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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 
          A elaboración da programación que presentamos neste documento está baseada na 
lexislación vixente  que  regula as ensinanzas de ESO e Bacharelato. Asemade está 
contextualizada tendo en conta as características do centro e do alumnado que están recollidas 
no PEC. Seguiremos na elaboración desta Programación o Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo 
que se regulan as ensinanzas da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de 
Galicia.(DOG do 13 de xullo de 2007) e asemade, a Orde do 6 de setembro de 2007 pola que se 
desenvolve a implantación da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de 
Galicia (DOG do 12 de setembro de 2007), a Orde do 21 de decembro de 2007 pola que se regula 
a avaliación na educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 
7 de xaneiro de 2008), a Orde de 30 de xullo de 2007 pola que se regulan os programas de 
diversificación curricular na educación secundaria obrigatoria (DOG do 21 de agosto de 2007). 
Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as competencias, 
os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a educación secundaria 
obrigatoria e o bacharelato. 
CONSTITUCIÓN DO DEPARTAMENTO 
Durante o presente curso 2018-2019 o Departamento de Grego e Latín do I.E.S Felix Muriel de 
Rianxo estará constituído pola profesora Ana Rivas Barros, xefa de dito Departamento, que 
impartirá as materias de Grego I e Grego II en BAC. Latín I, Latín II en BAC y Latín en 4ºESO  

 

1.1. 1º BAC.: GREGO 
O alumno matriculado na asignatura de Lingua e Literatura Gregas xa conta coa ventalla de 
coñecer o latín, na maioría dos casos. Co cal, os mecanismos lingüísticos básicos xa están 
aprendidos e aprehendidos. Maila o alfabeto que, en principio, pode resultar estrano, a 
morfoloxía e as construcción sintácticas son similares á lingua dos romanos. 
Por experiencia sabemos que o receptor está, salvo escasas excepcións, ben disposto para a 
aprendizaxe. 
Seguindo a lexislación vixente, combinamos as cuestións estictamente lingüísticas coas 
literarias: gramática e literatura na primeira e segunda avaliacións, sumándose a traducción de 
frases na segunda avaliación e textos adaptados na terceira. Asemade o alumno poderá poderá 
ser protagonista de lecturas dramatizadas dos textos helenos máis importantes, 
representativos e fermosos ;  non só literarios senón tamén de oratoria, teatro, historia, 
filosofía… Temos a costumbre de posibilitar ós rapaces a asistencia a unha representación 
teatral grega (traxedia ou comedia) no incomparable marco do teatro emeritense. 
 
Ó final de curso case todos os matriculados saben da importancia do mundo de Homero, 
Esquilo, Sócrates, Safo, Tucídides, Demóstenes, etc. Isto facilita que “repitan” experiencia no 
curso seguinte. 

 
1.2. 2º BAC.: GREGO 

O que elixe esta optativa xeralmente é un alumno cun nivel académico alto. Así, 

cúmprense con creces os obxectivos marcados por o Seminario Permanente da USC . 

Temos acadado moi bos resultados na proba de Selectividade, que este curso pode ser  
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reválida. Ata agora sempre se inclúen textos de Platón e Jenofonte e nós traballamos 
fundamentalmente ao segundo, xa que sempre resulta máis doado e incluso entretido para os 
rapaces. Aínda así non deixamos de traducir aqueles fragmentos máis famosos da filosofía 
platónica. Aparte da labor traductora, facemos fincapé na literatura, na mitoloxía, na historia, 
na oratoria, na filosofía… 
 

Como as normas de regulamento de réxime do centro prohíben saír aos de 2º de Bac. máis dun 
día no horario lectivo, barallamos a posibilidade de levalos unha fin de semana. Temos a boa 
experiencia de que os alumnos disfrutan, entenden e , polo tanto, “viven” o mundo clásico, 
unha vez que coñecen as súas manifestacións actuáis e a moita xente que sinte como eles. Isto 
é moi gratificante para o profesor. 
 

 

2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE. 
 

 

2.1. 1º / 2º BAC.: GREGO 

O grego, xunto co latín (estudado a nivel fonético, morfosintáctico e léxico) 

proporciona unha sólida base para o perfeccionamento no manexo doutras linguas. 

Desempeña, pois, un papel relevante como soporte lingüístico da maioría das linguas e 

para a comprensión do léxico culto que forma gran parte da terminoloxía científica e 

técnica actual nas linguas que o alumnado coñece ou estuda; sen esquecer o 

enriquecemento cultural que lle proporciona o coñecemento dos aspectos que se 

inclúen  na  civilización  clásica,  berce  da  Europa  actual,  como  son,  entre  outros,  a 

mitoloxía, a relixión ou as súas creacións literarias e artísticas, que tanta influencia 

tiveron en épocas posteriores e seguen a ter hoxe en día. Xa que logo, é esencial a 

incorporación das linguas clásicas ao currículo integrado das linguas, para reforzar a 

