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INTRODUCCIÓN 

 
A seguinte programación didáctica está elaborada dentro do marco legal que establecen os 

seguintes documentos: 
o Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación 

secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 
o Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre 

configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de 
educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa 
oferta. 

o Instruccións do 30 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa, en relación ás medidas educativas que se deben 
adoptar no curso académico 2020/2021, nos centros docentes da Comunidade 
Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas da educación infantil, da 
educación primaria, da educación secundaria e do bacharelato. 

Para evitar innecesarias repeticións, os apartados que serven para as tres materias vounos 
escribir na programación que figura en primeiro lugar  e non se repetirán nas outras dúas materias, 
porque, ao tratarse de apartados tales como “Actividades complementarias e extraescolares”, 
“Medidas de atención á diversidade”, “Avaliación do proceso de ensino...”, etc.,  entenderase que 
son os mesmos para as tres materias que figuran nesta programación. 

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN A CLASES SEMIPRESENCIALES OU NON 
PRESENCIAIS 

 
Primeiro irán as indicacións para o curso presencial. A continuación, especificarei con detalles 

as medidas a tomar para a continxencia de clases semipresenciais ou non presenciais. 
 

OBXETIVOS XERAIS 

 
 A relación e descrición dos obxectivos xerais da materia están recollidas no Decreto 86/2015, 
do 25 de xuño, polo que establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato 
na Comunidade Autónoma de Galicia. 
 A materia de Grego nos dous cursos de Bacharelato concíbese como unha introdución xeral á 
lingua grega antiga, máis concretamente ó dialecto ático clásico dos séculos V-IV a. C.,  a través de 
textos orixinais –aínda que durante o primeiro curso precisarán retoques que os fagan accesibles-.  
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. 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 
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correcto, tanto da lingua propia como doutras lingua estudadas polo alumnado. A lingua será o 
vehículo privilexiado de acceso aos contidos culturais, relixiosos, históricos, etc., polo que na súa 
aprendizaxe considerarase prioritaria non só a morfoloxía, senón tamén a formación e derivación de 
palabras, a sintaxe e o léxico. 

O Consello de Europa, a través de sucesivos proxectos, está comprometido nunha política 
lingüística dirixida a protexer e desenvolver a herdanza lingüística e a diversidade cultural de Europa 
como fonte de enriquecemento mutuo, así como a facilitar a mobilidade persoal dos seus cidadáns 
e das súas cidadás, e o intercambio de ideas. O Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas 
(MCER), publicado en 2001, é un documento de particular transcendencia, non só como ferramenta 
práctica para propiciar a reflexión sobre o ensino das linguas e a transparencia de cursos, programas 
e titulacións entre os estados e dentro deles, senón tamén polo recoñecemento da competencia 
plurilingüe e intercultural, que transcende o concepto de multilingüismo, no seu día piar dos 
enfoques das políticas lingüísticas máis abertas ao recoñecemento da diversidade. Hoxe, o MCER 
constitúe unha referencia para proxectos e documentos clave do Consello de Europa, como a "Guía 
para a elaboración e posta en marcha de currículos para unha educación plurilingüe e intercultural" 
(2010), na que se desenvolve a noción de plurilingüismo como eixe dun enfoque centrado na rede 
de relacións entre distintas linguas e culturas. Nesta mesma liña, enmárcanse o informe do Foro 
Intergobernamental Europeo "O dereito dos estudantes á calidade e á equidade en educación. O 
papel das competencias lingüísticas e interculturais", mantido en Xenebra en novembro 2010, e a 
Conferencia intergobernamental "Calidade e inclusión en educación: o papel único das linguas", 
mantida en Estrasburgo en setembro de 2013. En ambos os foros europeos, recoñécese a 
importancia da competencia lingüística e da circulación de competencias entre as linguas para lograr 
un maior dominio da linguaxe, clave para a inclusión social e o éxito escolar. 
  

CONTRIBUCIÓN DA MATERIA Á CONSECUCIÓN DAS COMPETENCIAS 
CLAVE 

 

A relación e descrición das competencias clave están recollidas no Decreto 86/2015, do 25 de 
xuño, polo que establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na 
Comunidade Autónoma de Galicia. 

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 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. 



Programación do Departamento de Grego   2020-21 

 

Página 6 
 

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 pro activo. 

O estudo das linguas clásicas, e do grego en particular, constitúe un instrumento fundamental 
para favorecer o discurso e, por tanto, a estruturación do pensamento do alumnado, o 
desenvolvemento da lóxica lingüística e a disciplina mental que se manteñen no tempo aínda que se 
esquezan os contidos concretos. Resumindo: 

 

1.- Comunicación lingüística (CCLI). 

2.- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.     (CMCT) 

3.- Competencia dixital. (CD) 

4.- Aprender a aprender. (CAA) 

5.- Competencias sociais e cívicas. (CSC) 

6.- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. (SIEE) 

7.- Conciencia e expresións culturais. (CEC) 
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Programación de Grego I e Grego II 

 
INTRODUCCIÓN 

  

 Por concebirse de xeito continuado, han servir para o primeiro e o segundo curso os mesmos 
valores de referencia, a saber, a relación de competencias clave que se traballan nesta materia, as 
orientación relativas aos estándares de aprendizaxe, as medidas de atención á diversidade, a 
programación da educación en valores, as accións de contribución ao plan de convivencia, os mesmos 
recursos didácticos, os mesmos recursos das TIC, a biblioteca e os orientación cara aos instrumentos 
e ferramentas para os procesos de avaliación. Todo isto sen esquecer a máis elevada esixencia en 
cada logro do alumnado que supón, loxicamente, o estar cursando un nivel superior, e ademais un 
nivel que vai ser obxecto de probas de madurez. 
 

OBXECTIVOS DO  CURSO. APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES NON 
ACADADOS NO CURSO ANTERIOR 

 

1.- Coñecer e utilizar os sistemas morfolóxicos, sintácticos e léxicos da lingua grega, e, con eles, 
interpretar e traducir textos de complexidade progresiva. 

2.- Iniciarse no estudo do léxico científico e técnico das linguas de uso a partir do coñecemento do 
vocabulario grego. 

3.- Aprender técnicas sinxelas de análise filolóxica mediante a reflexión sobre as unidades lingüísticas 
e as estruturas gramaticais das distintas linguas, así como no manexo e comentario de textos gregos 
diversos. 

4.- Introducirse no estudo dos distintos xéneros literarios e observar a súa riqueza, orixinalidade e 
complexidade na Grecia Antiga, inventora da maioría dos xéneros literarios cultivados na actualidade. 

5.-  Aproximarse ao mundo histórico, cultural, relixioso, político, filosófico, científico, etc. da 
Antigüidade Grega, a través da súa lingua e das súas manifestacións artísticas. 

6.- Recoñecer e valorar os factores culturais herdados dos gregos que se converteron en patrimonio 
universal. 

 

 

Aprendizaxes imprescindibles (EAE non acadados en xeral polo alumnado do grupo 
ou que non se puideron desenvolver. Indicar se afecta a todo o grupo ou en caso 
contrario informar do número de alumnado afectado en cada EAE non acadado. 

Os alumnos da materia  Grego I ven por primeira vez o grego, polo tanto non se agarda nin precisa 
coñecemento previo ningún.  O mesmo ocorre cos alumnos de Cultura Clásica. Non sucede así    
respecto aos  de Grego II. O curso pasado deberían ter adquirido uns coñecementos previos 
imprescindibles. Este é o meu primeiro curso neste centro. O curso pasado impartín clases no IES 
Antonio Fraguas e concedéronme o traslado no Concurso de traslados para o IES Arcebispo Xelmírez I 
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como destino definitivo. Non coñezo aos meus alumnos, non lles din clase eu o curso pasado. 
Deseguida detectei graves carencias en dous tercios do meu alumnado de 2º Bach.B na materia de 
Grego II. Decidín dedicar todo o primeiro trimestre a explicar completos, non somentes de repaso, 
senón en profundidade, tres bloques de contidos:os esenciais e imprescindibles. A saber: morfoloxía 
nominal e morfoloxía verbal; sintaxe de oracións compostas; historia de Grecia antiga. Son os 
seguintes: 
 

 

▪ B3.4. Flexión nominal 
e pronominal. 

▪ B3.5. Coñecer as declinacións, 
encadrar as palabras dentro da súa 
declinación, declinalas 
correctamente, e analizar e traducir 
formas nominais e pronominais. 

▪ GR1B3.5.1. Declina palabras e sintagmas en concordancia, 
aplicando correctamente para cada palabra o paradigma de 
flexión correspondente. 

▪ GR1B3.5.2. Analiza desde o punto de vista morfolóxico 
substantivos, adxectivos, determinantes e sintagmas de 
concordancia, e tradúceos correctamente ao galego e/ou ao 
castelán. 

 

 

▪ B3.5. Sistema verbal 
grego. Verbos 
temáticos e 
atemáticos. 

▪ B3.6. Conxugar correctamente as 
formas verbais estudadas, 
analizalas morfoloxicamente e 
traducilas. 

▪ GR1B3.6.1. Declina e/ou conxuga correctamente palabras 
propostas segundo a súa categoría, e explica e ilustra con 
exemplos as características que diferencian os conceptos de 
conxugación e declinación. 

▪ GR1B3.6.2. Clasifica verbos segundo o seu tema, e describe os 
trazos polos que se recoñecen os modelos de flexión verbal. 

▪ GR1B3.6.3. Explica o uso dos temas verbais gregos e identifica 
correctamente as formas derivadas de cada un deles. 

▪ GR1B3.6.4. Conxuga os tempos verbais en voz activa e medio 
pasiva, aplicando correctamente os paradigmas correspondentes. 

▪ GR1B3.6.5. Analiza morfoloxicamente e traduce ao galego e/ou 
ao castelán diferentes formas verbais gregas, e compara o seu 
uso en ambas as linguas. 

▪ GR1B3.6.6. Cambia de voz as formas verbais identificando e 
manexando con seguridade os formantes que expresan este 
accidente verbal. 

▪ B3.6. Formas verbais 
persoais e non 
persoais. 

