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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu
caso ampliación)

4. Información e publicidade.



1.CRITERIOS DE AVALIACIÓN ,    ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE.       

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

Bloque 1. Xeografía

 B1.1. Localizar nun mapa fitos xeográficos e
enclaves concretos relevantes para o coñecemen-
to das civilizacións grega e romana.

 CCB1.1.1. Sinala sobre un mapa o marco xeográ-
fico en que se sitúan en distintos períodos as civi-
lizacións grega e romana, delimitando o seu ámbi-
to de influencia, establecendo conexións con ou-
tras culturas próximas e situando con precisión
puntos xeográficos, cidades ou restos arqueolóxi-
cos coñecidos pola súa relevancia histórica.

 CMCCT
 CD
 CAA

 B1.2. Describir os marcos xeográficos en que se
desenvolven as civilizacións grega e romana ao
longo da súa historia.

 CCB1.2.1. Enumera aspectos do marco xeográfi-co
que poden ser considerados determinantes no
desenvolvemento das civilizacións grega e latina, e
achega exemplos para ilustrar e xustificar as súas
formulacións.

 CSC
 CD
 CAA

Bloque 2. Historia

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

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

 CAA
 CMCCT
 CD
 CSC

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

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

 CSIEE
 CMCCT
 CD
 CSC

1.CRITERIOS DE EVALUACIÓN , ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE E COMPETENCIAS



 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

 CMCCT
 CAA
 CSC

 CCB2.2.3. Elabora eixes cronolóxicos en que se 
representen fitos históricos salientables, consul-
tando ou non fontes de información.

 CD
 CMCCT
 CSC

 CMCCT
 CD
 CSC

 CCB2.2.4. Sitúa dentro dun eixe cronolóxico o
marco histórico en que se desenvolven as
civiliza-cións grega e romana, sinalando períodos
e iden-tificando en cada un as conexións máis
importan-tes que presentan con outras
civilizacións.



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

Bloque 3. Mitoloxía

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

 CCB3.1.1. Pode nomear coa súa denominación
grega e latina os principais deuses e heroes da
mitoloxía grecolatina, sinalando os trazos que os
caracterizan, os seus atributos e o seu ámbito de
influencia, explicando a súa xenealoxía e estable-
cendo as relacións entre os diferentes deuses.

 CD
 CCEC
 CCL

 B3.2. Coñecer os mitos e os heroes grecolatinos, e establecer
semellanzas e diferenzas entre os mitos e os heroes antigos e
os actuais.

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

 CCEC
 CD
 CCL

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

 B3.2. Coñecer os mitos e os heroes grecolatinos,
e establecer semellanzas e diferenzas entre os
mitos e os heroes antigos e os actuais.

 CCB3.1.1. Pode nomear coa súa denominación 
grega e latina os principais deuses e heroes da 
mitoloxía grecolatina, sinalando os trazos que os 
caracterizan, os seus atributos e o seu ámbito de 
influencia, explicando a súa xenealoxía e estable-
cendo as relacións entre os diferentes deuses.

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

  
CCEC
CD
CCL

 CCB3.2.2. Sinala semellanzas e diferenzas entre os 
mitos da antigüidade clásca e os pertencentes a 
outras culturas, comparando o seu tratamento na 
literatura ou na tradición relixiosa.

 CAA
 CSC
 CCEC
 CD

 CCB3.2.3. Recoñece e ilustra con exemplos o

mantemento do mítico e da figura do heroe na nosa 
cultura, analizando a influencia da tradición clásica 
neste fenómeno e sinalando as principais semellanzas 
e diferenzas que se observan entre ambos os 
tratamentos, asociándoas a outros tra-zos culturais 
propios de cada época.

 CCEC
 CMCCT
 CD
 CSC



 CCB3.2.4. Recoñece referencias mitolóxicas nas
artes plásticas, sempre que sexan claras e
sinxelas, describindo, a través do uso que se fai 
destas, os aspectos básicos que en cada caso 
se asocian á tradición grecolatina.

 CCEC
 CD

 B3.3. Coñecer e comparar as características da
relixiosidade e da relixión grega coas actuais.