reflexión lingüística do noso alumnado e fortalecer o seu acceso á cultura literaria.
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As linguas teñen como obxectivo o desenvolvemento da competencia comunicati-va do 
alumnado, entendida en todas as súas vertentes: pragmática, lingüística, sociolingüística e 
literaria. Así, achegan as ferramentas e os coñecementos necesarios para desenvolverse 
satisfactoria e eficazmente en calquera situación de comunicación da vida privada, social e 
profesional. Eses coñecementos, que articulan os procesos de comprensión e expresión oral 
por unha banda, e de comprensión e expresión escrita por outra, constitúen instrumentos 
esenciais para a aprendizaxe no ámbito educativo e, posteriormente, ao longo da vida. 
A reflexión literaria, presente nun bloque de contidos nas linguas ambientais, o galego e o 
castelán, e nas linguas clásicas, a través da lectura, mediante a comprensión e 
interpretación de textos significativos favorece o coñecemento das posibilidades expresivas 
da lingua, desenvolve a capacidade crítica e creativa dos estudantes, dálles acceso á memoria, 
á creatividade, á imaxinación, á descuberta das outras persoas, ao coñecemento doutras 
épocas e culturas, e enfróntaos a situacións, sentimentos e emocións nunca 
experimentados, que enriquecen a súa visión do mundo e favorecen o coñecemento deles 
mesmos. 
En definitiva, estas materias lingüísticas perseguen o obxectivo último de contribuír á 
formación de cidadáns cunha competencia comunicativa que lles permita interactuar 
satisfactoriamente en todos os ámbitos que forman e van formar parte da súa vida. Isto 
esixe unha reflexión sobre os mecanismos de usos orais e escritos da súa propia lingua, e das 
outras linguas que estudan e coñecen, e a capacidade de interpretar e valorar o mundo, de 
formar as súas opinións, propias, claras e fundamentadas, e de gozar, a través da lectura 
crítica de obras literarias. 
A materia de Grego na etapa de bacharelato ten como primeira finalidade introducir o 
alumnado no coñecemento básico da lingua grega antiga nos seus aspectos morfolóxicos, 
sintácticos e léxicos, co obxecto de lle permitir acceder directamente a algúns dos textos 
orixinais máis importantes da tradición literaria helénica, a través dos cales chegou ata nós 
unha boa parte do denominado legado clásico. O estudo da lingua e a literatura grega serve, 
ademais, como instrumento idóneo para se iniciar nun coñecemento directo do pensamento 
e a cultura grega antiga, que constitúen a base da civilización occidental. 
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Por outra banda, a través do estudo das peculiaridades morfosintácticas do grego antigo é 
posible chegar a comprender máis profundamente conceptos lingüísticos que resultan 
esenciais para avanzar no coñecemento e o uso correcto, tanto da lingua propia como 
doutras lingua estudadas polo alumnado. 
Partindo desta perspectiva, o estudo da materia organizouse en bloques que, con lixeiros 
matices, aparecen nos dous cursos. Estes bloques refírense tanto a cuestións lingüísticas 
como a temas culturais, tendo en conta que ambos os aspectos constitúen dúas facetas 
inseparables e complementarias para o estudo da civilización grega, sen as que non é 
posible apreciar na súa verdadeira dimensión a importancia do seu legado. 
O primeiro destes bloques parte da relación entre o grego antigo e outras linguas da familia 
indoeuropea, para analizar o papel que estas últimas tiveron na orixe e na formación de 
moitas das linguas que se falan na actualidade. Para a explicación deste feito, que 
tradicionalmente foi presentado como un dos principais argumentos para xustificar a 
importancia do estudo das linguas clásicas, cómpre partir do marco xeográfico en que se 
desenvolve a civilización grega, marco que resulta determinante na configuración do carácter 
dialectal da súa lingua. Ademais, estudarase a influencia dos acontecementos históricos na 
evolución e no desenvolvemento das linguas literarias e na posterior converxencia dos 
dialectos ata chegar a constituírse a koiné e o actual idioma grego. O alumnado que estuda 
grego clásico aprende grego moderno con notable facilidade, nomeadamente se se estudou 
mediante un método natural de aprendizaxe; é dicir, a metodoloxía das linguas modernas 
aplicada ao estudo das linguas clásicas, que cada vez máis profesorado utiliza nas súas aulas. 
Ao estudo dos aspectos netamente lingüísticos dedícanse tres bloques: o primeiro, previsto 
só para o primeiro curso, céntrase nalgúns elementos básicos da lingua e, moi especialmente, 
no procedemento de escritura, comezando por percorrer os sistemas coñecidos para analizar 
despois a orixe e a evolución do alfabeto grego e a súa pronuncia e transcrición ao abecedario 
latino; os outros dous niveis de descrición e explicación do sistema son a morfoloxía e a 
sintaxe, dúas realidades inseparables que conforman e integran xuntas o aspecto gramatical. 
Preténdese iniciar o alumnado no concepto de flexión, facendo especial fincapé na 
distinción entre o procedemento temático e o atemático, estudando a estrutura interna das 
palabras e os elementos formais destas que serven para definir a súa relación con outras 
dentro da oración. A sintaxe, á súa vez, ocúpase de estudar as estruturas oracionais gregas e 
os elementos que definen as súas construcións máis características, introducindo 
progresivamente niveis de maior complexidade. O fin último vai ser analizar e compren-der 
os propios textos, aos que se dedica outro dos bloques de contidos previstos nos dous 
cursos, 
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sempre de dificultade progresiva e adaptados aos contidos que o alumnado manexe en cada 
momento. 
Pero como os textos non están carentes de contido, ou iso é o desexable, preténdese deste 
xeito facer fincapé na necesidade de estudar desde o primeiro momento a lingua no seu 
contexto real, como mecanismo de expresión intelectual e estética no que se exemplifican os 
contidos lingüísticos estudados. A lingua e a cultura constitúen dúas realidades inseparables e 
complementarias para afondar no coñecemento da civilización grega que, á fin e ao cabo, 
constitúe a cerna da nosa. 
Nos dous cursos dedicouse un bloque ao estudo desta civilización, co obxecto de 
identificar non só os fitos máis importantes da súa historia senón tamén os aspectos propios 
da súa organización política e social e da súa identidade cultural, visibles nos papeis 
familiares, nos traballos, nos avances científicos e técnicos, nas festas e os espectáculos e, 
sobre todo, nas manifestacións relixiosas. Dentro destas merece especial atención o estudo 
da mitoloxía, pois a súa influencia resulta decisiva para a configuración do imaxinario 
occidental. Preténdese tamén iniciar o alumnado no coñecemento dalgunhas das manifes-
tacións artísticas máis significativas do mundo antigo, entre as que destacan, por unha 
banda, as relativas ás artes plásticas e máis concretamente a escultura e a arquitectura, e, 
pola outra, ás literarias. Procurouse neste bloque establecer sempre unha valoración desde 
o punto de vista do mundo contemporáneo, unha comparación coa situación actual que 
enriqueza a nosa identidade. 
No derradeiro curso, o estudo da cultura grega oriéntase  principalmente ao coñecemento das 
manifestacións literarias, aproveitando os coñecementos da lingua xa adquiridos para 
introducir o alumnado no estudo da orixe e a evolución dos xéneros, mediante a lectura de 
fragmentos das obras orixinais, utilizándoas como instrumento para comprender as claves 
esenciais da sociedade en que viron a luz. 
Para rematar, dedícase un bloque ao estudo do léxico, entendendo que este resulta 
imprescindible para avanzar no coñecemento de calquera lingua. Den-tro deste ámbito préstase 
especial atención á etimoloxía, non só porque esta serve para pór de manifesto o 
mantemento das raíces grecolatinas nas linguas modernas senón, ademais, porque contribúe 
a que o alumnado adquira unha mellor comprensión da súa propia lingua, axudándolle a 
precisar o significado de termos coñecidos ou a descubrir outros que non utilizara 
anteriormente, e incorporándoos así, pouco a pouco, ao seu vocabulario. 

 

A comunicación lingüística é a competencia clave que máis presenza terá na materia 

de Grego, xa que o estudo da lingua, da súa orixe e evolución, do seu funcionamento 

interno, do seu léxico e dos seus textos ha redundar sen dúbida nun maior 

coñecemento e dominio das linguas propias. Non obstante, deberase ter en conta 

tamén o tratamento das outras competencias. 

O labor de análise morfosintáctica e tradución non só constitúe por si mesmo un 

importante exercicio intelectual, senón que ao mesmo tempo estimula a memoria, a 

lóxica de pensamento e os hábitos de disciplina no estudo, mellorando o razoamento e  
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impulsando a competencia clave de aprender a aprender. 
A competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía poden traballarse 
nos temas de cultura e civilización, e nas epígrafes referidas á localización xeográfica e temporal. 
A competencia dixital deberá estar presente en todo momento; a procura de información na 
rede, a súa selección crítica e a súa utilización, entendidas como un proceso guiado polo 
profesorado, deberán servirnos para programar traballos colaborativos e producir novos 
materiais, e pólos ao dispor da comunidade educativa. 
As competencias sociais e cívicas poden traballarse nomeadamente nos bloques referidos á 
civilización. A vida no mundo grego, na súa dimensión político-social ou relixiosa préstase 
sempre á valoración e á comparación co mundo actual, salientando semellanzas e diferenzas, e 
fomentando un xuízo crítico da realidade. Deste xeito, cobran nova forza conceptos como 
democracia, xustiza, igualdade, cidadanía e diversidade.  
A competencia en conciencia e expresión cultural, ademais de no estudo da literatura grega, está 
moi presente nos contidos referidos ás artes plásticas, ás festas e os espectáculos, e ás 
manifestacións relixiosas, entre as que tamén se contan os xogos deportivos. Coñecer e valorar 
todas estas manifestacións culturais artísticas, diferenciando xéneros e estilos, recoñecendo 
canons estéticos e estilos artísticos, lévanos a consideralas como parte do patrimonio dos pobos 
e a apreciar dun xeito especial aquelas que están dentro do noso contorno, ben sexa nas páxinas 
dun libro ou ben nun museo ou nun depósito arqueolóxico. 
A competencia que traballa o sentido da iniciativa e o espírito emprendedor estará presente 
sobre todo no bloques de contidos non lingüísticos, para aproveitar a metodoloxía do traballo en 
grupo de xeito responsable e proactivo. 
 
 
O estudo das linguas clásicas, e  do  grego  en particular,  constitúe un instrumento fundamental 
para favorecer o discurso e, por tanto, a estruturación do pen-samento do alumnado, o 
desenvolvemento da lóxica lingüística e a disciplina mental que se manteñen no tempo aínda 
que se esquezan os contidos concretos. 
 Por último, cómpre lembrar que nesta nosa sociedade que vive por e para o utilitarismo e o 
inmediato será imprescindible facer unha reflexión sobre o valor do que é realmente importante 
para que o noso alumnado adopte unha visión crítica da sociedade que o rodea.  Os 
coñecementos adquiridos nas  aulas  que nun principio poden parecer carentes de utilidade 
práctica resultan verdadeiramente importantes cando capacitan a persoa para adoptar criterios 
que lle permitan discernir entre o xusto e o inxusto, o relevante e o accesorio, entre o καλóν  / 
κακóν, ou  o άναγκαίον chegando así a considerar que “os gregos somos nós”. 
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3. CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
3.1. 1º BAC 

 

3.1.1 BLOQUE 1. LINGUA GREGA. XERALIDADES 

 
LOCALIZAR nun mapa o lugar de nacemento do grego e a súa expansión (CD,CSC). 
INCIDIR na orixe da lingua helénica, relacionándoa con outra linguas Ide. (CAA, CCEC).  
LOCALIZAR ramas da familia das linguas Ide. , explicando o concepto de familia lingüística y o 
proceso de creación do termo Ide. 
EXPLICAR Y CONOCER a filiación das linguas de Europa, etapas de evolución da lingua grega, a 
escritura Lineal B e a pronunciación da lingua grega moderna (CD,CCL). 
SITUAR nun mapa as variedades dialectais (CCL; CSC). 
 
RECOÑECER distintos tipos de escritura segundo a súa orixe, o alfabeto ( en maiúscula e 
minúscula) e os seus caracteres ( espíritus, acentos e diferentes signos (CCL). 