▪ B3.7. Diferenciar entre formas 
persoais e non persoais do verbo e 
recoñecer as categorías gramaticais 
presentes en cada unha delas. 

▪ GR1B3.7.1. Distingue formas persoais e non persoais dos verbos, 
explica os trazos que permiten identificalas e define criterios para 
as clasificar. 
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▪ B4.5. Oracións 
compostas. 

▪ B4.6. Distinguir as oracións simples 
das compostas. 

▪ GR1B4.6.1. Compara e clasifica diferentes tipos de oracións 
compostas, diferénciaas con precisión das oracións simples e 
explica en cada caso as súas características. 

▪ B4.6. Construcións de 
infinitivo. 

▪ B4.7. Coñecer as funcións das 
formas de infinitivo nas oracións. 

▪ GR1B4.7.1. Identifica as funcións das formas de infinitivo dentro 
da oración, comparando exemplos do seu uso. 

▪ B4.6. Construcións de 
infinitivo. 

▪ B4.8. Identificar as construcións de 
infinitivo concertado e non 
concertado. 

▪ GR1B4.8.1. Recoñece, analiza e traduce correctamente as 
construcións de infinitivo concertado e non concertado, 
relacionándoas con construcións análogas noutras linguas que 
coñece. 

▪ B4.8. Análise e 
tradución de frases e 
textos. 

▪ B4.9. Coñecer, comprender e utilizar 
os elementos morfolóxicos da lingua 
grega, e iniciarse na interpretación e 
na tradución de textos de dificultade 
progresiva. 

▪ GR1B4.11.1. Identifica e relaciona elementos morfolóxicos da 
lingua grega para realizar a análise e a tradución de textos 
sinxelos. 

▪ B4.8. Análise e 
tradución de frases e 
textos. 

▪ B4.10. Identificar e relacionar 
elementos sintácticos da lingua 
grega que permitan a análise e a 
tradución de textos sinxelos. 

▪ GR1B4.12.1. Identifica na análise de frases e textos de dificultade 
graduada elementos sintácticos propios da lingua grega, 
relacionándoos para traducilos cos seus equivalentes en galego 
e/ou en castelán. 

 

 

▪ B5.1. Períodos da 
historia de Grecia. 

▪ B5.1. Coñecer os feitos históricos 
dos períodos da historia de Grecia, 
encadralos no seu período 
correspondente e realizar eixes 
cronolóxicos. 

▪ GR1B5.1.1. Describe o marco histórico no que xorde e se 
desenvolve a civilización grega, sinalando distintos períodos 
dentro del e identificando en cada un as conexións máis 
importantes con outras civilizacións. 

▪ GR1B5.1.2. Pode elaborar eixes cronolóxicos nos que se 
representan fitos históricos relevantes, consultando ou non fontes 
de información. 

▪ GR1B5.1.3. Distingue as etapas da historia de Grecia, explicando 
os seus trazos esenciais e as circunstancias que interveñen no 
paso de unhas a outras. 

▪ GR1B5.1.4. Sabe enmarcar determinados feitos históricos na 
civilización e no período histórico correspondente, póndoos en 
contexto e relacionándoos con outras circunstancias 
contemporáneas. 

 

 

Procedemento previsto nesta programación para integrar, organizar, e 
desenvolver as aprendizaxes non adquiridas do curso anterior que foron 
identificadas. Informar de como se van a levar a cabo de forma breve, 
UD nas que se inclúen etc. 
 

O segundo curso da materia ten habitualmente como orientación final preparar aos alumnos para 
as probas de acceso á universidade. O primeiro parcial sempre vai incluir un repaso da morfoloxía. 
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Este curso, como acabo de explicar, precisa una explicación a fondo. Os temas implicados son, no 
bloque 1, os temas 4, 5, e 6: morfoloxía nominal e verbal. No bloque 4, os temas 5 e 6: oracións 
compostas; e 8: análise e traducción de textos. Por último, no bloque 5, o tema 1: períodos de 
historia de Grecia,; este tema é imprescindible como contextualización histórica dos temas de 
Literatura Grega que entran nas probas de acceso á universidade. 

 

 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E GRAO DE CONSECUCIÓN GREGO I 
 Grego I. 1º de Bacharelato  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 1. Lingua grega  

▪ d 

▪ g 

▪ h 

▪ B1.1. 
Marco 
xeográfico 
da lingua 
grega. 

▪ B1.1. Coñecer e 
localizar en mapas o 
marco xeográfico da 
lingua grega. 

▪ GR1B1.1.1. Localiza nun mapa o 
marco xeográfico en que ten lugar o 
nacemento da lingua grega e a súa 
expansión. 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ a 

▪ g 

▪ h 

▪ B1.2. 
Familias 
lingüísticas. 
O 
indoeurope
o. 

▪ B1.2. Explicar a 
orixe da lingua 
grega a partir do 
indoeuropeo e 
coñecer os 
principais grupos 
lingüísticos que 
compoñen a familia 
das linguas 
indoeuropeas. 

▪ GR1B1.2.1. Explica a orixe da lingua 
grega e a relación coas outras linguas 
da familia indoeuropea. 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ GR1B1.2.2. Enumera e localiza nun 
mapa as principais ramas da familia 
das linguas indoeuropeas. 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ a 

▪ g 

▪ h 

▪ B1.2. 
Familias 
lingüísticas. 
O 
indoeurope
o. 

▪ B1.3. Entender o 
concepto de familia 
lingüística e de 
indoeuropeo. 

▪ GR1B1.3.1. Explica o concepto de 
familia lingüística. 

▪ CCL 

▪ GR1B1.3.2. Define o concepto de 
indoeuropeo e explica o proceso de 
creación do termo. 

▪ CCL 

▪ a 

▪ g 

▪ h 

▪ B1.2. 
Familias 
lingüísticas. 
O 
indoeurope
o. 

▪ B1.4. Identificar o 
indoeuropeo como a 
lingua nai da 
maioría das linguas 
faladas en Europa 
hoxe en día. 

▪ GR1B1.4.1. Establece a filiación das 
linguas de Europa delimitando nun 
mapa a zona de orixe e zonas de 
expansión. 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ d 

▪ h 

▪ B1.3. 
Historia da 
lingua 

▪ B1.5.Coñecer as 
etapas da historia 
da lingua grega. 

▪ GR1B1.5.1. Coñece as etapas da 
evolución da lingua grega, desde o 
micénico ata o grego moderno. 

▪ CCL 
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 Grego I. 1º de Bacharelato  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ n 
grega: 
desde o 
micénico 
ata o grego 
moderno. 

▪ d 

▪ h 

▪ n 

▪ B1.3. 
Historia da 
lingua 
grega: 
desde o 
micénico 
ata o grego 
moderno. 

▪ B1.6. Identificar 
exemplos de 
escritura micénica e 
alfabética. 

▪ GR1B1.6.1. Identifica a escritura 
Lineal B como un silabario, e a 
evolución dos caracteres do alfabeto. 

▪ CCL 

▪ d 

▪ h 

▪ n 

▪ B1.3. 
Historia da 
lingua 
grega: 
desde o 
micénico 
ata o grego 
moderno. 

▪ B1.7. Recoñecer a 
evolución da lingua 
grega ata chegar ao 
momento actual. 

▪ GR1B1.7.1. Coñece a pronuncia da 
lingua grega moderna e utiliza 
algunhas palabras e expresións 
básicas. 

▪ CCL 

▪ a 

▪ h 

▪ B1.4. 
Variedades 
dialectais. 

▪ B1.8. Recoñecer a 
división dialectal da 
lingua grega e 
identificar a súa 
expansión 
xeográfica. 

▪ GR1B1.8.1. Sitúa nun mapa as 
diversas variedades dialectais da 
lingua grega. 

▪ CCL 

▪ CSC 

  

  

  

 

 Grego I. 1º de Bacharelato  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 1. Lingua grega  

▪ d 

▪ g 

▪ h 

▪ B1.1. 
Marco 
xeográfico 
da lingua 
grega. 

▪ B1.1. Coñecer e 
localizar en mapas o 
marco xeográfico da 
lingua grega. 

▪ GR1B1.1.1. Localiza nun mapa o 
marco xeográfico en que ten lugar o 
nacemento da lingua grega e a súa 
expansión. 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ a 

▪ g 

▪ h 

▪ B1.2. 
Familias 
lingüísticas. 
O 
indoeurope
o. 

▪ B1.2. Explicar a 
orixe da lingua 
grega a partir do 
indoeuropeo e 
coñecer os 
principais grupos 
lingüísticos que 
compoñen a familia 
das linguas 
indoeuropeas. 

▪ GR1B1.2.1. Explica a orixe da lingua 
grega e a relación coas outras linguas 
da familia indoeuropea. 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ GR1B1.2.2. Enumera e localiza nun 
mapa as principais ramas da familia 
das linguas indoeuropeas. 

▪ CD 

▪ CCL 
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 Grego I. 1º de Bacharelato  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ a 

▪ g 

▪ h 

▪ B1.2. 
Familias 
lingüísticas. 
O 
indoeurope
o. 

▪ B1.3. Entender o 
concepto de familia 
lingüística e de 
indoeuropeo. 

▪ GR1B1.3.1. Explica o concepto de 
familia lingüística. 

▪ CCL 

▪ GR1B1.3.2. Define o concepto de 
indoeuropeo e explica o proceso de 
creación do termo. 

▪ CCL 

▪ a 

▪ g 

▪ h 

▪ B1.2. 
Familias 
lingüísticas. 
O 
indoeurope
o. 

▪ B1.4. Identificar o 
indoeuropeo como a 
lingua nai da 
maioría das linguas 
faladas en Europa 
hoxe en día. 

▪ GR1B1.4.1. Establece a filiación das 
linguas de Europa delimitando nun 
mapa a zona de orixe e zonas de 
expansión. 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ d 

▪ h 

▪ n 

▪ B1.3. 
Historia da 
lingua 
grega: 
desde o 
micénico 
ata o grego 
moderno. 

▪ B1.5.Coñecer as 
etapas da historia 
da lingua grega. 

