
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA 
DEPARTAMENTO DE LATÍN E GREGO
CURSO 2019-2020

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



1) NIVEIS E MATERIAS DO DEPARTAMENTO DE LATÍN E GREGO: CURSO 2019-20:

CULTURA CLÁSICA, 3 ESO

LATÍN, 4 ESO

LATÍN, 2 BACH. 

GREGO, 2 BACH. 

NOTA:  NON HAI  ALUMNOS PENDENTES.  Razón  pola  cal  non  se  ofrece  un  plan  de  recuperación
específico. 

2) AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

2.A NOVOS CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN, COMÚNS A TODAS AS MATERIAS: 

Nota da 3ª avaliación e nota final  

 I. Os  alumnos  que  teñan  aprobadas  a  1  e  a  2  avaliación  aprobarán  automáticamente  a  materia.  

Neste caso, a nota da 3 avaliación establecerase do seguinte xeito:

-como  a  avaliación  é  continúa,  a  nota  será  sempre,  como  mínimo,  igual  á  nota  positiva  da  2
avaliación ou á media positiva da 1 e 2 avaliación, escolléndose sempre a nota máis alta entre estas dúas
posibilidades.  

-en caso de que o alumno realice correctamente as tarefas de repaso e reforzo previstas para a 3
avaliación, esa nota positiva poderá aumentar proporcionalmente ao seu rendemento, ata un máximo de dous
puntos, como norma xeral.  Excepcionalmente,  contemplarase a posibilidade de que esa puntuación sexa
maior en caso de que o rendemento do alumno sexa así mesmo excepcional. 

 
A nota final será exactamente igual á da 3 avaliación.

II. Os alumnos que teñan suspensas a 1 e a 2 avaliación realizarán actividades de recuperación, repaso e
reforzo na 3 avaliación.  En caso de realizalas regularmente e cun rendemento suficiente,  aprobarán a 3
avaliación. Considerarase, así mesmo, que deste xeito serán recuperadas a 1 e a 2 avaliación. En caso de non
realizar as devanditas tarefas ou de realizalas cun rendemento insuficiente, non superarán a 3 avaliación, nin
a materia no seu conxunto.

 
A nota final será exactamente igual á da 3 avaliación.



III.  Os alumnos que teñan suspensa ou ben a 1 ou ben a 2 avaliación realizarán actividades de
recuperación, repaso e reforzo na 3 avaliación. En caso de realizalas regularmente e cun rendemento
suficiente, aprobarán a 3 avaliación. Considerarase, así mesmo, que deste xeito serán recuperadas a 1
ou a 2 avaliación. En caso de non realizar as devanditas tarefas ou de realizalas cun rendemento
insuficiente,  valorarase se  a  media  da  1 e  2  avaliación  resulta  suficiente  ou non para superar  a
materia.  

A nota final será exactamente igual á da 3 avaliación.

 

2. B NOVOS INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

 
Principios Xerais, comúns a todas as materias 

-O principal instrumento de avaliación será a realización de tarefas telemáticas.

 
-Estas tarefas telemáticas poderían desenvolverse de xeito presencial, polo menos parcialmente, en
caso de que se producise o regreso, sequera parcial, de alumnos ás aulas. 

-As tarefas  realizadas  telematicamente  dende o trece de marzo,  día  da suspensión da actividade
lectiva presencial, ata o día de hoxe, tamén serán avaliables de maneira positiva. En caso de que os
alumnos non as realizasen ata o de agora, teñen a posibilidade de realizalas de aquí en diante, ata o
remate do curso.

 
-As  tarefas  telemáticas  se  circunscribirán,  en  todo  caso,  aos  contidos  mínimos,  xa  que  as
competencias por eles desenvolvidas son as de principal importancia.

-As tarefas telemáticas serán realizadas polos alumnos, preferentemente, a través da aula virtual do
IES Poeta  Díaz  Castro.  En todo caso,  poderían  ser  entregadas  así  mesmo por  medio  do correo
electrónico: hantmauriz@gmail.com

Tarefas telemáticas por materia e curso

 

3 ESO - CULTURA CLÁSICA

 
Realización de tarefas telemáticas de recuperación, repaso ou reforzo sobre contidos relativos á 1 e a
2 avaliación.

mailto:hantmauriz@gmail.com


 
Estas tarefas consistirán, en concreto, no seguinte:

 
-tarefas relativas ao marco xeográfico de Grecia e Roma: mapa xeográfico

 
-tarefas  relativas  aos  períodos  históricos  de  Grecia  e  Roma:  exercicios  de  pregunta  e  resposta
-tarefas  relativas  á  mitoloxía  de  Grecia  e  Roma:  lectura  de  textos,  pequenos  traballos  de
investigación,  visionado  de  vídeos  e  de  representacións  pictóricas,  acompañado  de  comentarios,
redacción de pequenos contos

 
-tarefas relativas á organización política de Grecia e Roma: exercicios varios

 
-tarefas relativas ás familias lingüísticas indoeuropeas: mapa lingüístico

As tarefas terán todas un peso equivalente e proporcional, sen que ningunha destaque por riba das
demáis.

