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PROGRAMACIÓN DE CULTURA CLÁSICA.

CURSO 2018 -2019

1. INTROCUCIÓN

3º ESO / 4º ESO: CULTURA CLÁSICA 

A materia de Cultura Clásica supón o primeiro achegamento sistemático, e quizais o

único, ao mundo grecorromano, do que poida dispor o alumnado ao longo do seu

proceso  formativo.  Integrada  no  currículo  da  educación  secundaria  obrigatoria,

compaxina  o  coñecemento  e  comprensión  do  mundo  clásico  cunha  toma  de

conciencia da súa presenza no mundo actual. 

O estudo do mundo grecolatino nas áreas da cultura, a literatura, as artes e as

ciencias,  e  o recoñecemento da súa transmisión e continuidade,  será de grande

importancia para tomar e ter conciencia da súa identidade. 

Esta  materia  ten  un  obxectivo  básico:  coñecer  os  aspectos  máis  relevantes  das

sociedades e as culturas de Grecia e Roma e descubrir desde o mundo de hoxe o fío

que nos guía ata elas. A cultura grecolatina, patrimonio común e irrenunciable, é a

base necesaria dunha parte moi considerable do pensamento humano occidental, e

as formas creadas polo xenio de gregos e romanos constitúen o soporte e a esencia

da nosa civilización. 

Mediante a comparación constante entre o seu contorno e a diversidade dos clásicos

grecorromanos o alumnado será quen de recoñecer en que medida o seu presente é

froito, xa directo, xa interpretado por sucesivas xeracións, dun rico proceso creador

que transcorre ao longo de máis de trinta séculos de historia. Pero esta achega,

aínda que moi importante, non é exclusivo, polo que deberá valorar tamén aqueles

elementos  asimilados  doutras  culturas.  Así  mesmo,  comprobará  de  que  xeito  a

cultura clásica se converte na enerxía vivificadora de todo renacemento cultural, e

en particular de aquel co que se inaugura a época moderna. 
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O coñecemento do marco xeográfico e histórico e dos aspectos máis relevantes das

sociedades  grega  e  romana,  desde  as  que  se  transmitiron  modos  de  vida,

institucións ou creacións literarias, técnicas e artísticas achegará un instrumento de

referencia  necesario  para  entender  a  configuración  e  o  progreso  de  Europa,  os

antecedentes históricos da organización social,  e  a delimitación dos dereitos das

persoas. 

O estudo básico dos fundamentos das linguas grega e latina, das regras elementais

de  evolución  fonética  e  da  formación  das  palabras  dota  o  alumnado  dos

coñecementos  necesarios  para  comezar  a  entender  a  evolución  lingüística,

determinar os procesos de cambio fonético e semántico e ilustrar os procedementos

que actúan na formación do léxico. 

A cultura que modelou o noso presente e fixa boa parte dos nosos canons estéticos é

tamén transmisora de valores universais, que entroncan a nosa herdanza cultural

coas raíces do mundo clásico. 

O achegamento ás narracións míticas xunto coa lectura, aínda que fragmentaria, de

textos da literatura clásica axudará a observar como temas e tópicos da cultura

grecolatina se transmitiron ata hoxe e seguen vivos nos nosos escritos e mesmo nas

expresións da lingua cotiá. 

O seu carácter opcional  fai  necesario dotar ao ensino desta materia dunha gran

flexibilidade para adecualo á realidade de cada centro e do seu alumnado. Cómpre

recordar tamén que a programación da materia de Cultura Clásica é a mesma para

3º e 4º da ESO, xa que o alumnado, ata agora, non  poido cursala dous anos. A

única  diferencia  entre  as  dúas  será  que  en  3º  curso  dispomos  de  dúas  horas

semanais, mentres que en 4º temos tres. Isto fará que en 4º poidamos deternos

algo máis nas explicacións e profundizar algo máis en cada unidade do que se fará

en 3º da ESO. 
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2.  CONTRIBUCIÓN  AO  DESENVOLVEMENTO  DAS  COMPETENCIAS

CLAVE. 

A Comisión Europea da Educación estableceu unhas competencias clave ou

destrezas básicas necesarias para a aprendizaxe das persoas ao longo da vida

e animou aos estados membros a dirixir as súas políticas educativas nesta

dirección.  Defínese  a  competencia  clave  ou  básica  como  a  capacidade  de

responder ás demandas complexas e levar a cabo tarefas diversas da forma

adecuada. Supón unha combinación das habilidades prácticas, coñecementos,

motivacións, valores éticos, actitudes, emocións e outros compoñentes sociais

que actúen conxuntamente para o logro dunha acción eficaz. As competencias

claves son aquelas  nas que se sustentan a realización persoal,  a inclusión

social, a cidadanía activa e o emprego. 

 No marco da proposta realizada pola Unión Europea, e de acordo coas

consideracións  que  se  acaban  de  expoñer,  identificáronse  oito

competencias básicas: 

 Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

  Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía

(CMCCT) 

  Competencia dixital (CD) Competencia para aprender a aprender (CAA) 

  Competencias sociales e cívicas (CSC) 

  Competencia para obtener sentido de iniciativa e espíritu emprendedor

(CSIEE) 

 Competencia da conciencia e expresións culturáis (CCEC) 

As contribucións desta materia á competencia en comunicación lingüística son

importantes. A través da lectura comprensiva de textos variados, da busca e

tratamento da información obtida, así como a síntese para a expresión oral e

escrita, contribúe á adquisición da competencia en comunicación lingüística. 
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A lectura comprensiva dunha realidade certamente afastada do contorno do

alumno,  a  comprensión  duns  conceptos  totalmente  novos  e  a  necesidade

ineludible de aprender a expresalos dunha forma ordenada ten un valor moi

estimable. Pero se por algo destaca esta materia no eido da lingua é por ser

un instrumento inmellorable para a adquisición dun vocabulario pasivo e activo

baseado nos termos que se expliquen ao longo do curso, incluídos os seus

compoñentes  e  as  regras  de  combinación.  A  introdución  breve  ao  estudo

diacrónico  das  linguas,  incluído  entre  os  obxectivos,  contribuirá  a  unha

percepción máis matizada do que é un sistema lingüístico. 