 CCB3.3.1. Enumera e explica as principais carac-
terísticas da relixión grega, póndoas en relación con
outros aspectos básicos da cultura helénica e
establecendo comparacións con manifestacións
relixiosas propias doutras culturas.

 CSC
 CMCC

T
 CCEC

 B3.4. Explicar os fundamentos da relixiosidade
romana e distinguir a relixión oficial das manifes-
tacións do culto privado.

 CCB3.4.1. Distingue a relixión oficial de Roma dos
cultos privados, e explica os trazos que lles son
propios.

 CSC
 CMCC

T
 CCEC

Bloque 4. Arte
 B4.1. Coñecer as características fundamentais da

arte clásica e relacionar manifestacións artísticas
actuais cos seus modelos clásicos.

 CCB4.1.1. Recoñece os trazos básicos da arte
clásica nas manifestacións artísticas antigas e
actuais.

 CD
 CCEC

 B4.1. Coñecer as características fundamentais da
arte clásica e relacionar manifestacións artísticas
actuais cos seus modelos clásicos.

 CCB4.1.2. Realiza eixes cronolóxicos e sitúa neles
aspectos relacionados coa arte grecolatina,
asociándoos a outras manifestacións culturais ou a
fitos históricos.

 CMCCT
 CD
 CCEC

Cultura Clásica. 3º 
Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

 B4.2. Identificar as características máis salienta-
bles da arquitectura grecorromana en relación cos
edificios máis singulares.

 CCB4.2.1. Recoñece as características esenciais
das arquitecturas grega e romana, identificando
en imaxes a orde arquitectónica á que pertencen
distintos monumentos, para razoar a súa respos-
ta.

 CCEC
 CMCCT
 CD

 B4.3. Coñecer as manifestacións escultóricas
da arte grega e romana ao longo da Antigüidade
e identificar a súa temática.

  CCB4.3.1. Recoñece esculturas gregas e roma-

nas en imaxes, encádraas nun período histórico e 
identifica nelas motivos mitolóxicos, históricos ou 
culturais.

 CCEC
 CMCCT
 CD

 B4.4. Coñecer as creacións urbanísticas
romanas, así como a súa rede viaria.

 CCB4.4.1. Describe as características, os princi-
pais elementos e a función das grandes obras pú-
blicas romanas, explicando e ilustrando con 
exemplos a súa importancia para o desenvolve-
mento do Imperio e a súa influencia en modelos
urbanísticos posteriores.

 CSC
 CMCCT
 CD
 CCEC

 CMCCT

ESO



Cultura Clásica. 3º 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias 
clave

 B4.2. Identificar as características máis salienta-
bles da arquitectura grecorromana en relación cos
edificios máis singulares.

 CCB4.2.1. Recoñece as características esenciais
das arquitecturas grega e romana, identificando
en imaxes a orde arquitectónica á que pertencen
distintos monumentos, para razoar a súa respos-
ta.

 CCEC
 CMCCT
 CD

 B4.3. Coñecer as manifestacións escultóricas da
arte grega e romana ao longo da Antigüidade e
identificar a súa temática.

 CCB4.3.1. Recoñece esculturas gregas e roma-
nas en imaxes, encádraas nun período histórico e
identifica nelas motivos mitolóxicos, históricos ou
culturais.

 CCEC
 CMCCT
 CD

ESOCultura Clásica. 3º 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias 
clave

 B4.2. Identificar as características máis salienta-
bles da arquitectura grecorromana en relación cos
edificios máis singulares.

 CCB4.2.1. Recoñece as características esenciais
das arquitecturas grega e romana, identificando
en imaxes a orde arquitectónica á que pertencen
distintos monumentos, para razoar a súa respos-
ta.

 CCEC
 CMCCT
 CD

 B4.3. Coñecer as manifestacións escultóricas da
arte grega e romana ao longo da Antigüidade e
identificar a súa temática.

 CCB4.3.1. Recoñece esculturas gregas e roma-
nas en imaxes, encádraas nun período histórico e
identifica nelas motivos mitolóxicos, históricos ou
culturais.

