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 CONTIDOS 
 Bloque 1. Lingua grega. Bloque 2. Sistema de lingua grega: elementos básicos. Bloque 3. Morfoloxía. Bloque 4. Sintaxe. Bloque 5. Grecia: 
historia, cultura, arte e civilización. Bloque 6. Textos. Bloque 7. Léxico 
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1 B.1 Lingua grega. Dialectos   antigos,   dialectos literarios e koiné. Do  grego  clásico  ao  grego moderno. 
B.2 Sistema de lingua grega. Revisión da flexión nominal e pronominal: formas menos usuais e irregulares 

B.3 Morfoloxía. . Análise morfolóxica. Estudo pormenorizado da sintaxe nominal e pronominal. Usos modais da lingua grega. Tipos

 de oracións e construcións sintácticas. Oración composta. Formas de subordinación. 
B.4 Sintaxe. sintaxe nominal e pronominal. construcións de participio, relacionándoas con construcións análogas noutras linguas que coñeza 
B.5 Grecia: historia, cultura, arte e civilización. Xéneros literarios: épica, historiografía, drama (traxedia e comedia), lírica, oratoria e 

fábula. Lírica Arcaica (Safo, Alceo e Arquíloco).e a Épica, rapsodias da ilíada. 
B.6 Textos. Tradución e interpretación de textos gregos. Uso do dicionario. 
B.7 .Léxico. Helenismos máis frecuentes do léxico especializado e común. Ampliación de vocabulario básico grego: linguaxe literaria e 

filosófica. 

2 B.1 Lingua grega. Dialectos   antigos,   dialectos literarios e koiné. Do  grego  clásico  ao  grego moderno. 
B.2 Sistema de lingua grega. Revisión da flexión nominal e pronominal: formas menos usuais e irregulares 

B.3 Morfoloxía. . Análise morfolóxica. Estudo pormenorizado da sintaxe nominal e pronominal. Usos modais da lingua grega. Tipos

 de oracións e construcións sintácticas. Oración composta. Formas de subordinación. 
B.4 Sintaxe. sintaxe nominal e pronominal. construcións de participio, relacionándoas con construcións análogas noutras linguas que coñeza 
B.5 Grecia: historia, cultura, arte e civilización. Xéneros literarios: épica, historiografía, drama (traxedia e comedia), lírica, oratoria e 

fábula. Lírica Arcaica (Safo, Alceo e Arquíloco).e a Épica, rapsodias da ilíada. 
B.6 Textos. Tradución e interpretación de textos gregos. Uso do dicionario. 
B.7 .Léxico. Helenismos máis frecuentes do léxico especializado e común. Ampliación de vocabulario básico grego: linguaxe literaria e 

filosófica. 

3 B.1 Lingua grega. Dialectos   antigos,   dialectos literarios e koiné. Do  grego  clásico  ao  grego moderno. 
B.2 Sistema de lingua grega. Revisión da flexión nominal e pronominal: formas menos usuais e irregulares 

B.3 Morfoloxía. . Análise morfolóxica. Estudo pormenorizado da sintaxe nominal e pronominal. Usos modais da lingua grega. Tipos

 de oracións e construcións sintácticas. Oración composta. Formas de subordinación. 
B.4 Sintaxe. sintaxe nominal e pronominal. construcións de participio, relacionándoas con construcións análogas noutras linguas que coñeza 
B.5 Grecia: historia, cultura, arte e civilización. Xéneros literarios: épica, historiografía, drama (traxedia e comedia), lírica, oratoria e 

fábula. Lírica Arcaica (Safo, Alceo e Arquíloco).e a Épica, rapsodias da ilíada. 
B.6 Textos. Tradución e interpretación de textos gregos. Uso do dicionario. 
B.7 .Léxico. Helenismos máis frecuentes do léxico especializado e común. Ampliación de vocabulario básico grego: linguaxe literaria e 

filosófica. 

4 A proba final do 1º trimestre será o día 24 de novembro. 
1.- Repaso da flexión nominal e pronominal. Os graos dos adxectivos 
2.- Repaso da flexión verbal por temas en activa, media e pasiva. Estudos dos aspectos por completar: o tema de perfecto. 
3.- Repaso dos modos e as formas non persoais. 
4. Repaso dos pronomes. 
5. Repaso dos fundamentos da sintaxe grega. os casos, usos dos pronomes. sintaxe das formas non persoais dos verbos. 
6.- Riscos fundamentais da Épica. Riscos fundamentais da Lírica. 
7.- Textos escolares e de autores gregos relacionados coa vida en Grecia. 
8.- Lecturas de Homero, Cantos I,VI, XVI e XXII da Ilíada. Antoloxía lírica que inclúa textos de Safo, Alceo e Arquíloco 
9.- Léxico da Filosofía e as ciencias sociais. 
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5 B.1 Lingua grega. Dialectos   antigos,   dialectos literarios e koiné. Do grego  clásico  ao  grego moderno. 
B.2 Sistema de lingua grega. Revisión da flexión nominal e pronominal: formas menos usuais e irregulares 

B.3 Morfoloxía. . Análise morfolóxica. Estudo pormenorizado da sintaxe nominal e pronominal. Usos modais da lingua grega. Tipos

 de oracións e construcións sintácticas. Oración composta. Formas de subordinación. 
B.4 Sintaxe. sintaxe nominal e pronominal. construcións de participio, relacionándoas con construcións análogas noutras linguas que coñeza 
B.5 Grecia: historia, cultura, arte e civilización. Xéneros literarios: épica, historiografía, drama (traxedia e comedia), lírica, oratoria e 

fábula. Traxedia, Edipo rei e Comedia, as Nubes. 
B.6 Textos. Tradución e interpretación de textos gregos. Uso do dicionario. 
B.7 .Léxico. Helenismos máis frecuentes do léxico especializado e común. Ampliación de vocabulario básico grego: linguaxe literaria, 

filosófica e científica. 