A percepción do contorno propio como o único posible limita a capacidade do

alumnado de facerse preguntas que poidan levalos a unha relación co contorno

máis  produtiva  e  gratificante.  O  contacto  con  culturas  dotadas  doutras

inquedanzas, doutros valores e dou tras relixións fará que relativicen as súas

propias certezas e sexan quen de analizalas criticamente. Máxime nestas que,

en tantos aspectos xeográficos, económicos, artísticos e organizativos, seguen

a estar presentes no mundo actual, servindo de nexo entre a meirande parte

dos países do mundo que nos rodea. 

O coñecemento de como se serviron do contorno, de como aproveitaron os

recursos  naturais,  de  como  os  transformaron,  posibilitará  unha  meirande

facilidade para o coñecemento e a interacción co mundo físico. 

A  competencia  na  expresión  cultural  e  artística  foméntase  mediante  o

coñecemento  dos  fundamentos  da  literatura  clásica,  da  arquitectura,  da

escultura, da arte en xeral que debe dar un leve sustento teórico ao que é o

comezo do aprecio e do goce da arte como produto da creación humana e

como  testemuño  da  historia.  O  coñecemento  dos  restos  arqueolóxicos  do

contorno debe axudar a aprender a valorar as obras do pasado e a apreciar os

esforzos pola súa conservación. Cóntase, así, con referencias para facer unha

valoración crítica de creacións artísticas posteriores inspira das na cultura e na

mitoloxía  grecolatinas,  ou  das  mensaxes  difundidas  polos  medios  de
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comunicación que, en moitos casos, toman a súa base icónica do repertorio

clásico. 

Contribúen á adquisición da competencia social e cidadá o coñecemento das

institucións e o modo de vida dos gregos e romanos como referente histórico

de  organización  social,  participación  dos  cidadáns  na  vida  pública  e

delimitación dos dereitos e deberes dos individuos e das colectividades, no

ámbito e no con torno dunha Europa diversa unida en moitos aspectos pola

cultura  grecolatina.  Paralelamente,  o  coñecemento  das  desigualdades

existentes nesa sociedade favorece unha reacción crítica ante a discriminación

pola pertenza a un grupo social ou étnico determinado, ou pola diferenza de

sexos.  Implícase  así  o  alumnado nunha actitude  de  valoración  positiva  da

participación cidadá,  da negociación e da aplicación de normas iguais  para

todos como instrumentos válidos na resolución de conflitos. Doutra parte, se o

traballo é cooperativo, impúlsase o respecto pola diferenza de criterios e pola

liberdade de expresión. 

O uso crítico da rede como fonte de información, o emprego de aplicacións

informáticas  para  a  elaboración  de  documentos  de  aula,  servirán  para

completar  a  achega  da  cultura  clásica  á  adquisición  da  competencia  no

tratamento da información e competencia dixital. 

As  actividades  relativas  á  recollida,  selección  e  análise  da  información,  a

aplicación  de  técnicas  de  síntese,  a  identificación  de  palabras  clave  e  a

distinción entre ideas principais e secundarias achegan instrumentos básicos

para a adquisición desta competencia, tan relacionada con destrezas para a

continua formación persoal. 

O estudo dos elementos básicos das linguas grega e latina, na medida en que

propicia a disposición e a habilidade para organizar a aprendizaxe, favorece as

destrezas  de  autonomía,  disciplina  e  reflexión,  exercita  a  recuperación  de

datos mediante a memorización e sitúa o proceso formativo nun contexto de

rigor lóxico, inciden no logro da competencia de aprender a aprender. 
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Contribúe  ao  desenvolvemento  da  competencia  de  autonomía  e  iniciativa

persoal  na medida en que se utilizan procedementos que esixen planificar,

seleccionar,  avaliar  distintas  posibilidades  e  tomar  decisións.  O  traballo

cooperativo e a posta en común dos resultados implica valorar as achegas

doutros compañeiros, aceptar posibles erros, comprender a forma de corrixilos

e  non  se  render  ante  un  resultado  inadecuado.  En  definitiva,  achega

posibilidades de mellora e fomenta o afán de superación.

2. 1.  CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  

2..1.1. BLOQUE 1. XEOGRAFÍA- HISTORIA IDENTIFICAR sobre un

marco xeográfico os distintos períodos formativos da civilización greco-

latina. 

  SINALAR a  súa  relación  con  outras  culturas,  a  delimitación  do  seu

ámbito  de influencia,  a  ubicación  de puntos  xeográficos,  ciudades  ou

restos arqueolóxicos e a relevancia histórica dos mesmos, considerados

determinantes  no desenvolvemento de Grecia  e Roma;  (CMCCT,  CD,

CAA)  

 ILUSTRAR con exemplos e xustificar as súas conclusións. 

 ENMARCAR  feitos  históricos  específicos  no  seu  período  histórico,

contextualizándoos  e  relacionándoos con a realidade cotiá;  (CSC,  CD,

CAA) 

  PRECISAR as  etapas  históricas,  ubicando  temporalmente  os

acontecementos acaecidos.   

 SINALAR  a  transición  entre  as  etapas  históricas  de  Grecia  e  Roma,

elaborando  eixes  cronolóxicos  no  que  se  desenrolen  feitos  históricos

importantes.  

 SITUAR cronolóxicamente  o  marco  histórico,  facendo  fincapé  nas

conexións  establecidas  entre  o  mundo  greco-romano  e  outras

civilizacións.  
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 EXPLICAR a  romanización  de  Hispania  e  Gallaecia,  enumerando  os

aspectos caracterizadores do proceso; (CMCCT, CD, CSC, CMCCT) 

2.1.2.   BLOQUE 2. MITOLOXÍA E RELIXIÓN ANALIZAR a influencia  do

mito e da figura do héroe clásico comparándoos cas manifestacións culturais

da actualidade.  

 COÑECER os principais deuses, semi-deuses e heroes da mitoloxía, os seus

atributos, xenealoxía, , relación e influencia. 

  DISTINGUIR  as  características  fundamentais  da  relixión  clásica  e  a  súa

relación con outras culturas. 

 DIFERENCIAR a relixión oficial de Roma dos cultos privados.  

 ILUSTRAR mediante  exemplos  o  mantemento  do  mítico  e  a  influencia  do

heroe na cultura actual, tendo en conta as concomitancias e diferenzas; (CD,

CCEC, CCL,CMCCT) 

2.1.3.  BLOQUE 3. ARTE 

 IDENTIFICAR  as  influenzas  da  arte  clásica  nas   manifestacións  artísticas

antigas e actuáis.  

