolóxicos  e  sintácticos  xerais.  Nesta  proba  hase  tratar  de  valorar  o
coñecemento de conceptos de básicos de morfoloxía e sintaxe. 

1.2. Proba  escrita  sobre  contidos  de  historia  e  legado.  Con  esta  proba  preténdese  valorar  o  grao  de
coñecemento que o alumnado ten sobre a historia de Grecia en xeral e sobre a súa vinculación con España
e, en particular, con Galicia.

1.3. Cuestionario por escrito para saber as razóns que levan ao alumnado a cursar esta materia.
1.4. Cuestionario por escrito para saber de que medios dispón o alumnado para facer fronte a un período de

suspensión de ensino presencial.
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1.5. Cambio  de  impresións  entre  profesor  e  alumnado  o  primeiro  día  de  clase  sobre  as  expectativas  do
alumnado.

 Medidas a adoptar en función dos seus resultados. Na materia de Grego I  pártese da premisa da necesidade
de refrescar todos os conceptos previamente adquiridos na ESO. É por  iso que os resultados negativos na
avaliación inicial non levarían a adopción de medidas extraordinarias, dado que é ese o escenario co que se
traballa  na  materia.  Polo  contrario,  no  caso  de  que  o  grupo  en  xeral,  ou  algún/ha  alumno/a  en  particular
demostrase un coñecemento e dominio sólido dos contidos previos e instrumentais para a materia, adoptaríanse
medidas comopropoñer  actividade e lecturas suplementarias  para o afondamento dos contidos que se vaian
traballando na aula.

2. NOTAS IMPORTANTES 
2.1. A avaliación inicial de Grego I pódese levar a cabo conxuntamente coa de Latín I.
2.2. No caso do alumnado que cursase Latín de 4º de ESO no centro, fica ao criterio do profesor eximilo ou non

dalgunhas das probas da avaliación inicial.

LATÍN II de 2º de Bacharelato
1.  Deseño da avaliación inicial.

1.1. Proba escrita de morfoloxía verbal e nominal básica.
1.2. Proba escrita de tradución.
1.3. Cuestionario por escrito para saber as razóns que levan ao alumnado a cursar esta materia.
1.4. Cuestionario por escrito para saber de que medios dispón o alumnado para facer fronte a un período de

suspensión de ensino presencial.
1.5. Cambio  de  impresións  entre  profesor  e  alumnado  o  primeiro  día  de  clase  sobre  as  expectativas  do

alumnado.

2. Medidas a adoptar en función dos seus resultados. 
É costume comezar o curso de Latín II cun repaso xeral de morfoloxía e sintaxe de Latín I. Os resultados da
avaliación inicial servirán para determinar o grao de afondamente que haxa que realizar neste repaso.

3. NOTA IMPORTANTE 
No caso do alumnado que cursase Latín I no centro, fica ao criterio do profesor eximilo ou non  dalgunhas das
probas da avaliación inicial.

GREGO II de 2º de Bacharelato
1.  Deseño da avaliación inicial.

1.1. Proba escrita de morfoloxía verbal e nominal básica.
1.2. Proba escrita de tradución.
1.3. Cuestionario por escrito para saber as razóns que levan ao alumnado a cursar esta materia.
1.4. Cuestionario por escrito para saber de que medios dispón o alumnado para facer fronte a un período de

suspensión de ensino presencial.
1.5. Cambio  de  impresións  entre  profesor  e  alumnado  o  primeiro  día  de  clase  sobre  as  expectativas  do

alumnado.

2. Medidas a adoptar en función dos seus resultados. 
É costume comezar o curso de Grego II cun repaso xeral de morfoloxía e sintaxe de Grego I. Os resultados da
avaliación inicial servirán para determinar o grao de afondamente que haxa que realizar neste repaso.

3. NOTA IMPORTANTE 
No caso do alumnado que cursase Latín I no centro, fica ao criterio do profesor eximilo ou non  dalgunhas das
probas da avaliación inicial.
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METODOLOXÍA

CULTURA CLÁSICA de 3º de ESO
Na aula hanse utilizar  dúas metodoloxías contrapostas, que se irán combinando en función da dispoñibilidade de
recursos (libros de texto, acceso a aula con ordenadoress, etc.) e das características concretas do alumnado do grupo.

1. Metodoloxía da aula invertida ou flippedclassroom. O alumnado divídese en grupos. Cada grupo debe preparar a
explicación dun apartado do tema, segundo o seguinte esquema:
1.1. Lectura e elaboración dun esquema coas ideas básicas a partir do material suministrado polo profesor.
1.2. Elaboración dunha presentación en formato electrónico.
1.3. Exposición na aula e resolución de dúbidas.
1.4. Elaboración  dunha actividade en  formato  electrónico  sobre  os  contidos  traballados  (preferentemente  a

través da aplicación kahoot).
Evidentemente esta metodoloxía hase adaptar aos protocolos vixentes na aula por mor da Covid-19.

 
2. Metodoloxía  tradicional  segundo o  esquema de profesor  transmisor  de  contidos  fronte  a  alumnado receptor.

Cando se opte por esta metodoloxía tradicional, seguirase o seguinte esquema:
2.1. O profesor introduce o tema ou apartado a tratar.
2.2. Lectura en voz alta por parte do alumnado do material proposto polo profesor.
2.3. Comentario e resolución de dúbidas.
2.4. Elaboración de actividades de consolidación dos contidos tratados.

(Covid-19) No suposto de que houbese que pasar á docencia non presencial, este departamento considera que, no
caso de que se poida garantir a conectividade, isto é, as aulas a través de webex, skype ou calquera outro programa e/
ou  aplicación  de  videoconderencia,  as  estratexias  metodolóxicas  serán  as  mesmas,  elaborándose  un  programa
específico para aquel alumnado que non puidese acceder ás aulas en rede.

No  caso  do  alumnado  que  teña  que  estar  en  corentena  ou  en  aillamento  durante  un  período  de  tempo,  este
departamento tratará de que o alumnado afectado,  na medida das posibildades, poida seguir  o desenvolvemento
normal das aulas. Para acadar este obxectivo, propónse:

• Gravación das aulas a través dalgún dispositivo electrónico e difusión da mesma a través do medio máis
axeitado (a gravación das aula farase preservando o dereito á imaxe e privacidade do alumnado presente na
aula).

• Achegar o material que se considere oportuno a través da aula virtual (contidos teóricos e actividades).

No presente curso, asemade, dada a novidosa circunstancia de contar con dous grupos de Cultura Clásica, foi decisión
deste departamento que os dous profesores asignados impartan docencia en ambos os dous grupos. Esta decisión foi
tomada en base ás seguintes consideracións:

• Incrementar e afondar a coordinación entre os profesores desta materia. Fronte a coordinación máis habitual,
onde cada profesor imparte a totalidade da materia en cada grupo, levándose a cabo un simple seguimeto da
programación, neste formato de coordinación o grao de interrelación entre os profesores é máis profundo e
permite, ao mesmo tempo, un mellor coñecemento dos grupos e valoración do alumnado.

• Permitir que cada profesor poida traballar sobra a parte do currículo da que é especialista. A natureza híbrida
da materia de Cultura Clásica, a medio camiño entre a historia e as linguas clásicas, é coñecida. Dispoñendo
o departamento dunha especialista en historia, pareceu máis aproveitar os coñecementos e capacidades de
cada profesor na súa área de coñecemento.

Esta  docencia  compartida  para  o  presente  curso  2020-21 adóptase de modo experimental  e  a  súa continuidade
durante o presente curso e en cursos vindeiros dependerá das conclusións que se vaian obtendo e que se reflictirán
nas actas mensuais do departamento.

LATÍN de 4º da ESO
Establecerase  unha  alternancia  entre  aulas  teóricas  e  prácticas  que  implicará  un  cambio  importante  no  eido
metodolóxico.
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1. Aulas teóricas (unidades didácticas A; apartado gramatical das unidades didácticas B): teñen por obxecto abordar
todos os aspectos teóricos da materia. Nestas aulas seguirase unha metodoloxía tradicional de profesor emisor //
alumnado receptor, segundo o seguinte esquema:
1.1. O profesor introduce o tema ou apartado a tratar.
1.2. O profesor explica os contidos correspondentes ao tema a tratrar (naqueles casos que se considere, a

explicación pode ser subtituída pola lectura e/ou visionado de materiais).
1.3. Comentario e resolución de dúbidas.
1.4. Elaboración de actividades de consolidación dos contidos tratados.

2. Aulas prácticas (unidades didácticas B): teñen por obxecto abordar os contidos lingüísticos da materia dende os
principios metodolóxicos propios de calquera lingua viva. Nestas aulas prestarase unha especial atención aos
aspectos  comunicativos  da lingua.  De todos  modos,  todas  as  unidades  didácticas  B terán unha explicación
gramatical adicional.
2.1. Introdución. O profesor fai unha breve introdución dos contidos e dos obxectivos da unidade didáctica.
2.2. Explicación de contidos teóricos. O profesor fai unha explicación dos contidos de gramática (morfoloxía e

sintaxe) e vocabulario novos que se van introducir na nova unidade didáctica.
2.3. Lectura e comprensión de textos latinos adaptados. O alumnado le textos latinos adaptados evitando, en

principio, o recurso á tradución sistemática para a comprensión da lectura. O profesor, mediante preguntas
en latín, comproba que o alumnado comprende o lido. É importante que nesta parte do proceso o uso da
lingua vernácula (galego e/ou castelán) fique reducida o máximo posible.

2.4. Elaboración de exercicios. Trala lectura dos textos correspodentes a unha unidade didáctica, hai unha serie
de  exercicios  que  procuran,  a),  repasar  e  consolidar  os  coñecementos  adquiridos  previamente,  b)
comprobar o grao de adquisición dos novos contidos, c), consolidar os novos contidos. Normalmente estes
exercicios hanse facer na aula e en grupo, para que a observación directa permita ter un coñecemento
exhaustivo do dominio que cada alumno/a ten da materia. Porén, se así o aconsellan as circunstancias,
estes exercicios (total ou parcialmente) poden ser mandados para realizar na casa.

No que atinxe á lectura de obras por parte do alumnado, tras unha introdución por parte do profesor a aspectos clave
do texto a ler (autor, xénero e contexto), o alumnado lerá de forma persoal os textos, facéndose regularmente unha
posta  en  común  para  resolver  dúbidas  e  comprobar  a  efectiva  lectura  do  texto.  Estas  postas  en  común  e  as
observacións delas tiradas, poden servir para avaliar a efectiva lectura por parte do alumnado destas obras.

(Covid-19) No suposto de que houbese que pasar á docencia non presencial, este departamento considera que no
caso de que se poida garantir a conectividade, isto é, as aulas a través de webex, skype ou calquera outro programa e/
ou  aplicación  de  videoconderencia,  as  estratexias  metodolóxicas  serán  as  mesmas,  elaborándose  un  programa
específico para aquel alumnado que non puidese acceder ás aulas en rede.

No  caso  do  alumnado  que  teña  que  estar  en  corentena  ou  en  aillamento  durante  un  período  de  tempo,  este
departamento tratará de que o alumnado afectado,  na medida das posibildades, poida seguir  o desenvolvemento
normal das aulas. Para acadar este obxectivo, propónse:

• Gravación das aulas a través dalgún dispositivo electrónico e difusión da mesma a través do medio máis
axeitado (a gravación das aula farase preservando o dereito á imaxe e privacidade do alumnado presente na
aula).

• Achegar o material que se considere oportuno a través da aula virtual (contidos teóricos e actividades). 

LATÍN I de 1º de Bacharelato
Establecerase  unha  alternancia  entre  aulas  teóricas  e  prácticas  que  implicará  un  cambio  importante  no  eido
metodolóxico.
1. Aulas teóricas (unidades didácticas A; apartado gramatical das unidades didácticas B): teñen por obxecto abordar

todos os aspectos teóricos da materia. Nestas aulas seguirase unha metodoloxía tradicional de profesor emisor //
alumnado receptor, segundo o seguinte esquema:
1.1. O profesor introduce o tema ou apartado a tratar.
1.2. O profesor explica os contidos correspondentes ao tema a tratrar (naqueles casos que se considere, a

explicación pode ser subtituída pola lectura e/ou visionado de materiais).
1.3. Comentario e resolución de dúbidas.
1.4. Elaboración de actividades de consolidación dos contidos tratados.
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2. Aulas prácticas (unidades didácticas B): teñen por obxecto abordar os contidos lingüísticos da materia dende os
principios metodolóxicos propios de calquera lingua viva. Nestas aulas prestarase unha especial atención aos
aspectos  comunicativos  da lingua.  De todos  modos,  todas  as  unidades  didácticas  B terán unha explicación
gramatical adicional.
2.1. Introdución. O profesor fai unha breve introdución dos contidos e dos obxectivos da unidade didáctica.
2.2. Explicación de contidos teóricos. O profesor fai unha explicación dos contidos de gramática (morfoloxía e

sintaxe) e vocabulario novos que se van introducir na nova unidade didáctica.
2.3. Lectura e comprensión de textos latinos adaptados. O alumnado le textos latinos adaptados evitando, en

principio, o recurso á tradución sistemática para a comprensión da lectura. O profesor, mediante preguntas
en latín, comproba que o alumnado comprende o lido. É importante que nesta parte do proceso o uso da
lingua vernácula (galego e/ou castelán) fique reducida o máximo posible.

2.4. Elaboración de exercicios. Trala lectura dos textos correspodentes a unha unidade didáctica, hai unha serie
de  exercicios  que  procuran,  a),  repasar  e  consolidar  os  coñecementos  adquiridos  previamente,  b)
comprobar o grao de adquisición dos novos contidos, c), consolidar os novos contidos. Normalmente estes
exercicios hanse facer na aula e en grupo, para que a observación directa permita ter un coñecemento
exhaustivo do dominio que cada alumno/a ten da materia. Porén, se así o aconsellan as circunstancias,
estes exercicios (total ou parcialmente) poden ser mandados para realizar na casa.

No que atinxe á lectura de obras por parte do alumnado, tras unha introdución por parte do profesor a aspectos clave
do texto a ler (autor, xénero e contexto), o alumnado lerá de forma persoal os textos, facéndose regularmente unha
posta  en  común  para  resolver  dúbidas  e  comprobar  a  efectiva  lectura  do  texto.  Estas  postas  en  común  e  as
observacións delas tiradas, poden servir para avaliar a efectiva lectura por parte do alumnado destas obras.

(Covid-19) No suposto de que houbese que pasar á docencia non presencial, este departamento considera que no
caso de que se poida garantir a conectividade, isto é, as aulas a través de webex, skype ou calquera outro programa e/
ou  aplicación  de  videoconderencia,  as  estratexias  metodolóxicas  serán  as  mesmas,  elaborándose  un  programa
específico para aquel alumnado que non puidese acceder ás aulas en rede.

No  caso  do  alumnado  que  teña  que  estar  en  corentena  ou  en  aillamento  durante  un  período  de  tempo,  este
departamento tratará de que o alumnado afectado,  na medida das posibildades, poida seguir  o desenvolvemento
normal das aulas. Para acadar este obxectivo, propónse:

• Gravación das aulas a través dalgún dispositivo electrónico e difusión da mesma a través do medio máis
axeitado (a gravación das aula farase preservando o dereito á imaxe e privacidade do alumnado presente na
aula).

• Achegar o material que se considere oportuno a través da aula virtual (contidos teóricos e actividades). 

GREGO I de 1º de Bacharelato
Establecerase  unha  alternancia  entre  aulas  teóricas  e  prácticas  que  implicará  un  cambio  importante  no  eido
metodolóxico.

1. Aulas teóricas (unidades didácticas A; apartado gramatical das unidades didácticas B): teñen por obxecto abordar
todos os aspectos teóricos da materia. Nestas aulas seguirase unha metodoloxía tradicional de profesor emisor //
alumnado receptor, segundo o seguinte esquema:
1.1. O profesor introduce o tema ou apartado a tratar.
1.2. O profesor explica os contidos correspondentes ao tema a tratrar (naqueles casos que se considere, a

explicación pode ser subtituída pola lectura e/ou visionado de materiais).
1.3. Comentario e resolución de dúbidas.
1.4. Elaboración de actividades de consolidación dos contidos tratados e/ou traballos individuais ou en grupo.

2. Aulas  prácticas  (unidades  didácticas  B):  nestas  aulas  prestarase  unha  especial  atención  aos  aspectos
comunicativos da lingua. 
2.1. Introdución. O profesor fai unha breve introdución dos contidos e dos obxectivos da unidade didáctica.
2.2. Explicación de contidos teóricos. O profesor fai unha explicación dos contidos de gramática (morfoloxía e

sintaxe) e vocabulario novos que se van introducir na nova unidade didáctica.
2.3. Lectura e comprensión de textos gregos adaptados. O alumnado le textos gregos adaptados evitando. Para

consolidar as conexións entre a lingua grega e a latina, en tanto sexa posible e na medida en que sexa
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posible,  hase intentar  que o alumnado traduza ao latín os textos gregos lidos. Isto permite reforzar os
coñecementos da lingua latina e, por outra banda, afondar nas grandes semellanzas gramaticais e léxicas
que hai entre as dúas linguas clásicas.

2.4. Elaboración de exercicios. Trala lectura dos textos correspodentes a unha unidade didáctica, hai unha serie
de  exercicios  que  procuran,  a),  repasar  e  consolidar  os  coñecementos  adquiridos  previamente,  b)
comprobar o grao de adquisición dos novos contidos, c), consolidar os novos contidos. Normalmente estes
exercicios hanse facer na aula e en grupo, para que a observación directa permita ter un coñecemento
exhaustivo do dominio que cada alumno/a ten da materia. Porén, se así o aconsellan as circunstancias,
estes exercicios (total ou parcialmente) poden ser mandados para realizar na casa.

(Covid-19) No suposto de que houbese que pasar á docencia non presencial, este departamento considera que no
caso de que se poida garantir a conectividade, isto é, as aulas a través de webex, skype ou calquera outro programa e/
ou  aplicación  de  videoconderencia,  as  estratexias  metodolóxicas  serán  as  mesmas,  elaborándose  un  programa
específico para aquel alumnado que non puidese acceder ás aulas en rede.

No  caso  do  alumnado  que  teña  que  estar  en  corentena  ou  en  aillamento  durante  un  período  de  tempo,  este
departamento tratará de que o alumnado afectado,  na medida das posibildades, poida seguir  o desenvolvemento
normal das aulas. Para acadar este obxectivo, propónse:

• Gravación das aulas a través dalgún dispositivo electrónico e difusión da mesma a través do medio máis
axeitado (a gravación das aula farase preservando o dereito á imaxe e privacidade do alumnado presente na
aula).

• Achegar o material que se considere oportuno a través da aula virtual (contidos teóricos e actividades). 

LATÍN II de 2º de Bacharelato
A metodoloxía a empregar nesta matería varía segundo os bloques de contidos, combinando o traballo en aula co
traballo persoal na casa.

1. Contidos de lingua latina, morfoloxía e sintaxe.
Explicación teórica na aula, acompañada de exercicios gradados de consolidación e reforzo.

2. Contidos do bloque de literatura latina.
2.1. Na aula.

Posta en común e debate sobre os aspectos máis relevantes de cada xénero literario, autores e obras. Esta
posta en común hase realizar sempre tras o traballo persoal do alumnado.

2.2. Fóra da aula.
O alumnado terá que ler con atención o material proporcionado polo departamento (teoría da literatura e
obras ou fragmentos de obras seleccionados), extraendo a información fundamental a través de esquemas
ou notas que serán utilizados despois na posta en común. Para acreditar a lectura das obras ou fragmentos
asignados, o alumnado fará testes de lectura. Para acreditar o coñecemento dos contidos teóricos, fará
probas escritas preferentemente con preguntas temas a desenvolver.

3. Contidos do bloque de textos.
Tanto na aula como fóra da aula o método de traballo será o mesmo. A alumnado deberá traducir textos anotados
e de dificultade progresiva de Eutropio. En todo caso, un aspecto fundamental deste apartado será o exercicio de
tradución asistida. A tradución asistida é unha aula práctica na que o/a alumno/a ten que enfrontar un texto non
traducido anteriormente, coa axuda do dicionario. O papel do profesor consiste en asistir e solucionar as dúbidas
que poida ter o alumno/a co obxectivo de o/a dotar dos recursos e as estratexias precisas para a tradución dun
texto.  Este exercicio é moito importante na materia,  pois permite ao profesor  ter  un coñecemento preciso e
individualizado das capacidades do alumnado para afrontar a tradución dun texto.

4. Contidos do bloque de léxico.
O  alumnado  preparará  pola  súa  conta  a  partir  dun  material  e  instrucións  determinadas  os  contidos
correspondentes a este apartado da materia.

(Covid-19) No suposto de que houbese que pasar á docencia non presencial, este departamento considera que no
caso de que se poida garantir a conectividade, isto é, as aulas a través de webex, skype ou calquera outro programa e/
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ou  aplicación  de  videoconderencia,  as  estratexias  metodolóxicas  serán  as  mesmas,  elaborándose  un  programa
específico para aquel alumnado que non puidese acceder ás aulas en rede.

No  caso  do  alumnado  que  teña  que  estar  en  corentena  ou  en  aillamento  durante  un  período  de  tempo,  este
departamento tratará de que o alumnado afectado,  na medida das posibildades, poida seguir  o desenvolvemento
normal das aulas. Para acadar este obxectivo, propónse:

• Gravación das aulas a través dalgún dispositivo electrónico e difusión da mesma a través do medio máis
axeitado (a gravación das aula farase preservando o dereito á imaxe e privacidade do alumnado presente na
aula).

• Achegar o material que se considere oportuno a través da aula virtual (contidos teóricos e actividades). 

GREGO II de 2º de Bacharelato
A metodoloxía a empregar nesta matería varía segundo os bloques de contidos, sendo, porén, moito semellante a
utilizada na materia de Latín II.

1. Contidos de lingua grega, morfoloxía e sintaxe.
Explicación teórica na aula, acompañada de exercicios gradados de consolidación e reforzo.

2. Contidos do bloque de textos.
2.1. Na aula.

Posta en común e debate sobre os aspectos máis relevantes de cada xénero literario, autores e obras. Esta
posta en común hase realizar sempre tras o traballo persoal do alumnado.

2.2. Fóra da aula.
O alumnado terá que ler con atención o material proporcionado polo departamento (teoría da literatura e
obras ou fragmentos de obras seleccionados), extraendo a información fundamental a través de esquemas
ou notas que serán utilizados despois na posta en común. Para acreditar a lectura das obras ou fragmentos
asignados, o alumnado fará testes de lectura.

3. Contidos do bloque de textos.
Tanto na aula como fóra da aula o método de traballo será o mesmo. A alumnado deberá traducir textos anotados
e de dificultade progresiva de Xenofonte. En todo caso, un aspecto fundamental deste apartado será o exercicio
de tradución asistida. A tradución asistida é unha aula práctica na que o/a alumno/a ten que enfrontar un texto non
traducido anteriormente, coa axuda do dicionario. O papel do profesor consiste en asistir e solucionar as dúbidas
que poida ter o alumno/a co obxectivo de o/a dotar dos recursos e as estratexias precisas para a tradución dun
texto.  Este exercicio é moito importante na materia,  pois permite ao profesor  ter  un coñecemento preciso e
individualizado das capacidades do alumnado para afrontar a tradución dun texto.

4. Contidos do bloque de léxico.
A partir da tradución de textos na aula e a medida que vaia aparecenco o léxico base nestes textos, o profesor irá
comentando e explicando as raíces gregas máis produtivas na formación de helenismos de uso actual nas nosas
linguas modernas. O alumnado deberá ir tomando nota destes comentarios, que serán o material a utilizar para
preparar este apartado da materia.

