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Materia / Módulo Cultura Clásica  Páx. 1 

Curso / Ciclo 3º ESO 

Profesor/a Mª Margarita Fernández Gómez 

 
 

CONTIDOS (Temporalizados por avaliacións) 

 
     A secuenzalización das avaliacións baséase na organización dos contidos en 
unidades temáticas: 
     - 1ª avaliación: 
      Bloques de contidos especificados na programación correspondente e centrados 
nun universo clásico que observa a seguinte progresión: Grecia, Roma e Hispania. 
Na 1 ª avaliación, aínda que tales ámbitos de influencia non son excluíntes, 
centrarémonos en Grecia 
        
     - 2ª avaliación: 
     Vid. e  cfrt. apartado anterior. Prestaremos especial atención a Roma.  
       
     - 3ª avaliación: 
     Vid. e cfrt. apartado anterior. Dedicaremos os contidos fundamentalmente a 
Hispania. 
 
 
 
 

                                OBXECTIVOS 

 
     Preténdese que os alumnos acaden os seguintes obxectivos: 

1) Fomento do interese polas civilizacións antigas en xeral e pola grecolatina en 
particular. 

2) Coñecemento da lengua e da cultura da Roma antiga a través de textos que 
amosen unha dificultade axeitada aos contidos que se vaian vendo na clase. 

3) Valoración da importancia que revisten as civilizacións grega e latina para 
entender a tradición das culturas peninsulares, particularmente a galega. 

 
 
 
 
 
 

METODOLOXÍA 

 
     A metodoloxía didáctica empregada é de corte tradicional: os alumnos comezan 
a analizar mapas, comentar textos, visualizar material fílmico, etc. paralelamente 
aos contidos teóricos, de xeito que os materiais sobre os cales se trabilla se axusten 
aos coñecementos adquiridos na clase. 
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CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 
     Os alumnos contarán por avaliación cun único exame  que combinará o aspecto práctico 
da materia co seu aspecto teórico, aínda que sempre o primeiro prevalerá sobre o segundo. 
Na formación dos rapaces, os contidos propiamente ditos valoraranse ata o 90% da nota, 
mentres  os actitudinais (é dicir, a asistencia ás clases, a puntualidade, o traballo diario e 
conceptos similares) computarán un 10% da nota. Obviamente, o exame de avaliación 
valorarase sobre 9 puntos.   
     
      Imos ter en consideración as faltas de ortografía, e, polo tanto, restará  0’1 da nota cada 
falta de ortografía que se cometan  ata un máximo de un punto. 
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Materia / Módulo Latín  Páx.  

Curso / Ciclo 4º ESO 

Profesor/a Mª Margarita Fernández Gómez 

 
 

CONTIDOS (Temporalizados por avaliacións) 

 
     A secuenzalización das avaliacións baséase na organización dos contidos en unidades 
temáticas: 
     - 1ª avaliación: 
     a) Do indoeuropeo. Fundamentos lingüísticos do sistema casual e a súa 
correspondencia sintáctica. Proceso de análise e tradución de oracións e textos.  
     b) A 1ª e 2ª declinacións (I). 
     c) A 1ª e 2ª declinacións (II). Os adxectivos que nelas se integran. Complementos 
circunstanciais de lugar e preposicións máis habitualmente empregadas.  
     d) A 3ª declinación (I). Temas en oclusiva, nasal e silbante. 
     e) A 3ª declinación (II). Temas en vogal. Os adxectivos que se intregran dentro da 3ª 
declinación. 
     - 2ª avaliación: 
     a) O sistema verbal latino. Clasificación morfolóxica dos verbos. Categorías 
gramaticais do verbo e o seu desenvolvemento. 
     b) O verbo copulativo. Conxugación dun verbo regular (I). 
     - 3ª avaliación: 
     a) Conxugación dun verbo regular (II. 
     b) A oración composta. Introdución á subordinación. Subordinación relativa. 
     c) Verbos polirrizos. 
 
 
 
 
 

OBXECTIVOS 

 
     Preténdese que os alumnos acaden os seguintes obxectivos: 

1) Fomento do interese polas civilizacións antigas en xeral e pola grecolatina en 
particular. 

2) Coñecemento da lengua e da cultura da Grecia e da Roma antigas a través de 
textos que amosen unha dificultade axeitada aos contidos que se vaian vendo na 
clase. 