 

 4 ESO – LATÍN

 
Realización de tarefas telemáticas de recuperación, repaso ou reforzo sobre contidos relativos á 1 e a
2 avaliación.

 
Estas tarefas consistirán, en concreto, no seguinte:

 
-tarefas de morfoloxía nominal e verbal latinas: exercicios lingüisticos sobre a 1 e a 2 declinación, e
o presente, pto. imperfecto e futuro imperfecto dos verbos das catro conxugacións

-tarefas  de  análise  morfolóxica  e  sintáctica  de  textos  latinos  breves  escolares,  acompañadas  de
traducción

-tarefas  relativas  á  organización  social  e  política  de  Roma:  exercicios  de  pregunta  e  resposta,
visionado e comentario de vídeos, pequenos traballos de investigación, lectura e comentario de textos
traducidos de autores latinos

 
As  tarefas  de  carácter  lingüístico  son as  principais  para  a  adquisición  das  competencias  básicas
relacionadas coa asignatura de latín. Por esta razón, terán un peso de ata un 60 por cento do global da
avaliación e, para aqueles alumnos que teñan suspensas a primeira e a segunda avaliacións, será



precisa unha avaliación positiva neste ámbito para poder considerar superada a materia. As tarefas
relacionadas coa parte social e política pesarán ata un 40 por cento do global.

 

 2 BACH – LATÍN

 
Realización de tarefas telemáticas de recuperación, repaso ou reforzo sobre contidos relativos á 1 e a
2 avaliación.

 
Estas tarefas consistirán, en concreto, no seguinte: 

-tarefas de análise morfosintáctica de textos breves orixinais en latín (EUTROPIO).

 
-tarefas de tradución de textos breves orixinais en latín (EUTROPIO).

-tarefas  relativas  a  literatura  latina:  xéneros  e  principais  autores:  pequenos  traballos  individuais,
comentario de textos de autores latinos, traducidos ao castelán

 
O peso das diferentes tarefas distribuirase do mesmo xeito que na proba de ABAU, axustándose ás
novidades recentemente propostas.

 
2 BACH – GREGO

 
Realización de tarefas telemáticas de recuperación, repaso ou reforzo sobre contidos relativos á 1 e a
2 avaliación.

 
Estas tarefas consistirán, en concreto, no seguinte:

 
-tarefas de análise morfosintáctica de textos breves orixinais en grego (XENOFONTE). 

-tarefas de tradución de textos breves orixinais en grego (XENOFONTE).

-tarefas relativas a literatura grega: traballo individual sobre Xenofonte, lectura e comentario de La
Ilíada, Edipo Rey, Las Nubes, Alceo, Safo e Arquíloco

-tarefas relativas ao léxico grego: exercicios de identificación de helenismos



O peso das diferentes tarefas distribuirase do mesmo xeito que na proba de ABAU, axustándose ás
novidades recentemente propostas.

3) METODOLOXÍA

3.1 Actividades: cfr. apartado anterior 'Tarefas telemáticas'

3.2 Metodoloxía: 
A metodoloxía seguirá o principio de adaptación das clases presenciais ás clases telemáticas. 
Procurarase a participación do alumno a través dos recursos telemáticos: porase especial coidado
en ofrecer a corrección de tarefas e un bo feedback que anime o alumno a seguir adelante co
desenvolvemento de actividades. A aula virtual, ferramenta principal de traballo, ofrece, a este
respecto, boas posibilidades, que se tratarán de aproveitar ao máximo. Por exemplo, é posible
corrixir tareas e aportar os comentarios de corrección nun breve espazo de tempo. 

3.3 Materiais e recursos: 
Os materiais e recursos que se empregarán serán de tipo dixital, conforme á natureza telemática
da docencia:  vídeos,  enlaces web, fotos de arte grecolatina,  documentos en pft  ou word que
conteñan textos en latín ou grego, libros dixitais que conteñan traduccións de autores gregos e
latinos, etc. O emprego do diccionario, fundamental para as asignaturas de Latín e Grego de 2
BACH., será posible, sen ningún problema, grazas a que os alumnos levaron para as súas casas
diccionarios do departamento xusto antes da suspensión das clases presenciais. 