(Covid-19) No suposto de que houbese que pasar á docencia non presencial, este departamento considera que no
caso de que se poida garantir a conectividade, isto é, as aulas a través de webex, skype ou calquera outro programa e/
ou  aplicación  de  videoconderencia,  as  estratexias  metodolóxicas  serán  as  mesmas,  elaborándose  un  programa
específico para aquel alumnado que non puidese acceder ás aulas en rede.

No  caso  do  alumnado  que  teña  que  estar  en  corentena  ou  en  aillamento  durante  un  período  de  tempo,  este
departamento tratará de que o alumnado afectado,  na medida das posibildades, poida seguir  o desenvolvemento
normal das aulas. Para acadar este obxectivo, propónse:

• Gravación das aulas a través dalgún dispositivo electrónico e difusión da mesma a través do medio máis
axeitado (a gravación das aula farase preservando o dereito á imaxe e privacidade do alumnado presente na
aula).

• Achegar o material que se considere oportuno a través da aula virtual (contidos teóricos e actividades). 
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RECURSOS DIDÁCTICOS
É un obxectivo fundamental deste departamento que estas materias non supoñan un custo adicional para as familias.
Para conseguir este obxectivo poñeranse cada ano en práctica dúas estratexias:

◦ Programa de préstamo de libros  con fianza.  Este  programa dependerá  da  dispoñibilidade  de  libros  do
departamento.

◦ Facilitar os materias que se precisen directamente ao alumnado (ftcps, pdfs, etc.).

CULTURA CLÁSICA de 3º de ESO
1. Libro de texto recomendado: Podium de L.I. Llopis Toledo e F. Sánchez Elvira, editorial Vicens Vives. (Este era

o libro de texto vixente ate o curso 2019-20, e que deixou de ser obrigatorio para o 2020-21. Como hai varios
exemplares deste libro, porén, a disposición do departamento, na medida que sexa posible, será o que se use na
aula). 

2. Caderno de clase. O alumnado deberá ter un caderno de aula tradicional ou ben un cartafol onde garde todo o
traballo que se faga na materia (esquemas, apuntamentos, exercicios de aula, etc.).

3. Recursos informáticos (recomendados): 
3.1. Impress de LibreOffice para a elaboración de presentacións.

3.2. Programas para elaborar esquemas: cmaps (ou similar).

4. Recursos en rede:
4.1. Plataforma Edmodo e/ou aula virtual moodle do centro.
4.2. HSTRY, aplicación para a elaboración de liñas temporais.
4.3. Kahoot, aplicación para a elaboración de actividades en rede.
4.4. Recursos na aula:

4.4.1. Ordenadores con conexión a internet.
4.4.2. Proxector.

5. Lecturas:
5.1. Mitos del mundo clásico. Adaptación das Metamorfoses de Ovidio, por Rosa Navarro Durán.
5.2. Calquera outra lectura que se poida considerar oportuna durante o curso.

LATÍN de 4º de ESO
1. Os manuais de apoio serán basicamente os catro que se enumeran seguidamente:

1.1. Forum. Lectiones Latinitatis Vivae. Ed. Polis Institute Press, 2017.
1.2. Curso de latín de Cambridge Unidad I, versión española de J. Hernández Vizuete, Universidade de Sevilla,

1989.
1.3. Latín 4 ESO, de J.L. Navarro González e J.Mª Rodríguez Jiménez, ed. Anaya, 2015.
1.4. Volume  I do  método  LINGVA LATINA PER  SE  ILLVSTRATA,  titulado  FAMILIA ROMANA,  e  libro  de

exercicios correspondente, EXERCITIA LATINA I.

2. Outros recursos didácticos: 
2.1. Aula virtual da plataforma Edmodo.
2.2. Aula virtual moodle do propio centro.
2.3. Ordenadores e proxectores de aula.

3. Lecturas obrigatorias1:
3.1. Comedia e/ou traxedia. É costume do departamento organizar unha saída ao teatro dentro da oferta do

Festival de Teatro Greco-Latino de Lugo, organizado pola SEEC de Galicia. As obras que se vexan serán
obxecto de lectura previa.

3.2. La leyenda de Eneas. Adaptación da Eneida de Virxilio, feita por Vicente Cristóbal (Alianza Editorial, Madrid
2006). Hai volumes na biblioteca do centro.

1 EEAA LAB6.4.1 e LAB6.4.2.
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3.3. Mitos del mundo clásico. Adaptación das Metamorfoses de Ovidio, por Rosa Navarro Durán. (O alumnado
que xa lese esta obra no curso anterior, poderá ler unha comedia de Plauto).

LATÍN I de 1º de Bacharelato 
1. Libro de texto recomendado: Volume I do método LINGVA LATINA PER SE ILLVSTRATA, titulado  FAMILIA

ROMANA, e libro de exercicios correspondente, EXERCITIA LATINA I.
 

2. Outros  materiais  recomendados:  Manual  do  alumno  LATINE  DISCO  I,  MORFOLOGÍA  LATINA  &
VOCABULARIO de H. H. Ørberg.

3. Outros recursos didácticos:  Aula virtual da plataforma Edmodo e/ou aula virtual moodle do propio centro, e
todos os materiais e recursos a ela asociados.

4. Lecturas: 
4.1. Obrigatorias:

4.1.1. Comedia e/ou traxedia. É costume do departamento organizar unha saída ao teatro dentro da oferta
do Festival de Teatro Greco-Latino de Lugo, organizado pola SEEC de Galicia. As obras que se vexan
serán obxecto de lectura previa.

4.1.2. Virxilio:
4.1.2.1. La leyenda de Eneas. Adaptación da Eneida de Virxilio, feita por Vicente Cristóbal (Alianza

Editorial, Madrid 2006). Hai volumes na biblioteca do centro.
4.1.2.2. A Eneida de Virxilio.

4.1.3. A conxura de Catiliana, de Salustio.
4.1.4. Primeira catilinaria, de Cicerón.

4.2. Recomendada:
4.2.1. Breviario de Eutropio.

GREGO I de 1º de Bacharelato 
1. Libro de textos recomendados: 

1.1. Griego I de 1º de Bachillerato, Oxford Educación.
1.2. Grego 1 e 2, de J.M. Bértolo Ballesteros e Matilde de Cal Cortina, ed. Baía, 2003.

2. Outros recursos didácticos: 
Aula virtual da plataforma Edmodo e todos os materiais e recursos a ela asociados.

3. Lecturas obrigatorias:
3.1. Comedia e/ou traxedia. É costume do departamento organizar unha saída ao teatro dentro da oferta do

Festival de Teatro Greco-Latino de Lugo, organizado pola SEEC de Galicia. As obras que se vexan serán
obxecto de lectura previa. Dado que no curso 2020-21 por razóns sanitarias están desaconselladas estas
actividades, as lecturas serán:

3.1.1. As nubes, comedia de Aristófanes.
3.1.2. Edipo Rei, traxedia de Sófocles.

3.2. Calquera que ao longo do curso poida ser considerada de interese.

LATÍN II de 2º de Bacharelato
1. Libro de texto.

Nesta materia non haberá libro de texto. O departamento proporcionará os materiais precisos.

2. Dicionario: 
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Diccionario ilustrado vox latino-español, español-latino e apéndice gramatical. Os/as alumnos/as poden conseguir
polos seus medios este dicionario ou solicitar o seu préstamo ao departamento mediante fianza. En todo caso é
de uso obrigatorio.

3. Lecturas obrigatorias: 
3.1. Breviario de Eutropio.
3.2. Escolma de textos proporcionada polo departamento.

4. Outros recursos didácticos:
Aula virtual da plataforma Edmodo e/ou aula virtual moodle do propio centro, e todos os materiais e recursos a ela
asociados.

GREGO II de 2º de Bacharelato
1. Material obrigatorio:

1.1. Dicionario Manual Griego-Español, J. M. Pabón de Urbina, Barcelona, 1993 (17ª ed.)

2. Material recomendado:
2.1. Xenofonte. Antoloxía de textos gregos, de de J. M. Bértolo Ballesteros e M. de Cal Cortina, A Coruña, 2006

(Baía Edicións)
2.2. Textos varios de Xenofonte.
2.3. Lecturas obrigatorias:

2.3.1. Cantos I, VI, XVI e XXII da Ilíada de Homero.
2.3.2. Edipo Rei de Sófocles.
2.3.3. As nubes de Aristófanes.
2.3.4. Fragmentos de Alceo, Safo e Arquíloco.

3. Material de axuda:
3.1. Gramática Griega de J. Berenguer Amenós, Barcelona, 1986 (33ª edic.)
3.2. Griego 1º Bachillerato  e  Griego 2º Bachillerato de J. A. Aparicio, M. Balme, J. I. Juanes e G. Lawall, da

editorial Oxford.  

4. Outros recursos didácticos:
Aula virtual da plataforma Edmodo e/ou aula virtual moodle do propio centro, e todos os materiais e recursos a ela
asociados.

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
1. CULTURA CLÁSICA de 3º de ESO En función das necesidades de cada alumno/a, pódense tomar as seguintes

medidas de atención á diversidade:
1.1. Adaptación de exercicios e traballos.
1.2. Asignación de traballo suplementario ou redución do traballo persoal programado.
1.3. Adaptación das probas ou exames.
1.4. Calquera outra medida que a realidade do alumnado poida demandar, con especial atención a aquelas

propostas polo departamento de orientación.

2. LATÍN de 4º de ESO. En función das necesidades de cada alumno/a, pódense tomar as seguintes medidas de
atención á diversidade:
2.1. Adaptación de exercicios e traballos.
2.2. Asignación de traballo suplementario ou redución do traballo persoal programado.
2.3. Adaptación das probas ou exames.
2.4. Calquera outra medida que a realidade do alumnado poida demandar, con especial atención a aquelas

propostas polo departamento de orientación.

3. LATÍN I / II e GREGO I / II
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3.1. A falta de indicacións expresas no D. 86/2015 á atención á diversidade no bacharelato, e tendo en conta
que se trata dunha etapa educativa non obrigatoria, o departamento de Latín tratará de atender e ter en
conta as circunstancias particulares de cada alumno/a na medida que sexa posible á hora de desenvolver o
labor docente, sen que iso implique na práctica diferencias entre o alumnado á hora de avaliar os seus
coñecementos.

3.2. As  medidas  concretas  serán tomadas  no  momento  oportuno  e  recollidas,  no  seu caso,  nas  actas  do
departamento.

ELEMENTOS TRANSVERSAIS

CULTURA CLÁSICA de 3º de ESO
1. Comprensión lectora.  Vaise traballar mediante a práctica diaria na aula. A metodoloxía nesta materia obriga á

lectura individual ou en pequenos grupos dos textos obxecto de traballo. Isto obriga ao alumnado a practicar a
lectura e a desenvolver estratexias para coñecer o significado de vocabulario ou expresións novidosas. 

2. Expresión oral e escrita. Vaise traballar:
2.1. Mediante a exposición oral de ideas e razoamentos na aula.
2.2. Mediante a elaboración de textos para a exposición de ideas e razoamentos, especialmente dentro das

probas escritas.
3. Comunicación audiovisual.  Vaise traballar  mediante as presentacións que os/as alumnos/as utilizarán como

soporte das súas exposicións e nas actividades en formato electrónico.
4. Tecnoloxías da información e da comunicación. Vaise traballar mediante o uso constante de: 

4.1. Aula virtual e das aplicacións e programas a ela vinculados.
4.2. O programa Impress para a elaboración de presentacións.
4.3. A aplicación Kahoot para a elaboración de actividades en rede.

5. O emprendemento.  Vaise traballar  mediante a motivación ao alumnado para que busque vías propias para
aumentar o seu coñecemento sobre a materia, en particular de dous modos:
5.1. Animándoo a que afonde nos temas sobre os que elabore traballos.
5.2. Animándoo a que pregunte as súas dúbidas e busque axuda nos seus/súas compañeiros.

6. Educación cívica e constitucional. Vaise traballar: 
6.1. A través da comparación xeral das condicións de vida no mundo antigo e na nosa sociedade na actualidade.
6.2. A través da posta en práctica de actitudes de respecto e cooperación dentro da aula.

7. A prevención da violencia de xénero,  da violencia contra as persoas con discapacidade,  da violencia
terrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia, incluído o estudo do Holocausto xudeu
como feito histórico.  Vaise traballar a través da reflexión acerca destes fenómenos no mundo antigo e a súa
continuidade (ou non) nos nosos días.

LATÍN de 4º da ESO
1. Comprensión lectora. 

1.1. Vaise traballar mediante: 
1.1.1. a práctica diaria na aula, tanto na lingua materna como en latín.
1.1.2. a lectura de textos clásicos traducidos e/ou adaptados.

2. Expresión oral e escrita: Vaise traballar mediante probas e exercicios da materia, especialmente as probas de
tradución.

3. Comunicación audiovisual: Vaise traballar mediante exercicios, especialmente de lectura, que o alumnado pode
entregar en formatos de audio ou vídeo.

4. Tecnoloxías da información e da comunicación: Vaise traballar mediante o uso constante de aula virtual e das
aplicacións e programas a ela vinculados.

5. O emprendemento:  Vaise traballar  mediante a motivación ao alumnado para que busque vías propias para
aumentar o seu coñecemento sobre a materia.

6. Educación cívica e constitucional:  Vaise traballar mediante a comparación xeral das condicións de vida no
mundo antigo e na nosa sociedade actualmente.
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7. A  prevención  da  violencia  de  xénero,  da  violencia  contra  as  persoas  con  discapacidade,  da
violenciaterrorista  e  de  calquera  forma  de  violencia,  racismo  ou  xenofobia,  incluído  oestudo  do
Holocausto xudeu como feito  histórico:  Vaise traballar  mediante a reflexión  acerca destes fenómenos  no
mundo antigo e a súa continuidade nos nosos días.

LATÍN I de 1º de Bacharelato
1. Comprensión lectora: Vaise traballar mediante a práctica na aula e as lecturas obrigatorias e/ou voluntarias.
2. Expresión oral e escrita: Vaise traballar mediante probas e exercicios da materia, especialmente as probas de

tradución. Neste apartado hase facer unha especial énfase nas habilidades comunicativas orais en lingua latina.
3. Comunicación audiovisual: Vaise traballar mediante exercicios, especialmente de lectura, que o alumnado pode

entregar en formatos de audio ou vídeo.
4. Tecnoloxías da información e da comunicación: Vaise traballar mediante o uso constante de aula virtual e das

aplicacións e programas a ela vinculados.
5. O emprendemento:  Vaise traballar  mediante a motivación ao alumnado para que busque vías propias para

aumentar o seu coñecemento sobre a materia.
6. Educación cívica e constitucional:  Vaise traballar mediante a comparación xeral das condicións de vida no

mundo antigo e na nosa sociedade actualmente.
7. A  prevención  da  violencia  de  xénero,  da  violencia  contra  as  persoas  con  discapacidade,  da

violenciaterrorista  e  de  calquera  forma  de  violencia,  racismo  ou  xenofobia,  incluído  oestudo  do
Holocausto xudeu como feito  histórico:  Vaise traballar  mediante a reflexión  acerca destes fenómenos  no
mundo antigo e a súa continuidade nos nosos días.

GREGO I de 1º de Bacharelato
1. Comprensión lectora: Vaise traballar mediante a práctica na aula, especialmente na lectura de textos gregos.
2. Expresión oral e escrita: Vaise traballar mediante probas e exercicios da materia, especialmente as probas de

tradución, así como nas participacións do/a alumno/a na aula.
3. Comunicación audiovisual: Vaise traballar mediante exercicios, especialmente de lectura, que o alumnado pode

entregar en formatos de audio ou vídeo.
4. Tecnoloxías da información e da comunicación: Vaise traballar mediante o uso constante de aula virtual e das

aplicacións e programas a ela vinculados.
5. O emprendemento:  Vaise traballar  mediante a motivación ao alumnado para que busque vías propias para

aumentar o seu coñecemento sobre a materia.
6. Educación cívica e constitucional:  Vaise traballar mediante a comparación xeral das condicións de vida no

mundo antigo e na nosa sociedade actualmente.
7. A  prevención  da  violencia  de  xénero,  da  violencia  contra  as  persoas  con  discapacidade,  da

violenciaterrorista  e  de  calquera  forma  de  violencia,  racismo  ou  xenofobia,  incluído  oestudo  do
Holocausto xudeu como feito  histórico: Vaise traballar  mediante  a reflexión acerca destes  fenómenos no
mundo antigo e a súa continuidade nos nosos días.

LATÍN II de 2º de Bacharelato
1. Comprensión lectora: Vaise traballar mediante a práctica na aula da lectura de textos latinos e a lectura fóra da

aula das lecturas obrigatorias e/ou voluntarias.
2. Expresión oral e escrita: Vaise traballar mediante probas e exercicios da materia, especialmente as probas de

tradución, nas que o alumnado, ademais de demostrar un coñecemento suficiente de gramática latina, deberá
demostrar madurez na tradución, procurando o uso dun vocabulario axeitado e construcións idiomáticas propias
das nosas linguas.

3. Comunicación audiovisual: Vaise traballar mediante exercicios, especialmente de lectura, que o alumnado pode
entregar en formatos de audio ou vídeo.

4. Tecnoloxías da información e da comunicación: Vaise traballar mediante o uso constante de aula virtual e das
aplicacións e programas a ela vinculados.
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5. O emprendemento:  Vaise traballar  mediante a motivación ao alumnado para que busque vías propias para
aumentar o seu coñecemento sobre a materia.

6. Educación cívica e constitucional:  Vaise traballar mediante a comparación xeral das condicións de vida no
mundo antigo e na nosa sociedade actualmente.

7. A  prevención  da  violencia  de  xénero,  da  violencia  contra  as  persoas  con  discapacidade,  da
violenciaterrorista  e  de  calquera  forma  de  violencia,  racismo  ou  xenofobia,  incluído  oestudo  do
Holocausto xudeu como feito  histórico:  Vaise traballar  mediante a reflexión  acerca destes fenómenos  no
mundo antigo e a súa continuidade nos nosos días.

GREGO II de 2º de Bacharelato
1. Comprensión lectora: Vaise traballar mediante a práctica na aula da lectura de textos latinos e a lectura fóra da

aula das lecturas obrigatorias e/ou voluntarias.
2. Expresión oral e escrita: Vaise traballar mediante probas e exercicios da materia, especialmente as probas de

tradución, nas que o alumnado, ademais de demostrar un coñecemento suficiente de gramática latina, deberá
demostrar madurez na tradución, procurando o uso dun vocabulario axeitado e construcións idiomáticas propias
das nosas linguas.

3. Comunicación audiovisual: Vaise traballar mediante exercicios, especialmente de lectura, que o alumnado pode
entregar en formatos de audio ou vídeo.

4. Tecnoloxías da información e da comunicación: Vaise traballar mediante o uso constante de aula virtual e das
aplicacións e programas a ela vinculados.

5. O emprendemento:  Vaise traballar  mediante a motivación ao alumnado para que busque vías propias para
aumentar o seu coñecemento sobre a materia.

6. Educación cívica e constitucional:  Vaise traballar mediante a comparación xeral das condicións de vida no
mundo antigo e na nosa sociedade actualmente.

7. A  prevención  da  violencia  de  xénero,  da  violencia  contra  as  persoas  con  discapacidade,  da
violenciaterrorista  e  de  calquera  forma  de  violencia,  racismo  ou  xenofobia,  incluído  oestudo  do
Holocausto xudeu como feito  histórico:  Vaise traballar  mediante a reflexión  acerca destes fenómenos  no
mundo antigo e a súa continuidade nos nosos días.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E
EXTRAESCOLARES

Este departamento, en condicións normais, proporía a realización das seguinte actividade:

1. Asistencia a unha ou dúas representacións teatrais do festival de teatro grecolatino de Lugo no segundo

ou terceiro trimestre do curso (pendente das datas da organización). Esta actividade está programada
para os/as alumnos de Latín I, Grego I e Latín de 4º de ESO. Tamén se podería facer extensiva ao
alumnado de Cultura Clásica de 3º de ESO, de se considerar conveniente ás características do grupo.
Esta actividade podería ser realizada en colaboración con outro/s departamento/s.

2. Colaboración e participación con calquera outra actividade proposta por departamentos didácticos de

Humanidades e Ciencias Sociais, así como pola biblioteca escolar, o clube de lectura do centro, etc.

A realización, porén, destas actvidades parece descartada dadas as condicións sanitarias derivadas da pandemia
da Covid-19 para o presente curso 2020-21.
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ACREDITAR OS COÑECEMENTOS PREVIOS
7.1. LATÍN I de 1º de Bacharelato. O alumnado que se matriculara en Latín II de 2º de bacharelato, sen cursar

previamente Latín I, terá o mesmo tratamento có alumnado matriculado en Latín I e que pasara con esta
materia pendente para 2º de bacharelato.
Non se considera preciso establecer un procedemento de acreditación de coñecementos previos, dado que
os contidos básicos de 1º e 2º de bacharelato son os mesmos, polo que o/a alumno que aprobe o 2º curso
está a acreditar de modo efectivo a adquisición dos contidos do primeiro curso.

7.2. GREGO I de 1º de Bacharelato. O alumnado que se matriculara en Grego II de 2º de bacharelato, sen
cursar previamente Grego I, terá o mesmo tratamento có alumnado matriculado en Grego I e que pasara
con esta materia pendente para 2º de bacharelato.
Non se considera preciso establecer un procedemento de acreditación de coñecementos previos, dado que
os contidos básicos de 1º e 2º de bacharelato son os mesmos, polo que o/a alumno que aprobe o 2º curso
está  a  acreditar  de  modo  efectivo  a  adquisición  dos  contidos  do  primeiro  curso.

INDICADORES DE LOGRO
1. Indicadores de logro do proceso de ensino

escala

1 2 3 4

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.

2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe.

3. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual do alumnado.

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado

5. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao alumando con necesidades educativas.

6. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao alumando con necesidades educativas.

7. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.

8. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.

9. Mantívose un contacto fluído coas familias (ben a requerimento do/a profesor/a ben a requerimento das familias)

10. Dáse un peso real á observación do traballo na aula.

11. Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo.

2. Indicadores de logro da práctica docente

escala

1 2 3 4

1. Como norma xeral fanse explicacións xerais para todo o alumnado

2. Ofrécese a cada alumno/a as explicacións individuais que precisa

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con NEE

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar.

6. Combínase o traballo individual e en equipo.

7. Poténcianse as estratexias de animación á lectura.

8. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita.

9. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino-aprendizaxe.

10. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar.

11. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas, traballos, etc.

12. Analízanse e coméntase co alumnado os aspectos máis significativos derivados da corrección das probas, traballos, etc.

13. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus acertos e erros.

14. Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e orientación.

128



(

15. Adecuación, despois da súa aplicación, das ACs propostas e aprobadas.

16. As medidas de apoio, reforzo, etc. están claramente vinculadas aos estándares

17. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación, ...

REVISIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
1. Ao final de cada trimestre farase un balance da materia explicada e dos resultados obtidos polo alumnado nas

probas de avaliación. Este balance, que se recollerá nas actas do departamento, servirá para modificar, no seu
caso, as previsións de traballo para a seguinte avaliación, así como para tomar as medidas que correspondan
para unha mellora do rendemento do grupo en xeral ou de alumnos/as en particular.

2. Ao final de cada avaliación o alumnado responderá a un cuestionario relativo ao desenvolvemento da materia e á
súa percepción da aprendiaxe realizada. Este cuestionario servirá para tomar medidas correctoras de cara a
seguinte avaliación.