 DETERMINAR as referencias mitolóxicas nas artes plásticas contemporáneas. 

 RECOÑECER  os  rasgos  esenciais  das  arquitecturas  grega  e  romana,  as

principais función das obras públicas romanas e a súa influencia en modelos

urbanísticos posteriores.  

 LOCALIZAR  nun  mapa  os  máis  relevantes  monumentos  clásicos  do

patrimonio español e europeo; (CD, CCEC, CMCCT) 

2.1.4.   BLOQUE 4. VIDA COTIÁ E SOCIEDADE 

 IDENTIFICAR  os  sistemas  políticos  da antigüidade e  as  súas  institucións,

salientando o papel destas na política.  

 DESCRIBIR as características da sociedade greco-latina e a función que cada

clase  desempeñaba,  a  familia  e  os  seus  membros,  vida  cotiá:  vivenda,
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alimentación,  festividades,  ceremonias,  formas  de  traballo,  diversións:  os

Xogos Olímpicos e o seu mantemento no noso mundo; (CSC,CCL,CSIEE, CD,

CAA) 

2.1.5.  BLOQUE 5. LINGUA E LITERATURA 

 DOMINAR os alfabetos describindo  os seus trazos esenciais, diferenciándoos

doutros  tipos  de  escritura  e  sinalando  a  súa  influenza  na  formación  dos

alfabetos actuáis. 

 LOCALIZAR  nun  mapa  as  ramas  principais  das  linguas  indoeuropeas,

sinalando as linguas modernas derivadas e a evolución das linguas romances

dende  o  latín  e  identificando  as  linguas  faladas  en  Europa  e  España  con

especial atención a diferencia entre as romances e as non romances.  

 EXPLICAR  helenismos  e  latinismos  (  cultismos,  semi-cultismos,  termos

patrimoniais  e  locucións  latinas  utilizadas  actualmente)  e  o  significado  de

palabras a partir da súa etimoloxía.  

 ENTENDER  termos  de  orixe  greco-latina  presentes  na  linguaxe  técnico-

científica actual. 

 DESCRIBIR o influxo  do latín e o grego  sobre as linguas modernas mediante

exemplos que poñan de manifesto a súa pervivencia no léxico, a morfoloxía e

a sintaxe.  

 COÑECER os xéneros literarios e os autores máis representativos. 

 SINALAR a presencia dos temas lexendarios e mitolóxicos na nosa literatura. 

 DESTACAR a influencia do mundo clásico na historia e nas tradicións do noso

país.  

 SABER  que “os clásicos somos nós”,  a partir  do estudo da pervivencia da

cultura e civilización greco-romana na nosa sociedade,  no noso mundo, na

noso pensamento, na nosa vida…utilizando as tecnoloxías da información para

recabar información dirixida ós traballos de investigación presentes e futuros;

(CD, CCEC, CCL,CMCCT,CCA) 
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3. OBXECTIVOS 

 LOCALIZAR no  tempo  e  no  espazo  os  procesos  e  acontecementos

históricos  máis  relevantes  das  culturas  grega  e  latina  para  ter  unha

correlación espacio-temporal de todas as referencias que se farán ao longo

do curso. 

 RECOÑECER  e  identificar  aspectos  diversos  da  cultura  grecolatina

relativos á lingua, á literatura, á filosofía, á ciencia, a técnica, ao dereito, a

Administración do Estado, ao urbanismo, á arquitectura, ás artes plásticas,

valorando a súa unidade e, ao mesmo tempo, a diversidade. 

  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.

 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. 

 MELLORAR  a  capacidade  discursiva  na  lingua  materna  mediante  o

coñecemento do latín como lingua matriz e o grego como fonte de léxico. 

  REFLEXIONAR sobre os mecanismos da lingua latina para a formación

das  palabras,  co  fin  de  entender  a  súa  conformación  no  galego  e  no

castelán.  

  DESENVOLVER  o  hábito  de  razoamento  obxectivo  e  sistemático,

contrastando as estruturas lingüísticas e culturais clásicas coas maternas. 

4.   CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE

4.1. TEMPORALIZACIÓN 

 Os contidos distribúense en tres partes: 1ª parte, Grecia e Roma como 
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 civilizacións históricas singulares. 2ª parte, As pegadas do mundo clásico. 3ª

parte, Nocións básicas de lingua e literatura gregas e latinas. 

 Ca primeira parte preténdese que o receptor comprenda espacial e 

temporalmente os fenómenos máis relevantes da civilización grecorromana e

que sexa capaz de recoñecer aspectos diversos polo que respecta á historia, á

filosofía,  ás  ciencias,  á  mitoloxía,  ao  urbanismo,  a  arte  e  á  vida  cotiá,

identificando trazos comúns e 

aqueloutros que son diversos. Haberá que recorrer ás competencias adquiridas

noutras materias, especialmente ciencias sociais, para así asentar e profundar

nos coñecementos adquiridos. 

 A  segunda  daralle  ao  alumnado  ferramentas  para  recoñecer  e  valorar

criticamente  a  achega  da  civilización  clásica  á  cultura  que  lle  é  propia,

respectan da diversidade das identidades culturais. Implica o desenvolvemento

da sensibilidade estética e a capacidade da reflexión crítica para valorar  a

continuidade da cultura clásica en contextos diversos, tomando con ciencia da

pertenza a unha cultura que comparte raíces con outras. Certos elementos da

cultura clásica están na base dalgunhas das formas vixentes do pensamento e

da organización política, e este feito permite establecer unha ligazón entre os

contidos da materia e os de educación para a cidadanía. 

 A terceira parte tenta iniciar aos alumnos na dimensión lingüística da 

civilización grecorromana baseada especialmente nos elementos do alfabeto e

o léxico, incorporando tamén contidos de literatura. Son evidentes as relacións

que se poden establecer coas literaturas galega e castelá e,  aínda que en

menor medida, polo nivel do seu estudo, coas linguas estranxeiras. 