 

3.1.2. BLOQUE 2. FONÉTICA 
SITUAR os fonemas gregos segundo o punto e modo de articulación; 
 
COÑECER as normas de transcripción e o valor e colocación dos signos diacríticos e de 
puntuación (CCL). 

 

3.1.3. BLOQUE 3. MORFOLOXÍA 
DISTINGUIR palabras variables e invariables e os seus formantes. 
 
ENUNCIAR os diferentes tipos de palabras, clasificándoos segundo a súa categoría e 
declinación. 
DECLINAR termos en concordancia. 
 
ANALIZAR morfolóxicamente substantivos, adxectivos, determinantes e sintagmas en 
concordancia, coa súa respectiva traducción. DECLINAR / conxugar palabras segundo a súa 
categoría. 
 

    CLASIFICAR verbos segundo o seu tema, explicando o seu uso. 
 

CONXUGAR os tempos verbais en voz activa e medio- pasiva coa súa traducción. 

CAMBIAR de voz as formas verbais, distinguindo as formas persoais das no persoais 

(CCL). 
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 3.1.4. BLOQUE 4. SINTAXE 
 

ANALIZAR morfosintácticamente frases e textos adaptados; enumerar os nomes dos casos e as 
súas función. 
CONCORDAR nomes e determinantes, verbos e suxeitos; clasificar os distintos tipos de oracións 
simples e compostas. 
IDENTIFICAR as funcións das formas de infinitivo na oración, analizando e traducindo as 
construcción de infinitivo concertado e non concertado. 
IDENTIFICAR as formas de participio tamén concertado e non concertado.  
ANALIZAR textos sinxelos (CCL) 
 

3.1.5. BLOQUE 5. GRECIA: HISTORIA, CULTURA, ARTE E CIVILIZACIÓN 

 
DESCRIBIR o marco histórico no que xorde e se desenvolve a civilación grega, sinalando os seus 
diferentes períodos, identificando as conexión con outros pobos (CD, CSC,CCEC). 
ELABORAR cronoloxías dos fitos históricos importantes, consultando as súas fontes 
(CD, CMCCT). 
DISTINGUIR as etapas da historia grega, aludindo ás circunstancias que interveñen no paso 
dunhas a outras (CCEC). 
ENMARCAR os feitos no seu período histórico correspondente (CCEC). 
DESCRIBIR  os  sistemas  políticos  da  antiga  Grecia  comparándoos  entre  eles  e  a 
organización da sociedade. 
IDENTIFICAR os papeis de cada membro da familia, analizando estereotipos culturais da época e 
comparándoos cos actuais (CSC). 
DESCRIBIR  as  diferentes  formas  de  traballo  relacionándoas  cos  coñecementos científicos e 
técnicos da actualidade. 
DESCRIBIR as formas de lecer helenas (CMCCT, CSIEE, CSC). 
IDENTIFICAR os principais deuses e heroes e semideuses da mitoloxía grega e os seus trazos 
característicos(CCL, CCEC). 
RECOÑECER a influenza do mito e do heroe na nosa cultura. 
EXPLICAR as principais características da relixión helena, relacionándoas con outros aspectos da 
súa cultura e con manifestacións relixiosas doutros pobos. 
ANALIZAR os aspectos relixioso-culturais dos certames deportivos da antiga Grecia e a súa 
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3.1.6. BLOQUE 6. TEXTOS 
ANALIZAR morfosintácticamente e traducir os textos. 
 

UTILIZAR correctamente o diccionario. 
 

COMPARAR estructuras gregas coas da lingua propia, establecendo concomitancias e 
diferenzas (CCL). 
ELABORAR mapas conceptuais e estructurais dos textos propostos (CCL, CCEC). 
 

3.1.7. BLOQUE 7. LÉXICO 
DEDUCIR o significado de termos gregos a partir de palabras da súa propia lingua ou do 
contexto. 
EXPLICAR as palabras máis frecuentes e os principais prefixos e sufixos, traducíndoos á propia 
lingua. 
DISTINGUIR os formantes das palabras. 
 

IDENTIFICAR  os  helenismos  frecuentes  do  vocabulario  común,  explicando  o  seu 
significado segundo os étimos gregos orixinais. 
IDENTIFICAR a etimoloxía e significado das palabras da propia lingua. 
 

RELACIONAR distintas palabras da mesma familia etimolóxica ou semántica (CCL). 
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4. OBXECTIVOS 

 
4.1. 1º BAC.: GREGO 

 

 
INICIARSE na comprensión, interpretación e tradución de textos de dificultade progresiva, 
utilizando para este fin o coñecemento dos elementos morfolóxicos, sintácticos e léxicos 
básicos da lingua grega. 
REFLEXIONAR sobre o léxico de orixe grega presente na linguaxe cotiá e na terminoloxía 
científica, identificando étimos, prefixos e sufixos gregos que axuden a unha mellor 
comprensión das linguas modernas. 
 
LER textos gregos tanto orixinais como adaptados ou traducidos, realizando unha lectura 
comprensiva e crítica, distinguindo as características principais e o xénero literario a que 
pertencen. 
 
COÑECER, na medida en que sexa posible, as máis importantes manifestacións culturais da 
Grecia  antiga e recoñecer e valorar a súa contribución e continuidade ao longo da historia no 
mundo actual. 
 
UTILIZAR de maneira crítica fontes de  información variadas, obtendo delas datos relevantes 
para o coñecemento da lingua e a cultura estudadas. 
 

 

4.2. 2º BAC. : GREGO 

 

TRABALLAR na tradución de textos determinados pola CIUGA poñendo en práctica os 
coñecementos de morfoloxía e sintaxe adquiridos nio curso anterior. 
UTILIZAR fontes de información variadas, obtendo delas datos relevantes para o coñecemento 
da lingua e a cultura estudadas. 
LER textos gregos traducidos, realizando unha lectura comprensiva e crítica e orixinales, 
intentando asimilar as implicacións literarias, lingüísticas e sociáis dos mesmos. 
COÑECER, na medida en que sexa posible, as máis importantes manifestacións culturais da 
Grecia antiga e recoñecer e valorar a súa contribución e continuidade ao longo da historia no 
mundo actual. 
ADQUIRIR dominio certo do léxico de orixe grega presente na lingua galega e castelá, 
especialmente da etimoloxía, tendo presente que é unha cuestión capital, non só para acadar o 
bo uso da lingua, senon tamen para conseguir mellores resultados na proba de Selectividade, xa 
que unha das cuestións esixidas está relacionada, directamente ca orixe das palabras. 
 
CONSIDERAR a importancia do mundo grego na nosa vida cotiá , tanto dende o punto de vista 
estrictamente lingüístico como ideolóxico. 
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5. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE 
 
 
 

5.1   1º BAC.: GREGO 
 

TEMPORALIZACIÓN 
 

 

Q
u

in
ce

n
a 

 

 
Lingua Grega 

 

 
Grecia e o seu legado 

1
 T

ri
m

es
tr

e 

  

 
1 

1. Historia da lingua grega. 

 
2. O alfabeto. 

17. O  marco  xeográfico.  Etapas 

da historia de Grecia. 

 
2 

3. Nocións xerais de morfoloxía e 

sintaxe. 

18 A sociedade grega. A cidade 

e a política. 

 
 
 
 

 
3 

4. Temas en O. O artigo. O 

presente temático. 

Oración simple. 

Funcións dos casos. 

Temas en   
5. 

Funcións do xenitivo. 
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4 

6. Flexión atemática 1. 

Funcións do dativo. A voz 

media. 

 

2
 

 
1 

7. Flexión atemática 2.     

Funcións do infinitivo. 
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2 

8. Flexión atemática 3. 

Funcións dos modos. 

 

 
 

3 

9. O adxectivo. Tema de 

presente. 

Oracións substantivas. 

 

 
 

4 

10. Grados de comparación. 

Verbos contractos. 

Sintaxe do participio. 

19. Relixión e mitoloxía en 

Grecia. 

 
 

5 

11. O  pronome  relativo.  Presente 

atemático 1. 

Oracións coordenadas. 

20. A literatura grega. 

 
 

6 

12. Pronomes demostrativos. 

Presentes atemáticos. 2. 

Oracións adverbiais 1. 

 

3
 T

ri
m

es
tr

e 

 
 

1 

13. Pronomes interrogativos. Tema 

de aoristo. 

Oracións interrogativas. 

 

 
 

2 

14 Pronomes persoais e posesivos. 

Tema de futuro. 

 
Oracións adverbiais 2. 

21. As   orixes   do   pensamento 

filosófico e científico. 
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3 

15. Os numerais. 

perfecto. 

 
A 

Recapitulación. 

Tema de 
 

 
 

subordinación. 

22. Arte grega. 

 
4 

16. A conxugación: recapitulación. 

A frase nominal. 