3. Ao final  de curso o alumnado responderá a un cuestionario relativo ao desenvolvemento da materia e á súa
percepción da aprendiaxe realizada. Este cuestionario servirá para tomar medidas correctoras de cara ao seguinte
curso.

En Vilagarcía (Pontevedra) a 8 de outubro de 2020.

Asdo.: Dr. D. Lorenzo Fraga Montero

Xefe de departamento
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ANEXO COVID-19

CULTURA CLÁSICA

APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES NON ADQUIRIDAS NO
CURSO 2019-20

CONTIDOS CRITERIOS AVALIACIÓN EEAA

CC-B3.1-O panteón grego e romano. CC-B3.1-Coñecer  os  principais  deuses  da
mitoloxía grecolatina.

3º-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]

CONTIDOS CRITERIOS DE AVLIACIÓN EEAA

CC-B4.1-Fundamentos da arte clásica. CC-B4.1-Coñecer  as  características
fundamentais  da  arte  clásica  e  relacionar
manifestacións  artísticas  actuais  cos  seus
modelos clásicos.

3º-CCB4.1.1-Recoñece  os  trazos  básicos  da  arte  clásica  nas
manifestacións artísticas antigas e actuais. [CD CCEC]
3º-CCB4.1.2-Realiza eixes  cronolóxicos  e sitúa neles  aspectos
relacionados  coa  arte  grecolatina,  asociándoos  a  outras
manifestacións culturais ou a fitos históricos. [CMCT CD CCEC]

CC-B4.2-Arquitectura  en  Grecia  e
Roma:  tipos  de  edificios  e  ordes
arquitectónicas.

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

3º-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 CMCT CD]

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

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

3º-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 CMCT CD CCEC]

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN EEAA

CC-B6.1-Historia da escritura. Signos e
materiais.

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

3º-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]

CC-B6.2-Orixe  do  alfabeto.  O  alfabeto
grego e o alfabeto romano.

CC-B6.2-Coñecer  a  orixe  do  alfabeto  e
distinguir  os  tipos  de  alfabetos  usados  na
actualidade.

3º-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]

CC-B6.2-Orixe  do  alfabeto.  O  alfabeto
grego e o alfabeto romano.

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

3º-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 CMCT CCEC CCL]

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

CC-B6.4-Coñecer a orixe común das linguas
indoeuropeas.

3º-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. [CMCT CD CSC]
3º-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]

CC-B6.4-As linguas romances. CC-B6.5-Identificar  as  linguas  europeas
romances e non romances, e localizalas nun

3º-CCB6.5.1-Identifica as linguas que se falan en Europa e en
España,  diferenciando  pola  súa  orixe  as  romances  e  as  non
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mapa. romances, e delimita nun mapa as zonas onde se utilizan. [CSC
CD CCL CAA]

CC-B6.5-Composición e derivación culta
de orixe grega e latina.

CC-B6.6-Identificar  a  orixe  grecolatina  do
léxico  das  linguas  de  España  e  doutras
linguas modernas.

3º-CCB6.6.1-Recoñece  e  explica  o  significado  dalgúns  dos
helenismos e latinismos máis frecuentes utilizados no léxico das
linguas faladas en España e doutras linguas modernas, e explica
o seu significado a partir do termo de orixe. [CCL CAA]
3º-CCB6.6.2-Explica  o significado  de  palabras  a partir  da  súa
descomposición e da análise etimolóxica das súas partes. [CCL
CCA]

CC-B6.6-Latinismos,  palabras
patrimoniais, cultismos e semicultismos.

CC-B6.7-Distinguir  e  identificar  latinismos,
cultismos,  semicultismos  e  termos
patrimoniais.

3º-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. [CAA CCL]
3º-CCB6.7.2-Coñece  o  significado  das  principais  locucións
latinas de uso actual. [CD CCL]

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

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

3º-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 CAA]
3º-CCB6.8.2-Realiza evolucións do latín ao galego e ao castelán
aplicando as regras fonéticas de evolución. [CCA CCL]

CC-B6.8-Léxico grecolatino na linguaxe
científica e técnica.

CC-B6.9-Coñecer  e  utilizar  con  propiedade
terminoloxía  científico-técnica  de  orixe
grecolatina.

3º-CCB6.9.1-Explica a partir da súa etimoloxía termos de orixe
grecolatina propios da linguaxe científico-técnica e sabe usalos
con propiedade. [CCL CAA]

CC-B6.10-Xéneros  literarios
grecolatinos: autores e obras principais.

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

3º-CCB6.11.1-Describe as características esenciais dos xéneros
literarios  grecolatinos  e recoñece a súa influencia na literatura
posterior. [CCEC CCL CAA]

CC-B6.10-Xéneros  literarios
grecolatinos: autores e obras principais.

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

3º-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]

TRANSICIÓN POSIBLE AO ENSINO NON PRESENCIAL
No caso de que houbese que pasar do ensino presencial ao non presencial, este departamento seguirá o seguinte

protocolo:

• O ensino durante o curso 2020-21 será presencial, sempre que así o permitan as circuntancias sanitarias.

• No caso de que houbese que suspender o ensino presencial:

◦ O departamento fará unha valoración da duración temporal prevista desta suspensión.

◦ En función desta previsión tomará as medidas oportunas, que serán, previsiblemente:

▪ Intentar manter a continuidade da docencia a través de aulas en rede, mediante webex, skype ou

calquera outro programa e/ou aplicación que sexa de fácil acceso ao alumnado.

▪ Identificar  o  alumnado  que  non  pode  acceder  ás  aulas  en  rede,  tratando  de  solucionar  os

problemas que impidan o acceso ás aulas en rede.

▪ Dar  unha  solución  alternativa  ao  alumnado  que  non  poida  acceder  ao  ensino  en  rede,

preferentemente a través do envío de material e asignación de actividades.

De todas estas circunstancias e medidas hase deixar constancia nas actas do departamento.

INCORPORACIÓN DAS APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES
NON ADQUIRIDAS DURANTE O CURSO 2019-20 Á

PROGRAMACIÓN DO CURSO 2020-21
A meteria de Cultura Clásica é unha optativa que se oferta ou en 3ª ou en 4º de ESO, sen que teña en ningún caso

continuidade.  Para  que  o  alumnado  que  cursou  Cultura  Clásica  en  3º  de  ESO  poida  recuperar  e  adquirir  a

aprendizaxes recollidas no punto anterior, hai que atender a distintas circunstancias.
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1. Alumnado que cursa Latín de 4º de ESO. Este alumnado poderá recuperar estas aprendizaxes, dado que o

currículo de Latín de 4º de ESO recolle todos estes puntos directa ou indirectamente. (No curso 2020-21 non

se impartirá Latín de 4º de ESO).

2. Alumnado  que  non  cursa  Latín  de  4º  de  ESO.  Este  alumnado,  en  principio,  non  pode  recuperar  as

aprendizaxes específicas non adquiridas.

PLAN DE REFORZO
Este departamento entende que non ha lugar a un plan de reforzo na materia de Cultura Clásica, en tanto non é unha

materia continuación de ningunha outra.

ADAPTACIÓNS NECESARIAS QUE A DOCENCIA NON
PRESENCIAL PUIDESEN REQUERIR

Aprendizaxes imprescindibles para a adquisición das
competencias claves

Nivel Área Obxe
ctivo

s

Contidos Criterios de avaliación Estándares  - [C.C]

Bloque 1: Xeografía

3º CC f, o CC-B1.1-Marco xeográfico das civilizacións grega e 
romana.

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

3º-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. [CMCT CD CAA]

3º CC f, o CC-B1.1-Marco xeográfico das civilizacións grega e 
romana.

CC-B1.2-Describir os marcos 
xeográficos en que se desenvolven as
civilizacións grega e romana ao longo 
da súa historia.

3º-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

3º CC e, ñ CC-B2.1-Marco histórico da civilización grega: das 
civilizacións minoica e micénica ao mundo helenístico.
CC-B2.2-Marco histórico da civilización romana: 
Monarquía, República e Imperio.

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

3º-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 CMCT CD CSC]

3º CC f, e, 
g, ñ

CC-B2.1-Marco histórico da civilización grega: das 
civilizacións minoica e micénica ao mundo helenístico.
CC-B2.2-Marco histórico da civilización romana: 
Monarquía, República e Imperio.

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

3º-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 CMCT CD CSC]

3º-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. [CMCT CAA CSC]

3º-CCB2.2.3-Elabora eixes cronolóxicos en que se representen fitos históricos 
salientables, consultando ou non fontes de información. [CD CMCT CSC]

3º-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. 
[CMCT CD CSC]

3º CC ñ, o CC-B2.1-Marco histórico da civilización grega: das 
civilizacións minoica e micénica ao mundo helenístico.
CC-B2.2-Marco histórico da civilización romana: 
Monarquía, República e Imperio.

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

3º-CCB2.3.1-Explica a romanización de Hispania e Gallaecia, describindo as súas 
causas e delimitando as súas fases. [CCEC CAA CSC CCL]

3º-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

3º CC b CC-B3.1-O panteón grego e romano. CC-B3.1-Coñecer os principais 
deuses da mitoloxía grecolatina.

3º-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]
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3º CC e, a, 
b, ñ

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

3º-CCB3.2.1-Identifica dentro do imaxinario mítico deuses, semideuses e heroes, e 
explica os principais aspectos que os diferencian. [CCEC CD CCL]

3º-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]

3º-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 CMCT CD CSC]

3º-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]

3º CC l, ñ CC-B3.3-Relixión grega. CC-B3.3-Coñecer e comparar as 
características da relixiosidade e da 
relixión grega coas actuais.

3º-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 CMCT CCEC]

3º CC b CC-B3.4-Relixión romana: culto público e privado. CC-B3.4-Explicar os fundamentos da 
relixiosidade romana e distinguir a 
relixión oficial das manifestacións do 
culto privado.

3º-CCB3.4.1-Distingue a relixión oficial de Roma dos cultos privados, e explica os 
trazos que lles son propios. [CSC CMCT CCEC]

Bloque 4: Arte

3º CC l, b CC-B4.1-Fundamentos da arte clásica. CC-B4.1-Coñecer as características 
fundamentais da arte clásica e 
relacionar manifestacións artísticas 
actuais cos seus modelos clásicos.

3º-CCB4.1.1-Recoñece os trazos básicos da arte clásica nas manifestacións 
artísticas antigas e actuais. [CD CCEC]

3º-CCB4.1.2-Realiza eixes cronolóxicos e sitúa neles aspectos relacionados coa 
arte grecolatina, asociándoos a outras manifestacións culturais ou a fitos históricos. 
[CMCT CD CCEC]

3º CC l CC-B4.2-Arquitectura en Grecia e Roma: tipos de 
edificios e ordes arquitectónicas.

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

3º-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 CMCT CD]

3º CC l CC-B4.3-Escultura en Grecia e Roma: etapas, estilos e 
temáticas.

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

3º-CCB4.3.1-Recoñece esculturas gregas e romanas en imaxes, encádraas nun 
período histórico e identifica nelas motivos mitolóxicos, históricos ou culturais. 
[CCEC CMCT CD]

3º CC l, ñ CC-B4.4-Enxeñería romana: obras públicas e 
urbanismo. Vías romanas.

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

3º-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 CMCT CD CCEC]

3º CC e, ñ CC-B4.5-Herdanza clásica no patrimonio artístico. CC-B4.5-Coñecer e saber localizar os 
principais monumentos clásicos do 
patrimonio español e europeo.

3º-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 a 
súa cronoloxía aproximada. [CAA CD CCEC CMCT]

Bloque 5: Sociedade e vida cotiá

3º CC a CC-B5.1-Organización política en Grecia e en Roma. CC-B5.1-Coñecer as características 
das principais formas de organización 
política presentes no mundo clásico, e
establecer semellanzas e diferenzas 
entre elas.

3º-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]

3º CC g, h, 
ñ

CC-B5.2-Sociedade en Grecia e Roma: clases sociais. CC-B5.2-Coñecer as características e 
a evolución das clases sociais en 
Grecia e Roma.

3º-CCB5.2.1-Describe a organización das sociedades grega e romana, explicando 
as características das clases sociais e os papeis asignados a cada unha, 
relacionando estes aspectos cos valores cívicos da época e comparándoos cos 
actuais. [CSIEE CSC CCL]

3º-CCB5.2.2-Describe as principais características e a evolución dos grupos que 
compoñen as sociedades grega e romana. [CCL CSC CCL]

3º CC c, ñ CC-B5.3-A familia en Grecia e Roma. CC-B5.3-Coñecer a composición da 
familia e os papeis asignados aos 
seus membros.

3º-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]

3º CC m CC-B5.4-Vida cotiá en Grecia e Roma: vivenda, 
hixiene, alimentación, vestimenta e traballo.

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

3º-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 CMCT CCL]

3º-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 CMCT CSC CCL]

3º CC d CC-B5.5-Espectáculos públicos en Grecia e Roma. CC-B5.5-Identificar as principais 
formas de lecer da antigüidade.

3º-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 
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función no desenvolvemento da identidade social. [CSIEE CAA CSC CCL]

3º CC ñ CC-B5.5-Espectáculos públicos en Grecia e Roma. CC-B5.6-Relacionar e establecer 
semellanzas e diferenzas entre as 
manifestacións deportivas da Grecia 
Clásica e as actuais.

3º-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]

Bloque 6: Lingua e literatura

3º CC e CC-B6.1-Historia da escritura. Signos e materiais. CC-B6.1-Coñecer a existencia de 
diversos tipos de escritura, distinguilos
e comprender as súas funcións.

3º-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]

3º CC e CC-B6.2-Orixe do alfabeto. O alfabeto grego e o 
alfabeto romano.

CC-B6.2-Coñecer a orixe do alfabeto 
e distinguir os tipos de alfabetos 
usados na actualidade.

3º-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]

3º CC f CC-B6.2-Orixe do alfabeto. O alfabeto grego e o 
alfabeto romano.

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

3º-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 CMCT CCEC CCL]

3º CC f, ñ, 
o

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

CC-B6.4-Coñecer a orixe común das 
linguas indoeuropeas.

3º-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. [CMCT CD CSC]

3º-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]

3º CC l, ñ, o CC-B6.4-As linguas romances. CC-B6.5-Identificar as linguas 
europeas romances e non romances, 
e localizalas nun mapa.

3º-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 CAA]

3º CC h, ñ, 
o

CC-B6.5-Composición e derivación culta de orixe grega
e latina.

CC-B6.6-Identificar a orixe grecolatina
do léxico das linguas de España e 
doutras linguas modernas.

3º-CCB6.6.1-Recoñece e explica o significado dalgúns dos helenismos e latinismos 
máis frecuentes utilizados no léxico das linguas faladas en España e doutras 
linguas modernas, e explica o seu significado a partir do termo de orixe. [CCL CAA]

3º-CCB6.6.2-Explica o significado de palabras a partir da súa descomposición e da 
análise etimolóxica das súas partes. [CCL CCA]

3º CC e, ñ, 
o

CC-B6.6-Latinismos, palabras patrimoniais, cultismos e
semicultismos.

CC-B6.7-Distinguir e identificar 
latinismos, cultismos, semicultismos e 
termos patrimoniais.

3º-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. [CAA CCL]

3º-CCB6.7.2-Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual. 
[CD CCL]

3º CC f, l, ñ,
o

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

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

3º-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 CAA]

3º-CCB6.8.2-Realiza evolucións do latín ao galego e ao castelán aplicando as 
regras fonéticas de evolución. [CCA CCL]

3º CC f CC-B6.8-Léxico grecolatino na linguaxe científica e 
técnica.

CC-B6.9-Coñecer e utilizar con 
propiedade terminoloxía científico-
técnica de orixe grecolatina.

3º-CCB6.9.1-Explica a partir da súa etimoloxía termos de orixe grecolatina propios 
da linguaxe científico-técnica e sabe usalos con propiedade. [CCL CAA]

3º CC h, ñ, 
o

CC-B6.9-Presenza das linguas clásicas nas linguas 
modernas.

CC-B6.10-Constatar o influxo das 
linguas clásicas en linguas non 
derivadas delas.

3º-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 CAA]

3º CC l CC-B6.10-Xéneros literarios grecolatinos: autores e 
obras principais.

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

3º-CCB6.11.1-Describe as características esenciais dos xéneros literarios 
grecolatinos e recoñece a súa influencia na literatura posterior. [CCEC CCL CAA]

3º CC l CC-B6.10-Xéneros literarios grecolatinos: autores e 
obras principais.

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

3º-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

3º CC l, n, ñ CC-B7.1-Civilización grecolatina nas artes e na 
organización social e política actual.

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

3º-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]
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3º CC l, n, ñ CC-B7.2-Mitoloxía e temas lendarios nas 
manifestacións artísticas actuais.

CC-B7.2-Coñecer a pervivencia da 
mitoloxía e os temas lendarios nas 
manifestacións artísticas actuais.

3º-CCB7.2.1-Demostra a pervivencia da mitoloxía e os temas lendarios mediante 
exemplos de manifestacións artísticas contemporáneas nas que están presentes 
estes motivos. [CAA CCEC]

3º CC l CC-B7.3-Historia de Grecia e Roma e a súa presenza 
no noso país.

CC-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. 

3º-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]

3º CC b, e CC-B7.4-Traballos de investigación sobre a civilización 
clásica na nosa cultura.

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

3º-CCB7.4.1-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]

Deseño de tarefas globais

No caso de que o alumnado non puidese ter acceso a unha docencia en rede regular proporíaselle o desenvolvemento

de tarefas globais, seguindo o seguinte esquema:

• Lectura, visionado ou escoita do material proposto.

• Anotación e ordenación de ideas principais e aspectos máis relevantes.

• Elaboración de esquema, preferentemente a través da utilización dun recurso ofimático.

• Realización  dunha serie  de  actividades  propostas.  Estas  actividades  procurarán  o  desenvolvemento  de

competencias claves como a comunicación lingüística, a competencia dixital e a capacidade de aprender a

aprender preferentemente.

Estratexias e intrumentos de avaliación

No caso de que as condicións sanitarias obriguen a unha suspensión prolongada do ensino presencial, as estratexias e

instrumentos de avaliación que se implementarán serán os seguintes:

• Alumnado que poida seguir de modo regular as aulas en rede. Neste caso aplicarase na medida do posible

os procedementos e instrumentos de avaliación previstos na programación ordinaria.

• Alumnado que non poida seguir de modo regular as aulas en rede. Para a avaliación deste alumnado hanse

utilizar os seguintes intrumentos de avaliación:

◦ Caderno  e/ou  materiais  creados  polo  alumnado  nos  que  se  conteñan  as  actividades  ou  traballos

resultado do seu traballo persoal.

◦ Anotacións e/ou calquera tipo de interacción da que poida haber constancia,  que permita valorar  a

actitude e disposición do alumno para coa materia.

◦ Probas específicas que se puidesen facer chegar e recoller por calquera medio.

No caso do alumnado que por mor da covid-19 (ben por padecer a enfermidade, ben por estaren en corentena) teñan

que interromper a súa asistencia ás aulas temporalmente, aplicaranselles as mesmas medidas que ao alumnado que

por calquera enfermidade non asiste a aula durante un breve período de tempo.

Revisión de obxectivos e competencias clave

Este departamento entende que a suspensión temporal do ensino presencial non pode implicar unha alteración dos

obxectivos xerais da materia nin das competencias claves a desenvolver polo alumnado, dado que precisamente a súa

propia natureza obriga a que sigan a guiar  e determinar a aprendizaxe non presencial.  As variacións de grao ou

intensidade  de  consecución  de  obxectivos  e  de  competencias  poderá  ser  distito  en  función  das  circunstancias

concretas, mais estes obxectivos en ningún caso poden ser considerados como renunciables.
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LATÍN DE 4º DE ESO

APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES NON ADQUIRIDAS NO
CURSO 2019-20

O traballo sobre os contidos correspondentes a estas aprendizaxes imprescindibles non adquiridas foron
iniciadas no mes de febreiro de 2020, o confinamento, porén, impediu que se puidese afondar neles como estaba
previsto na programación.

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN EEAA

LA-B3.4-Flexión nominal e pronominal: 
substantivos, adxectivos e pronomes.

LA-B3.4-Coñecer as declinacións, encadrar as palabras 
dentro da súa categoría e declinación, enuncialas e 
declinalas correctamente.

4º-LAB3.4.1-Enuncia correctamente substantivos, adxectivos e pronomes en latín, distíngueos 
a partir do seu enunciado e clasifícaos segundo a súa categoría e a súa declinación. [CD CCL]

4º-LAB3.4.2-Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra o paradigma de flexión correspondente. [CCL CAA]

LA-B3.5-Flexión verbal. LA-B3.5-Coñecer as conxugacións, encadrar os verbos 
dentro da súa conxugación, enuncialos e conxugalos 
correctamente.

4º-LAB3.5.1-Identifica as conxugacións verbais latinas e clasifica os verbos segundo a súa 
conxugación a partir do seu enunciado. [CAA CCL]

4º-LAB3.5.2-Coñece e identifica as formas que compoñen o enunciado dos verbos de 
paradigmas regulares e recoñece a partir destas os modelos de conxugación. [CCL CAA]

LA-B3.5-Flexión verbal. LA-B3.6-Recoñecer as formas dos tempos verbais formados 
a partir do tema de presente e perfecto, tanto en voz activa 
como en voz pasiva, así como as formas non persoais do 
verbo: infinitivo de presente activo e participio de perfecto.

4º-LAB3.6.1-Identifica correctamente as principais formas derivadas de cada tema verbal 
latino: en voz activa o modo indicativo, tanto do tema de presente como do tema de perfecto; 
en pasiva, o presente, o pretérito imperfecto, o futuro imperfecto e o pretérito perfecto de 
indicativo. [CAA CCL]

4º-LAB3.6.2-Cambia de voz as formas dos tempos verbais do presente, pretérito imperfecto, 
futuro imperfecto e pretérito perfecto de indicativo. [CD CCL]

4º-LAB3.6.3-Identifica formas non persoais do verbo, como o infinitivo de presente activo e o 
participio de perfecto. [CAA CCL]

4º-LAB3.6.4-Traduce correctamente ao galego e ao castelán diferentes formas verbais latinas. 
[CCL]

LA-B4.1-Elementos da oración. LA-B4.1-Coñecer e analizar as funcións das palabras na 
oración.

4º-LAB4.1.1-Analiza morfolóxica e sintacticamente frases e textos adaptados, identificando 
correctamente as categorías gramaticais presentes nas palabras con flexión e explicando as 
funcións na oración. [CMCT]

LA-B4.2-Casos latinos. LA-B4.2-Coñecer os nomes dos casos latinos e identificar as
súas principais funcións na oración, e saber traducir os 
casos á lingua materna adecuadamente.

4º-LAB4.2.1-Enumera correctamente os nomes dos casos que existen na flexión nominal e 
pronominal latina, e explica as principais funcións que realizan dentro da oración. [CAA CCL]

4º-LAB4.2.2-Traduce correctamente á súa lingua os casos latinos presentes nos textos e 
redacta en lingua latina pequenas frases, onde practica o seu uso. [CCL]

LA-B4.3-Concordancia LA-B4.3-Recoñecer as regras de concordancia na lingua 
latina e a súa correspondencia no galego e no castelán.

4º-LAB4.3.1-Recoñece nos textos as regras e a concordancia latina, e redacta en lingua latina 
pequenas frases, onde practica o seu uso. [CCL]

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

LA-B4.4-Recoñecer e clasificar os tipos de oración simple. 4º-LAB4.4.1-Compara e clasifica tipos de oracións simples, e identifica as súas características. 
[CMCT CCA CCL]

LA-B4.5-Oración composta: oracións 
coordinadas.