▪ GR1B1.5.1. Coñece as etapas da 
evolución da lingua grega, desde o 
micénico ata o grego moderno. 

▪ CCL 

▪ d 

▪ h 

▪ n 

▪ B1.3. 
Historia da 
lingua 
grega: 
desde o 
micénico 
ata o grego 
moderno. 

▪ B1.6. Identificar 
exemplos de 
escritura micénica e 
alfabética. 

▪ GR1B1.6.1. Identifica a escritura 
Lineal B como un silabario, e a 
evolución dos caracteres do alfabeto. 

▪ CCL 

▪ d 

▪ h 

▪ n 

▪ B1.3. 
Historia da 
lingua 
grega: 
desde o 
micénico 
ata o grego 
moderno. 

▪ B1.7. Recoñecer a 
evolución da lingua 
grega ata chegar ao 
momento actual. 

▪ GR1B1.7.1. Coñece a pronuncia da 
lingua grega moderna e utiliza 
algunhas palabras e expresións 
básicas. 

▪ CCL 

▪ a 

▪ h 

▪ B1.4. 
Variedades 
dialectais. 

▪ B1.8. Recoñecer a 
división dialectal da 
lingua grega e 
identificar a súa 
expansión 
xeográfica. 

▪ GR1B1.8.1. Sitúa nun mapa as 
diversas variedades dialectais da 
lingua grega. 

▪ CCL 

▪ CSC 

  

  

  

 Bloque 2. Sistema de lingua grega: elementos básicos  

▪ a 

▪ d 

▪ B2.1. 
Orixes da 
escritura. 

▪ B2.1. Coñecer 
diferentes sistemas 
de escritura e 

▪ GR1B2.1.1. Recoñece diferentes tipos 
de escritura segundo a súa orixe e 

▪ CCL 
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 Grego I. 1º de Bacharelato  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ g 

▪ h 

Sistemas 
de 
escritura. 

distinguilos do 
alfabeto. 

tipoloxía e describindo os trazos que 
distinguen a uns doutros. 

▪ a 

▪ d 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.2. 
Orixes e 
evolución 
do alfabeto 
grego. 

▪ B2.2. Coñecer a 
orixe do alfabeto 
grego, a súa 
influencia e a súa 
relación con outros 
sistemas de 
escritura usados na 
actualidade. 

▪ GR1B2.2.1. Explica a orixe do alfabeto 
grego e describe a evolución dos seus 
signos a partir da adaptación dos 
signos do alfabeto fenicio. 

▪ CCL 

▪ GR1B2.2.2. Explica a orixe e a 
evolución dos sistemas de escritura de 
diferentes linguas, partindo do alfabeto 
grego, e sinala as adaptacións que se 
producen en cada unha delas. 

▪ CCL 

▪ a 

▪ d 

▪ e 

▪ B2.3. 
Caracteres 
do alfabeto 
grego. 

▪ B2.3. Coñecer os 
caracteres do 
alfabeto grego na 
súa forma 
minúscula e 
maiúscula, 
escribilos e lelos coa 
pronuncia correcta. 

▪ GR1B2.3.1. Identifica e nomea 
correctamente os caracteres que 
forman o alfabeto grego, na súa forma 
minúscula e maiúscula, e escríbeos e 
leos correctamente. 

▪ CCL 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ B2.4. 
Clasificació
n dos 
fonemas: 
pronuncia. 

▪ B2.4. Recoñecer o 
cadro clasificatorio 
dos fonemas da 
lingua grega xunto 
coa súa pronuncia. 

▪ GR1B2.4.1. Sitúa todos os fonemas 
da lingua grega no cadro clasificatorio 
dos fonemas e sabe describilos desde 
o punto e o modo de articulación. 

▪ CCL 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ B2.5. 
Transcrició
n de termos 
dos 
caracteres 
gregos. 

▪ B2.5. Coñecer e 
aplicar as normas 
de transcrición para 
transcribir termos 
gregos ao 
abecedario galego e 
castelán. 

▪ GR1B2.5.1. Coñece as normas de 
transcrición e aplícaas con corrección 
na transcrición de termos gregos ao 
galego e ao castelán. 

▪ CCL 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ B2.6. 
Signos 
diacríticos e 
de 
puntuación. 

▪ B2.6. Coñecer os 
acentos, espíritos e 
demais signos 
diacríticos e de 
puntuación, o seu 
valor e a súa 
colocación. 

▪ GR1B2.6.1. Coñece o valor e 
colocación dos acentos, espíritos e 
demais signos diacríticos e de 
puntuación. 

▪ CCL 

 Bloque 3. Morfoloxía  

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ B3.1. O 
grego, 
lingua 
flexiva. 
Tipos de 

▪ B3.1. Coñecer o 
concepto de flexión 
lingüística. 

▪ GR1B3.1.1. Distingue unha lingua 
flexiva doutra non flexiva. 

▪ CCL 
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 Grego I. 1º de Bacharelato  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ i 
palabras: 
variables e 
invariables. 

 

 

 

   

     

   

▪ d 

▪ g 

▪ h 

▪ B1.1. 
Marco 
xeográfico 
da lingua 
grega. 

▪ B1.1. Coñecer e 
localizar en mapas o 
marco xeográfico da 
lingua grega. 

▪ GR1B1.1.1. Localiza nun mapa o 
marco xeográfico en que ten lugar o 
nacemento da lingua grega e a súa 
expansión. 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ a 

▪ g 

▪ h 

▪ B1.2. 
Familias 
lingüísticas. 
O 
indoeurope
o. 

▪ B1.2. Explicar a 
orixe da lingua 
grega a partir do 
indoeuropeo e 
coñecer os 
principais grupos 
lingüísticos que 
compoñen a familia 
das linguas 
indoeuropeas. 

▪ GR1B1.2.1. Explica a orixe da lingua 
grega e a relación coas outras linguas 
da familia indoeuropea. 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ GR1B1.2.2. Enumera e localiza nun 
mapa as principais ramas da familia 
das linguas indoeuropeas. 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ a 

▪ g 

▪ h 

▪ B1.2. 
Familias 
lingüísticas. 
O 
indoeurope
o. 

▪ B1.3. Entender o 
concepto de familia 
lingüística e de 
indoeuropeo. 

▪ GR1B1.3.1. Explica o concepto de 
familia lingüística. 

▪ CCL 

▪ GR1B1.3.2. Define o concepto de 
indoeuropeo e explica o proceso de 
creación do termo. 

▪ CCL 

▪ a 

▪ g 

▪ h 

▪ B1.2. 
Familias 
lingüísticas. 
O 
indoeurope
o. 

▪ B1.4. Identificar o 
indoeuropeo como a 
lingua nai da 
maioría das linguas 
faladas en Europa 
hoxe en día. 

▪ GR1B1.4.1. Establece a filiación das 
linguas de Europa delimitando nun 
mapa a zona de orixe e zonas de 
expansión. 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ d 

▪ h 

▪ n 

▪ B1.3. 
Historia da 
lingua 
grega: 
desde o 

▪ B1.5.Coñecer as 
etapas da historia 
da lingua grega. 

▪ GR1B1.5.1. Coñece as etapas da 
evolución da lingua grega, desde o 
micénico ata o grego moderno. 

▪ CCL 
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micénico 
ata o grego 
moderno. 

▪ d 

▪ h 

▪ n 

▪ B1.3. 
Historia da 
lingua 
grega: 
desde o 
micénico 
ata o grego 
moderno. 

▪ B1.6. Identificar 
exemplos de 
escritura micénica e 
alfabética. 

▪ GR1B1.6.1. Identifica a escritura 
Lineal B como un silabario, e a 
evolución dos caracteres do alfabeto. 

▪ CCL 

▪ d 

▪ h 

▪ n 

▪ B1.3. 
Historia da 
lingua 
grega: 
desde o 
micénico 
ata o grego 
moderno. 

▪ B1.7. Recoñecer a 
evolución da lingua 
grega ata chegar ao 
momento actual. 

▪ GR1B1.7.1. Coñece a pronuncia da 
lingua grega moderna e utiliza 
algunhas palabras e expresións 
básicas. 

▪ CCL 

▪ a 

▪ h 

▪ B1.4. 
Variedades 
dialectais. 

▪ B1.8. Recoñecer a 
división dialectal da 
lingua grega e 
identificar a súa 
expansión 
xeográfica. 

▪ GR1B1.8.1. Sitúa nun mapa as 
diversas variedades dialectais da 
lingua grega. 

▪ CCL 

▪ CSC 

  

  

  

 Bloque 2. Sistema de lingua grega: elementos básicos  

▪ a 

▪ d 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.1. 
Orixes da 
escritura. 
Sistemas 
de 
escritura. 

▪ B2.1. Coñecer 
diferentes sistemas 
de escritura e 
distinguilos do 
alfabeto. 

▪ GR1B2.1.1. Recoñece diferentes tipos 
de escritura segundo a súa orixe e 
tipoloxía e describindo os trazos que 
distinguen a uns doutros. 

▪ CCL 

▪ a 

▪ d 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.2. 
Orixes e 
evolución 
do alfabeto 
grego. 

▪ B2.2. Coñecer a 
orixe do alfabeto 
grego, a súa 
influencia e a súa 
relación con outros 
sistemas de 
escritura usados na 
actualidade. 

▪ GR1B2.2.1. Explica a orixe do alfabeto 
grego e describe a evolución dos seus 
signos a partir da adaptación dos 
signos do alfabeto fenicio. 

▪ CCL 

▪ GR1B2.2.2. Explica a orixe e a 
evolución dos sistemas de escritura de 
diferentes linguas, partindo do alfabeto 
grego, e sinala as adaptacións que se 
producen en cada unha delas. 

▪ CCL 

▪ a 

▪ d 

▪ e 

▪ B2.3. 
Caracteres 
do alfabeto 
grego. 

▪ B2.3. Coñecer os 
caracteres do 
alfabeto grego na 
súa forma 
minúscula e 

▪ GR1B2.3.1. Identifica e nomea 
correctamente os caracteres que 
forman o alfabeto grego, na súa forma 
minúscula e maiúscula, e escríbeos e 
leos correctamente. 