4.1.1. Grecia e Roma como civilizacións históricas singulares.  O mito fronte á

razón: o espazo xeográfico mítico fronte ao real. A lenda fronte á historia. O

pensamento mítico fronte ao lóxico. O heroe fronte ao home. 
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 Polis e civitas: o home da areté e o home da virtus. As sociedades grega e

romana e as súas manifestacións artísticas e culturais: literatura, filosofía,

arquitectura,  política,  relixión,  arte;  o  espazo  público;  o  exército;  a

política; a xustiza; a economía.  O individuo: o espazo privado. Clases

sociais. Costumes e afeccións; o traballo; o vestido e a hixiene; a comida;

as  viaxes;  relacións  privadas.  A  familia;  a  educación.   As  fontes:  as

literaturas  grega  e  romana:  características  xerais.  Semellanzas  e

diferenzas.  A  literatura  clásica  e  a  súa  continuidade  en  Europa.  Os

principais xéneros.  A arqueoloxía. Os restos máis importantes; o seu valor

artístico, cultural e documental. Os restos no noso contorno. 

4.1.2.  2ª  Parte.  A  herdanza  da  cultura  clásica.   Romanización  de Europa:

historia dun proceso. A supervivencia da cultura indíxena: ritos ligados aos

ciclos  da  natureza,  festas,  topónimos,  tradicións.   As  pegadas  do  mundo

clásico: que é romano; que é grego. (literatura, arte, dereito, ciencia, obras

públicas,  técnica,  filosofía...).  A  mitoloxía e  a  súa  presenza  na  cultura

occidental. A organización e o cómputo do tempo. A civilización grecorromana

como  elemento  rexeitado  ou  reivindicado:  os  renacementos.  A  herdanza

clásica como elemento unificador de Europa. Estudo crítico. 

4.1.3.  3ª  Parte.  Iniciación  aos  elementos  básicos  das  linguas  de  Grecia  e

Roma.   Do  alfabeto  ao  abecedario.  Breve  historia  da  escritura.  Signos  e

materiais.  As familias  lingüísticas.  O indoeuropeo.  As linguas romances.  As

linguas  flexivas.  A  evolución  das  linguas.  O  latín  como orixe  de  galego  e

castelán.   O  vocabulario.  Palabras  patrimoniais,  cultismos,  latinismos,

helenismos,  prefixos,  sufixos.  Palabras  procedentes  doutras  linguas:  razóns

lingüísticas, históricas e culturais.  
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 5. AVALIACIÓNS 

 

5.1. PRIMEIRA AVALIACIÓN  

 Xeografía e historia de Grecia e do Imperio romano.

 a. Xeografía de Grecia e provincias do Imperio. 

 b. Acontecementos relevantes da historia de Grecia e Roma. 

      c. O eixo cronolóxico. 

      d. A fundación de Roma. 

 A relixión grecorromana. 

      a. O oráculo de Delfos. 

      b. O culto e as festas relixiosas.

      c. A relixión privada.  

      d. O mundo dos mortos e a orixe das estacións. 

 A infancia no mundo clásico. 

    a. Os xogos. 

    b. O nacemento e a aceptación dos fillos. Imposición do nome. 

    c. A educación. 

    d. Soportes e instrumentos de escritura. 

    e. A infancia de Zeus. 
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5.2. SEGUNDA AVALIACIÓN  

 O mundo feminino. 

      a. A muller na antigüidade. 

      b. O matrimonio. 

      c. A xornada dunha muller casada. 

      d. A vestimenta. 

      e. O xuízo de Paris. 

 O mundo masculino. 

a. A xornada dun cidadán grego. 

b. A xornada dun cidadán romano. 

     c. As termas.  

     d. Apolo e Dafne. 

 Política e cidadanía. 

     a. As votacións en Atenas. 

     b. A polis grega. 

     c. Evolución política do mundo grego. 

     d. O cursus honorum. 

     e. As conquistas de Roma. 

     f. A historia de Aracne.  

5.3. TERCEIRA AVALIACIÓN   

 O exército e a guerra. 

      a. O exército grego. 
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      b. O exército romano. 

     c. O equipamento dun lexionario romano. 

     d. O campamento romano. 

     e. Os amores de Afrodita e Ares. 

 A arte clásica. 

     a. O ideal de beleza no mundo clásico. 

     b. A arquitectura e escultura gregas. 

     c. A arquitectura e escultura romanas. 

     d. Pintura e mosaico. 

     e. As transformacións de Zeus. 

 Xogos e espectáculos. 

     a. As orixes do teatro. 

     b. Os actores e as representacións teatrais. 

     c. O circo. Os ludi circenses. 

     d. O anfiteatro e os espectáculos de gladiadores. 

     e. Orfeo e Eurídice. 

6. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

Os  mínimos  esixibles  para  unha  avaliación  positiva  na  materia  son  os

seguintes:  

 IDENTIFICAR en  textos  traducidos  de  autores  clásicos  e  modernos,

despois de resumilos, aspectos históricos ou culturais.  Con este criterio

preténdese  comprobar  a  capacidade  do  alumnado  para  extraer  a

información  relevante  sobre  aspectos  históricos  e/ou  culturais,

previamente traballados, en textos variados. 
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  LOCALIZAR no tempo e no espazo as etapas básicas das culturas grega

e romana e os seus feitos máis relevantes, os elementos de cambio e

continuidade  e  as  relacións  con  outras  culturas  coetáneas.  Con  este

criterio  preténdese  comprobar  a  capacidade  de  identificar  en  textos  e

situar no espazo e no tempo, feitos relevantes da historia das culturas

clásicas, previamente traballados. 

 IDENTIFICAR  as  formas  básicas  de  organización  social  e  política  de

Grecia e de Roma e a súa continuidade no mundo de hoxe. Preténdese

comprobar  se  o  alumnado  é  quen  de  comprender  a  organización

sociopolítica de Grecia e de Roma, así como establecer comparacións coa

existente na actualidade. 

 LOCALIZAR  no espazo xeográfico  as  civilizacións  grega e romana,  así

como recoñecer  os  elementos  relevantes  do  patrimonio  arqueolóxico  e

artístico na Gallaecia e Hispania. Preténdese comprobar a capacidade para

localizar en mapas o espazo das civilizacións antigas, así como recoñecer e

situar os restos máis relevantes na Galicia e na España actual. 

  DISTINGUIR nas diversas manifestacións literarias, artísticas e, incluso,

científicas  de  todos  os  tempos,  a  mitoloxía  clásica  como  fonte  de

inspiración. Preténdese comprobar se as alumnas e os alumnos, despois

de traballar na clase os mitos máis salientables, son quen de identificalos

en manifestacións literarias e doutro tipo, adecuadas á súa idade. 