 

 

5 
 

tradución de textos 
23. Helenismo.  A 

cultura grega. 

expansión da 

 

 
 

5.1.1. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 
 

De  acordo  co  exposto  anteriormente,  ao  rematar  este  curso  é  necesario  que  o 
alumnado sexa capaz de: 
MANEXAR correctamente as declinacións e conxugacións regulares do grego. 
 

INTERPRETAR correctamente o uso dos casos e as funcións sintácticas. 
 

TRADUCIR textos sinxelos. 
 

RECOÑECER helenismos na lingua materna e a súa procedencia grega. 
 

COÑECER as principais etapas da historia de Grecia e os diferentes aspectos de cultura grega 
tratados nas diferentes unidades didácticas. 

 
 

5.1.2. PROCEDEMENTOS, INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

 

Ao longo do curso iremos facendo tres tipos de avaliación: avaliacións diagnósticas 
(comprobando os coñecementos previos), procesuais (mediante a observación directa de todo 
o alumnado na aula) e a avaliación sumativa ou final. Esta avaliación consistirá, por trimestre, 
nunha proba escrita como mínimo que inclúa actividades de Morfosintaxe, de Léxico e de 
Cultura ou Historia (Legado). 
A puntuación de cada bloque será a seguinte: 
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Morfosintaxe e tradución: 70 % 
 

Léxico: 10 % 
 

Legado: 10 % 
 

O 10% restante aplicarase á actitude e participación do alumnado na aula. 
 

5.2. 2º BAC.: GREGO 
 
 

5.2.1. CONTIDOS MARCADOS POR DECRETO 
 
 

5.2.1.1. Contidos comúns. 
Interpretación  crítica  de  textos.  A  tradución  como  técnica.  A  exactitude  na expresión 
lingüística. 
 
Valoración do estilo dun texto en función das peculiaridades do autor e das peculiaridades 
do texto e do contexto. 
 
A literatura grega como creadora dos xéneros literarios. Influencia da literatura grega na 
literatura posterior. 
 
Valoración crítica das raíces gregas da ciencia e do pensamento europeos. 

 
 

5.2.1.2. A lingua grega. 

- Flexión nominal. 

 A primeira e segunda declinacións. Exceptúase a declinación ática. 

 A terceira declinación, incluídos os substantivos e adxectivos irregulares máis 

comúns. 

 Os comparativos e superlativos, incluídas as formas irregulares máis comúns. 

 Numerais, determinantes e pronomes. 

- Flexión verbal. 

 Verbos (coma paradigma) e máis os temáticos con presente contracto. 

 O mecanismo do aumento e da reduplicación (agás a reduplicación ática). 

 O aoristo radical temático; o aoristo radical atemático. Verbos consonánticos. 
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5.2.3. SECUENCIACIÓN DOS CONTIDOS 

 
Primeira Avaliación 

 Temas vocálicos da 3ª declinación . 
 
 

 Verbos atemáticos: panorama xeral. 
 

 Sintaxe. 

 As oracións simples, o réxime dos casos, o valor e uso  das  preposicións,  a concordancia, as 
voces pasiva e media, as proposicións coordinadas. 

 A subordinación: introdución ás subordinadas completivas; proposicións de relativo; usos e 
construción de participio incluído o xenitivo absoluto; introdución ás subordinadas de 
infinitivo; introdución ás subordinadas temporais, concesivas, comparativas, causais, 
consecutivas e finais; subordinadas condicionais de estrutura elemental. 

 
 Os textos gregos e a súa interpretación. 

 

 Lectura comprensiva, tradución e comentario de textos orixinais. 

 Lectura e comentario de obras e fragmentos gregos traducidos. 

 Léxico grego e a súa evolución. 

 Aprendizaxe de vocabulario. 

 Uso do dicionario. 

 Helenismos no vocabulario común das linguas modernas. 
 

 O vocabulario específico de orixe grecolatina presente nas materias que se estudan no bacharelato. 
 

 Grecia e o seu legado. 

 A transmisión dos textos gregos e o descubrimento de Grecia. 

 A literatura grega a través dos seus textos. Xéneros, autoras e autores. 

 Raíces gregas da cultura moderna na literatura, na filosofía, na ciencia e na arte. 
 
 
 

Gramática y textos 
 
 
 O aumento e os seus tipos. 
 A reduplicación. 
 Infinitivo: morfoloxía e sintaxe (infinitivo concertado e non concertado). 
 Participio:morfoloxía e sintaxe ( uso nominal e uso verbal). 
 Os graos dos adxectivos: comparativos e superlativos. 
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 Etimoloxía 

 Traduccion de textos de Xenofonte 

 

Literatura 

 Os xéneros literarios: a épica. Autores, temas e época. 

 Lectura de tres cantos da Ilíada. 

 Xenofonte: obras, época e datos biográficos. 

 A lírica: Safo, Alceo e Arquíloco. Temas, características e época. 

 Lectura de textos de Safo, Alceo e Arquíloco. 
 
 
 

Segunda Avaliación: 

 Modo subxuntivo: morfoloxía e usos. 

 Modo optativo: morfoloxía e usos. 

 Modo imperativo: morfoloxía e usos. 

 Os verbos contractos. 

 Os verbos consonánticos. 

 Etimoloxía 

 Traducción de textos das Helénicas de Xenofonte e de textos de Platón. 

 

Literatura 

 Teatro grego: circunstancias da representación, época, temática. 

 A traxedia: autores e características. 

 Sófocles: Edipo Rei. 

 Lectura de Edipo Rei. 
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Terceira Avaliación 

 Os verbos atemáticos ou en - mi. 

 Os verbos polirrizos 

 Aoristo segundo. 

 As   oracións   circunstanciais:   causais,   temporais,   finais,   consecutivas, 

comparativas, condicionais e concesivas. 

 Adxectivo verbal 

 Etimoloxía. 

 Tradución de textos adaptados de Platón. 

Literatura 

 A comedia antiga: Aristófanes. Temas e época. 

 A comedia nova: Menandro. Temas e época. 

 Lectura de As Nubes  

 

5.2.4. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

Ao rematar este curso é necesario que o alumnado sexa capaz de: 

 

• Coñecer   os   fundamentos   morfolóxicos   da   lingua   grega:   Declinacións   e conxugacións 

 

• Coñecer os fundamentos sintácticos da lingua grega: Sintaxe nominal ( valores dos casos) e sintaxe 
oracional ( tipos de oracións simples e compostas, coordinadas e xustapostas e subordinadas; valores 
sintácticos das principais conxuncións) 

 

• Analizar e traducir textos clásicos gregos de complexidade progresiva. 

 

• Manexar con soltura o dicionario. 

 

• Relacionar helenismos da lingua materna co vocablo grego do que procede. 
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• Coñecer  as  características  dos  xéneros  literarios  gregos  e  os  autores  máis representativos que 
se esixen nas PAAU. 

 

 

 
6.        PROCEDEMENTOS, INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS  DE 

CUALIFICACIÓN 
 

A avaliación de Grego II consistirá nunha proba escrita como mínimo por trimestre, que constará 
dos seguintes apartados e puntuación: 
Tradución dun texto: 70 % Resposta a dúas preguntas: 20 % 
Estas cuestións estarán relacionadas con: 
Análise morfosintáctica de elementos do texto que se traduce. 
Helenismos actuais relacionados con algunha palabra do texto. 
Autor e texto que se traduce: xénero, época, contido, etc. 
Resposta a unha pregunta sobre as obras literarias que o alumnado tivo que ler: 10% 
 
 

 

6.1. 1º BAC.: GREGO 

A metodoloxía do Bacharelato debe favorecer a capacidade do alumnado para aprender por si 
mesmo, para traballar en equipo e para aplicar os métodos axeitados de investigación. 

Os textos converteranse no punto de partida para traballar simultaneamente os aspectos 
morfosintácticos da lingua latina, o seu léxico e a súa relación co galego e co castelán, así como os 
aspectos culturais relacionados cos textos traballados. 

Neste senso, crearanse contextos de aprendizaxe e avaliación que comprometan o alumnado e que 
o leven a planificar e avaliar as súas realizacións, identificando os avances e as dificultades, de cara 
a autorregular o seu propio e singular proceso de aprender a aprender. 

Promoverase a utilización das TIC para informarse, aprender e comunicarse e para utilizar con 
sentido crítico, como recurso formativo, materiais de procedencia diversa. 

O labor do docente será axudar a realizar ao alumnado aquelo  que non é capaz de realizar por si 
mesmo, coa meta de que mais adiante poida realizalo de forma autónoma. 