4)  CONTIDOS  MÍNIMOS,  CRITERIOS  DE AVALACIÓN,  ESTÁNDARES  DE APRENDIZAXE
IMPRESCINDIBEIS, COMPETENCIAS IMPRESCINDIBEIS  

Principios xerais, comúns a todas materias  

A terceira avaliación contemplará únicamente aqueles contidos mínimos que, na programación orixinal da
asignatura,  correspondían á 1ª  e a 2ª  avaliación.  Os criterios  de avaliación e  estándares de aprendizaxe
imprescindibeis, pola súa banda, serán aqueles orixinalmente asociados aos devanditos contidos mínimos de
1 e 2 avaliación. Deste xeito asegúrase que a 3 avaliación consistirá básicamente en recuperación, repaso ou
reforzo, así como no diagnóstico sobre a adquisición de competencias básicas imprescindibeis.  



Adaptación da concreción curricular: CULTURA CLÁSICA, 3 ESO 

BLOQUE 1 – XEOGRAFÍA

OB
X.

CONTIDOS CRITERIOS
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES COMPETENCIAS GRAO
MIN.

PROCEDE
MENT.
AVAL.

f, o B.1.1 Marco 
xeográfico das 
civilizacións grega 
e romana

B.1.1.Localizar nun 
mapa fitos 
xeográficos e 
enclaves concretos 
relevantes para o 
coñecemento das 
civilizaciósn grega e
romana

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

CMCCT
CD
CAA

Sinala
os
puntos
xeogra
ficos.

Mapa 
xeografico

BLOQUE 2 - HISTORIA

OBX. CONTIDOS CRITERIOS
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES COMPETENCIAS GRAO
MIN.

PROCED
EMEN.
AVAL

e, ñ B2.1.  Marco  histórico
da  civilización  grega:
das  civilizacións
minoica e  micénica ao
mundo helenístico.
B2.2.  Marco  histórico
da civilización romana:
Monarquía,  República
e Imperio.

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

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

CAA
CMCCT
CD
CSC

Conece e
enmarca
os feitos
historicos máis
importante
s.

Exercicios
de
pregunta e
resposta.

f, e, g,
ñ

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

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

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

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

CSIEE
CMCCT
CD
CSC

Distingue
as etapas
historicas.

Exercicio

BLOQUE 3 - MITOLOXIA

OB
X.

CONTID
OS

CRITERI
OS
AVALIAC
IÓN

ESTÁNDARES COMPETENCI
AS

GRAO
MIN.

PROCEDEME
N.
AVAL

b  B3.1.  O
panteón
grego  e
romano.

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

C C B 3 . 1 . 1 . P o d e  n o m e a r  c o a
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 Nomea
os
deuses

Exercicio



e
a
b
ñ

B3.2.
Mitos
grecolati
nos.  Os
heroes.

B3.2.
Coñecer os
mitos  e  os
heroes
grecolatin
os,  e
establecer
semellanza
s  e
diferenzas
entre  os
mitos  e  os
heroes
antigos  e
os actuais.

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

CCEC CD CCL Explica
aspectos
de cada
deus

Traballo de
investigación
individual ou
colectivo.
Lectura  e
comentario  de
textos 

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 Reconec
e figuras
mitoloxi
cas

Visionado de
representacions
plasticas. 
Redacción  de
pequenos contos

BLOQUE 5. SOCIEDADE E VIDA COTIÁ

OB
X.

CONTIDOS CRITERIOS
AVALIACIÓ
N

ESTÁNDARES COMPETENCIA
S

GRAO
MIN.

PROCEDE
MEN.
AVAL

A B5.1.
Organización
política  en
Grecia  e  en
Roma.

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

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

CSC CCL Nomea os
sistemas

Exercicio

G,
H,
N

B.5.2.
Sociedade  en
Grecia  e
Roma:  clases
sociais.

B5.2.
Coñecer  as
característica
s  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.

CSIEE CSC CCL Explica as
caracteristicas

Exercicio

BLOQUE 6 – LINGUA E LITERATURA

OBX
.

CONTIDOS CRITERIOS
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES COMPETENC
IAS

GRAO
MIN.

PROCEDEMEN.
AVAL

F,  Ñ,
O

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

B6.4.  Coñecer  a
orixe  común  das
linguas
indoeuropeas

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

CMCCT  
CD  CSC

Localiza as
principais familias

Mapa
linguistico



L, Ñ,
O

B6.4.  As  linguas
romances.

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

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

CSC   CD
CCL  CCA

Diferencia
romance / non
romance

Mapa
linguistico

Adaptación da concreción curricular: LATÍN, 4 ESO 

BLOQUE 3 MORFOLOXÍA

OBX.         CONTIDOS             CRITERIOS                 ESTÁNDARES                                                       COMPET. GRAO MIN. PROCEDEMENTOS 
AVAL 

e
b

B3.3. Concepto 
de declinación e 
conxugación.

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

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

CAA
CCL

Define
declinacion,
conxugacion

Exercicio
lingüístico

b
e

B3.4. Flexión 
nominal e 
pronominal: 
substantivos, 
adxectivos e 
pronomes.