6 B.1 Lingua grega. Dialectos   antigos,   dialectos literarios e koiné. Do grego  clásico  ao  grego moderno. 
B.2 Sistema de lingua grega. Revisión da flexión nominal e pronominal: formas menos usuais e irregulares 

B.3 Morfoloxía. . Análise morfolóxica. Estudo pormenorizado da sintaxe nominal e pronominal. Usos modais da lingua grega. Tipos



 de oracións e construcións sintácticas. Oración composta. Formas de subordinación. 
B.4 Sintaxe. sintaxe nominal e pronominal. construcións de participio, relacionándoas con construcións análogas noutras linguas que coñeza 
B.5 Grecia: historia, cultura, arte e civilización. Xéneros literarios: épica, historiografía, drama (traxedia e comedia), lírica, oratoria e 

fábula. Traxedia, Edipo rei e Comedia, as Nubes. 
B.6 Textos. Tradución e interpretación de textos gregos. Uso do dicionario. 
B.7 .Léxico. Helenismos máis frecuentes do léxico especializado e común. Ampliación de vocabulario básico grego: linguaxe literaria, 

filosófica e científica. 

7 B.1 Lingua grega. Dialectos   antigos,   dialectos literarios e koiné. Do grego  clásico  ao  grego moderno. 
B.2 Sistema de lingua grega. Revisión da flexión nominal e pronominal: formas menos usuais e irregulares 

B.3 Morfoloxía. . Análise morfolóxica. Estudo pormenorizado da sintaxe nominal e pronominal. Usos modais da lingua grega. Tipos

 de oracións e construcións sintácticas. Oración composta. Formas de subordinación. 
B.4 Sintaxe. sintaxe nominal e pronominal. construcións de participio, relacionándoas con construcións análogas noutras linguas que coñeza 
B.5 Grecia: historia, cultura, arte e civilización. Xéneros literarios: épica, historiografía, drama (traxedia e comedia), lírica, oratoria e 

fábula. Traxedia, Edipo rei e Comedia, as Nubes. 
B.6 Textos. Tradución e interpretación de textos gregos. Uso do dicionario. 
B.7 .Léxico. Helenismos máis frecuentes do léxico especializado e común. Ampliación de vocabulario básico grego: linguaxe literaria, 

filosófica e científica. 

8 A proba final do 2º trimestre será o día 10 de febreiro. 
7.- Tradución dunha selección variada de textos de Xenofonte 
8.- O Teatro na Grecia Clásica: a traxedia 
9.- As Guerras Médicas. A Guerra do Peloponeso. Xenofonte. 
10.- Lectura de Edipo Rei de Sófocles. 

11.- Léxico da Historia e a Arte. 
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9 B.1 Lingua grega. 
B.2 Sistema de lingua grega. Descomposición  de  palabras nos seus formantes. Análise morfolóxica. 
B.3 Morfoloxía. . Etimoloxía e orixe das palabras da propia lingua.. Revisión da flexión verbal: conxugación atemática. Modos verbais. 
B.4 Sintaxe. sintaxe nominal e pronominal. Construcións de participio, relacionándoas con construcións análogas noutras linguas que 

coñeza. Construcións de infinitivo non concertado, relacionándoas con construcións análogas noutras linguas que coñeza. Adxectivos 

verbais. 
B.5 Grecia: historia, cultura, arte e civilización. . Xéneros literarios: épica, historiografía, drama (traxedia e comedia), lírica, oratoria e 

fábula. Xenofonte e a súa obra historiográfica e filosófica. 
B.6 Textos. Comentario e análise filolóxica de  textos  de  grego  clásico orixinais, preferiblemente en prosa. 
B.7 .Léxico. Científico- técnico 

10 B.1 Lingua grega. 
B.2 Sistema de lingua grega. Descomposición  de  palabras nos seus formantes. Análise morfolóxica. 
B.3 Morfoloxía. . Etimoloxía e orixe das palabras da propia lingua.. Revisión da flexión verbal: conxugación atemática. Modos verbais. 
B.4 Sintaxe. sintaxe nominal e pronominal. Construcións de participio, relacionándoas con construcións análogas noutras linguas que 

coñeza. Construcións de infinitivo non concertado, relacionándoas con construcións análogas noutras linguas que coñeza. Adxectivos 

verbais. 
B.5 Grecia: historia, cultura, arte e civilización. . Xéneros literarios: épica, historiografía, drama (traxedia e comedia), lírica, oratoria e 

fábula. Xenofonte e a súa obra historiográfica e filosófica. 
B.6 Textos. Comentario e análise filolóxica de  textos  de  grego  clásico orixinais, preferiblemente en prosa. 
B.7 .Léxico. Científico- técnico 

11 B.1 Lingua grega. 
B.2 Sistema de lingua grega. Descomposición  de  palabras nos seus formantes. Análise morfolóxica. 
B.3 Morfoloxía. . Etimoloxía e orixe das palabras da propia lingua.. Revisión da flexión verbal: conxugación atemática. Modos verbais. 
B.4 Sintaxe. sintaxe nominal e pronominal. Construcións de participio, relacionándoas con construcións análogas noutras linguas que 

coñeza. Construcións de infinitivo non concertado, relacionándoas con construcións análogas noutras linguas que coñeza. Adxectivos 

verbais. 
B.5 Grecia: historia, cultura, arte e civilización. . Xéneros literarios: épica, historiografía, drama (traxedia e comedia), lírica, oratoria e 

fábula. Xenofonte e a súa obra historiográfica e filosófica. 
B.6 Textos. Comentario e análise filolóxica de  textos  de  grego  clásico orixinais, preferiblemente en prosa. 
B.7 .Léxico. Científico- técnico 

12 As probas finais do 3º trimestre serán os  días  12 e 13 de maio. 
11.- Tradución de textos seleccionados de Platón e seguimos con Xenofonte. 
12.- O Teatro na Grecia Clásica: a comedia 
13.- Lectura de As nubes de Aristófanes. 
14.- Léxico das ciencias experimentais. Repaso do léxico estudado. 