3) Valoración da importancia que revisten as civilizacións grega e latina para 
entender a tradición das culturas peninsulares, particularmente a galega. 
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METODOLOXÍA 

 
     A metodoloxía didáctica empregada é de corte tradicional: os alumnos empezan a 
análise e tradución paralelamente aos contidos teóricos, de xeito que os textos sobre os 
cales se traballa se axusten aos coñecementos adquiridos na clase. 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 
     Os alumnos contarán por avaliación cun único exame que combinará o aspecto práctico da 
materia co seu aspecto teórico, aínda que sempre o primeiro prevalerá sobre o segundo. Na 
formación dos rapaces, os contidos propiamente ditos valoraranse co 90% da nota, e os 
actitudinais (é dicir, a asistencia ás clases, a puntualidade, o traballo diario e conceptos 
similares) computarán un 10% da nota. Obviamente, o exame de avaliación valorarase sobre 9 
puntos. 
     Na nota do exame influirán a seguinte circunstancia: 

a) Restará 0’2 da mesma cada falta de ortografía que se cometa –incluídas as que atinxen á 
entoación- ata un máximo de dous puntos. 
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Materia / Módulo Latín I  Páx.  

Curso / Ciclo 1º BAC (Humanidades) 

Profesor/a Mª Margarita Fernández Gómez 

 
 

CONTIDOS (Temporalizados por avaliacións) 

 
     A secuenzalización das avaliacións baséase na organización dos contidos en unidades 
temáticas: 
     - 1ª avaliación: 
     a) Do indoeuropeo. Fundamentos lingüísticos do sistema casual e a súa 
correspondencia sintáctica. Proceso de análise e tradución de oracións e textos.  
     b) A 1ª e 2ª declinacións (I). 
     c) A 1ª e 2ª declinacións (II). Os adxectivos que nelas se integran. Complementos 
circunstanciais de lugar e preposicións máis habitualmente empregadas.  
     d) A 3ª declinación (I). Temas en oclusiva, nasal e silbante. 
     e) A 3ª declinación (II). Temas en vogal. Os adxectivos que se intregran dentro da 3ª 
declinación. 
     - 2ª avaliación: 
     a) O sistema verbal latino. Clasificación morfolóxica dos verbos. Categorías 
gramaticais do verbo e o seu desenvolvemento. 
     b) O verbo copulativo. Conxugación dun verbo regular (I). 
     - 3ª avaliación: 
     a) Conxugación dun verbo regular (II. 
     b) A oración composta. Introdución á subordinación. Subordinación relativa. 
     c) Verbos polirrizos. 
 
 
 
 
 

OBXECTIVOS 

 
     Preténdese que os alumnos acaden os seguintes obxectivos: 

1) Fomento do interese polas civilizacións antigas en xeral e pola grecolatina en 
particular. 

2) Coñecemento da lengua e da cultura da Grecia e da Roma antigas a través de 
textos que amosen unha dificultade axeitada aos contidos que se vaian vendo na 
clase. 

3) Valoración da importancia que revisten as civilizacións grega e latina para 
entender a tradición das culturas peninsulares, particularmente a galega. 
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METODOLOXÍA 

 
     A metodoloxía didáctica empregada é de corte tradicional: os alumnos empezan a 
análise e tradución paralelamente aos contidos teóricos, de xeito que os textos sobre os 
cales se traballa se axusten aos coñecementos adquiridos na clase. 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 
     Os alumnos contarán por avaliación cun único exame que combinará o aspecto práctico da 
materia co seu aspecto teórico, aínda que sempre o primeiro prevalerá sobre o segundo. Na 
formación dos rapaces, os contidos propiamente ditos valoraranse co 90% da nota, e os 
actitudinais (é dicir, a asistencia ás clases, a puntualidade, o traballo diario e conceptos 
similares) computarán un 10% da nota. Obviamente, o exame de avaliación valorarase sobre 9 
puntos. 
     Na nota do exame influirán a seguinte circunstancia: 

a) Restará 0’2 da mesma cada falta de ortografía que se cometa –incluídas as que atinxen á 
entoación- ata un máximo de dous puntos. 
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Materia / Módulo LATÍN II Páx.  

Curso / Ciclo 2º BAC (Humanidades) 

Profesor/a Mª Margarita Fernández Gómez 

 
 

CONTIDOS (Temporalizados por avaliacións) 

      
     A secuenzalización das avaliacións baséase na estructuración dos contidos en 
unidades temáticas: 
     -1ª avaliación: 
     a) A subordinación latina (I): a subordinación relativa. Traduccións de oracións  
         e textos axeitados aos coñecementos que se vaian adquirindo na clase.  
     b) As formas nominais do verbo latino (I): o participio. 
     c) As formas nominais do verbo latino (II): o xerundio, o xerundivo e o supino. 
     d) As formas nominais do verbo latino (III): o infinitivo. 
     e) A subordinación latina (II): a subordinación de infinitivo. Traducción dos textos 
indicados nas ABBAU. 
     -2ª avaliación: 
     a) A subordinación latina (III) introducida por conxuncións: subordinación  
         sustantiva.  
     b) A subordinación latina (IV) introducida por conxuncións: causal, final,  
         condicional, concesiva, consecutiva y comparativa. 
     -3ª avaliación: 
     a) Literatura latina (I): xéneros literarios en verso. 
     b) Literatura latina (II): xéneros literarios en prosa. 
     c) Cuestións culturais e literarias habitualmente abordadas nos exames das ABBAU. 
 