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.

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

CD
CCL

CCL
CAA

Enuncia
correctamente

Declina en
concordancia

Exercicio
lingüístico

Exercicio
lingüístico

b
e

B3.5. Flexión 
verbal.

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.

LAB3.5.2. Conece e identifica
as formas que componen o
enunciado dos verbos de
paradigmas regulares e reconece
a partir destas os modelos de
conxugacion.

CAA
CCL

CCL
CAA

Identifica
conxugacions

Identifica
enunciados

Exercicio
lingüístico

Exercicio
lingüístico

e
b
h
ñ
o

B3.5. Flexión 
verbal.

B3.6. Recoñecer as 
formas dos tempos 
verbais formados a 
partir do tema de 
presente en voz 
activa. 

LAB3.6.1. Identifica correctamente as principais
formas derivadas de cada tema verbal latino: en 
voz activa o modo indicativo, do tema de 
presente.

CAA
CCL

4
%

Identifica as
formas. 

Exercicio
lingüístico

BLOQUE 4: SINTAXE 
OBX. CONTIDOS                      CRITERIOS                    ESTÁNDARES                                                     COMPET.     GRAO 

MÍNIMO
PROCED. AVAL.

f B4.1. Elementos da 
oración.

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.

CMCCT Analiza
morfosintáctica
mente frases e
textos

Análise morfosintactica

h B4.2. Casos latinos. 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.

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.

CAA
CCL

CCL

Enumera os
nomes dos
casos

Traduce os
casos

Exercicio lingüístico

Traducción



Bloque 5. Roma: historia, cultura e civilización
a
f
e
ñ

B5.1. Períodos da 
historia de Roma.

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.

LAB5.1.2. Sabe enmarcar
determinados feitos historicos
no periodo historico
correspondente.

CSC
CSIEE
CD

CAA
CCEC
CSC

2

2

2

2
%

2
2

Distingue
etapas
historicas

Enmarca feitos
Historicos

Traballo de investigación
 individual ou
en grupo, lectura 
de textos, visionado
de vídeos, exercicios
de pregunta e resposta

a
ñ

B5.2.
Organizaci
on politica
e social de
Roma.

B5.2.
Conecer os
trazos
fundamentai
s da
organizacion
politica e
social de
Roma.

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

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

CSIEE
CSC
CCL

CSIEE
CSC
CCEC
CCL

2

2

2
%

2
%

Describe trazos
Esenciais

Describe a
organizacion da
sociedade

Traballo de investigación
 individual ou
en grupo, lectura 
de textos, visionado
de vídeos, exercicios
de pregunta e resposta

Bloque 6. Textos

h B6.1. Analise
morfoloxica e
sintactica.

B6.1. Aplicar
conecementos
basicos de
morfoloxia e
sintaxe para
iniciarse na
interpretacion, na
traducion e na
retroversion de
frases de
dificultade
progresiva e textos
adaptados

LAB6.1.1. Utiliza
adecuadamente a
analise morfoloxica e
sintactica de frases de
dificultade graduada e
textos adaptados, para
efectuar correctamente
a sua traducion ou
retroversion.

CCL
CAA

Utiliza a analise para
traducir

Traduccion

Adaptación da concreción curricular: LATÍN, 2 BACH  

BLOQUE 1 – O LATIN, ORIXE DAS LINGUAS ROMANCES

OBX CONTIDOS CRITERIOS
AVAL.

ESTÁNDARES COMP. GRAO
MÍN.

PROCED.

D,
p

B1.1. Mantemento
de
elementos 
linguisticos
latinos nas linguas
modernas: 
palabras
patrimoniais, 
cultismos
e semicultismos.

B1.1. Distinguir e
identificar palabras
patrimoniais,
cultismos e
semicultismos.

LA2B1.1.1. Reconece e
distingue a partir do
etimo latino termos 
patrimoniais, 
semicultismos e
cultismos, e explica as 
evolucions que se
producen nun e noutro 
caso.

CCL ▪
CAA ▪
CCEC

Reconece
topónimos e frases feitas
en latín

Exercicio
linguistico de 
topónimos e frases 
feitas en latín 



D,
g,
p

B1.2. Evolucion
fonetica, 
morfoloxica e
semantica do latin 
ao
galego e ao 
castelan.

B1.2. Conecer e
aplicar as regras da
evolucion fonetica
e reconecer os
procesos de
evolucion
semantica do latin
ao galego e ao
castelan, partindo
dos etimos latinos.

LA2B1.2.1. Realiza 
evolucions de termos 
latinos
ao galego e ao castelan, 
aplicando as regras
foneticas de evolucion, 
e reconece palabras da 
sua
lingua que sufriron 
procesos de evolucion
semantica, valorando a 
relacion co significado
orixinal do etimo latino.