CONTIDOS IMPRESCINDIBLES DO CURSO 2019-2020 QUE QUEDARON SEN VER DEBIDO Á COVID-19 

 

No 1º trimestre do curso faremos un repaso xeral dos contidos impartidos o curso pasado, dos vistos e dos non vistos, pois nunha 

lingua flexiva como é o grego sen ter unha base clara e fresca da morfoloxía nominal e verbal, da sintaxe e do contexto político, social 



e económico, doutro modo non poderiamos avanzar, sería un caos. Isto será avaliado dentro dos porcentaxes dados para este 1ª 

avaliación, será unha nota que forma parte ou está xa incorporada na nota da avaliación. 

 

LECTURAS (Só para as materias que fixen lecturas obrigatorias) Lecturas ABAU 

 

1º trimestre: Lírica Arcaica (Safo e Alceo). Épica. Selección de rapsodias Ilíada de Homero 

2º Trimestre: *Teatro. Traxedia (Edipo Rei de Sófocles. 

3º Trimestre: *Comedia (As Nubes de Aristófanes) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

 

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN PORCENTAXE NA 
CUALIFICACIÓN 

Probas escritas e/ou orais, 1ª proba 30% e 2ª proba 40% 70% 
Exposicións, traballos, participación en actividades extraescolares, teatro,(este curso non o sabemos, pero si é posible terá 
un valor) etc. Senón fora posible darlle un valor o sumariamos ao punto do 70% 10% 

Traballo diario en clase, actividades e exercicios preparados en casa. Todos os días temos que traducir un texto, traballar as 
etimoloxías, a morfoloxía, a sintaxe, as lecturas, a literatura.... 20% 

TOTAL AVALIACIÓN 100% 
 

NOTA MEDIA XUÑO 

Media ponderada: NOTA 1ª AV = 20% + NOTA 2ª AV = 30% + NOTA 3ª AV = 50% = NOTA MEDIA XUÑO 

 

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN PORCENTAXE NA 
CUALIFICACIÓN 

Probas escritas e/ou orais.  1ª proba 20% e 2ª proba 30%. 50% 
Traballo diario en clase, actividades e exercicios preparados en casa. Todos os días temos que traducir un texto, traballar as 
etimoloxías, a morfoloxía, a sintaxe, as lecturas, a literatura.  

Onde se valorará os prazos de entrega, as instrucións, a corrección dos mesmos, xunto co seu contido, a súa estrutura 
interna,  a súa coherencia… 

40% 

Exposicións, traballos, etc. Onde se valorará a calidade da presentación a temática, os contidos… 10% 
TOTAL AVALIACIÓN 100% 

 

NOTA MEDIA XUÑO 

Media ponderada: NOTA 1ª AV = 20% + NOTA 2ª AV = 30% + NOTA 3ª AV = 50% = NOTA MEDIA XUÑO 

OBSERVACIÓNS: Para aprobar a avaliación é necesario obter un 5. A partir do cinco a nota redondearase pasando á seguinte, 

sempre que se supere a anterior en 0,75 décimas. Por ex. 5,75= 6. Non se avalían traballos presentados fóra de prazo. 

EXAMES: Se un alumno non se presenta a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, como norma xeral, realizará o 

exame o primeiro día que se incorpore á clase desta materia ou lavarase a cabo o protocolo que se nos asigne. 

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL 

As clases online serán a través da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro. 

Das catro horas semanais de clase, mantendo o horario lectivo, impartiranse dúas clases a través de videoconferencia e a outra 

será de traballo do alumnado na aula virtual e outra para realizar exercicios de tradución, etimoloxías, literatura... 

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN CORENTENA 

A través da aula virtual e do correo electrónico. 

Colgaranse para cada semana as indicacións, explicacións e tarefas, ademais das solucións e/ou correccións dos exercicios da 

semana anterior. 
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MATERIA GREGO 
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 CONTIDOS 
 Bloque 1. Lingua grega. Bloque 2. Sistema de lingua grega: elementos básicos. Bloque 3. Morfoloxía. Bloque 4. Sintaxe. Bloque 5. 
Grecia: historia, cultura, arte e civilización. Bloque 6. Textos. Bloque 7. Léxico 
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1 B.1 Lingua grega. . Marco xeográfico da lingua grega. Familias lingüísticas. O indoeuropeo.  Historia   da   lingua   grega:   desde   

o micénico ata o grego moderno.Variedades dialectais. 
B.2 Sistema de lingua grega. Orixes    da    escritura.    Sistemas    de escritura. Orixes e evolución do alfabeto grego. Caracteres 

do alfabeto grego. Clasificación dos fonemas: pronuncia.  Transcrición de termos dos caracteres gregos. Signos diacríticos e de 

puntuación. 

B.3 Morfoloxía. O   grego,   lingua   flexiva.   Tipos   de palabras: variables e invariables..   O   grego,   lingua   flexiva.   Tipos   de 

palabras: variables e invariables. 
B.4 Sintaxe. Casos gregos.  Casos gregos. Concordancia. Elementos da oración. 
B.5 Grecia: historia, cultura, arte e civilización. . Períodos da historia de Grecia. 

B.6 Textos. Iniciación ás técnicas de tradución.  Iniciación ás técnicas de retroversión e comentario de textos.  Análise morfolóxica 
e sintáctica. Comparación de estruturas gregas coas da lingua propia. 

B.7 .Léxico. : Vocabulario básico grego: léxico de uso frecuente e principais prefixos e sufixos. Descomposición de palabras nos 

seus formantes. Helenismos máis frecuentes do vocabulario común e do léxico especializado,  e o  seu  mantemento: termos 

patrimoniais, cultismos e neoloxismos. Identificación  de  lexemas,  sufixos  e prefixos helénicos usados na lingua propia. Familias 

etimolóxicas e semánticas 

2 B.1 Lingua grega. O indoeuropeo.  Historia   da   lingua   grega:   desde   o micénico ata o grego moderno.Variedades dialectais. 
B.2 Sistema de lingua grega. . Orixes    da    escritura.    Sistemas    de escritura. Orixes e evolución do alfabeto grego. 