LA-B4.5-Distinguir as oracións simples das compostas. 4º-LAB4.5.1-Compara e clasifica tipos de oracións compostas, e diferénciaas das oracións 
simples. [CAA CMCT CCL]

LA-B4.6-Construcións de infinitivo e de 
participio máis transparentes.

LA-B4.6-Identificar, distinguir e traducir correctamente as 
construcións de infinitivo e participio máis transparentes.

4º-LAB4.6.1-Recoñece, dentro de frases e textos sinxelos, as construcións de infinitivo e 
participio máis transparentes, e analízaas e tradúceas correctamente. [CCL]

LA-B6.1-Análise morfolóxica e sintáctica. LA-B6.1-Aplicar coñecementos básicos de morfoloxía e 
sintaxe para iniciarse na interpretación, na tradución e na 
retroversión de frases de dificultade progresiva e textos 
adaptados.

4º-LAB6.1.1-Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e sintáctica de frases de dificultade 
graduada e textos adaptados, para efectuar correctamente a súa tradución ou retroversión. 
[CCL CAA]

LA-B6.2-Comparación das estruturas latinas
coas das linguas propias.

LA-B6.2-Comparar as estruturas latinas coas das linguas 
propias.

4º-LAB6.2.1-Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma global, 
relacionando estruturas latinas con outras equivalentes nas linguas que coñece. [CCL CAA]

LA-B6.3-Iniciación ás técnicas de tradución. LA-B6.3-Utilizar correctamente os manuais de gramática e o 
dicionario, recoñecendo e analizando toda a información que
proporcionan.

4º-LAB6.3.1-Utiliza correctamente os manuais e o dicionario, analizando a información que 
proporcionan, para traducir pequenos textos. [CCL CAA]
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INCORPORACIÓN DAS APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES
NON ADQUIRIDAS DURANTE O CURSO 2019-20 Á

PROGRAMACIÓN DO CURSO 2020-21
A materia de Latín de 4º de ESO é unha materia troncal de opción, que no IES Fermín Bouza Brey ofértase no itinerario

de Ensinanzas Académicas. A posibilidade de que o alumnado poida recuperar e adquirir as aprendizaxes recollidas no

punto anterior dependerá das seguintes circunstancias:

1. O alumnado que non curse a materia de Latín I en 1º de Bacharelato non poderá en ningún caso recuperar

estas aprendizaxes, dado que se trata de contidos específicos da materia que non atopan cabida no currículo

de ningunha outra materia.

2. O  alumnado  que  curse  a  materia  de  Latín  I  en  1º  de  Bacharelato  poderá  recuperar  e  adquirir  estas

aprendizaxes dado que forman parte do currículo desta materia. (Véxase plan de reforzo na materia de Latín

de 1º de Bacharelato).

PLAN DE REFORZO
No curso 2020-21 non se impartirá a materia de Latín de 4º de ESO, polo que non será posible desenvolver un plan de
reforzo para aquel alumnado que no curso 2019-20 cursase a materia de Cultura Clásica.

ADAPTACIÓNS NECESARIAS QUE A DOCENCIA NON
PRESENCIAL PUIDESEN REQUERIR

Aprendizaxes imprescindibles para a adquisición das
competencias claves

Nivel Área Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares  - [C.C]

4º LA f, ñ, o LA-B1.1-Marco xeográfico da lingua. LA-B1.1-Coñecer e localizar en mapas o 
marco xeográfico da lingua latina.

4º-LAB1.1.1-Sinala sobre un mapa o marco xeográfico no que se sitúa en 
distintos períodos a civilización romana, delimitando o seu ámbito de 
influencia e situando con precisión puntos xeográficos, cidades ou restos 
arqueolóxicos coñecidos pola súa relevancia histórica. [CMCT CCEC CAA
CD CSC]

4º LA e ñ o LA-B1.2-O indoeuropeo. Linguas indoeuropeas e 
familias lingüísticas.

LA-B1.2-Identificar o indoeuropeo como a 
lingua nai da maioría das linguas faladas en
Europa actualmente.

4º-LAB.1.2.1-Define o indoeuropeo e recoñece as linguas indoeuropeas e 
as súas familias, delimitando nun mapa a zona de orixe e as zonas de 
expansión. [CD CAA CMCT]

4º LA l ñ o LA-B1.2-O indoeuropeo. Linguas indoeuropeas e 
familias lingüísticas.

LA-B1.3-Agrupar as linguas indoeuropeas 
en familias lingüísticas e localizalas nun 
mapa.

4º-LAB.1.3.1-Identifica as linguas que se falan actualmente en Europa, 
diferenciando pola súa orixe entre indoeuropeas e non indoeuropeas, 
clasifica as primeiras en familias lingüísticas e delimita nun mapa as 
zonas onde se utilizan. [CSC CAA CD]

4º LA l ñ o LA-B1.3-Linguas de España: linguas romances e 
non romances.

LA-B1.4-Coñecer as orixes das linguas 
faladas en España, clasificalas e localizalas 
nun mapa.

4º-LAB1.4.1-Identifica as linguas que se falan en España, diferenciando 
pola súa orixe as romances e as non romances, e delimita nun mapa as 
zonas onde se utilizan. [CSC CAA CD]

4º LA f ñ o LA-B1.4-Palabras patrimoniais, cultismos e 
semicultismos.

LA-B1.5-Distinguir e identificar palabras 
patrimoniais, cultismos e semicultismos.

4º-LAB.1.5.1-Identifica e diferencia palabras patrimoniais, cultismos e 
semicultismos, en relación co termo de orixe. [CCL CAA]

4º LA b ñ o LA-B1.5-Nocións básicas de evolución fonética, 
morfolóxica e semántica do latín ao galego e ao 
castelán.

LA-B1.6-Coñecer e aplicar as regras 
fundamentais da evolución fonética do latín 
ao galego e ao castelán, partindo dos 
étimos latinos.

4º-LAB.1.6.1-Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao 
castelán aplicando as regras fonéticas de evolución. [CCL CAA]

4º LA e LA-B2.1-Orixes da escritura. Sistemas de escritura. LA-B2.1-Coñecer diferentes sistemas de 
escritura e distinguilos do alfabeto.

4º-LAB2.1.1-Recoñece diferentes tipos de escritura e clasifícaos consonte
a súa natureza e a súa función. [CD CCEC]

4º LA e LA-B2.2-Orixes do alfabeto latino LA-B2.2-Coñecer a orixe do alfabeto nas 
linguas modernas e identificar os tipos de 
alfabeto empregados hoxe en día en 
Europa.

4º-LAB2.2.1-Explica a orixe do alfabeto de diferentes linguas partindo do 
abecedario latino, sinala as principais adaptacións que se producen en 
cada unha delas, recoñece os tipos de alfabetos usados actualmente en 
Europa e relaciona cada un coas linguas que os empregan. [CAA CD]
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4º LA h LA-B2.3-Pronuncia do latín. LA-B2.3-Coñecer e aplicar con corrección 
as normas básicas de pronuncia en latín.

4º-LAB2.3.1-Le en voz alta textos latinos de certa extensión coa pronuncia
correcta. [CCL]

4º LA b LA-B3.1-Formantes das palabras. LA-B3.1-Identificar e distinguir os formantes
das palabras.

4º-LAB3.1.1-Descompón palabras nos seus formantes, sinalando e 
diferenciando lexemas e morfemas, e servíndose destes para identificar 
desinencias e explicar o concepto de flexión e paradigma. [CMCT CCL]

4º LA e LA-B3.2-Tipos de palabras: variables e invariables. LA-B3.2-Distinguir e clasificar tipos de 
palabras.

4º-LAB3.2.1-Distingue palabras variables e invariables, explica os trazos 
que permiten identificalas e define criterios para clasificalas. [CAA CCL]

4º LA e b LA-B3.3-Concepto de declinación e conxugación. LA-B3.3-Comprender o concepto de 
declinación e conxugación.

4º-LAB3.3.1-Define o concepto de declinación e conxugación. [CAA CCL]

4º LA b e LA-B3.4-Flexión nominal e pronominal: substantivos,
adxectivos e pronomes.

LA-B3.4-Coñecer as declinacións, encadrar 
as palabras dentro da súa categoría e 
declinación, enuncialas e declinalas 
correctamente.

4º-LAB3.4.1-Enuncia correctamente substantivos, adxectivos e pronomes 
en latín, distíngueos a partir do seu enunciado e clasifícaos segundo a 
súa categoría e a súa declinación. [CD CCL]

4º-LAB3.4.2-Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando 
correctamente para cada palabra o paradigma de flexión correspondente. 
[CCL CAA]

4º LA b e LA-B3.5-Flexión verbal. LA-B3.5-Coñecer as conxugacións, 
encadrar os verbos dentro da súa 
conxugación, enuncialos e conxugalos 
correctamente.

4º-LAB3.5.1-Identifica as conxugacións verbais latinas e clasifica os 
verbos segundo a súa conxugación a partir do seu enunciado. [CAA CCL]

4º-LAB3.5.2-Coñece e identifica as formas que compoñen o enunciado 
dos verbos de paradigmas regulares e recoñece a partir destas os 
modelos de conxugación. [CCL CAA]

4º LA e b h ñ o LA-B3.5-Flexión verbal. LA-B3.6-Recoñecer as formas dos tempos 
verbais formados a partir do tema de 
presente e perfecto, tanto en voz activa 
como en voz pasiva, así como as formas 
non persoais do verbo: infinitivo de presente
activo e participio de perfecto.

4º-LAB3.6.1-Identifica correctamente as principais formas derivadas de 
cada tema verbal latino: en voz activa o modo indicativo, tanto do tema de
presente como do tema de perfecto; en pasiva, o presente, o pretérito 
imperfecto, o futuro imperfecto e o pretérito perfecto de indicativo. [CAA 
CCL]

4º-LAB3.6.2-Cambia de voz as formas dos tempos verbais do presente, 
pretérito imperfecto, futuro imperfecto e pretérito perfecto de indicativo. 
[CD CCL]

4º-LAB3.6.3-Identifica formas non persoais do verbo, como o infinitivo de 
presente activo e o participio de perfecto. [CAA CCL]

4º-LAB3.6.4-Traduce correctamente ao galego e ao castelán diferentes 
formas verbais latinas. [CCL]

4º LA f LA-B4.1-Elementos da oración. LA-B4.1-Coñecer e analizar as funcións das
palabras na oración.

4º-LAB4.1.1-Analiza morfolóxica e sintacticamente frases e textos 
adaptados, identificando correctamente as categorías gramaticais 
presentes nas palabras con flexión e explicando as funcións na oración. 
[CMCT]

4º LA h LA-B4.2-Casos latinos. LA-B4.2-Coñecer os nomes dos casos 
latinos e identificar as súas principais 
funcións na oración, e saber traducir os 
casos á lingua materna adecuadamente.

4º-LAB4.2.1-Enumera correctamente os nomes dos casos que existen na 
flexión nominal e pronominal latina, e explica as principais funcións que 
realizan dentro da oración. [CAA CCL]

4º-LAB4.2.2-Traduce correctamente á súa lingua os casos latinos 
presentes nos textos e redacta en lingua latina pequenas frases, onde 
practica o seu uso. [CCL]

4º LA e LA-B4.3-Concordancia LA-B4.3-Recoñecer as regras de 
concordancia na lingua latina e a súa 
correspondencia no galego e no castelán.

4º-LAB4.3.1-Recoñece nos textos as regras e a concordancia latina, e 
redacta en lingua latina pequenas frases, onde practica o seu uso. [CCL]

4º LA b LA-B4.4-Oración simple: oracións atributivas e 
predicativas.

LA-B4.4-Recoñecer e clasificar os tipos de 
oración simple.

4º-LAB4.4.1-Compara e clasifica tipos de oracións simples, e identifica as 
súas características. [CMCT CCA CCL]

4º LA e LA-B4.5-Oración composta: oracións coordinadas. LA-B4.5-Distinguir as oracións simples das 
compostas.

4º-LAB4.5.1-Compara e clasifica tipos de oracións compostas, e 
diferénciaas das oracións simples. [CAA CMCT CCL]

4º LA h LA-B4.6-Construcións de infinitivo e de participio LA-B4.6-Identificar, distinguir e traducir 4º-LAB4.6.1-Recoñece, dentro de frases e textos sinxelos, as 
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máis transparentes. correctamente as construcións de infinitivo 
e participio máis transparentes.

construcións de infinitivo e participio máis transparentes, e analízaas e 
tradúceas correctamente. [CCL]

4º LA a f e ñ LA-B5.1-Períodos da historia de Roma. LA-B5.1-Coñecer os feitos históricos das 
etapas da historia de Roma, encadralos no 
seu período correspondente e realizar eixes
cronolóxicos.

4º-LAB5.1.1-Distingue as etapas da historia de Roma e explica os seus 
trazos esenciais e as circunstancias que interveñen no paso de unhas a 
outras. [CSC CSIEE CD]

4º-LAB5.1.2-Sabe enmarcar determinados feitos históricos no período 
histórico correspondente. [CAA CCEC CSC]

4º-LAB5.1.3-Pode elaborar eixes cronolóxicos nos que se representan 
fitos históricos salientables, consultando diferentes fontes de información. 
[CD CAA CMCT]

4º-LAB5.1.4-Describe algúns dos principais fitos históricos da civilización 
latina, e explica a grandes liñas as circunstancias en que teñen lugar e as 
súas principais consecuencias. [CSC CCEC CCL]

4º LA a ñ LA-B5.2-Organización política e social de Roma. LA-B5.2-Coñecer os trazos fundamentais 
da organización política e social de Roma.

4º-LAB5.2.1-Describe os trazos esenciais que caracterizan as sucesivas 
formas de organización do sistema político romano. [CSIEE CSC CCL]

4º-LAB5.2.2-Describe a organización da sociedade romana e explica as 
características das clases sociais e os papeis asignados a cada unha 
delas, en comparación cos actuais. [CSIEE CSC CCEC CCL]

4º LA c ñ LA-B5.3-A familia romana. LA-B5.3-Coñecer a composición da familia 
e os papeis asignados aos seus membros.

4º-LAB5.3.1-Identifica e explica os papeis que desempeña dentro da 
familia cada un dos seus membros, e analiza a través deles os 
estereotipos culturais da época en comparación cos actuais. [CSC CCEC 
CCL]

4º LA l n LA-B5.4-Mitoloxía e relixión. LA-B5.4-Coñecer os principais deuses, 
semideuses e heroes da mitoloxía 
grecolatina.

4º-LAB5.4.1-Identifica os principais deuses, semideuses e heroes da 
mitoloxía grecolatina, sinala os trazos que os caracterizan e establece 
relacións entre os deuses máis importantes. [CCEC CCL CD]

4º LA n ñ LA-B5.4-Mitoloxía e relixión. LA-B5.5-Coñecer os deuses, mitos e heroes
latinos, e establecer semellanzas e 
diferenzas entre os mitos e os heroes 
antigos e os actuais.

4º-LAB5.5.1-Recoñece e ilustra con exemplos o mantemento do mítico e 
da figura do heroe na nosa cultura, e sinala as semellanzas e as principais
diferenzas que se observan entre ambos os tratamentos. [CAA CCEC CD]

4º LA m LA-B5.5-Vida cotiá: vivenda, alimentación e 
indumentaria.

LA-B5.6-. Recoñecer os tipos de vivenda 
empregados en Roma, as características 
principais da alimentación romana, os 
elementos da indumentaria e as normas de 
hixiene persoal, peiteados e cosméticos.

4º-LAB5.6.1-Distingue e describe o modo de vida en Roma no ámbito 
privado, analizando os tipos de vivenda, alimentación, vestimenta e 
coidado persoal e contrástaos cos da actualidade. [CD CCEC CSC CCL 
CSIEE CCL CAA]

4º LA d e ñ LA-B5.6-Espectáculos públicos: teatro, circo e 
anfiteatro.

LA-B5.7-Coñecer os espectáculos públicos 
realizados no teatro, no circo e no 
anfiteatro, e a súa relación co mundo actual.

4º-LAB5.7.1-Describe as características dos tipos de espectáculos 
públicos celebrados no teatro, no circo e no anfiteatro, valora o seu 
mantemento no mundo actual e sitúa nun mapa os teatros, os circos e os 
anfiteatros conservados máis importantes. [CSC CSIEE CCL CMCT 
CCEC]

4º LA h LA-B6.1-Análise morfolóxica e sintáctica. LA-B6.1-Aplicar coñecementos básicos de 
morfoloxía e sintaxe para iniciarse na 
interpretación, na tradución e na 
retroversión de frases de dificultade 
progresiva e textos adaptados.

4º-LAB6.1.1-Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e sintáctica de 
frases de dificultade graduada e textos adaptados, para efectuar 
correctamente a súa tradución ou retroversión. [CCL CAA]

4º LA d o LA-B6.2-Comparación das estruturas latinas coas 
das linguas propias.

LA-B6.2-Comparar as estruturas latinas 
coas das linguas propias.

4º-LAB6.2.1-Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de 
forma global, relacionando estruturas latinas con outras equivalentes nas 
linguas que coñece. [CCL CAA]

4º LA h LA-B6.3-Iniciación ás técnicas de tradución. LA-B6.3-Utilizar correctamente os manuais 
de gramática e o dicionario, recoñecendo e 
analizando toda a información que 
proporcionan.

4º-LAB6.3.1-Utiliza correctamente os manuais e o dicionario, analizando a
información que proporcionan, para traducir pequenos textos. [CCL CAA]

4º LA l f LA-B6.4-Lectura comprensiva de textos latinos 
orixinais, adaptados ou traducidos.

LA-B6.4-Realizar a través dunha lectura 
comprensiva a análise e o comentario do 
contido e a estrutura de textos latinos 
traducidos.

4º-LAB6.4.1-Realiza comentarios sobre determinados aspectos culturais 
presentes nos textos seleccionados, aplicando para iso os coñecementos 
adquiridos previamente nesta ou noutras materias. [CCEC CCL]

4º-LAB6.4.2-Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos 
propostos, localizando o tema principal e distinguindo as súas partes. 
[CMCT CD CCL]

4º LA b LA-B6.5-Produción de pequenos textos propios en LA-B6.5-Redactar en lingua latina pequenos 4º-LAB6.5.1-Redacta frases sinxelas ou pequenos textos en latín sobre un
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lingua latina. textos de produción propia. tema proposto. [CCL]

4º LA g LA-B6.5-Produción de pequenos textos propios en 
lingua latina.

LA-B6.6-Realizar pequenos coloquios en 
latín con frases sinxelas e de dificultade 
progresiva.

4º-LAB6.6.1-Mantén un sinxelo diálogo en latín sobre a base dun tema 
previamente acordado. [CCL]

4º LA h ñ o LA-B7.1-Vocabulario básico latino: léxico 
transparente; palabras de maior frecuencia.

LA-B7.1-Coñecer, identificar e traducir o 
léxico latino transparente e as palabras de 
maior frecuencia.

4º-LAB7.1.1-Deduce o significado de termos latinos non estudados, 
partindo do contexto ou de palabras da lingua propia. [CAA CCL]

4º-LAB7.1.2-Identifica e explica as palabras transparentes e de maior 
frecuencia. [CD CAA]

4º LA b ñ o LA-B7.2-Composición e derivación culta: lexemas, 
prefixos e sufixos.

LA-B7.2-Distinguir e coñecer o significado 
dos principais prefixos e sufixos que 
interveñen na composición e na derivación 
culta.

4º-LAB7.2.1-Identifica e explica os principais prefixos e sufixos, 
analizando o seu mantemento na propia lingua. [CMCT CCL]

4º LA l ñ o LA-B7.2-Composición e derivación culta: lexemas, 
prefixos e sufixos.

LA-B7.3-Recoñecer os elementos léxicos 
latinos que permanecen nas linguas do 
alumnado.

4º-LAB7.3.1-Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común da lingua 
propia e explica a partir desta o seu significado. [CCL]

4º LA e b LA-B7.3-Locucións latinas de uso actual. LA-B7.4-Coñecer o significado das 
principais locucións latinas de uso actual e 
saber empregalas nun contexto axeitado.

4º-LAB7.4.1-Coñece o significado das principais locucións latinas de uso 
actual e sabe empregalas no seu contexto axeitado, cando se expresa na 
súa propia lingua. [CD CSC CCEC CCL]

Deseño de tarefas globais

No caso de que o alumnado non puidese ter acceso a unha docencia en rede regular proporíaselle o desenvolvemento 

de tarefas globais, seguindo o seguinte esquema:

• Lectura, visionado ou escoita do material proposto.

• Anotación e ordenación de ideas principais e aspectos máis relevantes.

• Elaboración dun esquema, preferentemente a través da utilización dun recurso ofimático.

• Realización dunha serie de actividades propostas ad hoc para cada contido ou unidade didáctica.

Estas tarefas globais poderían non ser implementadas no caso de que a docencia non presencial puidese ser mantida 

en boas condiciónas a tráves de medio telemáticos.

Estratexias e intrumentos de avaliación

Para poder avaliar a adquisición dos coñecementos mínimos imprescindibles hanse utilizar preferentemente:

• Os traballos elaborados polo alumnado; esquemas, actividades, etc.

• Probas obxectivas escritas realizadas a través de medios telemáticos.

• A observación do traballo e actitude de alumnado.

LATÍN DE 1º DE BACHARELATO

APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES NON ADQUIRIDAS NO
CURSO 2019-20

O traballo sobre os contidos correspondentes a estas aprendizaxes imprescindibles non adquiridas foron
iniciadas durante o curso escolar e continuadas na súa meirande parte durante o período do confinamento. Porén, en
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seguimento do establecido na instrucións das autoridades educativas, para establecer esta listaxe tívose en conta a
materia impartida e avaliada ata marzo de 2020.

Contidos Criterios de avaliación Estándares  - [C.C]

LA-B3.4-Flexión nominal e pronominal: 
substantivos, adxectivos e pronomes.

LA-B3.4. -Coñecer as declinacións, encadrar as palabras dentro da 
súa categoría e declinación, enuncialas e declinalas correctamente.

1º-LA1B3.4.1-Enuncia e declina correctamente substantivos, adxectivos e pronomes en latín,
distinguíndoos a partir do seu enunciado e clasificándoos segundo a súa categoría e a súa 
declinación. [CCL]

1º-LA1B3.4.2-Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra o paradigma de flexión correspondente. [CCL]

LA-B3.5-Flexión verbal. LA-B3.5. -Coñecer as conxugacións, encadrar os verbos dentro da 
súa conxugación, enuncialos e conxugalos correctamente.

1º-LA1B3.5.1-Clasifica verbos segundo a súa conxugación partindo do seu enunciado e 
describe os trazos polos que se recoñecen os modelos de flexión verbal. [CAA CCL]

1º-LA1B3.5.2-Coñece e identifica as formas que compoñen o enunciado dos verbos de 
paradigmas regulares e recoñece a partir destas os modelos de conxugación. [CCL]

1º-LA1B3.5.3-Conxuga os tempos verbais máis frecuentes en voz activa e pasiva, aplicando 
correctamente os paradigmas correspondentes. [CCL]

LA-B3.5-Flexión verbal. LA-B3.6. -Analizar o funcionamento dos temas verbais latinos de 
presente e de perfecto, e recoñecer as formas dos tempos verbais 
formados a partir deles, tanto en voz activa como en voz pasiva.