▪ LA2B1.2.2. Explica o 
proceso de evolucion de
termos latinos as 
linguas romances, 
sinalando
cambios foneticos 
comuns a distintas 
linguas
dunha mesma familia, e
ilustralo con exemplos

CCL ▪
CMCCT
▪ CCL ▪
CCEC

CD ▪
CCL ▪
CAA

Realiza
evolucions de topónimos
e frases feitas en latín 

Explica o
proceso de
evolucion de topónimos 
e frases feitas en latín

Exercicio
linguistico de 
topónimos e frases 
feitas en latín 

Exercicio
linguistico de 
topónimos e frases 
feitas en latín 

BLOQUE 2 - MORFOLOXIA
OBX CONTIDOS CRITERIOS

AVAL.
ESTÁNDARES COMP. GRAO

MÍN.
PROCED.

d B2.1. Morfoloxia
nominal e 
pronominal:
formas menos 
usuais e
irregulares.

B2.3. Realizar a
analise
morfoloxica das
palabras dun texto
latino e enuncialas.

LA2B2.3.1. Analiza 
morfoloxicamente 
palabras
presentes nun texto 
latino, identifica
correctamente os seus 
formantes e sinala o seu
enunciado.

CMCCT ▪
CCL

Analiza
morfoloxicame
nte

Análise morfolóxica

L,
d

B2.1. Morfoloxia
nominal e 
pronominal:
formas menos 
usuais e
irregulares.

B2.4. Identificar,
declinar e traducir
todas as formas
nominais e
pronominais.

LA2B2.4.1. Identifica 
con seguridade e
axudandose do 
dicionario calquera tipo 
de formas
nominais e 
pronominais, declinaas 
e sinala o seu
equivalente en galego e 
en castelan.

LA2B2.4.2. Aplica os 
seus conecementos da
morfoloxia nominal e 
pronominal latina para
realizar traducions e 
retroversions, 
axudandose do
dicionario

CD ▪
CCL ▪
CAA

CCL ▪
CAA

Declina e
traduce formas
nominais e
pronominais

Aplica a
morfoloxia
nominal e
pronominal

Análise morfolóxica 

Traducción

L,
d

B2.2. Morfoloxia
verbal: verbos
irregulares e
defectivos. 
Formas
nominais do 
verbo:
xerundio, 
xerundivo e
supino. 

B2.5. Identificar,
conxugar, traducir
e efectuar a
retroversion de
todas as formas
verbais.

LA2B2.5.1. Identifica 
con seguridade e
axudandose co 
dicionario calquera tipo 
de formas
verbais, conxugaas e 
sinala o seu equivalente
en
galego e en castelan

CD ▪
CAA ▪
CCL

Identifica
formas verbais

Análise morfolóxica



Conxugacion
perifrastica.

LA2B2.5.2. Aplica os 
seus conecementos da
morfoloxia verbal latina
para realizar traducions 
e
retroversions, 
axudandose do 
dicionario.

CCL ▪
CAA ▪
CD

Aplica a
morfoloxia
verbal a
traduccion

Traducción

BLOQUE 3, SINTAXE
OBX CONTIDO

S
CRITERIO
S AVAL.

ESTÁNDARE
S

COMP. GRAO
MÍN.

PROCED.

e B3.1. Estudo
pormenorizado da
sintaxe nominal e
pronominal.

B3.1. Conecer e
aplicar os
conecementos da
sintaxe nominal e
pronominal para a
traducion de textos
latinos.

LA2B3.1.1. Utiliza 
axeitadamente a analise
da
sintaxe nominal e 
pronominal dun texto 
para
efectuar correctamente 
a sua traducion.

CCL ▪
CAA

Utiliza a
analise da
sintaxe nominal
e pronominal

Traduccion

e B3.2. Tipos de 
oracions
e construcions
sintacticas.

B3.2. Reconecer e
clasificar as
oracions e as
construcions
sintacticas latinas.

LA2B3.2.1. Reconece, 
distingue e clasifica os
tipos de oracions e as 
construcions sintacticas
latinas, e relacionaas 
con construcions 
analogas
existentes noutras 
linguas que coneza.

▪ CCL ▪
CAA

Reconece os
tipos de
oracions latinas

Análise sintáctica

E,
p

B3.2. Tipos de
oracions e 
construcions
sintacticas

B3.3. Relacionar
e aplicar
conecementos
sobre elementos e
construcions
sintacticas en
interpretacion e
traducion de textos
latinos.

LA2B3.3.1. Identifica 
na analise de frases e
textos de dificultade 
graduada elementos
sintacticos propios da 
lingua latina, e 
relacionaos
para traducilos cos seus
equivalentes en galego 
e
en castelan.

CCL ▪
CAA

 Identifica
elementos
sintacticos

Analise
sintactica

d B3.3. Oracion
composta:
coordinacion e
subordinacion.