Caracteres do alfabeto grego. Clasificación dos fonemas: pronuncia.  Transcrición de termos dos caracteres gregos. Signos 

diacríticos e de puntuación. 

B.3 Morfoloxía. Formantes das palabras.  Concepto de declinación: declinacións gregas. Enunciado e paradigmas. Flexión 
nominal e pronominal. Sistema verbal grego. Verbos temáticos e atemáticos. Formas verbais persoais e non persoais. 

B.4 Sintaxe. Análise e tradución de frases e textos 
B.5 Grecia: historia, cultura, arte e civilización. Organización política e social de Grecia 

B.6 Textos: Iniciación ás técnicas de tradución.  Iniciación ás técnicas de retroversión e comentario de textos.  Análise morfolóxica 
e sintáctica. Comparación de estruturas gregas coas da lingua propia. 

B.7 .Léxico: Vocabulario básico grego: léxico de uso frecuente e principais prefixos e sufixos. Descomposición de palabras nos 
seus formantes. Helenismos máis frecuentes do vocabulario común e do léxico especializado,  e o  seu  mantemento: termos 
patrimoniais, cultismos e neoloxismos. Identificación  de  lexemas,  sufixos  e prefixos helénicos usados na lingua propia. 
Familias etimolóxicas e semánticas. 

 

3 B.1 Lingua grega. O indoeuropeo.  Historia   da   lingua   grega:   desde   o micénico ata o grego moderno.Variedades dialectais. 
B.2 Sistema de lingua grega. . Orixes    da    escritura.    Sistemas    de escritura. Orixes e evolución do alfabeto grego. 

Caracteres do alfabeto grego. Clasificación dos fonemas: pronuncia.  Transcrición de termos dos caracteres gregos. Signos 

diacríticos e de puntuación. 

B.3 Morfoloxía. Formantes das palabras.  Concepto de declinación: declinacións gregas. Enunciado e paradigmas. Flexión 
nominal e pronominal. Sistema verbal grego. Verbos temáticos e atemáticos. Formas verbais persoais e non persoais. 

B.4 Sintaxe. Análise e tradución de frases e textos 
B.5 Grecia: historia, cultura, arte e civilización. A familia. 

B.6 Textos: Iniciación ás técnicas de tradución.  Iniciación ás técnicas de retroversión e comentario de textos.  Análise morfolóxica 
e sintáctica. Comparación de estruturas gregas coas da lingua propia. 

B.7 .Léxico: Vocabulario básico grego: léxico de uso frecuente e principais prefixos e sufixos. Descomposición de palabras nos 
seus formantes. Helenismos máis frecuentes do vocabulario común e do léxico especializado,  e o  seu  mantemento: termos 
patrimoniais, cultismos e neoloxismos. Identificación  de  lexemas,  sufixos  e prefixos helénicos usados na lingua propia. 
Familias etimolóxicas e semánticas. 

 

4 1º trimestre. 36 sesións. 4 sesións por unidade 
UNIDADE 1. Marco xeográfico da cultura grega. 
UNIDADE 2. Orixes e sistemas da escritura. Sistemas de escritura. O alfabeto grego. 
UNIDADE 3. Nominativo singular. Presente de εἰμί. Oración copulativa. Signos diacríticos e de puntuación. 
UNIDADE 4. Nominativo plural masculino. Nominativo singular neutro. Clasificación dos fonemas: pronuncia. 
UNIDADE 5. Concordancia. Nominativo plural feminino e neutro. Familias lingüísticas. O indoeuropeo 
UNIDADE 6. Os casos en grego. Uso do xenitivo. Declinación do artigo. Historia da lingua grega: desde o micénico ata o 
grego moderno. Variedades dialectais 
UNIDADE 7. Acusativo. Presente de  indicativo activo λύω e δείκνυμι . Oración transitiva. Transcrición. Etimoloxía 
UNIDADE 8. Preposicións de lugar. Períodos da historia de Grecia. 
UNIDADE 9. O dativo. Recapitulación da 1ª e 2ª declinacións. Transcrición. Etimoloxía 
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5 B.1 Lingua grega. O indoeuropeo.  Historia   da   lingua   grega:   desde   o micénico ata o grego moderno.Variedades dialectais. 
B.2 Sistema de lingua grega. . Orixes    da    escritura.    Sistemas    de escritura. Orixes e evolución do alfabeto grego. 

Caracteres do alfabeto grego. Clasificación dos fonemas: pronuncia.  Transcrición de termos dos caracteres gregos. Signos 

diacríticos e de puntuación. 

B.3 Morfoloxía. Formantes das palabras.  Concepto de declinación: declinacións gregas. Enunciado e paradigmas. Flexión 
nominal e pronominal. Sistema verbal grego. Verbos temáticos e atemáticos. Formas verbais persoais e non persoais. 

B.4 Sintaxe. Análise e tradución de frases e textos. Oración simple: oracións atributivas e predicativas. Construcións de infinitivo. 

Formas verbais persoais e non persoais. 
B.5 Grecia: historia, cultura, arte e civilización. Organización política e social de Grecia. 

B.6 Textos. Iniciación ás técnicas de tradución.  Iniciación ás técnicas de retroversión e comentario de textos.  Análise morfolóxica 
e sintáctica. Comparación de estruturas gregas coas da lingua propia. 

B.7 .Léxico. Vocabulario básico grego: léxico de uso frecuente e principais prefixos e sufixos. Descomposición de palabras nos 
seus formantes. Helenismos máis frecuentes do vocabulario común e do léxico especializado,  e o  seu  mantemento: termos 
patrimoniais, cultismos e neoloxismos. Identificación  de  lexemas,  sufixos  e prefixos helénicos usados na lingua propia. 
Familias etimolóxicas e semánticas. 

 

6 B.1 Lingua grega. O indoeuropeo.  Historia   da   lingua   grega:   desde   o micénico ata o grego moderno.Variedades dialectais. 
B.2 Sistema de lingua grega. . Orixes    da    escritura.    Sistemas    de escritura. Orixes e evolución do alfabeto grego. 