  

Consideramos que, de forma xeral, o proceso de ensinanza/aprendizaxe dos contidos ten que 
realizarse mediante un tipo de actividades concreto, que aplicaremos en cada unidade. Estas son as 
seguintes: 
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• Actividades de introdución e coñecementos previos. 

• Actividades de desenvolvemento. 

• Actividades de síntese-resumo. 

• Actividades de consolidación, recuperación e ampliación. 

 

 

A aplicación destas actividades aterase ós seguintes principios básicos, que han de estar presentes 
continuamente no proceso de ensinanza/aprendizaxe de cada unidade didáctica: 

-Selección de textos accesibles ó nivel dos alumnos/-as. A práctica da traducción será, pois, 
graduada –é dicir, acorde ós coñecementos do alumno/-a-, suxestiva –polo seu contido e relación 
co tema tratado na unidade-, continuada –para que resulte eficaz- e controlada –baixo a dirección 
e orientación do docente. 

-A correcta interpretación dun fragmento implicará a súa contextualización, a análise dos aspectos 
gramaticais que nel aparecen e a captación e comentario da mensaxe que nel aparece. 

-Dada a dificultade de presentar textos orixinais para a transmisión de tódolos conceptos culturais 
da unidade, recurrirase tamén á lectura de fragmentos traducidos ou bilingües de autores gregos. 

-O comentario de texto irá, sempre que se considere adecuado, acompañado de material 
audiovisual: mapas, gráficos, diapositivas, vídeos, etc. 

-O estudo dos aspectos lingüísticos e culturais debe ser simultáneo. 

-A asimilación dos contidos lingüísticos e culturais terá o dobre obxectivo de comprender a 
sociedade e a cultura romanas e coñecer a súa pervivencia no mundo occidental. 

Así pois, a aplicación metodolóxica práctica a cada tema contará basicamente cos seguintes pasos: 

  

Como   actividades   de   introdución   e   coñecementos   previos   consideramos conveniente poñer 
en práctica: 

-Introdución motivadora por parte do docente, onde se sinalen os elementos máis atractivos, por 
actuais e interdisciplinares, do tema que se vai tratar. 

-Repaso das nocións xa vistas con anterioridade e consideradas necesarias para a comprensión da 
unidade, tomando nota das lagoas ou dificultades detectadas. 

 

-Introdución de cada aspecto lingüístico, sempre que sexa posible, mediante as semellanzas ou 
pervivencia dos mesmos na lingua propia dos alumnos. 
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Como actividades de desenvolvemento inclúense: 

-Lectura e comentario de textos traducidos. 

-Lectura comprensiva do tema de cultura. 

-Resolución de exercicios de léxico. 

-Resolución  de  exercicios  sobre  aspectos  morfosintácticos  e  traducción  de oracións con 
aplicación dos mesmos. 

-Tradución de textos orixinais propostos, seguindo os seguintes pasos: 

-Lectura previa en voz alta corrixida polo profesor/-a. 

-Análise do vocabulario. 

-Relacións   gramaticais:   aillar   oracións,   recoñecer   as   formas   gramaticais, establecer as 
relacións sintácticas. 

-Tradución. 

-Recoñecemento nos textos traducidos da parte lingüística, cultural e de léxico de interese para a 
unidade que se está a traballar. Este recoñecemento será acompañado das explicacións 
sistematizadas do profesor/-a cando sexa preciso. 

-Selección, comentario e aprendizaxe do vocabulario que se repasará e aplicará ós textos durante 
todas as unidades. 

 

Actividades de síntese- resumo: 

-Análise  e  comentario  do  texto.  Entendemos  por  análise  o  comentario gramatical completo do 
texto traducido, que debe comprender, ademais das relacións 

  

gramaticais entre os seus elementos, a relación existente entre os distintos párrafos do texto. 
Consideramos conveniente realizar esta actividade tras a tradución, pois comporta a vantaxe de 
non emitir xuízos previos ao coñecemento directo do texto. 

-Visualización da materia lingüística e cultural incluída en cada unidade mediante gráficos, 
paradigmas, esquemas, mapas, etc. 

 

Actividades de consolidación, recuperación e ampliación: 

 

A finalidade destas actividades será: 
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-Realización de exercicios apropiados e o abundantes e variados que sexa preciso, co fin de afianzar 
os contidos lingüísticos, culturais e léxicos traballados na unidade. 

 

6.2.  2º BAC.: GREGO 

 

A metodoloxía do Bacharelato debe favorecer a capacidade do alumnado para aprender por si 
mesmo, para traballar en equipo e para aplicar os métodos axeitados de investigación. 

Os textos converteranse no punto de partida para traballar simultaneamente os aspectos 
morfosintácticos da lingua latina, o seu léxico e a súa relación co galego e co castelán, así como os 
aspectos culturais relacionados cos textos traballados. 

Neste senso, crearanse contextos de aprendizaxe e avaliación que comprometan o alumnado e que 
o leven a planificar e avaliar as súas realizacións, identificando os avances e as dificultades, de cara 
a autorregular o seu propio e singular proceso de aprender a aprender. 

Promoverase a utilización das TIC para informarse, aprender e comunicarse e para utilizar con 
sentido crítico, como recurso formativo, materiais de procedencia diversa. 

O labor do docente será axudar a realizar ao alumnado aquelo que non é capaz de realizar por si 
mesmo, coa meta de que mais adiante poida realizalo de forma autónoma 

  
 

7.  MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 
 

7.1. 1º BAC.: GREGO 
 
 

A metodoloxía do Bacharelato debe favorecer a capacidade do alumnado para aprender por si 
mesmo, para traballar en equipo e para aplicar os métodos axeitados de investigación. 
Os textos converteranse no punto de partida para traballar simultaneamente os 
aspectosmorfosintácticos da lingua latina, o seu léxico e a súa relación co galego e co castelán, 
así como os aspectos culturais relacionados cos textos traballados. 
 
Neste senso, crearanse contextos de aprendizaxe e avaliación que comprometan o alumnado e 
que o leven a planificar e avaliar as súas realizacións, identificando os avances e as dificultades, 
de cara a autorregular o seu propio e singular proceso de aprender a aprender. 
Promoverase a utilización das TIC para informarse, aprender e comunicarse e para utilizar con 
sentido crítico, como recurso formativo, materiais de procedencia diversa. 
 
 
O labor do docente será axudar a realizar ao alumnado aquelo  que non é capaz de realizar por si  
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mesmo, coa meta de que mais adiante poida realizalo de forma autónoma. 
  
onsideramos que, de forma xeral, o proceso de ensinanza/aprendizaxe dos contidos ten 
querealizarse mediante un tipo de actividades concreto, que aplicaremos en cada unidade. Estas 
son as seguintes: 
 
• Actividades de introdución e coñecementos previos. 
• Actividades de desenvolvemento.  
• Actividades de síntese-resumo. 
• Actividades de consolidación, recuperación e ampliación. 
 

 
A aplicación destas actividades aterase ós seguintes principios básicos, que han de estar 
presentes continuamente no proceso de ensinanza/aprendizaxe de cada unidade didáctica: 
-Selección de textos accesibles ó nivel dos alumnos/-as. 
A práctica da traducción será, pois, graduada ,é dicir, acorde ós coñecementos do alumno/-a  
suxestiva –polo seu contido e relación co tema tratado na unidade-, continuada –para que 
resulte eficaz- e controlada –baixo a dirección e orientación do docente. 
A correcta interpretación dun fragmento implicará a súa contextualización, a análise dos 
aspectos gramaticais que nel aparecen e a captación e comentario da mensaxe que nel aparece. 
Dada a dificultade de presentar textos orixinais para a transmisión de tódolos conceptos 
culturais da unidade, recurrirase tamén á lectura de fragmentos traducidos ou bilingües de 
autores gregos. 
comentario de texto irá, sempre que se considere adecuado, acompañado de material 
audiovisual: mapas, gráficos, diapositivas, vídeos, etc. 
estudo dos aspectos lingüísticos e culturais debe ser simultáneo. 
A asimilación dos contidos lingüísticos e culturais terá o dobre obxectivo de comprender a 
sociedade e a cultura romanas e coñecer a súa pervivencia no mundo occidental. 
 
Así pois, a aplicación metodolóxica práctica a cada tema contará basicamente cos seguintes 
pasos: 
  
Como   actividades   de   introdución   e   coñecementos   previos   consideramos conveniente 
poñer en práctica: 
Introdución motivadora por parte do docente, onde se sinalen os elementos máis atractivos, por 
actuais e interdisciplinares, do tema que se vai tratar. 
Repaso das nocións xa vistas con anterioridade e consideradas necesarias para a comprensión da 
unidade, tomando nota das lagoas ou dificultades detectadas. 
 