B3.4. Definir,
comprender e
reconecer os
diferentes tipos de
oracions
compostas
coordinadas e
subordinadas.

LA2B3.4.1. Define e 
comprende os 
conceptos
de oracion composta, 
coordinacion e
subordinacion, sinala 
exemplos nos textos e
reconece os tipos de 
oracions compostas, 
tanto
coordinadas como 
subordinadas, asi como 
os
nexos que as 
caracterizan.

▪ CCL ▪
CAA

Comprende os
conceptos de
oracion
composta,
coordinacion e
subordinacion

Analise
sintactica

e ▪ B3.4. 
Construcions de
infinitivo, 
participio,
xerundio, 
xerundivo e
supino.

B3.5. Conecer as
funcions das
formas non
persoais do verbo:
infinitivo,
participio,
xerundio,
xerundivo e
supino.

LA2B3.5.1. Identifica 
formas non persoais do
verbo en frases e textos,
traduceas 
correctamente
e explica as suas 
funcions.

CCL ▪
CAA

Identifica
formas non
persoais e
traduceas

Traduccion



BLOQUE 4 -LITERATURA LATINA
OBX CONTIDOS CRITERIOS

AVAL.
ESTÁNDARES COMP. GRAO

MÍN.
PROCED.

n B4.1. Transmision
literaria e xeneros
literarios latinos: 
epica,
historiografia, 
lirica,
oratoria, comedia

B4.2. Conecer as
caracteristicas dos
xeneros literarios
latinos, os seus
autores, as obras
mais
representativas e 
as
suas influencias na
literatura posterior.

LA2B4.2.1. Describe as
caracteristicas esenciais
dos xeneros literarios 
latinos, e identifica e 
sinala
a sua presenza en textos
propostos

CAA ▪
CCL ▪
CCEC

Describe
caracteristicas

Traballo
individual
ou en grupo. 
Lectura e comentario de
textos. 

BLOQUE 5 -TEXTOS
OBX CONTIDOS CRITERIOS

AVAL.
ESTÁNDARES COMP. GRAO

MÍN.
PROCED.

e ▪ B5.1. Traducion 
e
interpretacion de 
textos
latinos.

B5.1. Realizar a
traducion e
interpretacion de
textos latinos
orixinais.

LA2B5.1.1. Utiliza 
adecuadamente a 
analise
morfoloxica e sintactica
de textos latinos para
efectuar correctamente 
a sua traducion

CCL ▪
CAA

Sabe empregar
analise e sabe
traducir

Traduccion

BLOQUE 6- LEXICO
OBX CONTIDOS CRITERIOS

AVAL.
ESTÁNDARES COMP. GRAO

MÍN.
PROCED.

h B6.3. Locucions e
expresions latinas
incorporadas a 
lingua
coloquial e a 
literaria.

B6.3. Conecer o
significado das
principais 
locucions
latinas de uso 
actual
e saber empregalas
nun contexto
axeitado.

LA2B6.3.1. 
Comprende, explica e 
emprega na
lingua propia e no 
contexto axeitado 
locucions e
expresions latinas que 
se mantiveron na 
linguaxe
literaria, xuridica, 
filosofica, tecnica, 
relixiosa,
medica e cientifica.

CMCCT ▪
CSC ▪ CD
▪ CCEC ▪
CCL

Explica
locucions

Exercicio

Adaptación da concreción curricular: GREGO, 2 BACH  

BLOQUE 2 – MORFOLOXÍA 
OBX CONTIDOS CRITERIOS

AVAL.
ESTÁNDARES COMP. GRAO

MÍN.
PROCED.

▪ d ▪ e 
▪ f ▪ 

B2.2. Revisión 
da flexión ver-
bal: conxuga-
ción atemática. 
Modos verbais. 

B2.2. Identificar,
conxugar, tradu-
cir e efectuar a 
retroversión de 
calquera tipo de 
formas verbais.

GR2B2.2.1. Recoñe-
ce con seguridade e 
axudándose do dicio-
nario calquera tipo 
de formas verbais, 
conxúgaas e sinala o 
seu equivalente en 
galego e/ou en caste-
lán. 

CCL Recoñece formas ver-
bais

Análise morfolóxica



▪ d ▪ e 
▪ f 

B2.3. Análise 
morfolóxica.

B2.3. Coñecer as
categorías 
gramaticais

GR2B2.2.1. Nomea e
describe as catego-
rías gramaticais, si-
nalando as caracterís-
ticas que as distin-
guen.

CCL Nomea as categorías 
gramaticais

Análise morfolóxica

▪ d ▪ e 
▪ f ▪

B2.3. Análise 
morfolóxica

 B2.5. Realizar a
análise morfol-
óxica das pala-
bras dun texto 
grego

GR2B2.5.1. Sabe de-
terminar a forma, a 
clase e a categoría 
gramatical das pala-
bras dun texto, detec-
tando correctamente 
coa axuda do dicio-
nario os morfemas 
que conteñen infor-
mación gramatical. 