▪ CCL 
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maiúscula, 
escribilos e lelos coa 
pronuncia correcta. 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ B2.4. 
Clasificació
n dos 
fonemas: 
pronuncia. 

▪ B2.4. Recoñecer o 
cadro clasificatorio 
dos fonemas da 
lingua grega xunto 
coa súa pronuncia. 

▪ GR1B2.4.1. Sitúa todos os fonemas 
da lingua grega no cadro clasificatorio 
dos fonemas e sabe describilos desde 
o punto e o modo de articulación. 

▪ CCL 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ B2.5. 
Transcrició
n de termos 
dos 
caracteres 
gregos. 

▪ B2.5. Coñecer e 
aplicar as normas 
de transcrición para 
transcribir termos 
gregos ao 
abecedario galego e 
castelán. 

▪ GR1B2.5.1. Coñece as normas de 
transcrición e aplícaas con corrección 
na transcrición de termos gregos ao 
galego e ao castelán. 

▪ CCL 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ B2.6. 
Signos 
diacríticos e 
de 
puntuación. 

▪ B2.6. Coñecer os 
acentos, espíritos e 
demais signos 
diacríticos e de 
puntuación, o seu 
valor e a súa 
colocación. 

▪ GR1B2.6.1. Coñece o valor e 
colocación dos acentos, espíritos e 
demais signos diacríticos e de 
puntuación. 

▪ CCL 

 Bloque 3. Morfoloxía  

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ i 

▪ B3.1. O 
grego, 
lingua 
flexiva. 
Tipos de 
palabras: 
variables e 
invariables. 

▪ B3.1. Coñecer o 
concepto de flexión 
lingüística. 

▪ GR1B3.1.1. Distingue unha lingua 
flexiva doutra non flexiva. 

▪ CCL 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ i 

▪ B3.1. O 
grego, 
lingua 
flexiva. 
Tipos de 
palabras: 
variables e 
invariables. 

▪ B3.2. Distinguir e 
clasificar as 
categorías de 
palabras a partir do 
seu enunciado. 

▪ GR1B3.2.1. Distingue palabras 
variables e invariables, explica as 
características que permiten 
identificalas e define criterios para 
clasificalas. 

▪ CCL 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ B3.2. 
Formantes 
das 
palabras. 

▪ B3.3. Coñecer, 
identificar e 
distinguir os 
formantes das 
palabras. 

▪ GR1B3.3.1. Identifica e distingue en 
palabras propostas os seus formantes, 
sinalando e diferenciando lexemas e 
afixos, e buscando exemplos doutros 
termos nos que estean presentes. 

▪ CCL 

▪ CAA 
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▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ B3.3. 
Concepto 
de 
declinación: 
declinación
s gregas. 
Enunciado 
e 
paradigmas
. 

▪ B3.4. Comprender o 
concepto de 
declinación/flexión. 

▪ GR1B3.4.1. Enuncia correctamente 
diversos tipos de palabras en grego, 
distinguíndoos a partir do seu 
enunciado e clasificándoos segundo a 
súa categoría e declinación. 

▪ CCL 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ B3.4. 
Flexión 
nominal e 
pronominal. 

▪ B3.5. Coñecer as 
declinacións, 
encadrar as 
palabras dentro da 
súa declinación, 
declinalas 
correctamente, e 
analizar e traducir 
formas nominais e 
pronominais. 

▪ GR1B3.5.1. Declina palabras e 
sintagmas en concordancia, aplicando 
correctamente para cada palabra o 
paradigma de flexión correspondente. 

▪ CCL 

▪ GR1B3.5.2. Analiza desde o punto de 
vista morfolóxico substantivos, 
adxectivos, determinantes e 
sintagmas de concordancia, e 
tradúceos correctamente ao galego 
e/ou ao castelán. 

▪ CCL 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ B3.5. 
Sistema 
verbal 
grego. 
Verbos 
temáticos e 
atemáticos. 

▪ B3.6. Conxugar 
correctamente as 
formas verbais 
estudadas, 
analizalas 
morfoloxicamente e 
traducilas. 

▪ GR1B3.6.1. Declina e/ou conxuga 
correctamente palabras propostas 
segundo a súa categoría, e explica e 
ilustra con exemplos as características 
que diferencian os conceptos de 
conxugación e declinación. 

▪ CCL 

▪ GR1B3.6.2. Clasifica verbos segundo 
o seu tema, e describe os trazos polos 
que se recoñecen os modelos de 
flexión verbal. 

▪ CCL 

▪ GR1B3.6.3. Explica o uso dos temas 
verbais gregos e identifica 
correctamente as formas derivadas de 
cada un deles. 

▪ CCL 

▪ GR1B3.6.4. Conxuga os tempos 
verbais en voz activa e medio pasiva, 
aplicando correctamente os 
paradigmas correspondentes. 

▪ CCL 

▪ GR1B3.6.5. Analiza morfoloxicamente 
e traduce ao galego e/ou ao castelán 
diferentes formas verbais gregas, e 
compara o seu uso en ambas as 
linguas. 

▪ CCL 

▪ GR1B3.6.6. Cambia de voz as formas 
verbais identificando e manexando 

▪ CCL 
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con seguridade os formantes que 
expresan este accidente verbal. 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ B3.6. 
Formas 
verbais 
persoais e 
non 
persoais. 

▪ B3.7. Diferenciar 
entre formas 
persoais e non 
persoais do verbo e 
recoñecer as 
categorías 
gramaticais 
presentes en cada 
unha delas. 

▪ GR1B3.7.1. Distingue formas persoais 
e non persoais dos verbos, explica os 
trazos que permiten identificalas e 
define criterios para as clasificar. 

▪ CCL 

 Bloque 4. Sintaxe  

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ h 

▪ i 

▪ B4.1. 
Casos 
gregos. 

▪ B4.1. Coñecer e 
analizar as funcións 
das palabras na 
oración. 

▪ GR1B4.1.1. Analiza morfolóxica e 
sintacticamente frases e textos 
sinxelos identificando correctamente 
as categorías gramaticais ás que 
pertencen as diferentes palabras e 
explicando as funcións que realizan no 
contexto. 

▪ CCL 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ h 

▪ i 

▪ B4.1. 
Casos 
gregos. 

▪ B4.2. Coñecer e 
identificar os nomes 
dos casos gregos e 
as súas funcións na 
oración, e saber 
traducir 
adecuadamente os 
casos á lingua 
materna. 

▪ GR1B4.2.1. Enumera correctamente 
os nomes dos casos que existen na 
flexión nominal grega, explica as súas 
funcións dentro da oración e ilustra 
con exemplos a forma adecuada de 
traducilos. 

▪ CCL 

▪ e 

▪ f 

▪ B4.2. 
Concordan
cia. 

▪ B4.3. Coñecer o 
concepto de 
concordancia tanto 
nominal (caso, 
xénero e número) 
como verbal 
(número e persoa). 

▪ GR1B4.3.1. Coñece e aplica a 
concordancia entre nomes e 
determinantes nominais, así como 
entre verbos e suxeitos. 

▪ CCL 

▪ e 

▪ f 

▪ B4.3. 
Elementos 
da oración. 

▪ B4.4. Recoñecer os 
elementos da 
oración: suxeito, 
predicado, atributo, 
complementos, etc. 

▪ GR1B4.4.1. Analiza correctamente 
casos e funcións para poder recoñecer 
cada elemento da oración. 

▪ CCL 

▪ e 

▪ f 

▪ B4.4. 
Oración 
simple: 
oracións 
atributivas 
e 

▪ B4.5. Recoñecer e 
clasificar os tipos de 
oración simple. 

▪ GR1B4.5.1. Compara e clasifica 
diferentes tipos de oracións simples, e 
identifica e explica en cada caso as 
súas características. 

▪ CCL 
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predicativa
s. 

▪ e 

▪ f 

▪ B4.5. 
Oracións 
compostas. 

▪ B4.6. Distinguir as 
oracións simples 
das compostas. 

▪ GR1B4.6.1. Compara e clasifica 
diferentes tipos de oracións 
compostas, diferénciaas con precisión 
das oracións simples e explica en 
cada caso as súas características. 

▪ CCL 

▪ e 

▪ f 

▪ B4.6. 
Construció
ns de 
infinitivo. 

▪ B4.7. Coñecer as 
funcións das formas 
de infinitivo nas 
oracións. 

▪ GR1B4.7.1. Identifica as funcións das 
formas de infinitivo dentro da oración, 
comparando exemplos do seu uso. 

▪ CCL 

▪ e 

▪ f 

▪ B4.6. 
Construció
ns de 
infinitivo. 

▪ B4.8. Identificar as 
construcións de 
infinitivo concertado 
e non concertado. 

▪ GR1B4.8.1. Recoñece, analiza e 
traduce correctamente as 
construcións de infinitivo concertado e 
non concertado, relacionándoas con 
construcións análogas noutras linguas 
que coñece. 

▪ CCL 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ i 

▪ B4.8. 
Análise e 
tradución 
de frases e 
textos. 

▪ B4.9. Coñecer, 
comprender e 
utilizar os elementos 
morfolóxicos da 
lingua grega, e 
iniciarse na 
interpretación e na 
tradución de textos 
de dificultade 
progresiva. 

▪ GR1B4.11.1. Identifica e relaciona 
elementos morfolóxicos da lingua 
grega para realizar a análise e a 
tradución de textos sinxelos. 

▪ CCL 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ i 

▪ B4.8. 
Análise e 
tradución 
de frases e 
textos. 

▪ B4.10. Identificar e 
relacionar 
elementos 
sintácticos da lingua 
grega que permitan 
a análise e a 
tradución de textos 
sinxelos. 

▪ GR1B4.12.1. Identifica na análise de 
frases e textos de dificultade graduada 
elementos sintácticos propios da 
lingua grega, relacionándoos para 
traducilos cos seus equivalentes en 
galego e/ou en castelán. 