1º-LA1B3.6.1-Explica o uso dos temas verbais latinos, identificando correctamente as formas
derivadas de cada un. [CAA CCL]

1º-LA1B3.6.2-Cambia de voz as formas verbais identificando e manexando con seguridade 
os formantes que expresan este accidente verbal. [CD CCL]

LA-B3.5-Flexión verbal. LA-B3.8. -Traducir ao galego e ao castelán as formas verbais 
latinas, e comparar os sistemas verbais.

1º-LA1B3.8.1-Traduce correctamente ao galego e ao castelán formas verbais latinas, e 
compara os tempos e os modos verbais presentes no latín cos do galego e os do castelán. 
[CAA CCL]

LA-B4.1-Elementos da oración. LA-B4.1. -Coñecer e analizar as funcións das palabras na oración. 1º-LA1B4.1.1-Analiza morfoloxicamente e sintacticamente frases e textos de dificultade 
graduada, identificando correctamente as categorías gramaticais presentes nas palabras con
flexión e explicando as funcións que realizan na oración. [CMCT CCL]

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

LA-B4.4. -Recoñecer e clasificar os tipos de oración simple. 1º-LA1B4.4.1-Compara e clasifica tipos de oracións simples, e identifica e explica en cada 
caso as súas características. [CMCT CCL]

LA-B4.5-Oración composta: coordinación e 
subordinación.

LA-B4.5. -Distinguir as oracións simples das compostas e, dentro 
destas últimas, as coordinadas das subordinadas.

1º-LA1B4.5.1-Distingue as oracións simples das compostas e, dentro destas últimas, as 
coordinadas das subordinadas, os seus tipos e os nexos que as caracterizan, e sinala 
exemplos que expliquen en cada caso as súas características. [CAA CCL]

LA-B4.6-Construcións de infinitivo e de 
participio.

LA-B4.6. -Coñecer as funcións das formas non persoais nas 
oracións: infinitivo e participio.

1º-LA1B4.6.1-Identifica as funcións que realizan as formas non persoais (infinitivo e 
participio) dentro da oración e compara exemplos do seu uso. [CAA CCL]

LA-B4.6-Construcións de infinitivo e de 
participio.

LA-B4.7. -Identificar, distinguir e traducir correctamente as 
construcións de infinitivo e participio máis frecuentes.

1º-LA1B4.7.1-Recoñece, analiza e traduce correctamente as construcións de infinitivo e 
participio máis frecuentes, en relación con construcións análogas noutras linguas que 
coñece. [CCL]

LA-B7.4-Locucións latinas de uso actual. LA-B7.5. -Coñecer o significado das principais locucións latinas de 
uso actual e saber empregalas nun contexto axeitado

1º-LA1B7.5.1-Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual e sabe 
empregalas no seu contexto adecuado cando se expresa na súa propia lingua. [CCL]

LA-B6.1-Análise fonética, morfolóxica, 
sintáctica e semántica.

LA-B6.1-Coñecer e aplicar os coñecementos fonolóxicos, 
morfolóxicos, sintácticos e léxicos da lingua latina para a 
interpretación, a tradución e a retroversión de textos de dificultade 
progresiva.

1º-LA1B6.1.1-Utiliza adecuadamente a análise fonética, morfolóxica, sintáctica e semántica 
de textos de dificultade graduada, para efectuar correctamente a súa tradución ou 
retroversión. [CCL CAA]

LA-B6.2-Comparación das estruturas 
latinas coas das linguas propias.

LA-B6.2-Comparar as estruturas latinas coas das linguas propias. 1º-LA1B6.2.1-Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de xeito global, 
relacionando estruturas latinas con outras equivalentes nas linguas que coñece. [CAA CCL]

TRANSICIÓN POSIBLE AO ENSINO NON PRESENCIAL
No caso de que houbese que pasar do ensino presencial ao non presencial, este departamento seguirá o seguinte

protocolo:

• O ensino durante o curso 2020-21 será presencial, sempre que así o permitan as circuntancias sanitarias.

• No caso de que houbese que suspender o ensino presencial:

◦ O departamento fará unha valoración da duración temporal prevista desta suspensión.

◦ En función desta previsión tomará as medidas oportunas, que serán, previsiblemente:

▪ Intentar manter a continuidade da docencia a través de aulas en rede, mediante webex, skype ou

calquera outro programa e/ou aplicación que sexa de fácil acceso ao alumnado.

▪ Identificar  o  alumnado  que  non  pode  acceder  ás  aulas  en  rede,  tratando  de  solucionar  os

problemas que impidan o acceso ás aulas en rede.
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▪ Dar  unha  solución  alternativa  ao  alumnado  que  non  poida  acceder  ao  ensino  en  rede,

preferentemente a través do envío de material e asignación de actividades.

De todas estas circunstancias e medidas hase deixar constancia nas actas do departamento.

INCORPORACIÓN DAS APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES
NON ADQUIRIDAS DURANTE O CURSO 2019-20 Á

PROGRAMACIÓN DO CURSO 2020-21
A materia de Latín I de 1º de Bacharelato continúa de modo natural a materia de Latín de 4º de ESO. O feito de que

non haxa continuidade entre estas dúas materias e de que en moitos casos o alumnado que cursa Latín I non cursase

Latín de 4ª, reflictese nos curricula das materias. O currículum de Latín I reproduce con ampliacións o de Latín de 4º de

ESO, razón pola que non é preciso engadir novos puntos ao currículum.

PLAN DE REFORZO

Datos do grupo
Número de 
alumnos:

5 Repetidores: 0 Alumnos coa materia pendente: 0

Actuacións no ámbito curricular 

Área/ Materia: Latín I de 1º de Bacharelato

1. Estándares non acadados ou elementos curriculares esenciais, e competencias e 
aprendizaxes imprescindibles do curso 2019-20 (Latín de 4º de ESO).
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2. Metodoloxía: 

En tanto que a os contidos recollidos no apartado anterior forman parte integral do currículum
de  Latín  I  de  1º  de  Bacharelato,  a  metodoloxía  a  empregar  será  a  mesma  recollida  na
programación do departamento para o curso 2020-21.

3. Avaliación:
Os  intrumentos,  procedementos  e  criterios  de  avaliación  serán  os  establecidos  na
programación ordinaria de Latín I por formaren parte os contidos recollidos no primeiro punto
deste plan de reforzo do currículum da materia de Latín I de 1º de Bacharelato.

4. Observacións:
Este plan de reforzo non é de aplicación a os dous alumnos integrantes do grupo de Latín I que
o pasado ano non cursaron Latín de 4º de ESO.

ADAPTACIÓNS NECESARIAS QUE A DOCENCIA NON
PRESENCIAL PUIDESEN REQUERIR

Aprendizaxes imprescindibles para a adquisición das
competencias claves

Niv
el 

Área Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares  - [C.C]

1º LA j,p LA-B1.1-Marco 
xeográfico da lingua.

LA-B1.1 -Coñecer e localizar en mapas o
marco xeográfico da lingua latina.

1º-LA1B1.1.1-Localiza nun mapa o marco xeográfico da lingua latina e a súa 
expansión, delimitando os seus ámbitos de influencia e colocando con precisión
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puntos xeográficos, cidades ou restos arqueolóxicos coñecidos pola súa 
relevancia histórica. [CMCT CCEC CSC]

1º LA g LA-B1.2-O indoeuropeo.
Linguas indoeuropeas e
familias lingüísticas.

LA-B1.2. -Identificar o indoeuropeo como
a lingua nai da maioría das linguas 
faladas en Europa hoxe en día.

1º-LA1B1.2.1-Define o indoeuropeo e recoñece as linguas indoeuropeas e as 
súas familias, e delimita nun mapa a zona de orixe e as zonas de expansión. 
[CD CAA]

1º LA n LA-B1.2-O indoeuropeo.
Linguas indoeuropeas e
familias lingüísticas.

LA-B1.3. -Agrupar as linguas 
indoeuropeas en familias lingüísticas e 
localizalas nun mapa.

1º-LA1B1.3.1-Identifica as linguas que se falan actualmente en Europa, 
diferenciando pola súa orixe entre indoeuropeas e non indoeuropeas, clasifica 
as primeiras en familias lingüísticas e delimita nun mapa as zonas onde se 
utilizan. [CSC CCEC]

1º LA n p LA-B1.3-Linguas de 
España: linguas 
romances e non 
romances.

LA-B1.4. -Coñecer as orixes das linguas 
faladas en España, clasificalas e 
localizalas nun mapa, e delimitar o marco
xeográfico das linguas romances faladas 
no mundo, recoñecendo as súas 
características.

1º-LA1B1.4.1-Identifica as linguas que se falan en España, diferenciando pola 
súa orixe romances e non romances, localiza nun mapa as zonas onde se 
utilizan, delimita o marco xeográfico das linguas romances faladas no mundo e 
recoñece as súas características. [CSC CCEC]

1º LA d g p h LA-B1.4-Orixe, 
evolución e etapas do 
latín. Palabras 
patrimoniais, cultismos 
e semicultismos.

LA-B1.5. -Distinguir as principais etapas 
na evolución do latín e recoñecer e 
identificar palabras patrimoniais, 
cultismos e semicultismos.

1º-LA1B1.5.1-Distingue e delimita as etapas do latín, recoñece e distingue a 
partir do étimo latino cultismos, semicultismos e termos patrimoniais, e explica 
as evolucións que se producen nun caso e no outro. [CCL CAA CMCT]

1º-LA1B1.5.2-Coñece exemplos de termos latinos que deron orixe tanto a unha 
palabra patrimonial como a un cultismo, e sinala as diferenzas de uso e 
significado entre ambos. [CCL ]

1º-LA1B1.5.3-Demostra a presenza do latín no século XXI en campos como a 
ciencia, a cultura, a publicidade, os medios de comunicación, internet e as 
redes sociais. [CMCT CD CCEC]

1º LA d p n LA-B1.5-Nocións 
básicas de evolución 
fonética, morfolóxica e 
semántica do latín ao 
galego e ao castelán.

LA-B1.6. -Coñecer e aplicar as regras 
fundamentais da evolución fonética,e 
recoñecer os procesos de evolución 
semántica do latín ao galego e ao 
castelán partindo dos étimos latinos.

1º-LA1B1.6.1-Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, 
aplicando as regras fonéticas de evolución, e recoñece palabras da súa lingua 
que sufriron procesos de evolución semántica. [CCL CAA]

1º LA g LA-B2.1-Orixes da 
escritura. Sistemas de 
escritura.

LA-B2.1. -Recoñecer sistemas de 
escritura e distinguilos do alfabeto.

1º-LA1B2.1.1-Recoñece tipos de escritura e clasifícaos consonte a súa 
natureza e a súa función, e describe os trazos que distinguen uns dos outros. 
[CD CCEC]

1º LA g LA-B2.2-Orixe e 
evolución do alfabeto 
latino.

LA-B2.2. -Distinguir as fases da 
evolución do alfabeto latino, desde a súa 
orixe ata o alfabeto da época clásica.

1º-LA1B2.2.1-Explica a orixe do alfabeto latino, e a evolución e a adaptación 
dos signos do alfabeto grego. [CAA CMCT]

1º LA g LA-B2.2-Orixe e 
evolución do alfabeto 
latino.

LA-B2.3. -Coñecer a orixe do alfabeto 
nas linguas modernas.

1º-LA1B2.3.1-Explica a orixe do alfabeto de diferentes linguas partindo do 
alfabeto latino, así como a súa evolución, sinala as adaptacións que se 
producen en cada unha e recoñece os tipos de alfabeto usados actualmente en
Europa, en relación coas linguas que os empregan. [CSC CCL CCEC]

1º LA e LA-B2.3-Pronuncia do 
latín: tipos.

LA-B2.4. -Coñecer e aplicar con 
corrección as normas básicas da 
pronuncia en latín e distinguir os seus 
tipos.

1º-LA1B2.4.1-Le con pronuncia e acentuación correctas textos latinos, 
identificando e reproducindo exemplos de diferentes tipos de pronuncia. [CCL]

1º LA g LA-B3.2-Tipos de 
palabras: variables e 
invariables.

LA-B3.2. -Distinguir os tipos de palabras 
a partir do seu enunciado.

1º-LA1B3.2.1-Distingue palabras variables e invariables, explica os trazos que 
permiten identificalas e define criterios para clasificalas. [CAA CCL]

1º LA i l LA-B3.3-Concepto de 
declinación e 
conxugación

LA-B3.3. -Comprender o concepto de 
declinación e conxugación.

1º-LA1B3.3.1-Declina e/ou conxuga correctamente palabras propostas segundo
a súa categoría, explicando e ilustrando con exemplos as características que 
diferencian os conceptos de declinación e conxugación. [CAA CCL CD]

1º LA g d LA-B3.4-Flexión 
nominal e pronominal: 
substantivos, adxectivos
e pronomes.

LA-B3.4. -Coñecer as declinacións, 
encadrar as palabras dentro da 
súa categoría e declinación, enuncialas e
declinalas correctamente.

1º-LA1B3.4.1-Enuncia e declina correctamente substantivos, adxectivos e 
pronomes en latín, distinguíndoos a partir do seu enunciado e clasificándoos 
segundo a súa categoría e a súa declinación. [CCL]

1º-LA1B3.4.2-Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando 
correctamente para cada palabra o paradigma de flexión correspondente. [CCL]

1º LA d g LA-B3.5-Flexión verbal. LA-B3.5. -Coñecer as conxugacións, 
encadrar os verbos dentro da súa 
conxugación, enuncialos e conxugalos 
correctamente.

1º-LA1B3.5.1-Clasifica verbos segundo a súa conxugación partindo do seu 
enunciado e describe os trazos polos que se recoñecen os modelos de flexión 
verbal. [CAA CCL]
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1º-LA1B3.5.2-Coñece e identifica as formas que compoñen o enunciado dos 
verbos de paradigmas regulares e recoñece a partir destas os modelos de 
conxugación. [CCL]

1º-LA1B3.5.3-Conxuga os tempos verbais máis frecuentes en voz activa e 
pasiva, aplicando correctamente os paradigmas correspondentes. [CCL]

1º LA l d LA-B3.5-Flexión verbal. LA-B3.6. -Analizar o funcionamento dos 
temas verbais latinos de presente e de 
perfecto, e recoñecer as formas dos 
tempos verbais formados a partir deles, 
tanto en voz activa como en voz pasiva.

1º-LA1B3.6.1-Explica o uso dos temas verbais latinos, identificando 
correctamente as formas derivadas de cada un. [CAA CCL]

1º-LA1B3.6.2-Cambia de voz as formas verbais identificando e manexando con 
seguridade os formantes que expresan este accidente verbal. [CD CCL]

1º LA d e p LA-B3.5-Flexión verbal. LA-B3.8. -Traducir ao galego e ao 
castelán as formas verbais latinas, e 
comparar os sistemas verbais.

1º-LA1B3.8.1-Traduce correctamente ao galego e ao castelán formas verbais 
latinas, e compara os tempos e os modos verbais presentes no latín cos do 
galego e os do castelán. [CAA CCL]

1º LA i LA-B4.1-Elementos da 
oración.

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

1º-LA1B4.1.1-Analiza morfoloxicamente e sintacticamente frases e textos de 
dificultade graduada, identificando correctamente as categorías gramaticais 
presentes nas palabras con flexión e explicando as funcións que realizan na 
oración. [CMCT CCL]

1º LA e LA-B4.2-Casos latinos. LA-B4.2. -Coñecer os nomes dos casos 
latinos, identificar as principais funcións 
que realizan na oración e saber traducir 
os casos á lingua materna 
adecuadamente.

1º-LA1B4.2.1-Enumera correctamente os nomes dos casos que existen na 
flexión nominal e pronominal latina, explica as súas funcións dentro da oración 
e ilustra con exemplos a forma axeitada de traducilos. [CAA CCL]

1º LA g LA-B4.3-Concordancia LA-B4.3. -Recoñecer as regras de 
concordancia na lingua latina e a súa 
correspondencia no galego e no 
castelán.

1º-LA1B4.3.1-Recoñece nos textos as regras e a concordancia latina, e redacta
en lingua latina pequenas frases, onde practica o seu uso. [CCL]

1º LA d LA-B4.4-Oración 
simple: oracións 
atributivas e 
predicativas.

LA-B4.4. -Recoñecer e clasificar os tipos 
de oración simple.

1º-LA1B4.4.1-Compara e clasifica tipos de oracións simples, e identifica e 
explica en cada caso as súas características. [CMCT CCL]

1º LA g LA-B4.5-Oración 
composta: coordinación 
e subordinación.

LA-B4.5. -Distinguir as oracións simples 
das compostas e, dentro destas últimas, 
as coordinadas das subordinadas.

1º-LA1B4.5.1-Distingue as oracións simples das compostas e, dentro destas 
últimas, as coordinadas das subordinadas, os seus tipos e os nexos que as 
caracterizan, e sinala exemplos que expliquen en cada caso as súas 
características. [CAA CCL]

1º LA e LA-B4.6-Construcións 
de infinitivo e de 
participio.

LA-B4.6. -Coñecer as funcións das 
formas non persoais nas oracións: 
infinitivo e participio.

1º-LA1B4.6.1-Identifica as funcións que realizan as formas non persoais 
(infinitivo e participio) dentro da oración e compara exemplos do seu uso. [CAA 
CCL]

1º LA e LA-B4.6-Construcións 
de infinitivo e de 
participio.

LA-B4.7. -Identificar, distinguir e 
traducir correctamente as construcións 
de infinitivo e participio máis frecuentes.

1º-LA1B4.7.1-Recoñece, analiza e traduce correctamente as construcións de 
infinitivo e participio máis frecuentes, en relación con construcións análogas 
noutras linguas que coñece. [CCL]

1º LA a i l g p LA-B5.1-Períodos da 
historia de Roma.

LA-B5.1. -Coñecer os feitos históricos 
das etapas da historia de 
Roma, encadralos no seu período 
correspondente e realizar eixes 
cronolóxicos.

1º-LA1B5.1.1-Describe o marco histórico en que xorde e se desenvolve a 
civilización romana, sinala períodos dentro del e identifica en cada un as 
conexións máis importantes que presentan con outras civilizacións. [CCEC CCL
CSC]

1º-LA1B5.1.2-Distingue as etapas da historia de Roma, explicando os seus 
trazos esenciais e as circunstancias que interveñen no paso de unhas a outras. 
[CSC CSIEE CCEC]

1º-LA1B5.1.3-Sabe enmarcar determinados feitos históricos na civilización e no
período histórico correspondente, ponos en contexto e relaciónaos con outras 
circunstancias contemporáneas. [CAA CSC]

1º-LA1B5.1.4-Pode elaborar eixes cronolóxicos nos que se representan fitos 
históricos salientables, consultando diferentes fontes de información. [CD 
CMCT]

1º-LA1B5.1.5-Describe os principias fitos históricos e os aspectos máis 
significativos da civilización latina, e analiza a súa influencia no devir histórico 
posterior. [CSC CSIEE CCL]

1º LA h a p LA-B5.2-Romanización 
de Hispania e da 
Gallaecia.

LA-B5.2. -Coñecer os feitos históricos 
principais da romanización de Hispania e
da Gallaecia, e realizar eixes 

1º-LA1B5.2.1-Explica a romanización de Hispania e da Gallaecia, describe as 
súas causas e delimita as súas fases. [CMCT CCL CSC CCEE]
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cronolóxicos. 1º-LA1B5.2.2-Enumera, explica e ilustra con exemplos os aspectos 
fundamentais que caracterizan o proceso da romanización de Hispania e da 
Gallaecia, e sinala a súa influencia na historia posterior. [CSC CD CCL]

1º LA n p LA-B5.2-Romanización 
de Hispania e da 
Gallaecia.

LA-B5.3. -Recoñecer as pegadas da 
romanización nos principais depósitos 
arqueolóxicos e museos.

1º-LA1B5.3.1-Identifica e sinala nun mapa os restos arqueolóxicos máis 
salientables da romanización de Hispania e da Gallaecia, e descobre e 
relaciona as pezas arqueolóxicas romanas dos museos cos coñecementos 
adquiridos. [CD]

1º LA a c LA-B5.3-Organización 
política e social de 
Roma.

LA-B5.4. -Coñecer a organización 
política e social de Roma e recoñecer o 
seu mantemento actual.

1º-LA1B5.4.1-Describe os elementos que caracterizan as sucesivas formas de 
organización do sistema político romano. [CSIEE CSC]

1º-LA1B5.4.2-Describe a organización e a evolución da sociedade romana, 
explicando as características das clases sociais e os papeis asignados a cada 
unha, relacionando estes aspectos cos valores cívicos existentes na época e 
comparándoos cos actuais. [CSIEE CD CSC CCL]

1º LA n LA-B5.4-Mitoloxía e 
relixión. Ritos 
funerarios.

LA-B5.5. -Coñecer os principais deuses, 
semideuses e heroes da mitología 
grecolatina.

1º-LA1B5.5.1-Identifica os principias deuses, semideuses e heroes da mitoloxía
grecolatina, sinalando os trazos que os caracterizan, os seus atributos e o 
ámbito de influencia, explica a súa xenealoxía e establece relacións entre os 
deuses. [CCEC CD]

1º-LA1B5.5.2-Identifica deuses, semideuses e heroes dentro do imaxinario 
mítico, e explica os principais aspectos que diferencian uns dos outros. [CCEC 
CD CCL]

1º LA n LA-B5.4-Mitoloxía e 
relixión. Ritos 
funerarios.

LA-B5.6. -Coñecer os deuses, os mitos, 
os heroes e as lendas latinas principais, 
e establecer semellanzas e diferenzas 
entre os mitos e os heroes antigos e os 
actuais.

1º-LA1B5.6.1-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, sinalando as semellanzas e as principais diferenzas entre 
ambos tratamentos, e asociándoas a outros trazos culturais propios de cada 
época. [CCL CSC CSIEE]

1º-LA1B5.6.2-Sinala semellanzas e diferenzas entre os mitos e as lendas da 
antigüidade clásica e os pertencentes a outras culturas, comparando o seu 
tratamento na literatura ou na tradición relixiosa, e valorando a súa influenza na
arte e na literatura posterior a través de exemplos. [CAA CCEC CCL]

1º LA n LA-B5.4-Mitoloxía e 
relixión. Ritos 
funerarios.

LA-B5.7. -Coñecer e comparar coas 
actuais as características da relixiosidade
e da relixión latinas, os cultos privados e 
os ritos funerarios.

1º-LA1B5.7.1-Distingue a relixión oficial de Roma dos cultos privados, 
explicando os trazos que lles son propios, e describe as principais 
características dos ritos funerarios romanos, distinguindo as semellanzas e as 
diferenzas que presentan cos de hoxe en día. [CSC CMCT CCL CCEC]

1º LA n LA-B5.5-Arte romana. LA-B5.8. -Coñecer as 
características fundamentais da arte 
romana e describir algunhas das súas 
manifestacións máis importantes.

1º-LA1B5.8.1-Describe as principais manifestacións escultóricas e pictóricas da
arte romana, identificando a partir de elementos concretos o seu estilo e a súa 
cronoloxía aproximada. [CCEC CD]

1º LA a LA-B5.7-O exército. LA-B5.10. -Describir a estrutura e o 
funcionamento do exército romano, e 
distinguir as etapas na súa evolución.

1º-LA1B5.10.1-Enumera os elementos que compoñen a estrutura do exército 
romano e explica o seu funcionamento, atendendo á súa evolución ao longo 
dos períodos históricos [CSC CMCT]

1º LA d e LA-B6.4-Lectura 
comprensiva e 
comentario de textos 
latinos orixinais, 
adaptados ou 
traducidos.
LA-B6.5-Lectura 
comparada e 
comentario de textos en
lingua latina e lingua 
propia.