CCL Determina a forma 
gramatical das pala-
bras

Análise morfolóxica

BLOQUE 3 – SINTAXE 
OBX CONTIDO

S
CRITERIO
S AVAL.

ESTÁNDARE
S

COMP. GRAO
MÍN.

PROCED.

▪ d ▪ e ▪
f ▪

B3.1. Estudo 
pormenorizado 
da sintaxe nomi-
nal e pronomi-
nal.

B3.1. Recoñecer
os valores dos 
casos e os usos 
sintácticos do 
sistema prono-
minal.

GR2B3.1.1. Recoñe-
ce os valores dos ca-
sos gregos e os usos 
dos pronomes en fra-
ses e textos propos-
tos.

CCL Recoñece valores dos 
casos

Análise sintáctica

d ▪ e ▪ f
▪

B3.1. Estudo 
pormenorizado 
da sintaxe nomi-
nal e pronomi-
nal.

B3.2. Recoñecer
os usos das pre-
posicións e dos 
complementos 
circunstanciais.

GR2B3.2.1. Recoñe-
ce os valores das 
preposicións e iden-
tifica os complemen-
tos circunstanciais

CCL Recoñece valores das 
preposicións 

Análise sintáctica 

▪ d ▪ e 
▪ f ▪

B3.3. Tipos de 
oracións e 
construcións 
sintácticas

B3.4. Recoñecer
e clasificar as 
oracións e as 
construcións sin-
tácticas.

GR2B3.4.1. Recoñe-
ce e clasifica ora-
cións e construcións 
sintácticas. 

CCL Recoñece oracións e 
construccion s sintácti-
cas 

Análise sintáctica

▪ d ▪ e ▪
f ▪

B3.4. Oración 
composta. For-
mas de subordi-
nación. 

B3.5. Recoñecer
os nexos subor-
dinantes e os ti-
pos de oracións 
subordinadas.

GR2B3.5.1. Recoñe-
ce, clasifica, analiza 
e traduce correcta-
mente os nexos su-
bordinantes.

CCL Recoñece e sabe 
traducir os nexos 

Análise sintáctica e 
traducción 

▪ d ▪ e ▪
f ▪

 B3.4. Oración 
composta. For-
mas de subordi-
nación. 

B3.6. Coñecer as
funcións das for-
mas non per-
soais do verbo

GR2B3.6.1. Identifi-
ca formas non per-
soais do verbo en 
frases e textos, tradú-
ceas correctamente e 
explica as súas fun-
cións.

CCL Identifica e traduce as 
formas non persoais

Análise sintáctica e 
traducción 

GR2B3.6.2. Coñece, 
analiza e traduce co-
rrectamente as cons-
trucións de partici-
pio, relacionándoas 
con construcións 
análogas noutras lin-
guas que coñeza. 

CCL Coñece e traduce as 
construcción de partici-
pio

Análise sintáctica e 
traducción 

▪ d ▪ e ▪
f ▪

B3.5. Análise, 
tradución e in-
terpretación de 
textos.

B3.7. Relacionar
e aplicar coñece-
mentos sobre 
elementos e 
construcións sin-
tácticas da lin-
gua grega en in-
terpretación e 
tradución de tex-
tos de textos clá-
sicos. 

GR2B3.7.1. Recoñe-
ce, distingue e clasi-
fica os tipos de ora-
cións e as constru-
cións sintácticas gre-
gas, relacionándoas 
con construcións 
análogas noutras lin-
guas que coñeza

CCL Recoñece os tipos ora-
cionais 

Análise sintáctica



GR2B3.7.2. Identifi-
ca na análise de fra-
ses e textos de difi-
cultade graduada

CCL Identifica elementos 
sintácticos

Análise sintáctica e 
traducción 

BLOQUE 4 LITERATURA 
OBX CONTIDOS CRITERIOS

AVAL.
ESTÁNDARES COMP. GRAO

MÍN.
PROCED.

▪ d ▪ e ▪
h ▪ i ▪ n
▪

B4.1. Xéneros 
literarios: épica, 
historiografía, 
drama (traxedia 
e comedia), líri-
ca, oratoria e fá-
bula.

B4.1. Coñecer as
características 
dos xéneros lite-
rarios gregos, os 
seus autores e 
obras máis re-
presentativas, e 
as súas influen-
cias na literatura 
posterior. 

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

CCL Describe as caracte-
rísticas esenciais

Traballo individual 
ou en grupo. 
Lectura e comentario 
de texto. 