▪ CCL 

 Bloque 5. Grecia: historia, cultura, arte e civilización  

▪ g 

▪ h 

▪ B5.1. 
Períodos 
da historia 
de Grecia. 

▪ B5.1. Coñecer os 
feitos históricos dos 
períodos da historia 
de Grecia, 
encadralos no seu 
período 
correspondente e 
realizar eixes 
cronolóxicos. 

▪ GR1B5.1.1. Describe o marco 
histórico no que xorde e se desenvolve 
a civilización grega, sinalando distintos 
períodos dentro del e identificando en 
cada un as conexións máis 
importantes con outras civilizacións. 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ GR1B5.1.2. Pode elaborar eixes 
cronolóxicos nos que se representan 
fitos históricos relevantes, consultando 
ou non fontes de información. 

▪ CD 

▪ CMCCT 
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▪ GR1B5.1.3. Distingue as etapas da 
historia de Grecia, explicando os seus 
trazos esenciais e as circunstancias 
que interveñen no paso de unhas a 
outras. 

▪ CCEC 

▪ GR1B5.1.4. Sabe enmarcar 
determinados feitos históricos na 
civilización e no período histórico 
correspondente, póndoos en contexto 
e relacionándoos con outras 
circunstancias contemporáneas. 

▪ CCEC 

▪ a 

▪ b 

▪ h 

▪ m 

▪ B5.2. 
Organizaci
ón política e 
social de 
Grecia. 

▪ B5.2. Coñecer e 
comparar as 
principais formas de 
organización 
política e social da 
antiga Grecia. 

▪ GR1B5.2.1. Describe os principais 
sistemas políticos da antiga Grecia e 
compáraos entre eles, establecendo 
semellanzas e diferenzas, e cos 
actuais. 

▪ CSC 

▪ GR1B5.2.2. Describe a organización 
da sociedade grega, explica as 
características das clases sociais e os 
papeis asignados a cada unha, 
relaciona estes aspectos cos valores 
cívicos da época e compáraos cos 
actuais. 

▪ CSC 

▪ c 

▪ h 

▪ ñ 

▪ B5.3. 
Mitoloxía e 
relixión. 

▪ B5.3. Coñecer os 
principais deuses da 
mitoloxía. 

▪ GR1B5.5.1. Pode nomear coa súa 
denominación grega e latina os 
principais deuses e heroes da 
mitoloxía grecolatina, e sinalar os 
trazos que os caracterizan, os seus 
atributos e o seu ámbito de influencia. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ c 

▪ h 

▪ ñ 

▪ B5.3. 
Mitoloxía e 
relixión. 

▪ B5.4. Coñecer os 
deuses, os mitos e 
os heroes gregos, e 
establecer 
semellanzas e 
diferenzas entre os 
mitos e os heroes 
antigos e os actuais. 

▪ GR1B5.6.1. Identifica dentro do 
imaxinario mítico deuses, semideuses 
e heroes, e explica os principais 
aspectos que os diferencian. 

▪ CCEC 

▪ GR1B5.6.2. 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 
semellanzas e as principais diferenzas 
entre ambos os tratamentos, 
asociándoas a outras características 
culturais propias de cada época. 

▪ CCEC 

▪ GR1B5.6.3. Recoñece referencias 
mitolóxicas directas ou indirectas en 
diferentes manifestacións artísticas, e 
describe, a través do uso que se fai 
destas, os aspectos básicos que en 

▪ CCEC 
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cada caso se asocian á tradición 
grecolatina. 

▪ c 

▪ h 

▪ ñ 

▪ B5.3. 
Mitoloxía e 
relixión. 

▪ B5.5. Coñecer e 
comparar as 
características da 
relixiosidade e 
relixión grega coas 
actuais. 

▪ GR1B5.7.1. Enumera e explica as 
principais características da relixión 
grega, póndoas en relación con outros 
aspectos básicos da cultura helénica e 
establecendo comparacións con 
manifestacións relixiosas propias 
doutras culturas. 

▪ CCEC 

▪ c 

▪ h 

▪ ñ 

▪ B5.3. 
Mitoloxía e 
relixión. 

▪ B5.6. Relacionar e 
establecer 
semellanzas e 
diferenzas entre as 
manifestacións 
deportivas da 
Grecia clásica e as 
actuais. 

▪ GR1B5.8.1. Describe e analiza os 
aspectos relixiosos e culturais que 
sustentan os certames deportivos da 
antiga Grecia e a presenza ou 
ausencia destes nos seus correlatos 
actuais. 

▪ CCEC 

 Bloque 6. Textos  

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ i 

▪ B6.1. 
Iniciación 
ás técnicas 
de 
tradución. 

▪ B6.1. Coñecer e 
aplicar os 
coñecementos 
fonolóxicos, 
morfolóxicos, 
sintácticos e léxicos 
da lingua grega para 
a interpretación e a 
tradución coherente 
de frases ou textos 
de dificultade 
progresiva. 

▪ GR1B6.1.1. Utiliza adecuadamente a 
análise morfolóxica e sintáctica de 
textos de dificultade graduada para 
efectuar correctamente a súa 
tradución. 

▪ CCL 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ i 

▪ B6.1. 
Iniciación 
ás técnicas 
de 
tradución. 

▪ B6.2. Utilizar con 
corrección manuais 
e dicionarios, e 
recoñecer e analizar 
toda a información 
que proporcionan. 

▪ GR1B6.2.1. Utiliza correctamente o 
dicionario para localizar o significado 
de palabras que entrañen dificultade, 
identificando entre varias acepcións o 
sentido máis axeitado para a tradución 
do texto. 

▪ CCL 

▪ GR1B6.2.2. Utiliza mecanismos de 
inferencia para comprender textos de 
forma global. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ i 

▪ B6.2. 
Iniciación 
ás técnicas 
de 
retroversión 
e 

▪ B6.3. Coñecer e 
aplicar os 
coñecementos 
adquiridos para a 
retroversión de 
frases ou textos de 

▪ GR1B6.3.1. Traduce do grego ao 
galego e/ou ao castelán frases e 
textos sinxelos. 

▪ CCL 
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comentario 
de textos. 

dificultade 
progresiva. 

 Bloque 7. Léxico  

▪ e 

▪ f 

▪ B7.1. 
Vocabulario 
básico 
grego: 
léxico de 
uso 
frecuente e 
principais 
prefixos e 
sufixos. 

▪ B7.1. Coñecer, 
identificar e traducir 
o léxico grego: as 
palabras de maior 
frecuencia e os 
principais prefixos e 
sufixos. 

▪ GR1B7.1.1. Deduce o significado de 
palabras gregas non estudadas a 
partir de palabras da súa propia lingua 
ou do contexto. 

▪ CCL 

▪ GR1B7.1.2. Identifica e explica as 
palabras de maior frecuencia e os 
principais prefixos e sufixos, e 
tradúceos á propia lingua. 

▪ CCL 

▪ GR1B7.1.3. Identifica e distingue en 
palabras propostas os seus formantes, 
sinala e diferencia lexemas e afixos, e 
procura exemplos doutros termos nos 
que estean presentes. 

▪ CCL 

▪ e 

▪ f 

▪ B7.2. 
Descompos
ición de 
palabras 
nos seus 
formantes. 

▪ B7.2. Descompor 
unha palabra nos 
seus formantes, e 
coñecer o seu 
significado en grego 
para aumentar o 
caudal léxico e o 
coñecemento da 
lingua propia. 

▪ GR1B7.2.1. Descompón os formantes 
das palabras e recoñece o significado 
dos elementos de orixe grega. 

▪ CCL 

▪ e 

▪ f 

▪ B7.3. 
Helenismos 
máis 
frecuentes 
do 
vocabulario 
común e do 
léxico 
especializa
do, e o seu 
mantement
o: termos 
patrimoniai
s, cultismos 
e 
neoloxismo
s. 

▪ B7.3. Recoñecer os 
helenismos máis 
frecuentes do 
vocabulario común 
e remontalos aos 
étimos gregos 
orixinais. 

▪ GR1B7.3.1. Identifica os helenismos 
máis frecuentes do vocabulario común 
e explica o seu significado remitíndose 
aos étimos gregos orixinais. 

▪ CCL 

▪ e 

▪ f 

▪ B7.4. 
Identificació
n de 
lexemas, 

▪ B7.4. Identificar e 
coñecer os 
elementos léxicos e 
os procedementos 

▪ GR1B7.3.2. Identifica a etimoloxía e 
coñece o significado das palabras de 
léxico común da lingua propia. 

▪ CCL 
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sufixos e 
prefixos 
helénicos 
usados na 
lingua 
propia. 

de formación do 
léxico grego 
(derivación e 
composición) para 
entender mellor os 
procedementos de 
formación de 
palabras nas linguas 
actuais. 

▪ e 

▪ f 

▪ B7.5. 
Familias 
etimolóxica
s e 
semánticas
. 

▪ B7.5. Relacionar 
palabras da mesma 
familia etimolóxica 
ou semántica. 

▪ GR1B7.5.1. Relaciona distintas 
palabras da mesma familia etimolóxica 
ou semántica. 

▪ CCL 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E GRAO DE CONSECUCIÓN GREGO II 

 

Estándares de aprendizaxe 

▪ GR2B1.1.1. Delimita ámbitos de influencia dos distintos dialectos, situando con precisión 
puntos xeográficos, cidades ou restos arqueolóxicos coñecidos pola súa relevancia histórica. 

Grao mínimo: situa os dialectos e os lugares máis importantes. 

▪ GR2B1.2.1. Compara termos do grego clásico e os seus equivalentes en grego moderno, 
constatando as semellanzas e as diferenzas que existen entre uns e outros e analizando a 
través destas as características xerais que definen o proceso de evolución. 

Grao mínimo: identifica os étimos gregos. 

▪ GR2B1.3.1. Coñece a pronuncia da lingua grega moderna e utiliza algunhas palabras e 
expresións básicas. 
Grao mínimo: coñece expresións básicas de grego moderno. 

▪ GR2B2.1.1. Recoñece con seguridade e axudándose co dicionario calquera tipo de formas 
nominais e pronominais, declínaas e sinala o seu equivalente en galego e/ou en castelán.  