  IDENTIFICAR  elementos  do  legado  lingüístico  común  das  linguas

románicas  actuais.  Recoñecer  o  vocabulario  grecolatino  nas  linguas

modernas. Búscase comprobar se o alumnado, acudindo ás aprendizaxes

xa adquiridas nas outras linguas, é quen de recoñecer elementos comúns

a todas elas no vocabulario. 

  RECOÑECER  os  trazos  esenciais  de  cada xénero  literario.  Preténdese

comprobar  se  o  alumnado  coñece  os  elementos  básicos  dos  xéneros

literarios  clásicos,  acudindo  ás  aprendizaxes  xa  adquiridas  nas  outras

linguas. 
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  IDENTIFICAR  aspectos  significativos  da  achega  da  cultura  clásica  á

civilización occidental no campo do pensamento, da ciencia e da técnica.

Preténdese comprobar se o alumnado é capaz de relacionar as achegas do

mundo clásico  nos  eidos  do  pensamento,  ciencia  e  técnica,  ao  mundo

actuais. 

 VALORAR  criticamente  a  herdanza  dos  clásicos  e  as  posibilidades  de

influencia  no  mundo  actual,  estable  cendo  relacións  entre  algúns  dos

valores, disposicións e costumes. Con este criterio preténdese comprobar

se  o  alumnado,  coa  axuda  do  profesorado,  é  quen  de  analizar  a

permanencia do legado clásico na actualidade, así como a evolución co

paso do tempo. 

 MANEXAR recursos que permitan elaborar, coa axuda do profesorado, un

traballo temático sinxelo sobre calquera aspecto da produción artística e

técnica, a historia, as institucións, ou a vida cotiá en Roma. Preténdese

comprobar a capacidade do alumnado para elaborar un pequeno traballo

sobre algún dos aspectos do legado do mundo clásico e a capacidade de

exposición  posterior  na  aula.  Valorarase  o  grao  de  planificación  e  a

selección da información, que se debe facer acudindo a fontes variadas,

así  como  a  presentación  clara  e  ordenada  e  a  utilización  dos  medios

informáticos. 

7. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E PARA A

REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN INICIAL.

    Nos primeiros días do curso escolar en setembro poderase realizar unha proba

específica  sinxela  para  avaliar  o  grao  de  dominio  dos  contidos  mínimos  que  se

consideran imprescindibles para construir sobre eles as novas aprendizaxes propias

da materia. 

Antes da sesión de avaliación inicial, mediante observación directa nas           clases,

tamén se recollerá información das peculiaridades da forma de aprender de cada

alumno/a (habilidades, estratexias e destrezas desenvolvidas, é dicir,  manexo de
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procedementos)  así  como  información  sobre  o  grao  de  integración  social  do

alumno/a (consigo mesmo, cos compañeiros e compañeiras e co profesorado). 

8.  INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 Para avaliar a materia poderanse utilizar os seguintes instrumentos: Probas

escritas (exame clásico), podendo ser este de preguntas cortas, de respostas

directas, de tipo test, de preguntas teóricas, etc. Probas orais. Traballos feitos

individualmente ou en grupo.  Valoración do caderno de clase.  Anotacións

procedementais derivadas da observación directa, como saídas didácticas na

clase, capacidade organizativa, presentación dos traballos, etc.  Valoración da

curiosidade e  interese  pola  materia,  do  comportamento,  da  integración  no

grupo  de  traballo,  creatividade e  investigación  persoal.   Outras  anotacións

derivadas da observación directa.

        9. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS

Levaranse a cabo diversos tipos de actividades que pasamos a describir  a

continuación: 

 Actividades de presentación-motivación: Para introducir ao alumnado no tema

que se aborda e espertar o seu interese sobre os contidos da unidade, poderá

establecerse un pequeno debate a partir dalgún artigo de prensa, noticia de

actualidade, imaxe, texto dun autor clásico, etc., relacionado co tema a tratar,

realizar unha tormenta de ideas con preguntas abertas ou analizar e comentar

un vídeo relacionado co tema. 

 Actividades  de avaliación de coñecementos  previos:  Para obter  información

acerca  de que saben e  que procedementos,  destrezas  e  habilidades  teñen

desenvolvidas os/as alumnos/as sobre un tema concreto, pode realizarse unha

tormenta de ideas sobre os principais conceptos da unidade, ou un “test de

coñecementos previos” co  que o profesor pode facerse unha idea de cada

alumno/a e 
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da  clase  en  xeral.  Non  se  trata  de  poñer  nota  ao  alumnado,  senón  de

proporcionar  ao  profesor  a  información  que  necesita  para  favorecer

aprendizaxes significativas e funcionais. 

 Actividades de desenvolvemento dos distintos contidos: Coa finalidade de que

o alumnado adquira novos coñecementos, empregaranse varios métodos: 

-Método dogmático-maxistral: Para introdución a un tema ou unidade, 

exposición de temas puntuais ou propostas de técnicas de traballo.  Método

histórico: Para un breve estudio dun obxecto tecnolóxico a través do tempo. 

 -Método de proxectos: Para a construción dun obxecto tecnolóxico sinxelo,

incluíndo  a  fase  de  deseño,  planificación  e  construción.  Neste  curso

concretamente,  os  alumnos  de  Cultura  Clásica  participarán  nun  proxecto

coordinado por a biblioteca do centro, , no que colaborarán, asemade, todos

os departamentos didácticos. Traballaremos ca Odisea, mitos como as sereas,

os  Argonautas,  batallas  naváis  durante  as  guerras  médicas  e  a  guerra  do

Peloponeso,  divinidades  marítimas,  etc.  Neste  senso,  auguramos  moi  bos

resultados. 

 Actividades de consolidación: Para que os/as alumnos/as contrasten as novas

ideas coas previas e apliquen as novas aprendizaxes, realizarán actividades

nas que se traballarán tanto os contidos conceptuais, como os procedementais

e actitudinais. 

 Actividades  de  síntese-resumo:  Para  que  o  alumnado  estableza  a  relación

entre os distintos contidos aprendidos, así como contrastalos cos que xa tiñan,

poden elaborar mapas conceptuais sobre os contidos da unidade ou elaborar

un resume .  