 

OBXECTIVOS 

 
     Preténdese que os alumnos acaden os seguintes obxectivos: 

1) Fomento do interese polas civilizacións antigas en xeral e pola grecolatina en 
      particular. 
2) Coñecemento da lingua e da cultura da Roma antiga a través de textos que  
      amosen unha dificultade axeitada aos contidos que se vaian vendo na clase. 
3) Valoración da importancia que revisten as civilizacións grega e latina para  
      entender a tradición das culturas peninsulares, particularmente a galega.     
 
 

METODOLOXÍA 

 
     A metodoloxía didáctica empregada é de corte tradicional: os alumnos empezan a  
análise e tradución paralelamente aos contidos teóricos, de xeito que os textos sobre os 
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 cales se traballa se axusten aos coñecementos adquiridos na clase. 
 
 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 
 
     Os alumnos contarán por avaliación cun único exame que combinará o aspecto práctico da 
materia co seu aspecto teórico, pero sempre o primeiro dominará o segundo. Na formación dos 
rapaces, os contidos propiamente ditos valoraranse co 90% da nota: O alumno poderá acadar ata 
un 10% da nota final se respectan habitualmente cuestións tales como a asistencia e a 
puntualidade, a tarefa diaria e os deberes que se fan na casa… 
     Na nota do exame influirán a seguinte circunstancia: 

- Restará 0’2 da mesma cada falta de ortografía que se cometa – incluídas as que atinxen á 
entonación – ata un máximo de 2 puntos. 
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Materia / Módulo Grego  I Páx.  

Curso / Ciclo 1º BAC (Humanidades) 

Profesor/a Mª Margarita Fernández Gómez 

 
 

CONTIDOS (Temporalizados por avaliacións) 

 
     A secuenzalización das avaliacións baséase na organización dos contidos en unidades 
temáticas: 
     - 1ª avaliación: 
     a) Do indoeuropeo. Fundamentos lingüísticos do sistema casual e a súa 
correspondencia sintáctica. Proceso de análise e tradución de oracións e textos.  
     b) A 1ª e 2ª declinacións (I). 
     c) A 1ª e 2ª declinacións (II). Os adxectivos que nelas se integran. Complementos 
circunstanciais de lugar e preposicións máis habitualmente empregadas.  
     d) A 3ª declinación (I). Temas en oclusiva, nasal e silbante. 
     e) A 3ª declinación (II). Temas en vogal. Os adxectivos que se intregran dentro da 3ª 
declinación. 
     - 2ª avaliación: 
     a) O sistema verbal. Clasificación morfolóxica dos verbos. Categorías gramaticais do 
verbo e o seu desenvolvemento. 
     b) O verbo copulativo. Conxugación dun verbo regular (I). 
     - 3ª avaliación: 
     a) Conxugación dun verbo regular (II. 
     b) A oración composta. Introdución á subordinación. Subordinación relativa. 
     c) Verbos polirrizos. 
 
 
 
 
 

OBXECTIVOS 

 
     Preténdese que os alumnos acaden os seguintes obxectivos: 

1) Fomento do interese polas civilizacións antigas en xeral e pola grecolatina en 
particular. 

2) Coñecemento da lengua e da cultura da Grecia e da Roma antigas a través de 
textos que amosen unha dificultade axeitada aos contidos que se vaian vendo na 
clase. 

3) Valoración da importancia que revisten as civilizacións grega e latina para 
entender a tradición das culturas peninsulares, particularmente a galega. 

 
 
 
 
 
 



 PRESENTACIÓN DA ASIGNATURA/MÓDULO 
 

    

METODOLOXÍA 

 
     A metodoloxía didáctica empregada é de corte tradicional: os alumnos empezan a 
análise e tradución paralelamente aos contidos teóricos, de xeito que os textos sobre os 
cales se traballa se axusten aos coñecementos adquiridos na clase. 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 
     Os alumnos contarán por avaliación cun único exame que combinará o aspecto práctico da 
materia co seu aspecto teórico, aínda que sempre o primeiro prevalerá sobre o segundo. Na 
formación dos rapaces, os contidos propiamente ditos valoraranse co 90% da nota, e os 
actitudinais (é dicir, a asistencia ás clases, a puntualidade, o traballo diario e conceptos 
similares) computarán un 10% da nota. Obviamente, o exame de avaliación valorarase sobre 9 
puntos. 
     Na nota do exame influirán a seguinte circunstancia: 

a) Restará 0’2 da mesma cada falta de ortografía que se cometa –incluídas as que atinxen á 
entoación- ata un máximo de dous puntos. 

b) Restará 0’1 da mesma cada falta de ortografía que se cometa na lingua grega, ata un 
máximo de 0’5 puntos. 

 
 
 
 
 
 