Caracteres do alfabeto grego. Clasificación dos fonemas: pronuncia.  Transcrición de termos dos caracteres gregos. Signos 

diacríticos e de puntuación. 

B.3 Morfoloxía. Formantes das palabras.  Concepto de declinación: declinacións gregas. Enunciado e paradigmas. Flexión 
nominal e pronominal. Sistema verbal grego. Verbos temáticos e atemáticos. Formas verbais persoais e non persoais. 

B.4 Sintaxe. Análise e tradución de frases e textos 
B.5 Grecia: historia, cultura, arte e civilización. A familia. 

B.6 Textos: Iniciación ás técnicas de tradución.  Iniciación ás técnicas de retroversión e comentario de textos.  Análise morfolóxica 
e sintáctica. Comparación de estruturas gregas coas da lingua propia. 

B.7 .Léxico. Vocabulario básico grego: léxico de uso frecuente e principais prefixos e sufixos. Descomposición de palabras nos seus 

formantes. Helenismos máis frecuentes do vocabulario común e do léxico especializado,  e o  seu  mantemento: termos 

patrimoniais, cultismos e neoloxismos. Identificación  de  lexemas,  sufixos  e prefixos helénicos usados na lingua propia. Familias 

etimolóxicas e semánticas 

7 B.1 Lingua grega. O indoeuropeo.  Historia   da   lingua   grega:   desde   o micénico ata o grego moderno.Variedades dialectais. 
B.2 Sistema de lingua grega. . Orixes    da    escritura.    Sistemas    de escritura. Orixes e evolución do alfabeto grego. 

Caracteres do alfabeto grego. Clasificación dos fonemas: pronuncia.  Transcrición de termos dos caracteres gregos. Signos 

diacríticos e de puntuación. 
B.3 Morfoloxía. Oración simple: oracións atributivas e predicativas. Construcións de infinitivo. Formas verbais persoais e non 

persoais. 
B.4 Sintaxe. Construcións de infinitivo. Construcións de participio. Construcións de participio. 

B.5 Grecia: historia, cultura, arte e civilización. Traballo   e   lecer:   oficios,   ciencia   e técnica. Festas e espectáculos. 

B.6 Textos. Iniciación ás técnicas de tradución.  Iniciación ás técnicas de retroversión e comentario de textos.  Análise morfolóxica 
e sintáctica. Comparación de estruturas gregas coas da lingua propia. 

 B.7 .Léxico: Vocabulario básico grego: léxico de uso frecuente e principais prefixos e sufixos. Descomposición de palabras nos 
seus formantes. Helenismos máis frecuentes do vocabulario común e do léxico especializado,  e o  seu  mantemento: termos 
patrimoniais, cultismos e neoloxismos. Identificación  de  lexemas,  sufixos  e prefixos helénicos usados na lingua propia. Familias 
etimolóxicas e semánticas. 
 

8 2º trimestre. 49 sesións. 4-5 sesións por unidade 
 
UNIDADE 10. Proposicións completivas. Os demostrativos. Organización política e social de Grecia. 
UNIDADE 11. Presente de indicativo na voz media λύω e δείκνυμι . Transcrición. Etimoloxía 
UNIDADE 12. Participio. Proposicións de relativo. Verbos contractos en –εω. 
UNIDADE 13. Verbos contractos en –αω. 3ª declinación I. Transcrición. Etimoloxía 
UNIDADE 14. O imperfecto activo e medio. A familia. 
UNIDADE 15. Estudo do aumento. Transcrición. Etimoloxía 
UNIDADE 16. Comparativos e superlativos regulares. Traballo e lecer: oficios, ciencia e técnica. Festas e espectáculos. 
UNIDADE 17. Preposicións gregas e etimoloxía. 3ª declinación II. Transcrición. Etimoloxía 
UNIDADE 18. Comparativos e superlativos irregulares. Recapitulación do tema de presente activo e medio. 
UNIDADE 19. Voz pasiva. Transcrición. Etimoloxía 
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9 B.1 Lingua grega. O indoeuropeo.  Historia   da   lingua   grega:   desde   o micénico ata o grego moderno.Variedades dialectais. 
B.2 Sistema de lingua grega. . Orixes    da    escritura.    Sistemas    de escritura. Orixes e evolución do alfabeto grego. 

Caracteres do alfabeto grego. Clasificación dos fonemas: pronuncia.  Transcrición de termos dos caracteres gregos. Signos 

diacríticos e de puntuación. 
B.3 Morfoloxía. Oración simple: oracións atributivas e predicativas. Construcións de infinitivo. Formas verbais persoais e non 

persoais. 
B.4 Sintaxe. Construcións de infinitivo. Construcións de participio. Construcións de participio. 



B.5 Grecia: historia, cultura, arte e civilización. . Xéneros literarios: épica, historiografía, drama (traxedia e comedia), lírica, 

oratoria e fábula. Xenofonte e a súa obra historiográfica e filosófica. 

B.6 Textos. Iniciación ás técnicas de tradución.  Iniciación ás técnicas de retroversión e comentario de textos.  Análise morfolóxica 
e sintáctica. Comparación de estruturas gregas coas da lingua propia. 

B.7 .Léxico. Vocabulario básico grego: léxico de uso frecuente e principais prefixos e sufixos. Descomposición de palabras nos 
seus formantes. Helenismos máis frecuentes do vocabulario común e do léxico especializado,  e o  seu  mantemento: termos 
patrimoniais, cultismos e neoloxismos. Identificación  de  lexemas,  sufixos  e prefixos helénicos usados na lingua propia. 
Familias etimolóxicas e semánticas. 

10 B.1 Lingua grega. 
B.2 Sistema de lingua grega. 

B.3 Morfoloxía. Formantes das palabras.  Concepto de declinación: declinacións gregas. Enunciado e paradigmas. Flexión 
nominal e pronominal. Sistema verbal grego. Verbos temáticos e atemáticos. 