Grao mínimo: identifica e traduce as formas nominais. 

▪ GR2B2.2.1. Recoñece con seguridade e axudándose do dicionario calquera tipo de formas 
verbais, conxúgaas e sinala o seu equivalente en galego e/ou en castelán. 

Grao mínimo: identifica e traduce as formas verbais. 
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Estándares de aprendizaxe 

▪ GR2B2.2.1. Nomea e describe as categorías gramaticais, sinalando as características que as 
distinguen. 
Grao mínimo: non. Ten que ser enteiro. 

▪ GR2B2.4.1. Identifica e distingue en palabras propostas os seus formantes, sinalando e 
diferenciando lexemas e afixos, e procura exemplos doutros termos nos que estean 
presentes. 
Grao mínimo: desconpón as palabras en formantes. 

▪ GR2B2.5.1. Sabe determinar a forma, a clase e a categoría gramatical das palabras dun texto, 
detectando correctamente coa axuda do dicionario os morfemas que conteñen información 
gramatical. 
Grao mínimo: analiza morfolóxicamente coa axuda do diccionario. 

▪ GR2B3.1.1. Recoñece os valores dos casos gregos e os usos dos pronomes en frases e textos 
propostos. 
Grao mínimo: non. Ten que ser enteiro. 

▪ GR2B3.2.1. Recoñece os valores das preposicións e identifica os complementos 
circunstanciais. 
Grao mínimo: non. Ten que ser enteiro. 

▪ GR2B3.3.1. Coñece, identifica e traduce correctamente os usos modais propios da lingua 
grega. 

▪ GR2B3.4.1. Recoñece e clasifica oracións e construcións sintácticas. 

Grao mínimo: non. Ten que ser enteiro. 

▪ GR2B3.5.1. Recoñece, clasifica, analiza e traduce correctamente os nexos subordinantes. 

Grao mínimo: os nexos máis frecuentes. 

▪ GR2B3.6.1. Identifica formas non persoais do verbo en frases e textos, tradúceas 
correctamente e explica as súas funcións. 

Grao mínimo: este estándar é moi difícil. Cabe a posibilidade de que non o domine ben. 

▪ GR2B3.6.2. Coñece, analiza e traduce correctamente as construcións de participio, 
relacionándoas con construcións análogas noutras linguas que coñeza.  

Grao mínimo: este estándar é moi difícil. Cabe a posibilidade de que non o domine ben. 

▪ GR2B3.7.1. Recoñece, distingue e clasifica os tipos de oracións e as construcións sintácticas 
gregas, relacionándoas con construcións análogas noutras linguas que coñeza. 

Grao mínimo: este estándar é moi difícil. Cabe a posibilidade de que non o domine completamente. 
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Estándares de aprendizaxe 

▪ GR2B3.7.2. Identifica na análise de frases e textos de dificultade graduada elementos 
sintácticos propios da lingua grega, relacionándoos para traducilos cos seus equivalentes en 
galego e castelán. 
Grao mínimo: a maior dificultade, maior nota. 

▪ GR2B4.1.1. Describe as características esenciais dos xéneros literarios gregos, e identifica e 
sinala a súa presenza nos textos propostos. 

Grao mínimo: é moi sinxelo, polo tanto, esixible nos xéneros das lecturas obrigatorias íntegro. 

▪ GR2B4.2.1. Realiza eixes cronolóxicos e sitúa neles autores, obras e outros aspectos 
relacionados coa literatura grega. 
Grao mínimo: situa cronolóxicamente os autores de lectura obrigatoria. 

▪ GR2B4.2.2. Distingue o xénero literario ao que pertence un texto, as súas características e a 
súa estrutura. 

Grao mínimo: íntegro nas lecturas obrigatorias. 

▪ GR2B4.3.1. Explora a conservación dos xéneros e os temas literarios da tradición grega 
mediante exemplos da literatura contemporánea, e analiza o uso que se fixo deles. 

Grao mínimo: coñece o legado literio grego. 

▪ GR2B4.4.1. Pode establecer relacións e paralelismos entre a literatura grega e a posterior.  

Grao mínimo: coñece o legado literio grego. 

▪ GR2B4.5.1. Nomea autores representativos da literatura grega, encádraos no seu contexto 
cultural e cita e explica as súas obras máis coñecidas. 

Grao mínimo. Coñece os autores fundamentais en cada xénero. 

▪ GR2B5.1.1. Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e sintáctica de textos gregos para 
efectuar correctamente a súa tradución. 

Grao mínimo: de aceptable a excelente dependerá da capacidade de cada alumno. 

▪ GR2B5.2.1. Utiliza con seguridade e autonomía o dicionario para a tradución de textos, e 
identifica en cada caso o termo máis apropiado na lingua propia en función do contexto e do 
estilo empregado polo/a autor/a. 

Grao mínimo: é imprescindible o emprego correcto do diccionario para as PAU. 

▪ GR2B5.3.1. Aplica os coñecementos adquiridos para realizar comentario lingüístico, literario 
e histórico de textos. 

Grao mínimo: un comentario básico de morfoloxía, sintaxe, literatura. 
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Estándares de aprendizaxe 

▪ GR2B5.4.1. Identifica o contexto social, cultural e histórico dos textos propostos, partindo de 
referencias tomadas dos propios textos e asociándoas con coñecementos adquiridos 
previamente. 

Grao mínimo. Periodización e secuenciación dos referentes históricos nos textos. 

▪ GR2B5.5.1. Recoñece e explica a partir de elementos formais o xénero e o propósito do texto. 
Grao mínimo: xénero e rasgos formais das lecturas obrigatorias. 

▪ GR2B6.1.1. Identifica os helenismos máis frecuentes do vocabulario común e do léxico 
especializado, e explica o seu significado a partir dos étimos gregos orixinais.  

Grao mínimo: como dí a redacción do estándar, “os máis frecuentes”. 

▪ GR2B6.2.1. Deduce e explica o significado de palabras da propia lingua ou de outras, obxecto 
de estudo, a partir dos étimos gregos dos que proceden. 

Grao mínimo: a partir dos étimos máis frecuentes. 

GR2B6.3.1. Explica o significado de termos gregos mediante termos equivalentes en galego e 
en castelán. 

▪ GR2B6.3.2. Deduce o significado de palabras gregas non estudadas a partir do contexto ou de 
palabras da súa lingua ou doutras que coñeza. 

Grao mínimo: exercicio de abstracción difícil dependente da capacidade de inducción do alumno.   

▪ GR2B6.4.1. Comprende e explica a relación entre termos pertencentes á mesma familia 
etimolóxica ou semántica. 

Grao mínimo: familias explicadas na clase. 

▪ GR2B6.5.1. Recoñece e distingue cultismos, termos patrimoniais e neoloxismos a partir do 
étimo grego, e explica as evolucións que se producen nun caso e en outro. 

Grao mínimo: distingue as tres categorías. 

▪ GR2B6.6.1. Descompón palabras tomadas tanto do grego antigo como da lingua propia nos 
seus formantes, e explica o seu significado. 

Grao mínimo: recoñece a composición e os formantes. 

▪ GR2B6.6.2. Sabe descompor unha palabra nos seus formantes e coñecer o seu significado en 
grego, para aumentar o caudal léxico e o coñecemento da lingua propia. 

Grao mínimo: recoñece a composición e os formantes. 

 
 
 

RELACIÓN ENTRE OS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E AS COMPETENCIAS 
CLAVE 
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ESTANDAR DE APRENDIZAXE 
PRINCIPAIS COMPETENCIAS QUE CONTRIBUE A 

DESENVOLVER 

  1.  Coñecer e comprender as nocións básicas de 
morfoloxía e sintaxe grega, para que os 
alumnos podan traducir e interpretar textos 
gregos apropiados para este nivel de ensino e 
relacionados con aspectos culturais. 

- Comunicación lingüística. 

- Competencia matemática e competencias 
básicas en ciencia e tecnoloxía. 

  2.  Reflexionar sobre os principais elementos 
que compoñen as linguas e afondar no 
coñecemento das súas estruturas e mellorar 
a utilización da súa propia por similitude ou 
diferenza co grego. 

- Comunicación lingüística. 

- Aprender a aprender. 

- Competencias sociais e cívicas. 

- Conciencia e expresións culturais. 

  3.  Ordenar os seus propios conceptos 
lingüísticos, establecendo categorías 
xerárquicas, oposicións e as relacións entre 
zonas lingüísticas diferentes. 

- Comunicación lingüística. 

- Competencia matemática e competencias 
básicas en ciencia e tecnoloxía. 

- Aprender a aprender. 

  4.  Identificar e interpretar un número adecuado 
a este nivel de étimos gregos no vocabulario 
da súa lingua materna e outras linguas 
modernas estudadas. 

- Comunicación lingüística. 

- Aprender a aprender. 

- Conciencia e expresións culturais. 

  5.  Asimilar elementos culturais gregos a través 
da interpretación de textos orixinais sinxelos 
e a lectura de outros traducidos sobre os 
distintos valores, costumes e modos de vida 
dos gregos. 

- Comunicación lingüística. 

- Aprender a aprender. 

- Competencias sociais e cívicas. 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

- Conciencia e expresións culturais. 

  6. Adquirir un vocabulario básico derivado dos 
textos gregos traducidos, para 
proporcionarlle a confianza axeitada para 
asumir a tradución dos seguintes textos e 
deducir o significado doutras palabras gregas 
derivados. 

- Comunicación lingüística. 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
 

  7.  Interpretar e analizar a estrutura e o contido 
dos distintos textos presentados na 
tradución. 

- Comunicación lingüística. 

- Competencia matemática e competencias 
básicas en ciencia e tecnoloxía. 

- Competencias sociais e cívicas. 

- Conciencia e  expresións culturais. 

  8.  Avaliar as achegas do mundo clásico como un 
elemento integrador de diferentes correntes 
de pensamento e actitudes que conforman o 
espazo cultural europeo a que o alumno 
pertence, desenvolvendo así un sentimento 
de pertenza a el. 

- Aprender a aprender. 