 Actividades  de  reforzo:  Para  aqueles/as  alumnos/as  que  non  alcancen  os

obxectivos  ou  que teñen un  ritmo de aprendizaxe máis  lento  deseñaranse

actividades destinadas a desenvolver os contidos de reforzo. 
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 Actividades de ampliación: Para o alumnado que teña un ritmo máis rápido de

aprendizaxe realizaranse actividades como a busca de información en outras

fontes das proporcionadas de xeito ordinario na aula sobre algún dos contidos

do tema.  

 Actividades de avaliación: Son as actividades dirixidas á avaliación formativa e

sumativa  que  non  se  cubriron  polas  actividades  de  aprendizaxe  dos  tipos

anteriores.  Nos  distintos  temas  non  será  necesario  empregar  todas  estas

actividades, senón que haberá que axustalas ás características dos contidos e

obxectivos a tratar, e ás do alumnado en particular.

10. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

10.1. CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Realizaranse probas periódicas para comprobar o grao de obxectivos alcanzados. 

A valoración das mesmas servirá para adecuar o ritmo de traballo e mesmo para 

corrixir os erros cometidos. O alumnado da materia de Cultura Clásica haberá de 

demostrar que logrou asimilar os contidos durante o curso. 

En cada trimestre faremos unha ou dúas probas escritas e/ou orais acordes cos 

contidos explicados ata ese momento nas que, ademais destes, valoraranse os 

seguintes puntos: 

 Ortografía.  Lectura e expresión escrita comprensiva. 

 Correcta presentación do caderno persoal e dos traballos propostos ao longo 

do trimestre.  Interese e esforzo amosados.  Colaboración nas actividades de grupo.  

 

 10.1.1. CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTRUCTURADOS POR BLOQUES 

 -BLOQUE 1. XEOGRAFÍA 

 Localizar nun mapa fitos xeográficos e enclaves para o coñecemento da civilización
greco-latina. 
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 Describir os marcos xeográficos nos que se desenvolven  ditas civilización sao longo
da historia. 

-BLOQUE 2. HISTORIA 

 Explicar, describir e explicar o marco histórico no que se desenvolven as civilizacións
grega e romana. 

 Coñecer  as  principais  cararacterísticas  de  cada  período  da  historia  de  Grecia  e
Roma, e situar nun eixe cronóloxico os feitos históricos. 

  Coñecer as características da romanización de Hispania e Gallaecia. 

-BLOQUE 3. MITOLOXÍA 

 Coñecer os principais deuses da mitoloxía greco-romana. 

 Coñecer os mitos e os heroes , establecendo divergencias e concomitancias entre os
heroes antigos e actuais. 

  Comparar as características da relixiosidade e da relixión grega coas actuáis. 

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

-BLOQUE 4. ARTE 

 Coñecer  as  características  máis  relevantes  da  arte  clásica  e  relacionar
manifestacións artísticas actuáis cos seus modelos clásicos, tanto en arquitectura,
escultura como urbanismo ( creación urbanísticas romanas e a súa rede viaria). 

 Coñecer  e  localizar  os  máis  importantes  monumentos  clásicos  do  patrimonio
español e europeo. 

-BLOQUE 5. SOCIEDADE E VIDA COTIÁ 

 Coñecer as principais formas de organización política presentes no mundo clásico,
facendo unha análise comparativa das mesmas. 

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

 Coñecer  a  composición  da  familia  e  os  papeis  asignados  a  cada  un  dos  seus
membros. 

  Coñecer os rasgos máis salientables da vida cotiá no mundo greco-romano. 
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  Identificar  as  principais  formas  do  lecer  na  antigüidade,  comparando  as
manifestacións deportivas da Grecia clásica e as actuais. 

-BLOQUE 6. LINGUA E LITERATURA 

 Coñecer os diferentes tipos de escritura, distinguíndoos e comprendendo as súas
función  (orixe do alfabeto, tipos de alfabetos usados na actualidade, recoñecendo
elementos dos alfabetos gregos nos actuais). 

  Coñecer a orixe común das linguas indoeuropeas, identificando as romances e non
romances e ubicándoas nun mapa. 

  Identificar  a  orixe  grecolatina do léxico  das  linguas  de España e  outras  linguas
modernas (latinismos, cultismos, termos patrimoniais, semicultismos…) 

  Facer evolucións dende o latín ás nosas linguas (galego, castelán) facendo fincapé
nos fenómenos fonéticos. 

 Saber utilizar terminoloxía científico-técnica de orixe greco-latina. 

  Constatar o influxo das linguas clásica noutras que non proceden delas. 

  Coñecer os fitos esenciais da literatura greco-romana en tanto base literaria da
cultura europea occidental. 

-Bloque 7. PERVIVENCIA NA ACTUALIDADE 

 Sinalar a presenza da civilización clásica nas artes e na organización social e política. 

  Coñecer a pervivencia da mitoloxía e a relixión nas manifestacións artísticas actuais.

  Identidicar os aspectos máis relevantes de Grecia e Roma e a súa presenza no nosos
país e recoñecer as súas pegadas en diferentes aspectos da civilazión actual. 

  Levar a cabo traballos de investigación sobre a pervivencia da civilazión clásica na
contorna, servíndose das tecnoloxías da información e a comunicación. 

10.1.2. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO. INDICADORES DE
LOGRO. 

 Ao  longo  do  curso  iremos  facendo  tres  tipos  de  avaliación:  avaliacións
diagnósticas(comprobando os coñecementos previos), procesuais(mediante a observación
directa do alumnado na aula) e a avaliación sumativa ou final. 
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Esta avaliación consistirá, por trimestre, nunha proba escrita como mínimo e nun traballo
individiual acordes cos contidos explicados ata ese momento. 

A cualificación numérica na avaliación resultará da suma dos tres bloques seguintes  

-Proba escrita:40% 

-Traballo individual: 40% 

- Actitude e participación do alumnado na aula: 20% 

As  características  da  materia  e  do  ciclo  no  que  se  desenvolve  esixen  un  sistema  de
avaliación continua, tendo en conta os seguintes criterios: 

• Se se ten as tres avaliacións superadas,  considerarase a  materia aprobada coa nota
media aproximada; 

• Se a 1ª avaliación está  suspensa e o resto aprobadas considerarase materia aprobada
coa nota media aproximada; 

• Por cada avaliación suspensa farase una recuperación dos contidos non superados; Se se
ten  as  tres  avaliacións  ,   dúas  ou   a  terceira  avaliación  suspensas:   farase  unha
recuperación de toda a materia. 