 
Introdución de cada aspecto lingüístico, sempe que sexa posible, mediante as  
 
semellanzas ou pervivencia dos mesmos na lingua propia dos alumnos. 
 
Como actividades de desenvolvemento inclúense: 
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Lectura e comentario de textos traducidos. 
Lectura comprensiva do tema de cultura. 
Resolución de exercicios de léxico. 
Resolución  de  exercicios  sobre  aspectos  morfosintácticos  e  traducción  de oracións con 
aplicación dos mesmos. 
Tradución de textos orixinais propostos, seguindo os seguintes pasos: 
Lectura previa en voz alta corrixida polo profesor/-a. 
Análise do vocabulario. 
Relacións   gramaticais:   aillar   oracións,   recoñecer   as   formas   gramaticais, establecer as 
relacións sintácticas. 
Tradución. 
Recoñecemento nos textos traducidos da parte lingüística, cultural e de léxico de interese para a 
unidade que se está a traballar. Este recoñecemento será acompañado das explicacións 
sistematizadas do profesor/-a cando sexa preciso. 
Selección, comentario e aprendizaxe do vocabulario que se repasará e aplicará ós textos durante 
todas as unidades. 
 
Actividades de síntese- resumo: 
 
Análise  e  comentario  do  texto.  Entendemos  por  análise  o  comentario gramatica completo 
do texto traducido, que debe comprender, ademais das relacións gramaticais entre os seus 
elementos,  a relación existente entre os distintos párrafos do texto. Consideramos conveniente 
realizar esta actividade tras a tradución, pois comporta a vantaxe de non emitir xuízos previos ao 
coñecemento directo do texto. 
  
Visualización da materia lingüística e cultural incluída en cada unidade mediante gráficos, 
paradigmas, esquemas, mapas, etc. 
 
Actividades de consolidación, recuperación e ampliación: 
A finalidade destas actividades será: 
Realización de exercicios apropiados e o abundantes e variados que sexa preciso, co fin de 
afianzar os contidos lingüísticos, culturais e léxicos traballados na unidade. 

 
7.2. 2º BAC.: GREGO 
 
 

A metodoloxía do Bacharelato debe favorecer a capacidade do alumnado para aprender por si 
mesmo, para traballar en equipo e para aplicar os métodos axeitados de investigación. 
Os textos converteranse no punto de partida para traballar simultaneamente os aspectos 
morfosintácticos da lingua latina, o seu léxico e a súa relación co galego e co castelán, así como 
os aspectos culturais relacionados cos textos traballados. 
 
Neste senso, crearanse contextos de aprendizaxe e avaliación que comprometan o alumnado e  
que o leven a planificar e avaliar as súas realizacións, identificando os avances e as 
dificultades,de cara a autorregular o seu propio e singular proceso de aprender a aprender. 
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Promoverase a utilización das TIC para informarse, aprender e comunicarse e para utilizar con 
sentido crítico, como recurso formativo, materiais de procedencia diversa. 
O labor do docente será axudar a realizar ao alumnado aquelo que non é capaz de realizar por si 
mesmo, coa meta de que mais adiante poida realizalo de forma autónoma 

  
 
7.3. 1º BAC.: GREGO 

 
• A Gramática Grega de Berenguer Amenós constitúe o noso libro de referencia dende 
sempre. Consideramos a presentación de contidos ideal pola súa claridade. Por outra banda é o 
tratado máis completo e eficaz para abordar o estudo da Lingua Grega, sen “adornos” de escasa 
validez metodolóxica, sendo ademáis cómoda e rápida a súa consulta e concreta a exposición de 
temas. 
• Diccionario Griego – Español de Vox que utilizaremos a partir da 2ª Avaliación, para a 
traducción de frases cortas e adaptadas, xa que pensamos que é fundamental o seu dominio 
tanto no curso presente como , por supusto en 2º, onde a boa utilización do mesmo é esencial. 
 
Con respecto ó bloque de literatura e civilización, o profesor conta conrecursos máis suficientes. 
 
Material elaborado polo profesor 
  
Material audiovisual 
 
Páxinas web relacionadas coa disciplina. 
 
Exercicios complementarios proporcionados polo Departamento 
 
 

 
7.4.  2º BAC.: GREGO 
 

• Diccionario Griego – Español  de Vox 
• Antoloxía de textos de Jenofonte, publicada en Bahía 
• Gramática Grega de Berenguer Amenós 
• Material  complementario  entregado  polo  profesor:  temas  de  Literatura  e textos 
orixinais de Xenofonte e Platón. 
Os alumnos terán a súa disposición todos os contidos do curso da páx. do Instituto, dentro do 
noso Departamento.
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8. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

 

 

 

 

8.1. 1º BAC.: GREGO 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO. INDICADORES DE LOGRO 
 

LER textos gregos breves, transcribir os seus termos á lingua materna, utilizar os seus diferentes 
signos ortográficos e de puntuación e recoñecer o reflexo do alfabeto grego no abecedario 
latino propio das linguas modernas do noso contorno. 
Con este criterio preténdese comprobar se o alumnado recoñece os signos   ortográficos 
básicos da lingua grega e le con soltura textos breves. Así mesmo, comprobarase a súa 
capacidade para transcribir termos á súa lingua materna e para relacionar os dous sistemas 
de escritura, distinguindo as semellanzas e diferenzas ortográficas e fonéticas entre ambos. 
 
COMPRENDER e ser capaz de traducir textos gregos sinxelos. 
Preténdese comprobar se, con exercicios de comprensión e posterior tradución literal dun texto, 
o alumnado posúe a capacidade de recoñecer as diversas estruturas dunha lingua flexiva. Os 
textos serán breves, orixinais ou elaborados e de dificultade mínima. 
 
RECOÑECER en textos gregos os elementos básicos da morfoloxía e da sintaxe da oración, 
apreciando variantes e coincidencias con outras linguas coñecidas. 
Este criterio pretende comprobar se se adquiriron as nocións de morfoloxía e sintaxe que 
permitan recoñecer as características dunha lingua flexiva e identificar formas e funcións. 
Relacionaranse eses elementos básicos cos do galego e do castelán ou cos doutras linguas 
coñecidas. 
 
DETECTAR E COMPRENDER os helenismos máis frecuentes do vocabulario común e do léxico 
científico e técnico das linguas modernas a partir de termos que aparezan nos textos. 
 
Este criterio permite comprobar a capacidade de relacionar termos da propia lingua materna ou 
doutras que coñeza o alumnado co correspondente étimo grego. Tamén intenta verificar se o 
alumnado adquiriu un vocabulario básico que lle permita deducir palabras da mesma familia 
etimolóxica e os seus significados, tendo en conta os procedementos de derivación e 
composición. 
 
LER E COMENTAR textos gregos traducidos de diversos xéneros ou textos referidos ao mundo 
grego e distinguir aspectos históricos e culturais contidos neles. 
Con este criterio preténdese determinar a capacidade de comprender o contido esencial dun 
texto, delimitar as súas partes e establecer a relación entre elas. Poderase manifestar esta 
competencia mediante exercicios de lectura comprensiva de textos con sentido completo, 
contrastando os textos gregos con textos de literatura actual e valorando a súa vixencia na 
actualidade. Os textos referidos ao mundo grego servirán, ademais, para aprender a reflexionar 
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sobre os diferentes modos de se achegar á cultura clásica. 
  
SITUAR no tempo e no espazo os máis importantes acontecementos históricos de Grecia, 
identificar as súas manifestacións culturais básicas e recoñecer a súa pegada na nosa civilización. 
Este criterio trata de comprobar que se sitúan na súa época e marco xeográfico, tanto os 
acontecementos máis importantes que configuraron a historia de Grecia, como as súas 
manifestacións culturais máis significativas. Preténdese tamén constatar se se é capaz de 
recoñecer os elementos da cultura grega presentes na actualidade. Poderase manifestar a 
competencia elaborando mapas e desenvolvendo exposicións escritas ou orais sobre o mundo 
clásico. 
 
REALIZAR, seguindo as pautas proporcionadas polo profesorado, pequenos traballos de 
investigación sobre a persistencia do mundo grego, consultando as fontes directas e utilizando 
as tecnoloxías da información e da comunicación como ferramenta de organización e 
comunicación dos resultados. 
Este criterio pretende verificar que as alumnas e os alumnos distinguen os elementos do mundo 
clásico, recoñecéndoos como herdanza do noso propio pasado, e que os interpretan 
criticamente á luz dos coñecementos que xa teñen, mediante a utilización selectiva de fontes 
diversas. Tamén trata de avaliar se  
 
 
 
son capaces de indagar nas fontes directas e tomar contacto coas materias ordenando os datos 
obtidos e elaborando o seu traballo mediante o uso das tecnoloxías da información e da 
comunicación como ferramentas. 
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Non conseguido 
Conseguido 

parcialmente 

Totalmente 

conseguido 

 

  Adecúase 

completament 

e   ó   contexto 

da aula. 