 CCEC
 CMCCT
 CD

ESO
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación 

Procedementos: 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

Proba extraordinaria 
de setembro 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

Criterios de cualificación: 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Instrumentos: Instrumentos: Instrumentos: Instrumentos: 

Instrumentos: 

Dotar ó alumno de estratexias para obter e xestionar información conseguida mediante o 
uso das tecnoloxías dixitais. Utilizar o ordenador como medio de creación e expresión das 
propias ideas.
Intercambiar experiencias, coñecementos, iniciativas... en diversas redes de colaboración.
Facilitar a todas as clases sociais o acceso a cultura.

1.Traballos de investigación individuais,Visionado, comprensión e aprehensión de 
coñecementos das películas ou libros suxeridos  na páxina dixital  (Cuestionarios e/ou 
traballos)

2.Exames e probas  escritas: A valoración dos contidos conceptuais farase a partirdos traballos na 
Aula  Virtúal.  Cada tarefa terá como cuestións actividades similares ás feitas na clase, contidos 
conceptuais das unidades didácticas e vocabulario. 

- Alumnos coa materia aprobada na primeira e a segunda Avaliación, aproban a terceira coa nota media 
obtida .No caso de seguir traballando nos materiais de reforzo e ampliación, propostos polo profesor,terán un 20%
máis de nota, dependendo do número de tarefas feitas e correctamente presentadas ao seu debido tempo.
- Alumnos que non aprobasen algunha das avaliacións , poden recuperalas ,en función do número de tarefas 
propostas polo profesor e subidas ao aula virtual.Necesitan subir un 80% dos traballos para susperar a materia.

A cualificación final , no caso de ter aprobadas as tres avaliacións , será a media entre as notas obidas na 
primeira e a segunda avaliación e , que no caso, de seguir traballando verase incrementada nun 20%, si sube o 
número total de tarefas propostas na aula virtúal e se non,  o seu parte proporcional.
No caso de suspender algunha dellas, e non facer os traballos xa propostos desde a aula virtúal, para a súa 
recuperación, terá que facer os traballos pendentes de entrega durante o verán e presentalos na mesma aula 
virtúal para o primer día de setembro.A notaterá unha ponderación do 100%, en base a calidade e número 
dos traballos presentados.

Non haberá unha proba específica en setembro.Os alumnos terán que facer as tarefas pendentes na aula 
virtúal durante o verán , que estará baseada nos contidos mínimos do curso.

Faranse tres avaliacións nas que entraran só os contidos mínimos e será avaliada en base aos traballos 
presentados na aula virtúal.

Anota de pendentes vai a depender do traballo de indagación que fagan sobre 
os contidos mínimos do curso , dacordo as liñas de investigación propostas 
polo profesor e a lectura e estudo das TROYANAS de Eurípides que tuvemos 
ocasión de ver no Teatro Colón da Coruna.

Lectura das TROYANAS e visionado en 
youtube,investigación sobre Eurípides dentro de o 
contexto da Traxedia Grega,investigación sobre o arte e 
os traballos de Hércules,con especial mención a Torre 
de Hércules.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e
no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Materiais e recursos 

 

Pretendemos que a metodoloxía empregada sexa activa , variada e útil nas outras 
disciplinas.

- Prioridade do carácter formativo, principio que implica unha selección de
contidos que contribúa a lograr unha actitude favorable dos alumnos e alumnas e que
fomente a súa autonomía para identificar problemas e suxerir solucións. Por iso, é
imprescindible que os contidos conecten cos intereses persoais dos adolescentes.
- Consecución de aprendizaxes significativas que permitan unha indagación
comprensiva do que se aprende e, ao mesmo tempo, que leven a unha reflexión crítica
sobre os contidos da aprendizaxe.

Dadas as circunstancias de traballo non presencial, básicamente de investigación , 
facendo uso dos medios dixitais e visuais.

e O libro de texto recomendado é : CULTURA CLÁSICA da Editorial Santillana, pero 
o empregaremos como material de apoio e non é preciso que sexa comprado polos
alumnos. Contaremos como principáis soportes as páxinas webs de 
internet.Youtube ofrece moitas oubras do Teatro Clásico.
O libro de lectura deste periodo é LAS TROYANAS de Eurípides.
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4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 
informar ao alumnado.  O alumnado será informado na aula virtúal 
do centro e o espazo Abalar.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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