▪ d ▪ e 
▪ h ▪ i 
▪ n ▪

B,4.1. Xéneros 
literarios: épica, 
historiografía, 
drama (traxedia 
e comedia), líri-
ca, oratoria e fá-
bula.

B4.5. Coñecer os
autores funda-
mentais da lite-
ratura coas súas 
obras principais. 

GR2B4.5.1. Nomea 
autores representati-
vos da literatura gre-
ga, encádraos no seu 
contexto cultural e 
cita e explica as súas 
obras máis coñecidas

CCEC Nomea e encadra au-
tores

Traballo individual 
ou en grupo. 
Lectura e comentario 
de texto.

BLOQUE 5 – TEXTOS 
OBX CONTIDOS CRITERIOS

AVAL.
ESTÁNDARES COMP. GRAO

MÍN.
PROCED.

▪ d ▪ e ▪
f ▪ n ▪

B5.1. Tradución 
e interpretación 
de textos gregos

B5.1. Coñecer, 
identificar e rela-
cionar os ele-
mentos morfol-
óxicos da lingua 
grega en inter-
pretación e tra-
dución de textos 
gregos

GR2B5.1.1. Utiliza 
adecuadamente a 
análise morfolóxica e
sintáctica de textos 
gregos para efectuar 
correctamente a súa 
tradución.

CCL Emprega a análise 
morfosintáctic a e tra-
duce

Análise 
morfosintáctica 
e traducción 

▪ d ▪ e 
▪ f ▪

B5.3. Comenta-
rio e análise fi-
lolóxica de tex-
tos de grego clá-
sico orixinais, 
preferiblemente 
en prosa.

B5.3. Realizar a 
tradución, a in-
terpretación e o 
comentario lin-
güístico, literario
e histórico de 
textos de grego 
clásico.

GR2B5.3.1. Aplica 
os coñecementos ad-
quiridos para realizar
comentario lingüísti-
co, literario e históri-
co de textos.

CCL Realiza comentarios 
1ingüísticos

Traducción e 
comentarios 
lingüísticos 

BLOQUE 6 – LEXICO  
OBX CONTIDOS CRITERIOS

AVAL.
ESTÁNDARES COMP. GRAO

MÍN.
PROCED.

d ▪ e ▪ f B6.1.  Helenismos
máis frecuentes do
léxico
especializado  e
común.

B6.1.  Recoñecer
os  helenismos
máis frecuentes do
vocabulario común
e  do  léxico
especializado,  e
remontalos  aos

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

CCL Identifica helenismos Exercicio
etimolóxico



étimos  gregos
orixinais.

étimos gregos orixinais

d ▪ e ▪ f B6.1.  Helenismos
máis frecuentes do
léxico
especializado  e
común

B6.2.  Identificar  a
etimoloxía  e
coñecer  o
significado  das
palabras  de  orixe
grega  da  lingua
propia  ou  de
outras,  obxecto  de
estudo  de  léxico
común  e
especializado

GR2B6.2.1.  Deduce  e
explica o significado de
palabras  da  propia
lingua  ou  de  outras,
obxecto  de  estudo,  a
partir dos étimos gregos
dos que proceden

CCL  Explica significados Exercicio
etimolóxico

5) PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO

-En caso de que fose posible unha proba presencial, realizarase unha proba presencial, coas características
habituais das probas presenciais.
Na  proba  presencial  han  de  ser  superados  os  contidos  minimos  que  aparecen  nesta  adaptación  de
programación, cos criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias básicas imprescindibeis
aquí consignados. 
A proba escrita suporá o 100% da nota. Considerarase aprobado a nota igual ou superior a 5 puntos. 

-En caso de que non fose posible unha proba presencial, realizarase unha proba telemática. 
Na  proba  telemática  han  de  ser  superados  os  contidos  minimos  que  aparecen  nesta  adaptación  de
programación, cos criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias básicas imprescindibeis
aquí consignados. 
A proba telemática suporá o 100% da nota. Considerarase aprobado a nota igual ou superior a 5 puntos. 

-Dada a situación de incertidume, a finais de xuño, á vista da evolución dos acontecementos, valorarase, así
mesmo, a posibilidade de superar a materia mediante a realización das tarefas telemáticas aquí consignadas
para cada materia. 

6) INFORMACIÓN E PUBLICIDADE

A información  e  publicidade  sobre esta  adaptación  da programación  será enviada  polo profesor  a  cada
alumno ao seu correo electrónico privado, en caso de dispoñer da súa dirección de correo. Será así mesmo
anunciada  na  aula  virtual  do  IES  POETA  DÍAZ  CASTRO,  no  curso  virtual  correspondente  a  cada
asignatura, de xeito que cada alumno poida consultala perfectamente. 

En Guitiriz, a 6 de maio de 2020

Asdo: Antonio Mauriz Martínez, xefe do departamento de latín e grego 