B.4 Sintaxe. Análise e tradución de frases e textos 
B.5 Grecia: historia, cultura, arte e civilización. . Mitoloxía e relixión 

B.6 Textos: Iniciación ás técnicas de tradución.  Iniciación ás técnicas de retroversión e comentario de textos.  Análise morfolóxica 
e sintáctica. Comparación de estruturas gregas coas da lingua propia. 

B.7 .Léxico: Vocabulario básico grego: léxico de uso frecuente e principais prefixos e sufixos. Descomposición de palabras nos 
seus formantes. Helenismos máis frecuentes do vocabulario común e do léxico especializado,  e o  seu  mantemento: termos 
patrimoniais, cultismos e neoloxismos. Identificación  de  lexemas,  sufixos  e prefixos helénicos usados na lingua propia. 
Familias etimolóxicas e semánticas. 

11 B.1 Lingua grega. O indoeuropeo.  Historia   da   lingua   grega:   desde   o micénico ata o grego moderno.Variedades dialectais. 
B.2 Sistema de lingua grega. . Orixes    da    escritura.    Sistemas    de escritura. Orixes e evolución do alfabeto grego. 

Caracteres do alfabeto grego. Clasificación dos fonemas: pronuncia.  Transcrición de termos dos caracteres gregos. Signos 

diacríticos e de puntuación. 
B.3 Morfoloxía. Oración simple: oracións atributivas e predicativas. Construcións de infinitivo. Formas verbais persoais e non 

persoais. 
B.4 Sintaxe. Construcións de infinitivo. Construcións de participio. Construcións de participio. 
B.5 Grecia: historia, cultura, arte e civilización. . Mitoloxía e relixión 

B.6 Textos. Lectura     comprensiva     de     textos traducidos. Lectura  comparada  e  comentario  de textos en lingua grega e na 
lingua propia.  Produción de textos propios breves en lingua grega. 

B.7 .Léxico: Vocabulario básico grego: léxico de uso frecuente e principais prefixos e sufixos. Descomposición de palabras nos 
seus formantes. Helenismos máis frecuentes do vocabulario común e do léxico especializado,  e o  seu  mantemento: termos 
patrimoniais, cultismos e neoloxismos. Identificación  de  lexemas,  sufixos  e prefixos helénicos usados na lingua propia. 
Familias etimolóxicas e semánticas. 

 

12 3º trimestre. 36 sesións. 3-4 sesións por unidade 
UNIDADE 20. Textos: política e ética. 3ª declinación III. Transcrición. Etimoloxía. 
UNIDADE 21. Interrogativos. Pronomes persoais. Transcrición. Etimoloxía 
UNIDADE 22. Texto. Sociedade: os tres amores dunha hetera. O pensamento: Sócrates. Mitoloxía e relixión I. 
UNIDADE 23. Tema de futuro. Verbos en líquida e nasal. Futuros en –ιζω. 
UNIDADE 24. Tema de aoristo. Mitoloxía e relixión II. 
UNIDADE 25. Tema de perfecto. Diálogo en grego (produción propia) UNIDADE 26. Estudo da reduplicación. 

Mitoloxía e relixión III. 
UNIDADE 27. Verbos atemáticos. Diálogo en grego (produción propia) 
UNIDADE 28. Subxuntivo. Proposicións circunstanciais. Traballo e lecer: oficios, ciencia e técnica. Festas e 

espectáculos 
UNIDADE 29. Uso do dicionario grego Textos. Ἡ τοῦ Σωκράτους ἀπολογία. Ἡ τῶν Ἀθηναίων πολιτεία. 
UNIDADE 30.  Grecia na actualidade. Grego moderno. 

CONTIDOS IMPRESCINDIBLES DO CURSO 2019-2020 QUE QUEDARON SEN VER DEBIDO Á COVID-19 

 

Neste curso 1º bacharelato o grego i non é materia de continuidade, polo que nontemos que levar a cabo ningún repaso da materia en si, pero 

supoño que haberá que facer un esforzo en los temas gramaticais, pois haberá posiblemente algunha carencia do curso pasado. 

 

LECTURAS (Só para as materias que fixen lecturas obrigatorias)  

 

1º trimestre: LA CIUDAD ANTIGUA (ou ben unha selección de cantos da Odisea) 

2º Trimestre: LA CIUDAD ANTIGUA (ou ben unha selección de cantos da Odisea) 

3º Trimestre: LA CIUDAD ANTIGUA (ou ben unha selección de cantos da Odisea) 

 

 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

 

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN PORCENTAXE NA 
CUALIFICACIÓN 

Probas escritas e/ou orais  70% 
Exposicións, traballos, participación en actividades extraescolares, teatro,(este curso non o sabemos, pero si é posible terá 
un valor) etc. Senón fora posible darlle un valor o sumariamos ao punto do 70% 10% 

Traballo diario en clase, actividades e exercicios preparados en casa. Todos os días temos que traducir un texto, traballar as 
etimoloxías, a morfoloxía, a sintaxe, as lecturas, a literatura.... 20% 

TOTAL AVALIACIÓN 100% 
 

NOTA MEDIA XUÑO 

Media ponderada: NOTA 1ª AV = 20% + NOTA 2ª AV = 30% + NOTA 3ª AV = 50% = NOTA MEDIA XUÑO 

 

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN PORCENTAXE NA 
CUALIFICACIÓN 

Probas escritas e/ou orais on line. 1ª proba 20% e 2ª proba 30% 50% 
Traballo diario en clase, actividades e exercicios preparados en casa, participación… 

Valoración da calidade dos exercicios, exercicios correctos, ben feiros, no copiados… 30% 

Exposicións, traballos, actividades interactivas. Onde se valorará o contido e a información, a posta 
en escena, é dicir, a súa presentación. Valorarase o traballo e os recursos utilizados.valorarase a 
estrutura, coherencia do tema, a extensión… 

20% 

TOTAL AVALIACIÓN 100% 
 

NOTA MEDIA XUÑO 

Media ponderada: NOTA 1ª AV = 20% + NOTA 2ª AV = 30% + NOTA 3ª AV = 50% = NOTA MEDIA XUÑO 

 

OBSERVACIÓNS: Para aprobar a avaliación é necesario obter un 5. A partir do cinco a nota redondearase pasando á seguinte, 
sempre que se supere a anterior en 0,75 décimas. Por ex. 5,75= 6. Non se avalían traballos presentados fóra de prazo. 