LA-B6.4. -Realizar a través dunha lectura
comprensiva a análise e o comentario do
contido e da estrutura de textos latinos 
orixinais, adaptados ou traducidos.

1º-LA1B6.4.1-Realiza comentarios sobre os principais trazos dos textos 
seleccionados e sobre os aspectos culturais presentes neles, aplicando para 
iso os coñecementos adquiridos previamente nesta ou noutras materias. [CSC 
CCEC CAA]

1º-LA1B6.4.2-Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos propostos, 
localizando o tema principal e distinguindo as súas partes. [CMCT CCL]

1º LA d p LA-B7.3-Mantemento 
de elementos 
lingüísticos latinos.

LA-B7.3. -Establecer mediante 
mecanismos de inferencia as relacións 
existentes entre determinados étimos 
latinos e os derivados en linguas 
romances.

1º-LA1B7.3.1-Deduce o significado das palabras das linguas de España a partir
dos étimos latinos. [CAA CCL]

1º LA e p LA-B7.3-Mantemento 
de elementos 
lingüísticos latinos.

LA-B7.4. -Identificar e explicar os 
elementos léxicos latinos que 
permanecen nas linguas dos/das 
estudantes.

1º-LA1B7.4.1-Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común da lingua 
propia e explica a partir desta o seu significado. [CCL]

1º-LA1B7.4.2-Relaciona palabras da mesma familia etimolóxica ou semántica. 
[CAA CD CCL]
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1º LA g e LA-B7.4-Locucións 
latinas de uso actual.

LA-B7.5. -Coñecer o significado das 
principais locucións latinas de uso actual 
e saber empregalas nun contexto 
axeitado

1º-LA1B7.5.1-Coñece o significado das principais locucións latinas de uso 
actual e sabe empregalas no seu contexto adecuado cando se expresa na súa 
propia lingua. [CCL]

1º LA d LA-B3.1-Formantes das
palabras.

LA-B3.1-Coñecer, identificar e distinguir 
os formantes das palabras.

1º-LA1B3.1.1-Descompón palabras nos seus formantes, sinalando e 
diferenciando lexemas e morfemas, e servíndose destes para identificar 
desinencias e explicar o concepto de flexión e paradigma. [CMCT CCL]

1º LA g LA-B3.5-Flexión verbal. LA-B3.7-Diferenciar formas persoais e 
non persoais do verbo, e recoñecer as 
categorías gramaticais presentes en 
cada unha.

1º-LA1B3.7.1-Distingue formas persoais e non persoais dos verbos, explica os 
trazos que permiten identificalas e define criterios para clasificalas. [CAA CCL]

1º LA i LA-B5.6-Obras públicas
e urbanismo.

LA-B5.9-Identificar os trazos máis 
destacados das edificacións públicas e 
do urbanismo romano, e sinalar a súa 
presenza dentro do patrimonio histórico 
de España e Europa.

1º-LA1B5.9.1-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. [CD CSC CMCTC]

1º-LA1B5.9.2-Localiza nun mapa os principais exemplos de edificacións 
públicas romanas que forman parte do patrimonio español e europeo, 
identificando a partir de elementos concretos o seu estilo e a cronoloxía 
aproximada. [CMCT CD CAA]

1º LA e LA-B6.1-Análise 
fonética, morfolóxica, 
sintáctica e semántica.

LA-B6.1-Coñecer e aplicar os 
coñecementos fonolóxicos, morfolóxicos,
sintácticos e léxicos da lingua latina para 
a interpretación, a tradución e a 
retroversión de textos de dificultade 
progresiva.

1º-LA1B6.1.1-Utiliza adecuadamente a análise fonética, morfolóxica, sintáctica 
e semántica de textos de dificultade graduada, para efectuar correctamente a 
súa tradución ou retroversión. [CCL CAA]

1º LA d p LA-B6.2-Comparación 
das estruturas latinas 
coas das linguas 
propias.

LA-B6.2-Comparar as estruturas latinas 
coas das linguas propias.

1º-LA1B6.2.1-Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de xeito
global, relacionando estruturas latinas con outras equivalentes nas linguas que 
coñece. [CAA CCL]

1º LA d i LA-B6.3-Iniciación ás 
técnicas de tradución.

LA-B6.3-Utilizar correctamente manuais 
e dicionarios, recoñecendo e analizando 
toda a información que proporcionan.

1º-LA1B6.3.1-Utiliza correctamente o dicionario, analizando e valorando 
correctamente a información gramatical incluída nos seus manuais e nas súas 
entradas, e localiza o significado de palabras que entrañen dificultade, 
identificando entre varias acepcións o sentido máis axeitado para a tradución 
do texto. [CAA CCL]

1º LA i LA-B6.6-Produción de 
pequenos textos en 
lingua latina.

LA-B6.5-Redactar en lingua latina 
pequenos textos de produción propia.

1º-LA1B6.5.1-Redacta frases sinxelas ou pequenos textos en latín sobre un 
tema proposto. [CCL]

1º LA i LA-B6.6-Produción de 
pequenos textos en 
lingua latina.

LA-B6.6-Realizar pequenos coloquios en 
latín con frases sinxelas e de dificultade 
progresiva.

1º-LA1B6.6.1-Mantén un sinxelo diálogo en latín sobre a base dun tema 
previamente acordado. [CCL]

1º LA e LA-B7.1-Vocabulario 
básico latino: léxico 
transparente; palabras 
de maior frecuencia.

LA-B7.1-Coñecer, identificar e traducir o 
léxico latino transparente e as palabras 
de maior frecuencia.

1º-LA1B7.1.1-Deduce o significado de termos latinos non estudados partindo 
do contexto ou de palabras da lingua propia ou doutras que coñece. [CAA CCL]

1º-LA1B7.1.2-Identifica e explica as palabras transparentes e de maior 
frecuencia. [CD CCL]

1º LA d p LA-B7.2-Composición e 
derivación culta. 
Lexemas, prefixos e 
sufixos.

LA-B7.2-Distinguir e coñecer o 
significado dos principais prefixos e 
sufixos que interveñen na composición e 
na derivación culta.

1º-LA1B7.2.1-Identifica e explica os principais prefixos e sufixos, analizando o 
seu mantemento na propia lingua. [CMCT CCL]

Deseño de tarefas globais

No caso de que o alumnado non puidese ter acceso a unha docencia en rede regular proporíaselle o desenvolvemento 

de tarefas globais, seguindo o seguinte esquema:

• Lectura, visionado ou escoita do material proposto.

• Anotación e ordenación de ideas principais e aspectos máis relevantes.

• Elaboración de esquema/s, preferentemente a través da utilización dun recurso ofimático.

• Realización dunha serie de actividades propostas ad hoc para cada contido ou unidade didáctica.
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Estas tarefas globais poderían non ser implementadas no caso de que a docencia non presencial puidese ser mantida 

en boas condiciónas a tráves de medio telemáticos.

Estratexias e intrumentos de avaliación

No caso de que as condicións sanitarias obriguen a unha suspensión prolongada do ensino presencial, as estratexias e

instrumentos de avaliación que se implementarán serán os seguintes:

• Alumnado que poida seguir de modo regular as aulas en rede. Neste caso aplicarase na medida do posible

os procedementos e instrumentos de avaliación previstos na programación ordinaria.

• Alumnado que non poida seguir de modo regular as aulas en rede. Para a avaliación deste alumnado hanse

utilizar os seguintes intrumentos de avaliación:

◦ Anotacións e/ou calquera tipo de interacción da que poida haber constancia,  que permita valorar  a

actitude e disposición do alumno para coa materia.

◦ Probas específicas que se puidesen facer chegar e recoller por calquera medio.

GREGO DE 1º DE BACHARELATO

APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES NON ADQUIRIDAS NO
CURSO 2019-20

O  traballo  sobre  os  contidos  correspondentes  a  estas  aprendizaxes  imprescindibles  non  adquiridas  foi
iniciado durante o curso escolar e continuado na súa meirande parte durante o período do confinamento. Porén, en
seguimento do establecido na instrucións das autoridades educativas, para establecer esta listaxe tívose en conta a
materia impartida e avaliada ata marzo de 2020.

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN EEAA

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

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

1º-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]

GR-B3.4-Flexión nominal e pronominal. GR-B3.5-Coñecer as declinacións, encadrar 
as palabras dentro da súa declinación, 
declinalas correctamente, e analizar e traducir 
formas nominais e pronominais.

1º-GR1B3.5.1-Declina palabras e sintagmas en concordancia, 
aplicando correctamente para cada palabra o paradigma de 
flexión correspondente. [CCL]

1º-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]

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

GR-B3.6-Conxugar correctamente as formas 
verbais estudadas, analizalas 
morfoloxicamente e traducilas.

1º-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]

1º-GR1B3.6.2-Clasifica verbos segundo o seu tema, e describe 
os trazos polos que se recoñecen os modelos de flexión verbal. 
[CCL]

1º-GR1B3.6.4-Conxuga os tempos verbais en voz activa e medio 
pasiva, aplicando correctamente os paradigmas 
correspondentes. [CCL]

1º-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]

1º-GR1B3.6.6-Cambia de voz as formas verbais identificando e 
manexando con seguridade os formantes que expresan este 
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accidente verbal. [CCL]

GR-B3.6-Formas verbais persoais e non
persoais.

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

1º-GR1B3.7.1-Distingue formas persoais e non persoais dos 
verbos, explica os trazos que permiten identificalas e define 
criterios para as clasificar. [CCL]

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

1º-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]

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

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

1º-GR1B4.5.1-Compara e clasifica diferentes tipos de oracións 
simples, e identifica e explica en cada caso as súas 
características. [CCL]

GR-B4.6-Construcións de infinitivo GR-B4.7-Coñecer as funcións das formas de 
infinitivo nas oracións.

1º-GR1B4.7.1-Identifica as funcións das formas de infinitivo 
dentro da oración, comparando exemplos do seu uso. [CCL]

GR-B4.6-Construcións de infinitivo. GR-B4.8-Identificar as construcións de 
infinitivo concertado e non concertado.

1º-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]

GR-B4.7-Construcións de participio. GR-B4.9-Coñecer as funcións das formas de 
participio nas oracións.

1º-GR1B4.9.1-Identifica as funcións das formas de participio 
dentro da oración, comparando exemplos do seu uso. [CCL]

GR-B4.7-Construcións de participio. GR-B4.10-Identificar as construcións de 
participio concertado e non concertado.

1º-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]

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

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

1º-GR1B4.11.1-Identifica e relaciona elementos morfolóxicos da 
lingua grega para realizar a análise e a tradución de textos 
sinxelos. [CCL]

GR-B6.1-Iniciación ás técnicas de 
tradución.

GR-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.

1º-GR1B6.1.1-Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e 
sintáctica de textos de dificultade graduada para efectuar 
correctamente a súa tradución. [CCL]

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

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

1º-GR1B6.5.1-Compara estruturas gregas coas da lingua propia, 
e establece semellanzas e diferenzas. [CCL]

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

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

1º-GR1B7.3.1-Identifica os helenismos máis frecuentes do 
vocabulario común e explica o seu significado remitíndose aos 
étimos gregos orixinais. [CCL]

TRANSICIÓN POSIBLE AO ENSINO NON PRESENCIAL
No caso de que houbese que pasar do ensino presencial ao non presencial, este departamento seguirá o seguinte

protocolo:

• O ensino durante o curso 2020-21 será presencial, sempre que así o permitan as circuntancias sanitarias.

• No caso de que houbese que suspender o ensino presencial:

◦ O departamento fará unha valoración da duración temporal prevista desta suspensión.

◦ En función desta previsión tomará as medidas oportunas, que serán, previsiblemente:

▪ Intentar manter a continuidade da docencia a través de aulas en rede, mediante webex, skype ou

calquera outro programa e/ou aplicación que sexa de fácil acceso ao alumnado.
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▪ Identificar  o  alumnado  que  non  pode  acceder  ás  aulas  en  rede,  tratando  de  solucionar  os

problemas que impidan o acceso ás aulas en rede.

▪ Dar  unha  solución  alternativa  ao  alumnado  que  non  poida  acceder  ao  ensino  en  rede,

preferentemente a través do envío de material e asignación de actividades.

De todas estas circunstancias e medidas hase deixar constancia nas actas do departamento.

INCORPORACIÓN DAS APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES
NON ADQUIRIDAS DURANTE O CURSO 2019-20 Á

PROGRAMACIÓN DO CURSO 2020-21
A materia de Grego I de 1º de Bacharelato non é continuidade de ningunha materia cursada en cursos anteriores, polo

que non é posible incorporar ao currículum desta materia aprendizaxes imprescindibles da mesma non adquiridas no

curso anterior.

A materia de Grego de 1º de Bacharelato é unha materia troncal de opción, que no IES Fermín Bouza Brey ofértase no

itinerario de Humanidades, dentro da modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais. Todo o alumnado que curse

esta materia en 2º de Bacharelato poderá recuperar estas aprendizaxes imprescindibles durante o curso 2020-21 dado

que eses contidos están recollidos no currículo de Grego II, materia na que se afonda nos mesmos. É costume dos

departamentos de Linguas Clásicas en xeral e deste en particular facer en 2º de Bacharelato un repaso da morfoloxía e

sintaxe de 1º, que se integra nas primeiras unidades didácticas na programación ordinaria de cada curso.

PLAN DE REFORZO
A materia de Grego I é unha materia que se imparte por primeira vez en 1º de Bacharelato, polo que non ha lugar a un
plan de reforzo específio desta materia.

ADAPTACIÓNS NECESARIAS QUE A DOCENCIA NON
PRESENCIAL PUIDESEN REQUERIR

Aprendizaxes imprescindibles para a adquisición das
competencias claves 

Niv
el 

Área Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares  - [C.C]

Bloque 1: Lingua grega

1º GR d, g, h GR-B1.1-Marco xeográfico 
da lingua grega.

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

1º-GR1B1.1.1-Localiza nun mapa o marco xeográfico en que ten lugar o
nacemento da lingua grega e a súa expansión. [CD CSC ]

1º GR a, g, h GR-B1.2-Familias 
lingüísticas. O indoeuropeo.

GR-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.

1º-GR1B1.2.1-Explica a orixe da lingua grega e a relación coas outras 
linguas da familia indoeuropea. [CAA CCEC]

1º-GR1B1.2.2-Enumera e localiza nun mapa as principais ramas da 
familia das linguas indoeuropeas. [CD CCL]

1º GR a, g, h GR-B1.2-Familias 
lingüísticas. O indoeuropeo

GR-B1.3-Entender o concepto 
de familia lingüística e de 

1º-GR1B1.3.1-Explica o concepto de familia lingüística. [CCL]
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indoeuropeo. 1º-GR1B1.3.2-Define o concepto de indoeuropeo e explica o proceso de
creación do termo. [CCL]

1º GR a, g, h GR-B1.2-Familias 
lingüísticas. O indoeuropeo

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

1º-GR1B1.4.1-Establece a filiación das linguas de Europa delimitando 
nun mapa a zona de orixe e zonas de expansión. [CD CCL]

1º GR d, h, n GR-B1.3-Historia da lingua 
grega: desde o micénico 
ata o grego moderno.

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

1º-GR1B1.5.1-Coñece as etapas da evolución da lingua grega, desde o 
micénico ata o grego moderno. [CCL]

1º GR d, h, n GR-B1.3-Historia da lingua 
grega: desde o micénico 
ata o grego moderno.

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

1º-GR1B1.6.1-Identifica a escritura Lineal B como un silabario, e a 
evolución dos caracteres do alfabeto. [CCL]

1º GR d, h, n GR-B1.3-Historia da lingua 
grega: desde o micénico 
ata o grego moderno.

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

1º-GR1B1.7.1-Coñece a pronuncia da lingua grega moderna e utiliza 
algunhas palabras e expresións básicas. [CCL]

1º GR a, h GR-B1.4-Variedades 
dialectais.

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

1º-GR1B1.8.1-Sitúa nun mapa as diversas variedades dialectais da 
lingua grega. [CCL CSC]

Bloque 2: Sistema de lingua grega: elementos básicos

1º GR a, d, g, h GR-B2.1-Orixes da 
escritura. Sistemas de 
escritura.

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

1º-GR1B2.1.1-Recoñece diferentes tipos de escritura segundo a súa 
orixe e tipoloxía e describindo os trazos que distinguen a uns doutros. 
[CCL]

1º GR a, d, g, h GR-B2.2-Orixes e evolución
do alfabeto grego.

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

1º-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]

1º-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]

1º GR a, d, e GR-B2.3-Caracteres do 
alfabeto grego.

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

1º-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]

1º GR d, e, f GR-B2.4-Clasificación dos 
fonemas: pronuncia.

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

1º-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]

1º GR d, e, f GR-B2.5-Transcrición de 
termos dos caracteres 
gregos.

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

1º-GR1B2.5.1-Coñece as normas de transcrición e aplícaas con 
corrección na transcrición de termos gregos ao galego e ao castelán. 
[CCL]

1º GR d, e, f GR-B2.6-Signos diacríticos 
e de puntuación.

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

1º-GR1B2.6.1-Coñece o valor e colocación dos acentos, espíritos e 
demais signos diacríticos e de puntuación. [CCL]

Bloque 3: Morfoloxía

1º GR d, e, f, i GR-B3.1-O grego, lingua 
flexiva. Tipos de palabras: 
variables e invariables.

GR-B3.1-Coñecer o concepto 
de flexión lingüística.

1º-GR1B3.1.1-Distingue unha lingua flexiva doutra non flexiva. [CCL]

1º GR d, e, f, i GR-B3.1-O grego, lingua 
flexiva. Tipos de palabras: 
variables e invariables.

GR-B3.2-Distinguir e clasificar 
as categorías de palabras a 
partir do seu enunciado.

1º-GR1B3.2.1-Distingue palabras variables e invariables, explica as 
características que permiten identificalas e define criterios para 
clasificalas. [CCL]

1º GR d, e, f GR-B3.2-Formantes das 
palabras.

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

1º-GR1B3.3.1-Identifica e distingue en palabras propostas os seus 
formantes, sinalando e diferenciando lexemas e afixos, e buscando 
exemplos doutros termos nos que estean presentes. [CCL CAA]

1º GR d, e, f GR-B3.3-Concepto de GR-B3.4-Comprender o 1º-GR1B3.4.1-Enuncia correctamente diversos tipos de palabras en 
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declinación: declinacións 
gregas. Enunciado e 
paradigmas.

concepto de declinación/flexión. grego, distinguíndoos a partir do seu enunciado e clasificándoos 
segundo a súa categoría e declinación. [CCL]

1º GR d, e, f GR-B3.4-Flexión nominal e 
pronominal.

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

1º-GR1B3.5.1-Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando
correctamente para cada palabra o paradigma de flexión 
correspondente. [CCL]

1º-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]

1º GR d, e, f GR-B3.5-Sistema verbal 
grego. Verbos temáticos e 
atemáticos.

GR-B3.6-Conxugar 
correctamente as formas 
verbais estudadas, analizalas 
morfoloxicamente e traducilas.

1º-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]

1º-GR1B3.6.2-Clasifica verbos segundo o seu tema, e describe os 
trazos polos que se recoñecen os modelos de flexión verbal. [CCL]

1º-GR1B3.6.4-Conxuga os tempos verbais en voz activa e medio 
pasiva, aplicando correctamente os paradigmas correspondentes. [CCL]

1º-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]

1º-GR1B3.6.6-Cambia de voz as formas verbais identificando e 
manexando con seguridade os formantes que expresan este accidente 
verbal. [CCL]

1º GR d, e, f GR-B3.6-Formas verbais 
persoais e non persoais.

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

1º-GR1B3.7.1-Distingue formas persoais e non persoais dos verbos, 
explica os trazos que permiten identificalas e define criterios para as 
clasificar. [CCL]

Bloque 4: Sintaxe

1º GR d, e, f, h, i GR-B4.1-Casos gregos. GR-B4.1-Coñecer e analizar as 
funcións das palabras na 
oración.

1º-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]

1º GR d, e, f, h, i GR-B4.1-Casos gregos. GR-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.

1º-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]

1º GR e, f GR-B4.2-Concordancia. GR-B4.3-Coñecer o concepto 
de concordancia tanto nominal 
(caso, xénero e número) como 
verbal (número e persoa).

1º-GR1B4.3.1-Coñece e aplica a concordancia entre nomes e 
determinantes nominais, así como entre verbos e suxeitos. [CCL]

1º GR e, f GR-B4.3-Elementos da 
oración.

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

1º-GR1B4.4.1-Analiza correctamente casos e funcións para poder 
recoñecer cada elemento da oración. [CCL]

1º GR e, f GR-B4.4-Oración simple: 
oracións atributivas e 
predicativas.

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

1º-GR1B4.5.1-Compara e clasifica diferentes tipos de oracións simples, 
e identifica e explica en cada caso as súas características. [CCL]

1º GR e, f GR-B4.6-Construcións de 
infinitivo

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

1º-GR1B4.7.1-Identifica as funcións das formas de infinitivo dentro da 
oración, comparando exemplos do seu uso. [CCL]

1º GR e, f GR-B4.6-Construcións de 
infinitivo.

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

1º-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]

1º GR e, f GR-B4.7-Construcións de 
participio.

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

1º-GR1B4.9.1-Identifica as funcións das formas de participio dentro da 
oración, comparando exemplos do seu uso. [CCL]

1º GR e, f GR-B4.7-Construcións de 
participio.

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

1º-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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1º GR d, e, f, g, i GR-B4.8-Análise e 
tradución de frases e 
textos.

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

1º-GR1B4.11.1-Identifica e relaciona elementos morfolóxicos da lingua 
grega para realizar a análise e a tradución de textos sinxelos. [CCL]

1º GR d, e, f, g, i GR-B4.8-Análise e 
tradución de frases e 
textos.

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

1º-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

1º GR g, h GR-B5.1-Períodos da 
historia de Grecia.

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

1º-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]

1º-GR1B5.1.2-Pode elaborar eixes cronolóxicos nos que se representan
fitos históricos relevantes, consultando ou non fontes de información. 
[CD CMCT]

1º-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]

1º GR a, b, h, m GR-B5.2-Organización 
política e social de Grecia.

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

1º-GR1B5.2.1-Describe os principais sistemas políticos da antiga Grecia
e compáraos entre eles, establecendo semellanzas e diferenzas, e cos 
actuais. [CSC]

1º-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]

1º GR c, h GR-B5.3-A familia. GR-B5.3-Coñecer a 
composición da familia e os 
papeis asignados aos seus 
membros.

1º-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]

1º GR c, h, l GR-B5.4-Traballo e lecer: 
oficios, ciencia e técnica. 
Festas e espectáculos.

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

1º-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. [CMCT CSC CSIEE]

1º-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]

1º GR c, h, ñ GR-B5.5-Mitoloxía e 
relixión.

GR-B5.5-Coñecer os principais 
deuses da mitoloxía.

1º-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]

1º GR c, h, ñ GR-B5.5-Mitoloxía e 
relixión.

GR-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

1º-GR1B5.6.1-Identifica dentro do imaxinario mítico deuses, 
semideuses e heroes, e explica os principais aspectos que os 
diferencian. [CCEC]

1º-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]

1º-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]

1º GR c, h, ñ GR-B5.5-Mitoloxía e 
relixión.

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

1º-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]
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1º GR c, h, ñ GR-B5.5-Mitoloxía e 
relixión.

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

1º-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

1º GR e, f, g, i GR-B6.1-Iniciación ás 
técnicas de tradución.

GR-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.

1º-GR1B6.1.1-Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e sintáctica 
de textos de dificultade graduada para efectuar correctamente a súa 
tradución. [CCL]

1º GR e, f, g, i GR-B6.1-Iniciación ás 
técnicas de tradución.