Totalmente 

conseguido 

 

Non conseguido 
Conseguido 

parcialmente 

Totalmente 

conseguido 

 

  Adoptáronse 

medidas de 

mellora 

segundo os 

resultados 

académicos 

obtidos. 

Totalmente 

conseguido 

 Identificáronse 

as medidas de 

atención á 

diversidade a 

adoptar. 

Atopámonos 

con   alumnado 

de moi 

diferente nivel, 

pois tivemos 

que 

enfrentarnos  a 

algún aluno 

con Asperger y, 

en ocasiones, 

las clases se 

hacen 

dificultosas 

ddiversificación 

en 4º ESO 

 Á espera do 

desenvolve 

mento ó 

longo 

docurso. 
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.  Traballáronse 

tódolos  temas 

transversais na 

materia. 

Totalmente 

conseguido 
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Non conseguido 
Conseguido 

parcialmente 

Totalmente 

conseguido 

 

  Estableceuse 

un programa 

de 

recuperación 

eficaz  para  os 

alumnos que o 

necesiten. 

Totalmente 

conseguido 

  Alcanzáronse 

os obxectivos 

da  materia 

establecidos 

para   este 

curso. 

Sempre  e 

cando 

logremos a 

adapatación 

dos alumnos 

de nivel 

baixo 

  Logrouse  o 

desenvolveme 

nto das 

Competencias 

clave 

relacionadas 

con esta 

materia. 

Totalmente 

conseguido 
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Non conseguido 
Conseguido 

parcialmente 

Totalmente 

conseguido 

 

  A   práctica 

docente  foi 

satisfactoria. 

cunha 

obxección.   Os 

profesores 

temos    que 

convertirnos 

en 

“burrócratas”, 

perdendo, 

moitas  veces, 

o verdadeiro 

senso do noso 

quehacer   e 

incluso  a  nosa 

vocación.   A 

instancias   dos 

“administrador 

es” que nunca 

“baixaron a un 

aula. Xa  que 

carezco doutra 

plataforma 

para  dar  a 

miña  opinión 

aproveito  este 

cadriño para 

reivindicar   o 

dereito a 

traballar no 

meu, aquilo 

que fago ben : 

¡¡¡ENSINAR!!! 

Vostedes 

dirán…. 
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Non conseguido 
Conseguido 

parcialmente 

Totalmente 

conseguido 

 

  Deseñáronse 

programas   de 

mellora para a 

práctica 

docente. 

Totalmente 

conseguido 

  Os materiais e 

recursos 

didácticos 

foron 

completament 

e adecuados. 

 

 
Totalmente 

conseguido 

  A   distribución 

dos  espazos  e 

os  tempos  foi 

adecuada ós 

métodos 

didácticos  e 

pedagóxicos 

utilizados. 

 

 
Totalmente 

conseguido 

  Os métodos 

didácticos  e 

pedagóxicos 

utilizados 

contribuíron  á 

mellora do 

clima da aula. 

 

 
Totalmente 

conseguido 
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Non conseguido 
Conseguido 

parcialmente 

Totalmente 

conseguido 

 

 Os resultados 

da avaliación 

nesta materia 

foron 

moderados. 

 Parcialment 

e 

conseguido: 

sempre á 

espera do 

desenrolo 

do curso. 
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8.2. 2º BAC.: GREGO 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

 
COMPRENDER e traducir de forma coherente textos gregos pertencentes a diversos xéneros 
literarios. 
Con este criterio preténdese comprobar a adquisición dunha certa competencia lingüística e o 
progreso na práctica da tradución. Valorarase a elección correcta das estruturas sintácticas, 
das formas verbais, das equivalencias léxicas na lingua materna e da orde de palabras no 
proceso e resultado da tradución, así como o uso adecuado do dicionario. 
IDENTIFICAR E ANALIZAR en textos orixinais os elementos da morfoloxía e da sintaxe casual e 
oracional comparándoos con outras linguas coñecidas. 
Este criterio trata de comprobar o coñecemento da lingua grega por parte do alumnado. 
Este ha de manifestar o seu avance neste nivel facendo análises morfosintácticas de textos 
orixinais de maior complexidade e recoñecendo as variantes e coincidencias respecto a outras 
linguas por el coñecidas. 
RECOÑECER en textos gregos orixinais termos que son compoñentes e étimos de helenismos 
e deducir o seu significado, tanto no vocabulario patrimonial das linguas modernas coma nos 
diversos léxicos científico-técnicos. 
Este criterio serve para determinar se se domina o vocabulario básico e se se coñecen os 
procedementos de derivación e composición dos helenismos nas linguas modernas, así como 
a correcta transcripción dos termos e as transformacións que experimentan no eido formal e 
semántico. 
REALIZAR comentarios de textos traducidos, analizar as estruturas e os seus trazos literarios 
e recoñecer o papel da literatura clásica nas literaturas occidentais, identificando elementos 
de androcentrismo e etnocentrismo neles. 
Con este criterio preténdese comprobar a identificación dos elementos esenciais dun texto 
literario, formais e de contido, e se se recoñecen os diversos xéneros polos 
seus trazos diferenciadores. O comentario versará sobre textos con sentido completo de 
diversos xéneros literarios e a súa comparación con textos da literatura posterior en que 
sobrevivan trazos, temas ou tópicos da literatura grega. 
 
ELABORAR traballos monográficos consultando as fontes directas e utilizando as tecnoloxías da 
información e da comunicación como ferramenta de organización e comunicación dos 
resultados. 
Este criterio trata de constatar a capacidade creativa do alumnado na planificación, busca, 
recompilación e sistematización da información, así como o grao de corrección na expresión oral 
ou escrita. Sempre baixo a dirección do profesorado, planificará a actividade, organizará a 
información, contrastaraa e intentará formular hipóteses, elaborando o seu traballo mediante o 
uso das tecnoloxías da información e da comunicación como ferramenta fundamental en todo o 
proceso e como soporte polivalente para a exposición das súas conclusións
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. 
 

9. SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 
 
 

9.1. 1º BAC.: GREGO 
 

RECUPERACIÓN 
 

Se se suspende unha avaliación, esta considerarase recuperada caso de aprobar a seguinte. 
 

Se non se supera a última avaliación non se aproba o curso. A nota final será a da terceira 
avaliación. Se esta nota final é de aprobado, a devandita nota poderá ser mellorada calculando a 
media coas notas das avaliacións anteriores. 
 
Se non se ten superada ningunha das tres avaliacións, a proba final considérase unha proba 
global de toda a materia. A nota final será a desta proba. 
 
 
PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO / EXAMES DE PENDENTES 
 
Na avaliación extraordinaria de setembro  e nos exames de pendentes realizarase unha proba 
global de toda a materia, do mesmo tipo que as probas trimestrais. 
Os alumnos que promocionen coa materia de Grego I pendente deberán realizar alomenos duas 
probas escritas ao longo do curso. As datas de realización das probas e os contidos serán postas 
durante o curso e os alumnos debidamente informados coa antelación necesaria para a súa  
 
elaboración. 
 

 
 

9.2. 2º BAC.: GREGO 
RECUPERACIÓN 

 
Se se suspende unha avaliación, esta considerarase recuperada no caso de aprobar a seguinte. 
 
Se non se supera a última avaliación non se aproba o curso. 
 
A nota final será a da terceira avaliación. Se esta nota final é de aprobado, a devandita nota 
poderá ser mellorada calculando a media coas notas das avaliacións anteriores. 
 
Se non se ten superada ningunha das tres avaliacións, a proba final considérase unha proba 
global de toda a materia. A nota final será a desta proba. 
 
PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO / EXAMES DE PENDENTES 

 
Na  avaliación  extraordinaria  de  setembro   e  nos  exames  de  pendentes 
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realizarase unha proba global de toda a materia, do mesmo tipo que as probas trimestrais. Para 
aprobar hai que acadar unha nota mínima de 5.
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10. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL 
 

10.1 , 1º BAC., 2º BAC. 
 

 
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). 
 
 
 
 

 
11.  MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

11.1. 1º BAC.: GREGO 

Tendo en conta o nivel ao que vai dirixida esta programación non é habitual atopar 

alumnos con graves problemas de aprendizaxe. Pero sí que é moi frecuente que nos 

atopemos alumnos con graves carencias en gramática. A este tipo de alumnado e ao 

estranxeiro que non domine ben cuestións básicas de lingua, proporcionarémoslles 

actividades de reforzo. No caso contrario, sobredotación intelectual, facilitaremos  

 

actividades de ampliación de acordo cos seus intereses particulares. 