EXAMES: Se un alumno non se presenta a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, como norma xeral, realizará o 
exame o primeiro día que se incorpore á clase desta materia ou lavarase a cabo o protocolo que se nos asigne. 

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL 

As clases online serán a través da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro. 

Das catro horas semanais de clase, mantendo o horario lectivo, impartiranse dúas clases a través de videoconferencia e a outra 

será de traballo do alumnado na aula virtual e outra para realizar exercicios de tradución, etimoloxías, literatura... 

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN CORENTENA 

A través da aula virtual e do correo electrónico. 

Colgaranse para cada semana as indicacións, explicacións e tarefas, ademais das solucións e/ou correccións dos exercicios da 

semana anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IES MARÍA CASARES.  Departamento de Grego e Cultura Clásica 
 

MATERIA CULTURA CLÁSICA 

PROFESOR/A Baldomero Martínez Martínez 
 

 
3º ESO 

 
2020-2021 

 

            

 CONTIDOS 
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1 B1. Marco xeográfico das civilizacións grega e romana. 

B2.    Marco   histórico   da   civilización grega: das civilizacións minoica e micénica ao mundo helenístico.. Marco histórico da 
civilización romana: Monarquía, República e Imperio. 
B3. Relixión grega. 
B4. Fundamentos da arte clásica.  Arquitectura  en  Grecia  e  Roma: tipos de edificios e ordes arquitectónicas. B4.3.  Escultura   en   
Grecia  e   Roma: etapas, estilos e temáticas. 

B5.  Sociedade  en  Grecia  e  Roma: clases sociais. 

B5. A familia en Grecia e Roma 

2 B5.  Vida cotiá en Grecia e Roma: vivenda, hixiene, alimentación, vestimenta e traballo 

B5. Os   espectáculos   públicos   en Grecia e Roma. 

B6. Historia  da  escritura.  Signos  e materiais. Orixe do alfabeto. O alfabeto grego e o alfabeto romano.  As linguas do mundo.   
O indoeuropeo e as súas familias lingüísticas. Composición e derivación culta de orixe grega e latina. Latinismos, palabras 
patrimoniais, cultismos e semicultismos.  Xéneros  literarios  grecolatinos: autores e obras principais. 

3 B3 O panteón grego e romano. Mitos grecolatinos. Os heroes 
B5. Organización política en Grecia e en Roma.  Espectáculos públicos en Grecia e Roma. 

B6.  Latinismos, palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos. 

Léxico  grecolatino  na  linguaxe científica e técnica.  

B7.  Mitoloxía  e  temas  lendarios  nas manifestacións artísticas actuais. Traballos de investigación sobre a civilización clásica na 
nosa cultura. 

4 IV.1.a 1º trimestre. 
3º de ESO. 1º trimestre. 24 sesións . 3/4 sesións por unidade. 
UNIDADES DIDÁCTICAS 
1. Grecia e Roma antiga: Marco cronolóxico e xeográfico. Expansión. 
2. O Latín e Grego linguas indoeuropeas. As outras ramas do indoeuropeo e as linguas actuais. 
3. O alfabeto. Historia da escritura 
4. Supervivencia das linguas clásicas. Raíces gregas e latinas nas linguas europeas e na terminoloxía científica. 
5. Historia de Grecia. Épocas. Organización política e social. As guerras médicas. Atenas e Esparta. 
6. A relixión grega: Deuses e heroes. Fenómenos asociados á relixión: oráculos e competicións deportivas e literarias. 
7. A literatura grega. A Ilíada e a Odisea. O teatro. 
8. A arte en Grecia: a arquitectura e a escultura. 
9. Lexemas grecolatinos 20. 

  
 

2ª
 A

V
A

L
IA

C
IÓ

N

 

5 B3.  Relixión  romana:  culto  público  e privado. 
B4. Fundamentos da arte clásica. 

 B4.  Arquitectura  en  Grecia  e  Roma: tipos de edificios e ordes arquitectónicas. Escultura   en   Grecia  e   Roma: etapas, estilos e 
temáticas. Enxeñería romana: obras públicas e urbanismo. Vías romanas 

B5.2.  Sociedade  en  Grecia  e  Roma:clases sociais. 
B5.3. A familia en Grecia e Roma 
B5.4. Vida cotiá en Grecia e Roma: vivenda, hixiene, alimentación, vestimenta e traballo 
 

6 B6. As linguas romances. 
B6. Composición e derivación culta de orixe grega e latina. 
B6. Latinismos, palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos. 
B6. Principais regras de evolución fonética   do   latín   ao   galego   e   ao castelán. 

B6. Xéneros  literarios  grecolatinos: autores e obras principais. 
 

7 B3 O panteón grego e romano. B3.2. Mitos grecolatinos. Os heroes 
B5. Organización política en Grecia e en Roma.  Espectáculos públicos en Grecia e Roma. 

B6.  Latinismos, palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos. 

Léxico  grecolatino  na  linguaxe científica e técnica.  

B7.  Mitoloxía  e  temas  lendarios  nas manifestacións artísticas actuais. Traballos de investigación sobre a civilización clásica na 
nosa cultura. 
 