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

1º-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]

1º-GR1B6.2.2-Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos
de forma global. [CAA CCL]

1º GR e, f, g, i GR-B6.2-Iniciación ás 
técnicas de retroversión e 
comentario de textos.

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

1º-GR1B6.3.1-Traduce do grego ao galego e/ou ao castelán frases e 
textos sinxelos. [CCL]

1º GR e, f, g, i GR-B6.2-Iniciación ás 
técnicas de retroversión e 
comentario de textos.

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

1º-GR1B6.4.1-Utiliza os coñecementos adquiridos para facer 
comentarios dos textos. [CAA CCL]

1º GR e, f GR-B6.3-Análise 
morfolóxica e sintáctica. 
Comparación de estruturas 
gregas coas da lingua 
propia.

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

1º-GR1B6.5.1-Compara estruturas gregas coas da lingua propia, e 
establece semellanzas e diferenzas. [CCL]

1º GR d, e, g GR-B6.4-Lectura 
comprensiva de textos 
traducidos.

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

1º-GR1B6.6.1-Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos 
propostos, localizando o tema principal e distinguindo as súas partes. 
[CCL CCEC]

1º GR d, e, g GR-B6.5-Lectura 
comparada e comentario de
textos en lingua grega e na 
lingua propia.

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

1º-GR1B6.7.1-Mantén un sinxelo diálogo en grego sobre a base dun 
tema previamente acordado. [CCL]

1º GR d, g GR-B6.6-Produción de 
textos propios breves en 
lingua grega.

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

1º-GR1B6.7.1-Redacta frases sinxelas ou pequenos textos en grego 
sobre un tema proposto. [CCL]

Bloque 7: Léxico

1º GR e, f GR-B7.1-Vocabulario 
básico grego: léxico de uso 
frecuente e principais 
prefixos e sufixos.

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

1º-GR1B7.1.1-Deduce o significado de palabras gregas non estudadas 
a partir de palabras da súa propia lingua ou do contexto. [CCL]

1º-GR1B7.1.2-Identifica e explica as palabras de maior frecuencia e os 
principais prefixos e sufixos, e tradúceos á propia lingua. [CCL]

1º-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]

1º GR e, f GR-B7.2-Descomposición 
de palabras nos seus 
formantes.

GR-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.

1º-GR1B7.2.1-Descompón os formantes das palabras e recoñece o 
significado dos elementos de orixe grega. [CCL]

1º GR e, f GR-B7.3-Helenismos máis 
frecuentes do vocabulario 
común e do léxico 
especializado, e o seu 
mantemento: termos 
patrimoniais, cultismos e 
neoloxismos.

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

1º-GR1B7.3.1-Identifica os helenismos máis frecuentes do vocabulario 
común e explica o seu significado remitíndose aos étimos gregos 
orixinais. [CCL]
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1º GR e, f GR-B7.4-Identificación de 
lexemas, sufixos e prefixos 
helénicos usados na lingua 
propia.

GR-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.

1º-GR1B7.4.1-Identifica a etimoloxía e coñece o significado das 
palabras de léxico común da lingua propia. [CCL]

1º GR e, f GR-B7.5-Familias 
etimolóxicas e semánticas.

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

1º-GR1B7.5.1-Relaciona distintas palabras da mesma familia 
etimolóxica ou semántica. [CCL]

Deseño de tarefas globais

No caso de que o alumnado non puidese ter acceso a unha docencia en rede regular proporíaselle o desenvolvemento 

de tarefas globais, seguindo o seguinte esquema:

• Lectura, visionado ou escoita do material proposto.

• Anotación e ordenación de ideas principais e aspectos máis relevantes.

• Elaboración de esquema/s, preferentemente a través da utilización dun recurso ofimático.

• Realización dunha serie de actividades propostas ad hoc para cada contido ou unidade didáctica.

Estas tarefas globais poderían non ser implementadas no caso de que a docencia non presencial puidese ser mantida 

en boas condiciónas a tráves de medio telemáticos.

Estratexias e intrumentos de avaliación

No caso de que as condicións sanitarias obriguen a unha suspensión prolongada do ensino presencial, as estratexias e
instrumentos de avaliación que se implementarán serán os seguintes:

• Alumnado que poida seguir de modo regular as aulas en rede. Neste caso aplicarase na medida do posible
os procedementos e instrumentos de avaliación previstos na programación ordinaria.

• Alumnado que non poida seguir de modo regular as aulas en rede. Para a avaliación deste alumnado hanse
utilizar os seguintes intrumentos de avaliación:

◦ Anotacións e/ou calquera tipo de interacción da que poida haber constancia,  que permita valorar  a
actitude e disposición do alumno para coa materia.

◦ Probas específicas que se puidesen facer chegar e recoller por calquera medio.
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LATÍN II DE 2º DE BACHARELATO

APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES NON ADQUIRIDAS NO
CURSO 2019-20

Esta materia non foi impartida durante o curso 2019-20.

TRANSICIÓN POSIBLE AO ENSINO NON PRESENCIAL
No caso de que houbese que pasar do ensino presencial ao non presencial, este departamento seguirá o seguinte

protocolo:

• O ensino durante o curso 2020-21 será presencial, sempre que así o permitan as circuntancias sanitarias.

• No caso de que houbese que suspender o ensino presencial:

◦ O departamento fará unha valoración da duración temporal prevista desta suspensión.

◦ En función desta previsión tomará as medidas oportunas, que serán, previsiblemente:

▪ Intentar manter a continuidade da docencia a través de aulas en rede, mediante webex, skype ou

calquera outro programa e/ou aplicación que sexa de fácil acceso ao alumnado.

▪ Identificar  o  alumnado  que  non  pode  acceder  ás  aulas  en  rede,  tratando  de  solucionar  os

problemas que impidan o acceso ás aulas en rede.

▪ Dar  unha  solución  alternativa  ao  alumnado  que  non  poida  acceder  ao  ensino  en  rede,

preferentemente a través do envío de material e asignación de actividades.

De todas estas circunstancias e medidas hase deixar constancia nas actas do departamento.

INCORPORACIÓN DAS APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES
NON ADQUIRIDAS DURANTE O CURSO 2019-20 Á

PROGRAMACIÓN DO CURSO 2020-21
A materia  Latín  II  é  continuidade da materia  Latín  I  de  1º  de  bacharelato.  As  aprendizaxes  imprescindibles  non

adquiridas durante o curso 2019-20 correspondentes a Latín I están integradas xa de seu no currículo ordinario de

Latín II. Ademais, é costume dos departamentos de linguas clásicas en xeral e deste en particular, comezar o curso cun

repaso xeral dos contidos máis importantes e instrumentais de Latín I, que se expoñen na seguinte listaxe por bloques

de contidos:

• O latín, orixe das linguas romances:

◦ Orixe do latín e relación coas linguas del derivadas.

• Sistema de lingua latina, elementos básicos.

◦ Normas de lectura e acentuación.

• Morfoloxía:

◦ Repaso da morfoloxía nominal-pronominal vista no curso 2019-20.

◦ Repaso da morfoloxía verbal vista no curso 2019-20.

• Sintaxe:

◦ Repaso da sintaxe explicada durante o curso 2019-20.
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• Roma; historia, cultura, arte e civilización.

◦ Repaso dos aspectos máis salientables da historia e civilizacións romanas, directamente relacionados

cos contidos a tratar na materia de Latín II.

Para unha enumeración exhaustiva das aprendizaxes imprescindibles non adquiridas na materia de Latín I, véxase a

listaxe correspondente no apartado adicado a esta materia.

PLAN DE REFORZO

Datos do grupo
Número de 
alumnos:

5 Repetidores: 0 Alumnos coa materia pendente: 1

Actuacións no ámbito curricular 

Área/ Materia: Latín II de 1º de Bacharelato

1. Estándares  non  acadados  ou  elementos  curriculares  esenciais,  e  competencias  e
aprendizaxes imprescindibles do curso 2019-20 (Latín I de 1º de Bach).
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2. Metodoloxía: 

En tanto que a os contidos recollidos no apartado anterior forman parte integral do currículum
de  Latín  II  de  2º  de  Bacharelato,  a  metodoloxía  a  empregar  será  a  mesma  recollida  na
programación do departamento para o curso 2020-21.

3. Avaliación:
Os  intrumentos,  procedementos  e  criterios  de  avaliación  serán  os  establecidos  na
programación  ordinaria  por  formaren  parte  os  contidos  recollidos  no  primeiro  punto  do
currículum da materia de Latín II de 2º de Bacharelato.

4. Observacións:
É costume do departamento de Latín iniciar a materia de Latín II cun repaso sistemático dos 
contidos básicos de Latín I, polo que os contidos recollidos no primeiro punto deste plan de 
reforzo forman parte integral da materia de Latín II.

ADAPTACIÓNS NECESARIAS QUE A DOCENCIA NON
PRESENCIAL PUIDESEN REQUERIR

Aprendizaxes imprescindibles para a adquisición das
competencias claves

Niv
el 

Área Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares  - [C.C]

2º LA d p LA-B1.1-Mantemento de 
elementos lingüísticos 
latinos nas linguas 
modernas: palabras 
patrimoniais, cultismos e 
semicultismos.

LA-B1.1-Distinguir e identificar 
palabras patrimoniais, cultismos
e semicultismos.

2º-LA2B1.1.1-Recoñece e distingue a partir do étimo latino termos 
patrimoniais, semicultismos e cultismos, e explica as evolucións que se 
producen nun e noutro caso. [CCL CAA CCEC]

2º LA d g p LA-B1.2-Evolución fonética,
morfolóxica e semántica do 
latín ao galego e ao 
castelán.

LA-B1.2-Coñecer e aplicar as 
regras da evolución fonética e 
recoñecer os procesos de 
evolución semántica do latín ao 

2º-LA2B1.2.1-Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao 
castelán, aplicando as regras fonéticas de evolución, e recoñece 
palabras da súa lingua que sufriron procesos de evolución semántica, 
valorando a relación co significado orixinal do étimo latino. [CCL CMCT 
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galego e ao castelán, partindo 
dos étimos latinos.

CCL CCEC]

2º-LA2B1.2.2-Explica o proceso de evolución de termos latinos ás 
linguas romances, sinalando cambios fonéticos comúns a distintas 
linguas dunha mesma familia, e ilustralo con exemplos. [CD CCL CAA]

2º LA i LA-B2.1-Morfoloxía nominal
e pronominal: formas 
menos usuais e irregulares.

LA-B2.1-Coñecer as categorías 
gramaticais.

2º-LA2B2.1.1-Nomea e describe as categorías, e sinala os trazos que 
as distinguen. [CAA CCL]

2º LA d LA-B2.1-Morfoloxía nominal
e pronominal: formas 
menos usuais e irregulares.

LA-B2.2-Coñecer, identificar e 
distinguir os formantes das 
palabras.

2º-LA2B2.2.1-Identifica e distingue en palabras propostas os seus 
formantes, diferenciando lexemas e morfemas, e procurando exemplos 
noutros termos nos que estean presentes. [CMCT CCL]

2º LA d LA-B2.1-Morfoloxía nominal
e pronominal: formas 
menos usuais e irregulares.

LA-B2.3-Realizar a análise 
morfolóxica das palabras dun 
texto latino e enuncialas.

2º-LA2B2.3.1-Analiza morfoloxicamente palabras presentes nun texto 
latino, identifica correctamente os seus formantes e sinala o seu 
enunciado. [CMCT CCL]

2º LA l d LA-B2.1-Morfoloxía nominal
e pronominal: formas 
menos usuais e irregulares.

LA-B2.4-Identificar, declinar e 
traducir todas as formas 
nominais e pronominais.

2º-LA2B2.4.1-Identifica con seguridade e axudándose do dicionario 
calquera tipo de formas nominais e pronominais, declínaas e sinala o 
seu equivalente en galego e en castelán. [CD CCL CAA]

2º-LA2B2.4.2-Aplica os seus coñecementos da morfoloxía nominal e 
pronominal latina para realizar traducións e retroversións, axudándose 
do dicionario. [CCL CAA]

2º LA l d LA-B2.2-Morfoloxía verbal: 
verbos irregulares e 
defectivos. Formas 
nominais do verbo: 
xerundio, xerundivo e 
supino. Conxugación 
perifrástica.

LA-B2.5-Identificar, conxugar, 
traducir e efectuar a 
retroversión de todas as formas 
verbais.

2º-LA2B2.5.1-Identifica con seguridade e axudándose co dicionario 
calquera tipo de formas verbais, conxúgaas e sinala o seu equivalente 
en galego e en castelán. [CD CAA CCL]

2º-LA2B2.5.2-Aplica os seus coñecementos da morfoloxía verbal latina 
para realizar traducións e retroversións, axudándose do dicionario. [CCL
CAA CD]

2º LA e LA-B3.1-Estudo 
pormenorizado da sintaxe 
nominal e pronominal.

LA-B3.1-Coñecer e aplicar os 
coñecementos da sintaxe 
nominal e pronominal para a 
tradución de textos latinos.

2º-LA2B3.1.1-Utiliza axeitadamente a análise da sintaxe nominal e 
pronominal dun texto para efectuar correctamente a súa tradución. [CCL
CAA]

2º LA e LA-B3.2-Tipos de oracións 
e construcións sintácticas.

LA-B3.2-Recoñecer e clasificar 
as oracións e as construcións 
sintácticas latinas. 

2º-LA2B3.2.1-Recoñece, distingue e clasifica os tipos de oracións e as 
construcións sintácticas latinas, e relaciónaas con construcións 
análogas existentes noutras linguas que coñeza. [CCL CAA]

2º LA e p LA-B3.2-Tipos de oracións 
e construcións sintácticas.

LA-B3.3-Relacionar e aplicar 
coñecementos sobre elementos
e construcións sintácticas en 
interpretación e tradución de 
textos latinos.

2º-LA2B3.3.1-Identifica na análise de frases e textos de dificultade 
graduada elementos sintácticos propios da lingua latina, e relaciónaos 
para traducilos cos seus equivalentes en galego e en castelán. [CCL 
CAA]

2º LA d LA-B3.3-Oración composta:
coordinación e 
subordinación.

LA-B3.4-Definir, comprender e 
recoñecer os diferentes tipos de
oracións compostas 
coordinadas e subordinadas.

2º-LA2B3.4.1-Define e comprende os conceptos de oración composta, 
coordinación e subordinación, sinala exemplos nos textos e recoñece 
os tipos de oracións compostas, tanto coordinadas como subordinadas, 
así como os nexos que as caracterizan. [CAA CCL]

2º LA e LA-B3.4-Construcións de 
infinitivo, participio, 
xerundio, xerundivo e 
supino.

LA-B3.5-Coñecer as funcións 
das formas non persoais do 
verbo: infinitivo, participio, 
xerundio, xerundivo e supino.

2º-LA2B3.5.1-Identifica formas non persoais do verbo en frases e 
textos, tradúceas correctamente e explica as súas funcións. [CCL CAA]

2º LA h LA-B4.1-Transmisión 
literaria e xéneros literarios 
latinos: épica, historiografía,
lírica, oratoria, comedia e 
fábula.

LA-B4.1-Enumerar os principais
factores da transmisión da 
literatura latina ao longo dos 
períodos históricos, e describir 
os soportes da escritura na 
Antigüidade e a súa evolución.

2º-LA2B4.1.1-Nomea os aspectos máis salientables referentes á 
transmisión dos textos clásicos ao longo do tempo. [CCEC CMCT 
CCEC]

2º LA n LA-B4.1-Transmisión 
literaria e xéneros literarios 
latinos: épica, historiografía,
lírica, oratoria, comedia e 
fábula.

LA-B4.2-Coñecer as 
características dos xéneros 
literarios latinos, os seus 
autores, as obras máis 
representativas e as súas 
influencias na literatura 
posterior.

2º-LA2B4.2.1-Describe as características esenciais dos xéneros 
literarios latinos, e identifica e sinala a súa presenza en textos 
propostos. [CAA CCL CCEC]

2º LA i g LA-B4.1-Transmisión 
literaria e xéneros literarios 
latinos: épica, historiografía,

LA-B4.3-Coñecer os fitos 
esenciais da literatura latina 
como base literaria da literatura 

2º-LA2B4.3.1-Realiza eixes cronolóxicos e sitúa neles autores, obras e 
outros aspectos relacionados coa literatura latina. [CMCT CCEC]
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lírica, oratoria, comedia e 
fábula.

e da cultura europea e 
occidental.

2º-LA2B4.3.2-Nomea autores representativos da literatura latina, 
encádraos no seu contexto cultural, e cita e explica as súas obras máis 
coñecidas. [CD CCL]

2º LA d LA-B4.1-Transmisión 
literaria e xéneros literarios 
latinos: épica, historiografía,
lírica, oratoria, comedia e 
fábula.

LA-B4.4-Analizar, interpretar e 
situar no tempo textos mediante
lectura comprensiva, 
distinguindo xénero, época, 
características e estrutura, se a 
extensión da pasaxe o permite.

2º-LA2B4.4.1-Realiza comentarios de textos latinos e sitúaos no tempo, 
explicando a súa estrutura, se a extensión da pasaxe o permite, e as 
súas características esenciais, e identifica o xénero ao que pertencen. 
[CCL CSC CCEC]

2º LA n h p LA-B4.1-Transmisión 
literaria e xéneros literarios 
latinos: épica, historiografía,
lírica, oratoria, comedia e 
fábula.

LA-B4.5-Establecer relacións e 
paralelismos entre a literatura 
clásica e a posterior.

2º-LA2B4.5.1-Analiza o diferente uso que se fixo dos textos latinos, 
explorando o mantemento dos xéneros e os temas da literatura latina 
mediante exemplos da literatura contemporánea. [CSC CD CCL]

2º-LA2B4.5.2-Recoñece a través de motivos, temas ou personaxes a 
influencia da tradición grecolatina en textos de autores/as 
contemporáneos/as, e sérvese deles para comprender e explicar o 
mantemento dos xéneros e dos temas procedentes da cultura 
grecolatina, describindo os seus aspectos esenciais e os tratamentos 
que reciben. [CSC CD CCL]

2º LA e LA-B5.1-Tradución e 
interpretación de textos 
latinos.

LA-B5.1-Realizar a tradución e 
interpretación de textos latinos 
orixinais.

2º-LA2B5.1.1-Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e sintáctica 
de textos latinos para efectuar correctamente a súa tradución. [CCL 
CAA]

2º LA d LA-B5.1-Tradución e 
interpretación de textos 
latinos.

LA-B5.2-Utilizar o dicionario, 
analizar e valorar correctamente
a información gramatical que 
proporciona e procurar o termo 
máis acaído na lingua propia 
para a tradución do texto.

2º-LA2B5.2.1-Utiliza con seguridade e autonomía o dicionario, 
analizando e valorando correctamente a información gramatical que 
proporciona, e identifica en cada caso o termo máis acaído na lingua 
propia, en función do contexto e do estilo empregado polo autor, para 
unha correcta tradución do texto. [CD CAA CCL]

2º LA b LA-B5.2-Comentario e 
análise histórica, lingüística 
e literaria de textos latinos 
orixinais.

LA-B5.3-Realizar comentarios 
lingüísticos, históricos e 
literarios de textos de autores 
latinos.

2º-LA2B5.3.1-Aplica os coñecementos adquiridos para realizar 
comentarios lingüísticos, históricos e literarios de textos. [CAA CSC 
CCEC CCL]

2º LA a LA-B5.3-Coñecemento do 
contexto social, cultural e 
histórico dos textos 
traducidos.

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

2º-LA2B5.4.1-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 
CCL]

2º LA h LA-B5.4-Identificación das 
características formais dos 
textos.

LA-B5.5-Identificar as 
características formais dos 
textos.

2º-LA2B5.5.1-Recoñece e explica a partir de elementos formais o 
xénero e o propósito do texto. [CCL CCEC]

2º LA e p LA-B6.1-Ampliación de 
vocabulario básico latino: 
léxico litera-rio, científico e 
filosófico.

LA-B6.1-Coñecer, identificar e 
traducir termos latinos 
pertencentes ao 
vocabulario especializado: 
léxico literario, científico e 
filosófico.

2º-LA2B6.1.1-Identifica e explica termos do léxico literario, científico e 
filosófico, e tradúceos correctamente ao galego e ao castelán. [CCL 
CMCT CD]

2º LA d g p LA-B6.2-Etimoloxía e orixe 
das palabras da propia 
lingua.

LA-B6.2-Recoñecer os 
elementos léxicos latinos que 
permanecen nas linguas 
dos/das estudantes.

2º-LA2B6.2.1-Deduce o significado de palabras e expresións latinas non
estudadas a partir do contexto, ou de palabras ou expresións da súa 
lingua ou doutras linguas que coñeza. [CAA CCL CD]

2º-LA2B6.2.2-Identifica a etimoloxía e coñece o significado de palabras 
de léxico común e especializado do galego e do castelán. [CD CCL]

2º LA h LA-B6.3-Locucións e 
expresións latinas 
incorporadas á lingua 
coloquial e á literaria.

LA-B6.3-Coñecer o significado 
das principais locucións latinas 
de uso actual e saber 
empregalas nun contexto 
axeitado.

2º-LA2B6.3.1-Comprende, explica e emprega na lingua propia e no 
contexto axeitado locucións e expresións latinas que se mantiveron na 
linguaxe literaria, xurídica, filosófica, técnica, relixiosa, médica e 
científica. [? CMCT ? CSC ? CD CCEC CCL]

2º LA d p LA-B6.4-Composición e 
derivación culta: lexemas, 
prefixos e sufixos de orixe 
latina e grega.

LA-B6.4-Recoñecer a presenza 
de latinismos e helenismos na 
linguaxe científica e na fala 
culta, e deducir o seu 
significado a partir dos 
correspondentes termos latinos 
e gregos.

2º-LA2B6.4.1-Recoñece e explica o significado dos helenismos e dos 
latinismos máis frecuentes utilizados no léxico das linguas faladas en 
España, e explica o seu significado a partir do termo de orixe. [? 
CMCT ? CSC ? CD CCL CCEC]
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Deseño de tarefas globais

No caso de que o alumnado non puidese ter acceso a unha docencia en rede regular proporíaselle o desenvolvemento 

de tarefas globais, seguindo os seguintes esquemas:

• Esquema 01:

◦ Lectura, visionado ou escoita do material proposto.

◦ Anotación e ordenación de ideas principais e aspectos máis relevantes.

◦ Elaboración dun esquema, preferentemente a través da utilización dun recurso ofimático.

◦ Realización dunha serie de actividades propostas ad hoc para cada contido ou unidade didáctica.

• Esquema 02:

◦ Lectura de texto latino proposto.

◦ Análise morfolóxica e sintáctica total ou parcial do texto.

◦ Elaboración de tradución do texto proposto.

Estas tarefas globais poderían non ser implementadas no caso de que a docencia non presencial puidese ser mantida 

en boas condiciónas a tráves de medio telemáticos.

Estratexias e intrumentos de avaliación 
No caso de que as condicións sanitarias obriguen a unha suspensión prolongada do ensino presencial, as estratexias e
instrumentos de avaliación que se implementarán serán os seguintes:

• Alumnado que poida seguir de modo regular as aulas en rede. Neste caso aplicarase na medida do posible
os procedementos e instrumentos de avaliación previstos na programación ordinaria.

• Alumnado que non poida seguir de modo regular as aulas en rede. Para a avaliación deste alumnado hanse
utilizar os seguintes intrumentos de avaliación:

◦ Anotacións e/ou calquera tipo de interacción da que poida haber constancia,  que permita valorar  a
actitude e disposición do alumno para coa materia.