Tamén podemos atoparnos cun alumnado con necesidades educativas especiais,  

asociadas a un déficit sensorial, físico ou psíquico, pero capacitados para acceder ao 
Bacharelato. Este curso, en concreto temos matriculado a un alumnoco síndrome de Aspeger en 
latín e gregode 1º de BAC, e nalgunhas ocasións,  as clases vólvense un 
tantodif icultosas. Neste caso,  co idamos q ueo centro e o Departamento de orientación 
xestionarán os medios extraordinarios para que poidamos atendelo adecuadamente. 
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11.2. 2º BAC.: GREGO 

Ó tratarse de alumnos que xa coñecen perfectamente as nocións básicas da lingua grega, non é 

probable atopar deficiencias de aprendizaxe. 

Aínda así temos que insistir nas nocións gramaticais que, ben por falta de tempo ou de menor 

dificultade dos textos traballados é absolutamente necesario explicar. A este tipo de alumnado e ao 

estranxeiro que non domine ben cuestións básicas de lingua, proporcionarémoslles actividades de 

reforzo. No caso contrario, sobredotación intelectual, facilitaremos actividades de ampliación de 

acordo cos seus intereses particulares. 

 

 

12. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO CURSO 
 

12. 1 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. 
 

 
 
12.2 1º BAC.: GREGO 
 
12.2.1 PROGRAMACIÓN DA EDUCACIÓN EN VALORES 
 
 

A materia de Grego I ofrécenos a posibilidade da educación en valores a través dos contidos 
transversais que atinxen á materia. 
 
O carácter integrador do currículo do Bacharelato ten como finalidade consolidar no alumnado 
unha madurez social e moral que lle permita actuar de forma responsable e autónoma na 
sociedade actual. 
Os contidos transversais non forman unha materia concreta, senón que deben ser tocados na 
medida do posible por todas as materias do currículo 
O Grego, tanto no seu aspecto lingüístico como no cultural, permítenos abordar moitos temas 
trasversais. Podemos señalar, entre outros, os seguintes: 
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EDUCACIÓN PARA OS DEREITOS HUMANOS E A PAZ / EDUCACIÓN MORAL E CÍVICA. 
 
           Estes temas, amplos e básicos desenvolveranse con frecuencia mediante o estudo do 
pensamento grego e a historia da Grecia Antiga: conflictos bélicos, clases sociais, a democracia 
ateniense... 
 
EDUCACIÓN PARA A IGUALDADE ENTRE OS SEXOS 
 
Os contidos do Grego permitirán que os alumnos identifiquen e realicen unha análise crítica de 
todas as realidades sexistas do mundo grego e que a partir de estas tomen conciencia dos 
fenómenos de discriminación sexista que se dan no contorno actual. 
 
EDUCACIÓN PARA O LECER 
 
O estudo dos xogos na Antiga Grecia servirá de punto de partida para valorar a historia como 
eido no que desenvolver o tempo de lecer, así como para recoñecer e valorar a importancia das 
inovacións tecnolóxicas como medio para ampliar o tempo libre das persoas e mellorar a súa 
calidade de vida. 
 
 
EDUCACIÓN SEXUAL 
Distintas lecturas de textos clásicos ou imáxenes de arte clásica permitirán que os alumnos 
recoñezan xa na antigüidades diferentes conductas e opcións sexuais, polo que a partir dos 
contidos do grego poderase suscitar tamén a tolerancia cara as diversas opcións sexuais. 

 
 

 12.2.2. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN 
 

a) Ao proxecto das TIC 
 
O departamento facilitará ao alumnado páxinas web de interese para a materia sempre que se 
considere oportuno ou cando o alumnado demande ampliación sobre algún aspecto concreto da 
materia. 
 
b) Ao proxecto lector 
 
En Grego I o alumnado lerá e refexionará sobre textos latinos en tradución acordes cos  

temas de lingua e cultura que están no programa. Estas lecturas están incluidas no libro de texto. 
Aparte destas lecturas obrigadas, poderase recomendar a lectura voluntaria de novelas históricas 
de tema grego. 

 
c) Ao plan de convivencia 
 
A calidade de convivencia é un factor clave dentro de todo colectivo. Por isto, este  
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departamento comprométese a manter e fomentar a tolerancia e o respecto cara os seus 
compañeiros e a promover co seu exemplo esta dinámica entre o alumnado. 
  

12.3  2º BAC.: GREGO 
 

              12.3.1.  PROGRAMACIÓN DA EDUCACIÓN EN VALORES 

 
 

A materia de Grego II ofrécenos a posibilidade da educación en valores a través dos contidos 
transversais que atinxen á materia. 
O carácter integrador do currículo do Bacharelato ten como finalidade consolidar no alumnado 
unha madurez social e moral que lle permita actuar de forma responsable e autónoma na 
sociedade actual. 
Os contidos transversais non forman unha materia concreta, senón que deben ser tocados na 
medida do posible por todas as materias do currículo 
O  Grego,  tanto  no  seu  aspecto  lingüístico  como  no  cultural,  permítenos  abordar moitos 
temas trasversais. Podemos señalar, entre outros, os seguintes: 
 
 
1. EDUCACIÓN PARA OS DEREITOS HUMANOS E A PAZ / EDUCACIÓN MORAL E CÍVICA 
Estes temas, amplos e básicos desenvolveranse con frecuencia mediante o estudo do 
pensamento grego e a historia da Grecia Antiga: conflictos bélicos, clases sociais, a democracia 
ateniense... 
 
2. EDUCACIÓN PARA A IGUALDADE ENTRE OS SEXOS 
 
Os contidos do Grego II permitirán que os alumnos identifiquen e realicen unha análise crítica de 
todas as realidades sexistas do mundo grego e que a partir de estas tomen conciencia dos 
fenómenos de discriminación sexista que se dan no contorno actual. 

 
 
12.3.2 ACTIVIDADES DE CONTRIBUCIÓN 
 
 
 

a) Ao proxecto lector 
  
 
 
O alumnado lerá ao longo do curso os textos de autores clásicos en tradución, propostos polo 
coordinador das PAAU, relacionados cos temas de Literatura. Estes textos son os seguintes: 
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Homero: Cantos da Ilíada programados pola CIUGA 
Selecta de líricos gregos. 
Sófocles: Edipo rei. 
Aristófanes: As Nubes. 

 
b) Ao proxecto das TIC 
 
O departamento facilitará ao alumnado páxinas web de interese para a materia sempre que se 
considere oportuno ou cando o alumnado demande ampliación sobre algún aspecto concreto da 
materia. 
 
c) Ao plan de convivencia 
 
A calidade de convivencia é un factor clave dentro de todo colectivo. Por isto, este 
departamento comprométese a manter e fomentar a tolerancia e o respecto cara os seus 
compañeiros e a promover co seu exemplo esta dinámica entre o alumnado. 
 
c)   Ao proxecto do TIL 
O Departamento  asiste regularmente a todas as reunions do TIL e colabora activamente co 
desenvolvemento do proxecto. Na medida do possible, poñendo en práctica todos os acordos e 
contribuíndo, durant este curso na elaboración de un vocabulario básico, atendendo ás 
etimoloxías. 
 

 
 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
 
 

13.1. 1º BAC.: GREGO 
 

En colaboración do Departamento de FÍSICA e QUÍMICA se prevé unha excursión, tamén para os 
alumnos de Cultura Clásica ao evento Arde Lucus, que terá lugar no terceiro trimestre . E  
colaborando co Departamento de Filosofía que, durante este curso imparte a disciplina de 
Cultura Clásica,a nosa institucionalizada excursión ao teatro de Mérida, para asistir á 
representación dunha obra clásica e outra, dentro do possible a Segóbriga. 
 

13.2. 2º BAC.: GREGO 
 

Ante a imposibilidade de saídas de máis dun día fóra do centro. O profesor de latín levará aos 
alumnos á representación dunha obra de teatro greco-romano celebrada nunha das sedes de 
Galicia. 
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14. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

 

14.1. 1º BAC. / 2º BAC.: GREGO 
 

A avaliación da propia programación farémola esencialmente mediante dous 

procedementos: 

A nosa análise periódica do funcionamiento e do grao de compresión na aula da materia que 
se vai explicando. 
 
Mediante unha enquisa ao alumnado a finais de curso sobre a cantidade e 

calidade dos contidos explicados, recursos utilizados, capacidade do docente 

para transmitir e aclarar estes coñecementos,etc… 

 

 

 

                                                                                                  En Rianxo, 20/09/2018 

 

 

                                                                                                                  Asdo.  

                                                                                                            Ana Rivas Barros 
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