Plans de mellora.   Adoptánse medidas de mellora segundo os resultados académicos
obtidos.

11. ELEMENTOS A AVALIAR 

INDICADORES DE LOGRO 

Resultado 

Non conseguido 

Conseguido parcialmente 

Totalmente conseguido 

Programa de recuperación. 

  Estableceuse un programa de recuperación eficaz para os alumnos que o necesiten. 

12. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

  Os materiais e recursos didácticos son,coma sempre,compl etamente adecuados. 
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13. DISTRIBUCIÓN DE ESPAZOS E TEMPOS

 A  distribución  dos  espazos  e  tempos  resulta  parcialmente  adecuada  ós  métodos
didácticos e pedagóxicos utilizados. 

14.  RESULTADOS DA AVALIACIÓN 

  Esperamos  resultados  altamente  sastisfactorios  ,  como  soe  acontecer  en  cursos
anteriores.

15. SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES

15.1.RECUPERACIÓN. As características da materia e do ciclo no que se desenvolve esixen
un sistema de avaliación continua, tendo en conta os seguintes criterios: 

 Se se ten as tres avaliacións superadas, considerarase a  materia aprobada coa 

nota media aproximada; 

 Se a 1ª avaliación está  suspensa e o resto aprobadas considerarase materia 

aprobada  coa  nota  media  aproximada;  Por  cada  avaliación  suspensa  farase  una
recuperación dos contidos non superados; 

 Se se ten as tres avaliacións ,  dúas ou  a terceira avaliación suspensas:  farase 

unha recuperación de toda a materia. 

15.2. PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO / EXAMES DE PENDENTES

As probas de recuperación extraordinarias terán como contidos mínimos os 

incluídos na presente programación e á disposición da Comunidade Educativa na 

Xefatura de Estudos do Centro. Os criterios de cualificación serán os mesmos que os 

fixados nas avaliacións ordinarias. 

15.3 MATERIA PENDENTE DO CURSO ANTERIOR

Ao longo do curso entregaráselle ao alumnado unha serie de exercicios de 

repaso dos temas da materia pendente, que os entregarán ao xefe do Departamento 

segundo unhas datas establecidas para a súa corrección. No caso de que o profesor o 
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estime necesario, poderá realizarse unha proba, ben escrita ou oral, e será un método 

de avaliación que se terá en conta para superar a materia. 

Tamén poderá propoñerse a realización dalgún traballo escrito sobre temas que se 

indicarán puntualmente. Este traballo será entregado nas datas que se indiquen e 

tamén se terá en conta para superar o curso. 

Non se recollerán exercicios nin traballos fóra da data establecida salvo causas 

debidamente xustificadas. 

Ademais, o alumnado disporá dun exame final ordinario na data establecida no 

calendario de exames de materias pendentes. No caso de que non acadase 

cualificación positiva tería unha convocatoria extraordinaria en setembro para poder 

acadar os mínimos esixibles. 

16. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL  

Nos primeiros días do curso escolar en setembro poderase realizar unha proba 

específica sinxela para avaliar o grao de dominio dos contidos mínimos que se 

consideran imprescindibles para construír sobre eles as novas aprendizaxes propias da 

materia. 

Antes da sesión de avaliación inicial, mediante observación directa nas clases, 

tamén se recollerá información das peculiaridades da forma de aprender de cada 

alumno/a (habilidades, estratexias e destrezas desenvolvidas, é dicir, manexo de 

procedementos) así como información sobre o grao de integración social do alumno/a 

(consigo mesmo, cos compañeiros e co profesorado).  

17.  MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Cada alumno é distinto dos demais. Os seus coñecementos, ideas e crenzas 
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previas son distintos; tamén o son as súas capacidades, os seus ritmos de 

desenvolvemento e de traballo e o seu estilo de aprendizaxe. Se queremos que todos 

aprendan non podemos pensar que todos saben o mesmo, adquiren as mesmas 

capacidades, teñen os mesmos intereses ou a mesma maneira de aprender. 

A atención á diversidade debe orientarse a quen teña dificultades para acadar os 

obxectivos, pero tamén a quen os supere e poida amplialos para así axustarmos a 

Avaliación ás súas necesidades psicolóxicas e educativas. Así, nas nosas actividades 

intentamos dar cabida ás dúas opcións para combinármolas na aula e para 

comprometer a todo o grupo no proceso. 

Presentamos tarefas para seren realizadas en pequenos grupos formados por 

alumnado heteroxéneo nos que as capacidades de uns poidan ser aproveitadas polos 

demais.  

Atendendo a estas características, procuraremos que a materia de Cultura Clásica 

permita desenvolver ao máximo as capacidades do alumnado que así o demande, e na 

mesma liña faremos un seguimento o máis personalizado posible co fin de que cada 

quen desenvolva ao máximo as súas potencialidades. Para iso, cando na aula se 

detecten casos de alumnos que requiran unha atención especial referente ao seu 

proceso de aprendizaxe ou de comportamento, incorporaranse actividades específicas 

que permitan a adquisición de aprendizaxes a distinto nivel, informando tamén desta 

situación ao titor ou á titora correspondente. 

18. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO CURSO

18.1.  PROGRAMACIÓN DA EDUCACIÓN EN VALORES 

Tal  como  se  recolle  nos  obxectivos  xerais  do  proxecto  educativo  do  noso  centro,  o
obxectivo  fundamental  é  o  exercicio  da  educación  entendida  como  un  proceso  de
maduración humana, que estimule o interese polo estudio e o espírito de superación, e
que fomente a integración social e a realización individual, tanto intelectualmente como
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laboral do alumnado. Así,  desde esta materia tamén se quere transmitir unha serie de
valores ao noso               

alumnado para que os apliquen á súa vida cotiá. Entre outros valores traballaranse 

os seguintes: 

18.1.1. APRENDER A SER RESPONSABLE 

Explicar as responsabilidades que deben aprender a adquirir os alumnos para poder 

formarse máis axeitadamente como persoas: 

 Responsabilidade cun mesmo. 