◦ Probas específicas que se puidesen facer chegar e recoller por calquera medio.

GREGO II DE 2º DE BACHARELATO

APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES NON ADQUIRIDAS NO
CURSO 2019-20

Esta materia non foi impartida durante o curso 2019-20.

TRANSICIÓN POSIBLE AO ENSINO NON PRESENCIAL
No caso de que houbese que pasar do ensino presencial ao non presencial, este departamento seguirá o seguinte

protocolo:

• O ensino durante o curso 2020-21 será presencial, sempre que así o permitan as circuntancias sanitarias.

• No caso de que houbese que suspender o ensino presencial:

◦ O departamento fará unha valoración da duración temporal prevista desta suspensión.
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◦ En función desta previsión tomará as medidas oportunas, que serán, previsiblemente:

▪ Intentar manter a continuidade da docencia a través de aulas en rede, mediante webex, skype ou

calquera outro programa e/ou aplicación que sexa de fácil acceso ao alumnado.

▪ Identificar  o  alumnado  que  non  pode  acceder  ás  aulas  en  rede,  tratando  de  solucionar  os

problemas que impidan o acceso ás aulas en rede.

▪ Dar  unha  solución  alternativa  ao  alumnado  que  non  poida  acceder  ao  ensino  en  rede,

preferentemente a través do envío de material e asignación de actividades.

De todas estas circunstancias e medidas hase deixar constancia nas actas do departamento.

INCORPORACIÓN DAS APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES
NON ADQUIRIDAS DURANTE O CURSO 2019-20 Á

PROGRAMACIÓN DO CURSO 2020-21

A materia Grego II é continuidade da materia Grego I de 1º de bacharelato.  As aprendizaxes imprescindibles non

adquiridas durante o curso 2019-20 correspondentes a Grego I están integradas xa de seu no currículo ordinario de

Grego II. Ademais, é costume dos departamentos de linguas clásicas en xeral e deste en particular, comezar o curso

cun repaso xeral dos contidos máis importantes e instrumentais de Grego I, que se expoñen na seguinte listaxe por

bloques de contidos:

• Lingua grega:

◦ Orixe da lingua grega.

◦ Dialectos do grego.

• Sistema de lingua latina, elementos básicos.

◦ Normas de lectura e acentuación. Transcrición de palabras gregas ao galego / castelán.

• Morfoloxía:

◦ Repaso da morfoloxía nominal-pronominal vista no curso 2019-20.

◦ Repaso da morfoloxía verbal vista no curso 2019-20.

• Sintaxe:

◦ Repaso da sintaxe explicada durante o curso 2019-20.

• Grecia; historia, cultura, arte e civilización.

◦ Repaso dos aspectos máis salientables da historia e civilizacións gregas, directamente relacionados cos

contidos a tratar na materia de Grego II.

Para unha enumeración exhaustiva das aprendizaxes imprescindibles non adquiridas na materia de Grego I, véxase a

listaxe correspondente no apartado adicado a esta materia.

PLAN DE REFORZO 

Datos do grupo
Número de 
alumnos:

5 Repetidores: 0 Alumnos coa materia pendente: 1

Actuacións no ámbito curricular 
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Área/ Materia: Grego II de 1º de Bacharelato

1. Estándares  non  acadados  ou  elementos  curriculares  esenciais,  e  competencias  e
aprendizaxes imprescindibles do curso 2019-20 (Grego I de 1º de Bach).
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2. Metodoloxía: 

En tanto que a os contidos recollidos no apartado anterior forman parte integral do currículum
de Grego II  de  2º  de Bacharelato,  a  metodoloxía  a  empregar  será  a  mesma recollida  na
programación do departamento para o curso 2020-21.

3. Avaliación:
Os  intrumentos,  procedementos  e  criterios  de  avaliación  serán  os  establecidos  na
programación  ordinaria  por  formaren  parte  os  contidos  recollidos  no  primeiro  punto  do
currículum da materia de Grego II de 2º de Bacharelato.
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4. Observacións:
Este plan de reforzo forma parte integral da programación de Grego II e xa está previsto de 
seu na planificación desta materia.

ADAPTACIÓNS NECESARIAS QUE A DOCENCIA NON
PRESENCIAL PUIDESEN REQUERIR

Aprendizaxes imprescindibles para a adquisición das
competencias claves

Niv
el 

Área Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares  - [C.C]

Bloque 1: Lingua grega

2º GR e, f, h GR-B1.1-Dialectos antigos, 
dialectos literarios e koiné.

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

2º-GR2B1.1.1-Delimita ámbitos de influencia dos distintos dialectos, 
situando con precisión puntos xeográficos, cidades ou restos 
arqueolóxicos coñecidos pola súa relevancia histórica. [CCL CD CCEC]

2º GR d, f GR-B1.2-Do grego clásico 
ao grego moderno.

GR-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.

2º-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]

2º GR d, f GR-B1.2-Do grego clásico 
ao grego moderno.

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

2º-GR2B1.3.1-Coñece a pronuncia da lingua grega moderna e utiliza 
algunhas palabras e expresións básicas. [CCL]

Bloque 2: Morfoloxía

2º GR d, e, f GR-B2.1-Revisión da 
flexión nominal e 
pronominal: formas menos 
usuais e irregulares.

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

2º-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]

2º GR d, e, f GR-B2.2-Revisión da 
flexión verbal: conxugación 
atemática. Modos verbais.

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

2º-GR2B2.2.1-Recoñece con seguridade e axudándose do dicionario 
calquera tipo de formas verbais, conxúgaas e sinala o seu equivalente 
en galego e/ou en castelán. [CCL]

2º GR d, e, f GR-B2.3-Análise 
morfolóxica.

GR-B2.3-Coñecer as categorías
gramaticais.

2º-GR2B2.3.1-Nomea e describe as categorías gramaticais, sinalando as
características que as distinguen. [CCL]

2º GR d, e, f GR-B2.3-Análise 
morfolóxica.

GR-B2.4-Coñecer, identificar e 
distinguir os formantes das 
palabras.

2º-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]

2º GR d, e, f GR-B2.3-Análise 
morfolóxica.

GR-B2.5-Realizar a análise 
morfolóxica das palabras dun 
texto grego.

2º-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]

Bloque 3: Sintaxe

2º GR d, e, f GR-B3.1-Estudo 
pormenorizado da sintaxe 
nominal e pronominal.

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

2º-GR2B3.1.1-Recoñece os valores dos casos gregos e os usos dos 
pronomes en frases e textos propostos. [CCL]
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2º GR d, e, f GR-B3.1-Estudo 
pormenorizado da sintaxe 
nominal e pronominal.

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

2º-GR2B3.2.1-Recoñece os valores das preposicións e identifica os 
complementos circunstanciais. [CCL]

2º GR d, e, f GR-B3.2-Usos modais. GR-B3.3-Coñecer e identificar 
os usos modais propios da 
lingua grega.

2º-GR2B3.3.1-Coñece, identifica e traduce correctamente os usos 
modais propios da lingua grega. [CCL]

2º GR d, e, f GR-B3.3-Tipos de oracións 
e construcións sintácticas.

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

2º-GR2B3.4.1-Recoñece e clasifica oracións e construcións sintácticas. 
[CCL]

2º GR d, e, f GR-B3.4-Oración 
composta. Formas de 
subordinación.

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

2º-GR2B3.5.1-Recoñece, clasifica, analiza e traduce correctamente os 
nexos subordinantes. [CCL]

2º GR d, e, f GR-B3.4-Oración 
composta. Formas de 
subordinación.

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

2º-GR2B3.6.1-Identifica formas non persoais do verbo en frases e textos,
tradúceas correctamente e explica as súas funcións. [CCL]

2º-GR2B3.6.2-Coñece, analiza e traduce correctamente as construcións 
de participio, relacionándoas con construcións análogas noutras linguas 
que coñeza. [CCL]

2º GR d, e, f, i GR-B3.5-Análise, tradución 
e interpretación de textos.

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

2º-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]

2º-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]

Bloque 4: Literatura

2º GR d, e, h, i, n GR-B4.1-Xéneros literarios:
épica, historiografía, drama 
(traxedia e comedia), lírica, 
oratoria e fábula.

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

2º-GR2B4.1.1-Describe as características esenciais dos xéneros 
literarios gregos, e identifica e sinala a súa presenza nos textos 
propostos. [CCL CCEC]

2º GR d, e, h, i, n GR-B4.1-Xéneros literarios:
épica, historiografía, drama 
(traxedia e comedia), lírica, 
oratoria e fábula.

GR-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.

2º-GR2B4.2.1-Realiza eixes cronolóxicos e sitúa neles autores, obras e 
outros aspectos relacionados coa literatura grega. [CMCT CCEC]

2º-GR2B4.2.2-Distingue o xénero literario ao que pertence un texto, as 
súas características e a súa estrutura. [CCL]

2º GR d, e, h, i, n GR-B4.1-Xéneros literarios:
épica, historiografía, drama 
(traxedia e comedia), lírica, 
oratoria e fábula.

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

2º-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]

2º GR d, e, h, i, n GR-B4.1-Xéneros literarios:
épica, historiografía, drama 
(traxedia e comedia), lírica, 
oratoria e fábula.

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

2º-GR2B4.4.1-Pode establecer relacións e paralelismos entre a literatura
grega e a posterior. [CCEC]

2º GR d, e, h, i, n GR-B4.1-Xéneros literarios:
épica, historiografía, drama 
(traxedia e comedia), lírica, 
oratoria e fábula.

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

2º-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]

Bloque 5: Textos

2º GR d, e, f, n GR-B5.1-Tradución e 
interpretación de textos 
gregos.

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

2º-GR2B5.1.1-Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e sintáctica 
de textos gregos para efectuar correctamente a súa tradución. [CCL]

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

2º-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. [CD CCL]
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2º GR d, e, f GR-B5.3-Comentario e 
análise filolóxica de textos 
de grego clásico orixinais, 
preferiblemente en prosa.

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

2º-GR2B5.3.1-Aplica os coñecementos adquiridos para realizar 
comentario lingüístico, literario e histórico de textos. [CCL CCEC]

2º GR a, d, e, h, n GR-B5.4-Coñecemento do 
contexto social, cultural e 
histórico dos textos 
traducidos.

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

2º-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]

2º GR d, n GR-B5.5-Identificación das 
características formais dos 
textos.

GR-B5.5-Identificar as 
características formais dos 
textos.

2º-GR2B5.5.1-Recoñece e explica a partir de elementos formais o 
xénero e o propósito do texto. [CCL]

Bloque 6: Léxico

2º GR d, e, f GR-B6.1-Helenismos máis 
frecuentes do léxico 
especializado e común.

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

2º-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]

2º GR d, e, f GR-B6.1-Helenismos máis 
frecuentes do léxico 
especializado e común.

GR-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.

2º-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]

2º GR d, e, f, n GR-B6.2-Ampliación de 
vocabulario básico grego: 
linguaxe literaria e 
filosófica.

GR-B6.3-Coñecer, identificar e 
traducir o léxico grego.

2º-GR2B6.3.1-Explica o significado de termos gregos mediante termos 
equivalentes en galego e en castelán. [CCL]

2º-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]

2º GR d, e, f, n GR-B6.2-Ampliación de 
vocabulario básico grego: 
linguaxe literaria e 
filosófica.

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

2º-GR2B6.4.1-Comprende e explica a relación entre termos pertencentes
á mesma familia etimolóxica ou semántica. [CCL]

2º GR d, e, f GR-B6.3-Etimoloxía e orixe 
das palabras da propia 
lingua.

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

2º-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 noutro. [CCL]

2º GR d, e, f GR-B6.4-Descomposición 
de palabras nos seus 
formantes.

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

2º-GR2B6.6.1-Descompón palabras tomadas tanto do grego antigo como
da lingua propia nos seus formantes, e explica o seu significado. [CCL]

2º-GR2B6.6.2-Sabe descompor unha palabra nos seus formantes e 
coñecer o seu significado en grego, para aumentar o caudal léxico e o 
coñecemento da lingua propia. [CCL]

Deseño de tarefas globais

No caso de que o alumnado non puidese ter acceso a unha docencia en rede regular proporíaselle o desenvolvemento 

de tarefas globais, seguindo os seguintes esquemas:

• Esquema 01:

◦ Lectura, visionado ou escoita do material proposto.

◦ Anotación e ordenación de ideas principais e aspectos máis relevantes.

◦ Elaboración dun esquema, preferentemente a través da utilización dun recurso ofimático.

◦ Realización dunha serie de actividades propostas ad hoc para cada contido ou unidade didáctica.

• Esquema 02:

◦ Lectura de texto latino proposto.

◦ Análise morfolóxica e sintáctica total ou parcial do texto.

◦ Elaboración de tradución do texto proposto.
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Estas tarefas globais poderían non ser implementadas no caso de que a docencia non presencial puidese ser mantida 

en boas condiciónas a tráves de medio telemáticos.

Estratexias e intrumentos de avaliación

No caso de que as condicións sanitarias obriguen a unha suspensión prolongada do ensino presencial, as estratexias e

instrumentos de avaliación que se implementarán serán os seguintes:

• Alumnado que poida seguir de modo regular as aulas en rede. Neste caso aplicarase na medida do posible

os procedementos e instrumentos de avaliación previstos na programación ordinaria.

• Alumnado que non poida seguir de modo regular as aulas en rede. Para a avaliación deste alumnado hanse

utilizar os seguintes intrumentos de avaliación:

◦ Anotacións e/ou calquera tipo de interacción da que poida haber constancia,  que permita valorar  a

actitude e disposición do alumno para coa materia.

◦ Probas específicas que se puidesen facer chegar e recoller por calquera medio.

ANEXO. PLANS DE PENDENTES

CULTURA CLÁSICA

ASUNTO: Plan de recuperación de pendentes de Cultura Clásica
DATA: 07-09-2020

Contidos mínimos esixibles que a alumna debe saber para poder aprobar a materia Cultura Clásica de 3º de ESO.

(Advertencia: estes contidos mínimos están extraídos de entre aqueles contidos que se impartiron no curso 2019-20

e que non foron superados pola alumna).

• Bloque 1. Xeografía (30%)

• O marco xeográfico da civilización grega e romana.

• Xeografía e rexións de Grecia.

• Xeografía e rexións de Italia.

• Bloque 2. Historia (70%)

• Marco histórico da civilización grega: das civilizacións minoica e micénica ao mundo helenístico.

• Marco histórico da civilización romana: Monarquía, República e Imperio.

Criterios de avaliación:
• Localizar nun mapa fitos xeográficos e enclaves concretos relevantes para o coñecemento das 

civilizacións grega e romana.
• Grecia: Mar Exeo, Mar Xónico, Grecia Continental, Peloponeso, Illas Xonias, Illas Cícladas, Illas 

Espóradas, Creta, Xonia, Magna Grecia, as cidades de Atenas e Esparta.
• Roma: Mar Tirreno, Mar Xonio, Mar Adriático, cordilleira dos Alpes, Montes Apeninos, illas de 

Córcega, Sardeña e Sicilia, ríos Tíber e Poo. 
• Describir os marcos xeográficos en que se desenvolven as civilizacións grega e romana ao longo da súa 

historia.
• Grecia: clima, orografía e cultivos. Ubicación.
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• Roma: clima, orografía e cultivos. Ubicación.
• Enumerar os grandes períodos da historia de Grecia e Roma e coñecer a súa cronoloxía aproximada.

• Grecia: civilización minoica, civilización micénica, época escura, época arcaica, época clásica, 
época helenística.

• Roma: monarquía (latino-sabia e etrusca), república (conformación do sistema republicano e 
loitas internas, dominación de Italia, Guerras Púnicas, expansión polo Mediterráneo e crise do 
sistema republicano), imperio (alto imperio, crise do século III e baixo imperio).

• Enumerar e/ou identificar os elementos definidores de cada un destes períodos da historia de Grecia e 
Roma.

• Enumerar e/ou identificar as etapas da romanización da Península Ibérica: chegada dos romanos, primeira
división territorial de Hispania, penetración na Meseta (guerras contra lusitanos e celtíberos), sometemento
da Cornisa Cantábrica (Guerras Cántabras).

• Enumerar e/ou identificar os principais factores de romanización na Península Ibérica: vías de 
comunicación, comercio, exército, administración centralizada, lingua e cultura.

Instrumentos de avaliación:
• Caderno de actividades.

Procedemento de avaliación:
• A alumna  presentará  no  mes  de  decembro  e  de  marzo  as  actividades  asignadas  para  traballar.  A

avaliación ponderada das actividades determinará a cualificación obtida.

LATÍN I DE 1º DE BACHARELATO

MODELO XERAL DE PLAN DE RECUPERACIÓN DE
PENDENTES DE LATÍN I

ASUNTO: Plan de recuperación de Latín I
DATA: 07-09-2020

Contidos mínimos esixibles que o alumno debe saber para poder aprobar a materia Latín I de 1º de Bacharelato.

• Bloque 2. Sistema de lingua latina. (10%)

• Abecedario latino:

• Letras.

• Valor das letras.

• Principios de acentuación.

• Lectura con pronuncia clásica.

• Bloque 3. Morfoloxía. (70%)

• Morfoloxía nominal.

• O concepto de caso.

• Os casos do nome latino e as súas equivalencias funcionais.

• As declinacións:

• 1ª e 2ª. Adexectivos tipo magnus magna magnum

• 3ª declinación. Adxectivos tipo breuis breue.
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• 4ª declinación.

• 5ª declinación.

• Pronomes: 

• demostrativos e fóricos:

• is ea id

• hic haec hoc

• ille illa illud

• ipse ipsa ipsud

• relativo:

• qui quae quod

• Morfoloxía verbal.

• O sistema verbal latino.

• Conxugacións.

• Enunciación dun verbo latino.

• O verbo sum.

• Os tempos verbais (modo indicativo, voz activa e pasiva):

• Tempos simples: presente, imperfecto e futuro.

• Tempos  compostos:  pretérito  perfecto,  pretérito  pluscuamperfecto,  futuro

perfecto.

• As formas non persoais do verbo:

• Infinitivo (de presente activo e pasivo).

• Particicipio de presente.

• Os verbos deponentes. Concepto e tipos.

• Bloque 4. Sintaxe. (10%)

• Principios básicos de sintaxe.

• Concordancia adxectivo substantivo.

• Concordancia suxeito verbo.

• O núcleo verbal e os seus complementos (valores dos casos).

• O acusativo con infinitivo.

• O participio concertado e o participio absoluto.

• Análise sintáctica da oración simple

• Bloque 6. Textos (10%).

• Textos e exercicios correspondentes aos bloques de morfoloxía e sintaxe.

Criterios de avaliación:
• O alumno é quen de ler con fluidez e acentuación correcta un texto latino.
• O alumno é quen de clasificar por declinacións os substantivos latinos.
• O alumno é quen de declinar correctamente substantivos latinos.
• O alumno é quen de clasificar por conxugacións os verbos latinos.
• O alumno é quen de conxugar correctamente un verbo latino nos tempos estudados.
• O alumno é quen de indentificar correctamente infinitivos de presente activos e pasivos.
• O alumno é quen de tirar de cada verbo o participio de presente activo.
• O alumno é quen de establecer as relacións de concordancia entre substantivo e adxectivo nun sintagma 

nominal.
• O alumno é quen de establecer as relacións de concordancia entre o núcleo verbal e o suxeito.
• O alumno é quen de establecer as funcións dos complementos do verbo dentro da oración.

Instrumentos de avaliación:
• Exame/s escrito (contidos de morfoloxía e sintaxe)
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• Exame/s oral ou observación na aula (lectura de textos)

Procedemento de avaliación:
• NON ESPECÍFICO: Dado que os contidos considerados como imprescindibles da materia de Latín I son

obxecto de repaso e avaliación en 2º de Bacharelato (1ª avaliación), o alumno pode non facer ningunha
proba específica de 1º de tal maneira que superando a materia de 2º de bacharelato superará a de 1º, coa
mesma cualificación.

• ESPECÍFICO: O alumno pode solicitar unha avaliación diferenciada. Neste caso fará unha ou máis probas
limitadas  aos  contidos  recollidos  no  apartado  contidos  deste  documento  e  avaliadas  en  función  dos
criterios de avaliación e máis da ponderación establecida no apartado de contidos.

GREGO I DE 1º DE BACHARELATO

ASUNTO: Plan de recuperación de Grego I
DATA: 07-09-2020

Contidos mínimos esixibles que o alumno debe saber para poder aprobar a materia Grego I de 1º de Bacharelato.

• Bloque 2. Sistema de lingua grega. (10%)

• Abecedario grego:

• Letras.

• Valor das letras.

• Signos de acentuación.

• Signos de puntuación.

• Lectura con pronuncia erasmiana.

• Bloque 3. Morfoloxía. (70%)

• Morfoloxía nominal.

• O concepto de caso.

• Os casos do nome grego e as súas equivalencias funcionais.

• O artigo determinado.

• As declinacións:

• 1ª declinación.

• 2ª declinación. 

• Adexectivos tipo καλός, καλή, καλόν

• 3ª declinación. Subtipos básicos:

• Temas en consoante oclusiva.

• Temas en nasal.

• Adxectivos tipo εὐδαίμων, εὔδαιμον

• Morfoloxía verbal.

• O sistema verbal grego.

• Esquema do verbo grego: verbos en -ω / verbos en -μι.

• As voces do verbo grego: voz activa / media / pasiva.

• O presente de indicativo da voz activa e da voz media.

• O infinitivo de presente activo e medio.

• O participio de presente activo e medio.

• Bloque 4. Sintaxe. (10%)

• Principios básicos de sintaxe.
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• Concordancia adxectivo substantivo.

• Concordancia suxeito verbo.

• O núcleo verbal e os seus complementos (valores dos casos).

• O acusativo con infinitivo.

• O participio: 

• Participio absoluto // participio concertado.

• Participio concertado:

• Participio atributivo // participio apositivo.

• Análise sintáctica da oración simple

• Bloque 6. Textos (10%).

• Textos e exercicios correspondentes aos bloques de morfoloxía e sintaxe.

Criterios de avaliación:
• O alumno é quen de ler con fluidez un texto grego.
• O alumno é quen de clasificar por declinacións os substantivos gregos.
• O alumno é quen de declinar correctamente substantivos gregos.
• O alumno é quen de clasificar os verbos gregos.
• O alumno é quen de conxugar correctamente un verbo grego nos tempos estudados.
• O alumno é quen de indentificar correctamente infinitivos de presente activos e medios.
• O alumno é quen de tirar de cada verbo o participio de presente activo e medio.
• O alumno é quen de establecer as relacións de concordancia entre substantivo e adxectivo / artigo nun 

sintagma nominal.
• O alumno é quen de establecer as relacións de concordancia entre o núcleo verbal e o suxeito.
• O alumno é quen de establecer as funcións dos complementos do verbo dentro da oración.

Instrumentos de avaliación:
• Exame/s escrito.
• Exame/s oral.

Procedemento de avaliación:
• NON ESPECÍFICO: Dado que os contidos considerados como imprescindibles da materia de Grego I son

obxecto de repaso e avaliación en 2º de Bacharelato (1ª avaliación), o alumno pode non facer ningunha
proba específica de 1º de tal maneira que superando a materia de 2º de bacharelato superará a de 1º, coa
mesma cualificación.

• ESPECÍFICO: O alumno pode solicitar unha avaliación diferenciada. Neste caso fará unha ou máis probas
limitadas  aos  contidos  recollidos  no  apartado  contidos  deste  documento  e  avaliadas  en  función  dos
criterios de avaliación e máis da ponderación establecida no apartado de contidos.
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