8 IV.1.b 2º trimestre. 
3º de ESO. 22 sesións. 2/3 sesións por unidade. 
UNIDADES DIDÁCTICAS 
1.  A fundación de Roma. A lenda. A historia 
2.  A cidade de Roma. Emprazamento e edificios principais 
3.  A República. A sociedade. Organización e clases sociais. 
4.  As guerras púnicas. Un enfrontamento de civilizacións. 
5.  Xulio César. A conquista da Galia. Traxectoria política e asasinato de César. 
6.  Os escravos. 
7.  Espectáculos públicos. Gladiadores 
8.  Pompeia, unha cápsula do tempo. A arqueoloxía. 
9.  As termas, edificios públicos. 
10.  O imperio. O primeiro emperador. Os emperadores máis coñecidos. 
11.   Lexemas grecolatinos 40. (incluímos os vinte da 1ª avaliación) 
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9 B2.   Marco   histórico   da   civilización grega: das civilizacións minoica e micénica ao mundo helenístico. 
B2. Marco histórico da civilización romana: Monarquía, República e Imperio. 
B4.  Herdanza  clásica  no  patrimonio artístico. 

10 B6. Principais regras de evolución fonética   do   latín   ao   galego   e   ao castelán. 
B6. Presenza das linguas clásicas nas linguas modernas. 
B.7. Civilización grecolatina nas artes e na organización social e política actual 
B7. Historia de Grecia e Roma e a súa presenza no noso país. 

11 B3 O panteón grego e romano. B3.2. Mitos grecolatinos. Os heroes 
B5. Organización política en Grecia e en Roma.  Espectáculos públicos en Grecia e Roma. 

B6.  Latinismos, palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos. Léxico  grecolatino  na  linguaxe científica e técnica.  

B7.  Mitoloxía  e  temas  lendarios  nas manifestacións artísticas actuais. Traballos de investigación sobre a civilización clásica na 
nosa cultura. 

12  IV.1.C 3º trimestre. 
3º de ESO. 22 sesións. Menos de 3 sesións por unidade. 
UNIDADES DIDÁCTICAS 
1.  A expansión romana, Hispania. Mérida 
2. As colonias. Os habitantes. O goberno das colonias. Principais colonias. 
3. A organización do exército: campamentos, tácticas e indumentaria 
4. As vías de comunicación. Construción e función das vías. Principais vías de Hispania. Os vehículos 
5. A familia romana. Os membros da familia. O matrimonio. Os nomes. A educación dos fillos 
6. A casa. Tipos de vivendas. Principais estancias. 

7. A relixión romana. Cultos públicos e privados. Os sacerdotes. 

8. A morte en Roma. Os funerais. O latín na literatura e no tempo. 

9. O Imperio romano a partir do século III d. C. á súa caída. O cristianismo. 

10. Lexemas grecolatinos 60. (20 da 1ª avaliación, 20 da 2ª avaliación e 20 da terceira avaliación) 

 

CONTIDOS IMPRESCINDIBLES DO CURSO 2019-2020 QUE QUEDARON SEN VER DEBIDO Á COVID-19 

 

Explicar brevemente cales son, cando se van impartir e como se van avaliar (1º trimestre/ao longo do curso): 
 

LECTURAS (Só para as materias que fixen lecturas obrigatorias) lectura selectiva  para todo o curso 

 

1º trimestre: Guárdate de los idus de Lola González 

2º Trimestre:. Guárdate de los idus de Lola González 

3º Trimestre: Guárdate de los idus de Lola González 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

 

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN PORCENTAXE NA 
CUALIFICACIÓN 

Probas escritas e/ou orais 70% 
Positivos: Traballo diario na clase, actividades e exercicios preparados en casa y participación en actividades 
extraescolares, teatro, etc. O que implica que os negativos poden chegar a restar ata un 15%. 15% 

Caderno: Encher correctamente os cadros e actividades do caderno do alumno seguindo as instrucións do profesor 15% 
TOTAL AVALIACIÓN 100% 

 

NOTA MEDIA XUÑO 

Media ponderada: NOTA 1ª AV = 20% + NOTA 2ª AV = 30% + NOTA 3ª AV = 50% = NOTA MEDIA XUÑO 

 



 

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN PORCENTAXE NA 
CUALIFICACIÓN 

Probas escritas e/ou orais. Os exames terán que adaptarse ás circunstancias, pasarán por ser de varios tipos: cuestionarios, 
preguntas curtas, preguntas de desenvolver, exames orais, dependendo das circunstancias, exame tipo cun tempo marcado... 60% 

A presentación ou entrega das tarefas, actividades académicas ou exercicios  polo medio establecido e/ou probas 
obxectivas cunha serie de preguntas dos contidos vistos ao longo da avaliación mediante un cuestionario tipo Google ou 
outro tipo de proba que teña certas garantías como preguntas orais nas videoconferencias e seguindo as indicacións e 
instrucións do profesor sumaría ata un 2 punto 

20% 

Encher correctamente os cadros e actividades do caderno do alumno seguindo as instrucións do profesor, a asistencia 
regular e participación nas videoconferencias. 20% 

TOTAL AVALIACIÓN 100% 
Observacións ou matices as ferramentas de avaliación 

Non só polo feito de entregar as actividades ou encher os exercicios do caderno súmanse todos os porcentuais, farase de modo porcentual despois 
da corrección dos mesmos, vendo a calidade do contido, da expresión, da presentación, respecto dos prazos e valorar que non sexa un copia e pega. 

Non se pode copiar nin entregar exercicios de outros compañeiros/as, pois iso é facer trampas, trampas a quen? 

 

OBSERVACIÓNS: Para aprobar a avaliación é necesario obter un 5. A partir do cinco a nota redondearase pasando á seguinte, 

sempre que se supere a anterior en 0,6 décimas. Por ex. 5,6= 6. Non se avalían traballos presentados fóra de prazo. 

EXAMES: Se un alumno non se presenta a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, como norma xeral, realizará o 

exame o primeiro día que se incorpore á clase desta materia. 

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL 

As clases online serán a través da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro. 

Das tres horas semanais de clase, mantendo o horario lectivo, impartiranse dúas clases a través de videoconferencia e a outra 

será de traballo do alumnado na aula virtual. 

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN CORENTENA 

A través da aula virtual e do correo electrónico. 

Colgaranse para cada semana as indicacións, explicacións e tarefas, ademais das solucións e/ou correccións dos exercicios da 

semana anterior. 

 

 

 

 

 