  Responsabilidade coas tarefas a desenvolver. 

  Responsabilidade no consumo. 

  Responsabilidade coa sociedade. 

18.1.2.  APRENDER A SER RESPECTUOSO 

Aportar información, reflexión e debate sobre os catro ámbitos nos que debemos  

aplicar o respecto se queremos conseguir unha convivencia equilibrada:  

 Aprender a ser respectuoso cun mesmo. 

  Aprender a ser respectuoso cos demais. 

  Aprender a ser respectuoso co entorno. 

  Aprender a ser respectuoso coa diferenza. 

 18.1.3. APRENDER A SER EMPÁTICO 

Explicar a necesidade de ser quen de entender os demais, de poñernos no seu 

lugar, para así, fortalecer as relacións humanas, fomentar a comunicación entre as 

persoas e mellorar a sociedade. Poderían tratarse os seguintes temas:  

 Sensibilidade cos demais. 

 Solidariedade e cooperación. 

  Amizade. 
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  Civismo. 

18.1.4.  APRENDER A AUTORREGULARSE 

Explicar a importancia do autocoñecemento. Se o alumnado se coñece a si mesmo 

será capaz de controlar os seus impulsos negativos e poderá afrontar as 

contrariedades cunha actitude máis positiva. Os puntos a traballar serían: 

 Autocoñecemento. 

 Autocontrol das emocións. 

  Aceptación das normas. 

19. TRATAMENTO DE FOMENTO DA LECTURA

Dende esta materia, intentaranse levar a cabo propostas de traballo onde xurdan procesos
implicados na competencia lectora como os seguintes: 

 Adquirir e consolidar o hábito lector e mellorar a competencia lectora 

individual: favorecer o uso correcto (oral e escrito) das linguas de ensino.

 Consecución das competencias curriculares: axuda na comprensión lectora de 

textos  (ou  outro  material  complementario)  que  deben  manexar  nas  tarefas  escolares;
apropiación do vocabulario específico de cada área.  

 Comprender globalmente (capacidade para identificar a idea principal do 

texto).  

 Obter información (capacidade para extraer información do texto).  

  Elaborar unha interpretación (capacidade para extraer o significado e realizar 

inferencias a partir do lido).  

 Reflexionar sobre o contido do texto (capacidade para relacionar o contido do 

texto cos coñecementos previos).  

 Reflexionar sobre a estrutura dun texto (capacidade de relacionar a forma do 

texto coa súa utilidade e función).  

 

Para isto, algunhas das actividades propostas poden ser: 
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 Dedicación á lectura naqueles temas teóricos da materia, de maneira que esa 

lectura vaia acompañada coa explicación correspondente do profesorado. 

Posteriormente, o alumnado podería elaborar esquemas que lle axudasen a 

estruturar os temas, servindo estes como ferramenta de aprendizaxe. 

 Lectura de textos recollidos en libros, revistas ou prensa relacionados co 

mundo clásico. 

• Realización de traballos de investigación acerca dos distintos contidos da 

materia. 

• Elaboración dun vocabulario específico das linguas e cultura clásicas. 

 

20.  TRATAMENTO DO FOMENTO DAS TIC

As tecnoloxías da información e da comunicación ofrecen novas e atractivas perspectivas
no  estudo  da  lingua  e  cultura  grecolatinas  que  convén  aproveitar,  como  o  uso  de
metodoloxías  interactivas  no  estudo da  lingua,  procura  de  textos,  imaxes  e  vídeos  na
internet, ferramentas de presentación e comunicación de resultados etc. 

Neste senso, é aconsellable facilitarlle ao alumnado os medios precisos para que poida 

traballar co ordenador e  consultar tanto na aula de informática ou na biblioteca nos 

recreos durante os períodos lectivos como na propia casa. 

21. TRATAMENTO DO FOMENTO DA CONVIVENCIA NO CENTRO

A través da materia intentarase: 

 Contribuír ao labor de concienciación sobre a importancia dunha axeitada 

convivencia escolar que permita unha mellor relación ensinanza-aprendizaxe. 

 Detectar o antes posible conflitos que poidan xurdir nas aulas para resolvelos 

de maneira pacífica. 

 Establecer normas de funcionamento e organización das clases da materia ou 

de calquera espazo que se utilice para impartir a materia. 
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 Motivar ao alumnado para que comece a interiorización da cultura do diálogo e 

a mediación. 

 Fomentar o respecto entre todos os membros da comunidade e a integración 

de todos os alumnos/as no centro. 

 Fomentar a realización de actividades que potencien o respecto á diversidade. 

 

 

22. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Como en cursos anteriores, está prevista, en colaboración co Departamento de 

FILOSOFÍA e GALEGO, a asistencia a unha representación de teatro clásico na sede de 

Mérida,  xa que foi moi positiva, a todos os niveis a que se organizou o ano pasado a 

dita cidade, residindo no parque natural de Monfragüe, onde os alumnos tiveron 

contacto ca natureza máis auténtica, e coa historia: visita ao Mosteiro de Yuste.  Este ano,
estamos pendentes tamén de organizar unha excursión ó teatro de Itálica ou Gades,ca
colaboración  do  Departamento  de  FÍSICA-  QUÍMICA  o  cal  fomentaría  a
interdisciplinaridade. Naturalmente unha saída invalidaría á outra , quedando a primeira
dirixida ó alumnado de 1º BAC.

23. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

 Ao finalizar o curso en xuño, o departamento elaborará unha memoria final onde 

se recollerán os seguintes puntos en relación a esta materia: 

a)  Porcentaxe  do  cumprimento  da  programación.  b)  Xustificacións  da  parte  da
programación non impartida. c) Modificacións introducidas durante o curso en relación
coa programación 

didáctica.  d)  Motivos  das  modificación  feitas.  e)  Propostas  de  melloras  para  a
programación didáctica do próximo curso.  f)  Análise  dos  resultados  das avaliacións  do
alumnado en relación cos cursos anteriores. 

IES FÉLIX MURIEL| 29

Rúa María Ana Mogas, nº 1

15920 RIANXO

( 981-843700  2 981-843701

ies.felix.muriel@edu.xunta.es



CONSELLERÍA DE CULTURA 
EDUCACIÓN E OU. IES Félix Muriel

                                           En Rianxo, 23/09/2016

                                                                                          Asdo. Ana Rivas Barros 
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