- Competencias sociais e cívicas. 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

- Conciencia e expresións culturais. 
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  9.  Investigar sobre o pasado histórico do mundo 
grego e recoñecer os  aspectos do mundo 
contemporáneo derivados del. 

- Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnoloxía. 

- Competencia dixital. 

- Aprender a aprender. 

- Competencias sociais e cívicas. 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

- Conciencia e expresións culturais. 

10.  Buscar e investigar criticamente documentos 
e diversas fontes de información, a fin de 
desenvolver habilidades intelectuais que lles 
permitan afondar de xeito individual r no 
coñecemento da lingua e da cultura 
estudada. 

- Comunicación lingüística. 

- Competencia matemática e competencias 
básicas en ciencia e tecnoloxía. 

- Competencia dixital. 

- Aprender a aprender. 

- Competencias sociais e cívicas. 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

- Conciencia e expresións culturais. 

11.  Crear unha conciencia individual que lles 
axude a desenvolver visións persoais a través 
da adquisición dos valores humanistas que a  
cultura grega atesoura. 

- Aprender a aprender. 

- Competencias sociais e cívicas. 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

- Conciencia e expresións culturais. 

12.  Captar e asimilar os valores éticos, estéticos, 
literarios, políticos, etc., que formaron a 
cultura grega, identificando nela as fontes 
que ofrece de grandes parcelas do mundo 
contemporáneo. 

- Aprender a aprender. 

- Competencias sociais y cívicas. 

- Sentido de iniciativa y espírito emprendedor. 

- Conciencia e expresións culturais. 
 

13.  Desenvolver un sentimento de pertenza á 
comunidade política, socioeconómica e 
cultural, asimilando os ideais de liberdade, 
democracia, igualdade, moderación e 
respecto ao ser humano que recibiron 
primeira formulación na cultura grega. 

- Aprender a aprender. 

- Competencias sociais e cívicas. 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

- Conciencia e expresións culturais. 

14.  Adquirir as técnicas de traballo intelectual e 
os coñecementos científicos propios do curso 
de grego para afrontar con éxito o estudo das 
Humanidades e Ciencias Sociais e, en xeral, 
para comezar nos mecanismos da 
investigación científica. 

- Comunicación lingüística. 

- Competencia matemática e competencias 
básicas en ciencia e tecnoloxía. 

- Competencia dixital. 

- Aprender a aprender. 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

15.  Adquirir unha sensibilidade artística e 
literaria que o estudo da cultura grega en 
todas as súas manifestacións (pensamento, 
arte, deporte, etc.) ofrece necesariamente 
como berce intelectual do Occidente, ao 
tempo que é axuda inestimable para 
relacionar contidos de diferentes áreas do 
coñecemento. 

- Comunicación lingüística. 

- Aprender a aprender. 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

- Conciencia e expresións culturais. 
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1. Etimoloxías: Presenza do vocabulario grego nos textos obxecto de tradución (20%) 
2. Helenismos no vocabulario común das linguas modernas (20%) 
3. O vocabulario específico de orixe grecolatina presente nas materias que se estudan no bacharelato 
(20%) 
4. A transmisión dos textos gregos e o descubrimento de Grecia (20%) 
4. Valoración crítica das raíces gregas da ciencia e do pensamento europeos (80%) 

5. Raíces gregas da cultura moderna na literatura, na filosofía, na ciencia e na arte (80%) 
6. Os textos gregos e a súa interpretación: Tradución de textos de Platón, preferentemente diálogos 
socráticos. Vida e obra de Platón (70%) 
7. Tradución de textos de Xenofonte, con preferencia das obras históricas e dos recordos socráticos. 
Vida e obra de Xenofonte (70%) 
8. Proposta dunha antoloxía de textos de poetas líricos gregos (aínda sen precisar) como segunda 
opción de elección fronte á da prosa para traducir e analizar. Estou agardando a próxima circular do 
Grupo de Traballo de Grego 

9. Afondamento nas técnicas e na práctica do emprego de dicionarios e de compendios de gramática 
(80%) 
10. Comentario dos textos gregos orixinais obxecto de tradución (50%) 
11. Análise morfosintáctico: Elementos relevantes das flexións e das estruturas das oracións (90%) 
12. A literatura grega: A poesía épica. Lectura de cantos da Ilíada e da Odisea. Estudo da vida e da 
obra de Homero. Características do xénero épico (30%) 
13. Lectura dunha selección de poesía lírica arcaica, con poemas de Safo de Lesbos, Alceo de Lesbos, 
Arquíloco de Paros e Solón de Atenas. Características e complexidade dos variadísimos xéneros 
líricos. Estudo dos autores propostos (30%) 
14. Lectura da traxedia Edipo Rey, de Sófocles de Atenas. A orixe do teatro, xénero xenuinamente 
grego. Estudo da traxedia e da traxectoria de Sófocles (30%) 
15. Lectura da comedia Asambleistas, de Aristófanes de Atenas. Estudo da comedia grega, da obra 
de Aristófanes e da semblanza que fai da democracia na súa obra (30%) 
 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1.- Identificar e analizar, nos textos orixinais gregos, os elementos morfosintácticos imprescindibles 
para a súa interpretación 

2.- Traducir e comentar textos gregos con axuda dos dicionarios, comprendendo o seu sentido e 
verténdoos con corrección nas nosas linguas 

3.- Elaborar traballos sobre aspectos integrados nos contidos do curso manexando fontes de diversa 
índole –incluíndo as novas tecnoloxías da información-, insistindo no interese do mundo grego para 
a mellor comprensión do presente 

4.- Identificar e comentar elementos literarios esenciais de textos traducidos correspondentes a 
diverso xéneros e recoñecer as súas estruturas básicas diferenciadoras 

5.- Situar no tempo e no espazo (marco histórico-xeográfico) os acontecementos máis importantes 
de Grecia e os autores e personaxes tratados, recoñecendo a súa pegada na civilización. 
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6.- Corrección na escritura, na expresión, no emprego da lingua, na ortografía, na presentación, etc., 
segundo os acordos acadados polo Claustro do centro. 
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 Sobre as probas: 
 
Probas escritas que consistirán nunha serie de preguntas sobre cada un dos apartados tratados na 
avaliación: vocabulario, morfoloxía e sintaxe, o mundo clásico, a súa historia e o seu modo de vida. 
Dúas en cada avaliación. 
 

Sobre as cualificacións: 

- As cualificacións que se reflicten nas avaliacións concederanse en números enteiros. Á hora de 
avaliar ao alumno terase en conta principalmente o último exame realizado. 

- A nota final que cada alumno acade será a media das cualificacións obtidas en cada avaliación. 
- No caso de ser negativa esa nota final realizarase unha proba global obrigatoria antes da 

avaliación final, coa fin de ofrecer unha posibilidade de recuperar a materia. Dita proba versará 
sobre todos os aspectos da materia explicados ata o momento. 

- A esta proba final poderán presentarse voluntariamente a subir nota alumnos con avaliación 
positiva. No caso de que a nota obtida nesta proba fose inferior á media positiva xa acadada, non 
se terá en consideración a cualificación obtida na proba global; no caso de obter unha 
cualificación superior, a cualificación final será a media resultante da cualificación positiva xa 
obtida no curso e a cualificación obtida na proba. 

 

METODOLOXÍA 

 
 As probas de avaliación consistirán en modelos de exame semellantes aos que se adoitan nas 
convocatorias das Probas de Acceso dos anos anteriores, para primeiro curso, feitos por mín e 
adaptados a cada avaliación, para segundo, os de verdade, coa intención de que os alumnos coñezan 
con antelación o que se lles vai esixir nelas e poidan ter da súa man os materiais precisos para eles 
organicen as súas horas de estudo. A todo isto sumaránselle os traballos persoais e mailo seguimento 
diario da tradución nas clases. 

Os exercicios escritos contarán cunha tradución de dúas liñas, como mínimo; dúas preguntas 
a elixir de entre catro sobre morfoloxía, etimoloxía, biografía do autor e contidos das obras 
traducidas; por último, unha pregunta a elixir de entre dúas sobre os temas de cultura e as lecturas 
realizadas. 
O proceso de avaliación establécese dende os seguintes principios. En primeiro lugar, atense ao 
modelo de avaliación continua: non superando unha parte do programa o alumno demostrará non 
ter fixados suficientemente os coñecementos adquiridos na anterior, polo que se considerará non 
apto para aprobar, excepto que na seguinte avaliación demostre o contrario. Este sistema permite 
unha actualización constante dos contidos, ó tempo que impide a organización dun sistema de 
prioridades, práctica que tan nefanda resulta para o proceso educativo por causa de que desvincula 
os coñecementos adquiridos temporalmente, destruíndo a unidade da materia. É dicir, trátase de 
que o alumno comprenda que ten que responsabilizarse el mesmo da organización do seu traballo, 
que é hora de que medre a súa autonomía persoal. 
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 PROCEDEMENTOS PARA ACREDITAR OS COÑECEMENTOS PREVIOS 

 
 A lingua grega non é obxecto de estudo en ningún outro punto do cursus studiorum. Non se 
espera que os alumnos teñan ningún coñecemento previo da materia antes de chegar ao primeiro 
curso de Bacharelato. No caso dos alumnos que se matriculan en Grego I e Grego II ao chegar a 
segundo de Bacharelato, haberá que comezar polos coñecementos básicos exactamente igual que 
cando chegan ao primeiro curso de Bacharelato. Dado que agora xa se estuda Cultura Clásica no noso 
instituto, xa se pode esperar un coñecemento de temas –como historia, relixión, arte, etc.- que teñen 
que traer os alumnos no caso de ter estudado a devandita materia nun curso da ESO. 

 

AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE 

 
Dado que non existe un único procedemento para avaliar os distintos aspectos do proceso de 

aprendizaxe, cómpre empregar diversas actuacións, procedementos e instrumentos en función dos 
aspectos que se avalíen (progreso dos alumnos, adecuación dos procesos de ensino, etc.), da fin que 
pretenda a avaliación ou do momento no que se leve a cabo a mesma (inicial, parcial, final). De 
seguido apuntarei algunhas actuacións, procedementos e instrumentos que se poden empregar para 
avaliar o progreso no proceso dos ensinados e do ensinante: 
Actuacións: 
-  Recoller información sobre as situacións que se van avaliar 

-  Realizar xuízos de valor sobre os datos obtidos en coherencia coas fins pretendidas 

-  Facer valoracións sobre o proceso educativo 

-  Describir progresos e dificultades individuais 

-  Valorar a adecuación da programación didáctica 

-  Orientar e reconducir a intervención didáctica e o proceso de aprendizaxe 

-  Propor alternativas ás deficiencias detectadas 

-  Adaptar o proceso educativo: reforzo educativo, adaptación da programación, etc. 
-  Trasladar a información destas actuacións aos alumnos 

 
As técnicas ou procedementos para obter información no proceso de avaliación han ser 

variadas e incluirán entre outros: 
Procedementos: 

-  Observación: atención ao proceso de aprendizaxe dos alumnos, dirixida a seleccionar 
información de acordo con indicadores previamente fixados. 

-  Interrogación: preguntar directamente aquilo que se desexa saber mediante entrevista ou 
cuestionario. 

-  Análise de tarefas: é unha fonte de información proveitosa e útil que conleva una enorme 
motivación. 

-  Probas: nas súas diversas modalidades (escritas, orais, individuais, colectivas). 
 

 Os  instrumentos que se utilicen no proceso de avaliación han  ser tamén variados e deben 
estar relacionados cos procedementos de avaliación: 
Instrumentos: 

-  De observación: 
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o Escalas de valoración (gradación) 
o Rexistros individuais (traballo diario, participación, etc.) 
o Rexistros do grupo (traballo dos seus  membros, intervencións, etc.) 

-  De interrogación: 
o Cuestionarios (auto avaliación) 
o Entrevista 

-  Probas (Obxectivas, de resposta libre): 
o Individuais: 

 Orais: 

 a exposición oral de traballos 

 o resumo dunha lectura crítica 

 Escritas: 

 os apuntes de clase 

 a resolución individual de exercicios 

 os  exames 

 mapas conceptuais 

 a redacción e a presentación de traballos escritos 

o Colectiva: un debate 

 
 O deseño dos instrumentos das avaliacións debe responder á consecución dos obxectivos 
referenciados nos criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe da materia. Cada 
instrumento de avaliación debe ter distinto peso á hora da cualificación final polo que haberá que 
valorar a súa fiabilidade, a súa obxectividade, a súa  representatividade, a súa adecuación ao contexto 
do alumnado, etc., (tema que xa deixei recollido no apartado CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN). 
Lémbrese que as clases de grego impártense xeralmente en castelán. Os alumnos poden sempre 
escoller a lingua en que se expresan, oralmente e por escrito, nos apuntamentos, nos traballos, nos 
exames...en calquera das situacións que se poden dar na clase. 

 

MELLORAS PARA ADAPTAR A PRÁCTICA DOCENTE 

 

Este curso os alumnos nos traen todos os coñecementos e aptitudes de traballo que tiñan o curso 
pasado por causa do confinamento. Hai que adaptar os contidos, os métodos e os materiais de 
traballo para eles. Os contidos teóricos serán elaborados por min cunha presentación doada e unhas 
explicacións sinxelas. Cada alumno recibirá un exemplar do caderno para o curso. Contén a teoría 
gramatical esquematizada, cadros de morfoloxía, esquemas de sintaxe, recompilación de conectores 
e método de tradución. Así mesmo, recibirán ao longo do curso sucesivas entregas de exercicios que 
ilustran e poñen na práctica a teoría. Elaboraremos xuntos os seus propios materiais de estudo. As 
actuacións levadas a cabo no curso pasado para recoller toda a información precisa sobre os alumnos 
deron como consecuencia estas actuacións, que deben ser trasladadas aos alumnos.  

  

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE GREGO PENDENTE 

 
 No presente curso non hai ningún alumno coa materia pendente. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 
O Departamento didáctico de Grego prevé as seguintes actividades extraescolares para o 

curso presente, malia pouca esperanza que pode haber de que se leven a cabo: 
- Asistencia en Santiago a un obradoiro dos Ludi Compostelani e a unha xincana mitolóxica, 

organizados pola Facultade de Filoloxía, sección Clásicas? 

-Participación no concurso Odisea, organizado pola sección galega da Sociedade Española de 
Estudios Clásicos? 

-Participación na Olimpíada de Tradución,  organizada pola Universidade de Santiago? 

-Asistencia en A Coruña a unha representación teatral dentro do Festival de Teatro 
Grecolatino? 

-Participación na Proba Parnaso, convocada pola Sociedade Española de Estudios Clásicos, en 
colaboración co Ministerio de Cultura de Grecia? 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
 Para o presente curso contamos cun libro de gramática e un caderno de exercicios. É o 
habitual, tanto máis canto que coas novidades que trae a amenaza dun posible confinamento 
paréceme máis axeitado que os alumnos teñan unha referencia á que poder acudir sempre –neste 
curso e no que ven- no caso de dúbidas, sobre todo no referente aos temas de lingua. 
 No referente aos temas de cultura, a materia de Grego I e II  debe tentar de recuperar o estudo 
da iconografía grega, das relixións e mitos pagáns tan implicados na simboloxía occidental, como 
aínda recolle e recorda a fraseoloxía popular, os ditos e refráns: hai que recurrir as novas tecnoloxías. 

 Lémbrese que as clases de grego impártense xeralmente en castelán. Os alumnos poden 
sempre escoller a lingua en que se expresan, oralmente e por escrito, nos apuntamentos, nos 
traballos, nos exames...en calquera das situacións que se poden dar na clase. Todas as linguas e todas 
as procedencias son benvidas na nosa pequena “oikumene”. 
 En cada trimestre voulles encomendar uns pequenos traballos persoais sobre cada un dos 
temas da nosa programación, e sobre as obras lidas, coa fin de acrecentar neles as capacidades de 
curiosidade e investigación no ámbito da materia, afacéndoos deste xeito a destezas que poden 
converterse en habituais cando cheguen a un nivel superior. A calidade dos traballos queda pendente 
de avaliar as posibilidades e capacidades dos alumnos para levalos a termo. 
 
 

 

RECURSOS DAS TIC 

 
           Un dos obxectivos establecidos na LOMCE pretende, por un lado, desenvolver destrezas 
básicas no emprego das fontes de información para adquirir novos coñecementos e, por outro, 
adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a 
comunicación. Hai que ter en conta que para a sociedade actual o coñecemento das TIC é unha das 
competencias básicas e necesarias, tanto como ler ou escribir. 
 O emprego das TIC será un factor determinante para a motivación dos alumnos, porque 
melloran as aprendizaxes e facilitan as adaptacións aos diferentes ritmos de aprendizaxe. 
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 Por todo isto, pretendemos que estas tecnoloxías estean cada vez máis presentes na 
aprendizaxe desta materia, en tres vertentes: 

 Na aula de clase: utilización dun canón de proxección, que nos permite apoiar a nosa 
explicación ou completar os exercicios propostos con imaxes, mapas, esquemas, etc. 

Hanse proxectar vídeos aproveitando páxinas como www.youtube.com, sobre distintos puntos da 
parte cultural da materia. 
Tamén empregaremos a páxina www.slideshare.net  para utilizar as presentacións sobre temas de 
literatura. Cada curso proxectamos algunhas escenas dunha película en formato DVD; exemplos 
poden ser: 300 de Zack Snyder. 

 Na aula de informática: Baixo a supervisión do profesor, os alumnos buscarán información e 
realizarán actividades interactivas coas páxinas Web que nos proporciona a rede: 
 

. dicionario médico-biolóxico (histórico e etimolóxico) de helenismos: 
http://www.dicciomed.es/  [Moi útil e recomendable para os alumnos] 

. Recursos do MEC (Proxecto Palladium): 
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium 

. Argos (buscadores): http://espanol.geocities.com 

. Biblioteca dixital: http://www.perseus.tufts.edu/ 

. Buscadores e páxinas de recursos: http://clasicas.usal.es/recursos/ 

. Recursos electrónicos: http://www.tlg.uci.edu/ 

. Recursos para profesores: http://www.users.globalnet.co.uk 

. O portal de cultura clásica: http://www.culturaclasica.com 

. Cultura clásica: http://www.culturaclasica.net 

. Textos: http://classics.mit.edu 

. Atlas (imaxes): http://mappinghistory.uoregon.edu/ 

. Mitoloxía: http://www.loggia.com/myth/myth.html 

.Personaxes: http://www.beazley.ox.ac.uk/dictionary/default.htm 

. Estudos gregos: http://www.bolchazy.com/ancient/index.htm 

. Recursos da lingua grega: http://www.cs.utk.edu/-mclennan/OM/grk-lat.html 

.Mapa cultural de Grecia: 
http://odysseus.culture.gr/map/CulturalMap_en/cultural_map_en.html 

. A escultura do Partenón: http://www.uk.digiserve.com/mentor/marmoles/ 

. Historia da arquitectura grega: http://web.kyoto-inet.or.jp/org/orion/eng/hst/greek.html 

. Páxinas do mundo antigo: http://www.julen.net/ancient/ 

http://www.museum.upenn.edu/Greek_World/Index.html 
. A antiga Grecia no cine: 

http://www.rhul.ac.uk/Classics/NJL/films.html#drama 

. Grecia na ficción: http://www.rhul.ac.uk/Classics/NJL/novels.html 

. Imaxes da Guerra de Troia: 
http://www.temple.edu/classics/troyimages.html 

. Diotima (mulleres no mundo antigo): http://www.stoa.org/diotima/ 

. Historia para nenos: http://www.historyforkids.org/learn/greeks/index.htm 

 
                   As tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) ofrecen novas e atractivas 
perspectivas no estudo da lingua e cultura gregas que convén aproveitar, como o uso de 
metodoloxías interactivas no estudo da lingua, procura de textos, imaxes e vídeos na internet, 

http://www.youtube.com/
http://www.slideshare.net/
http://www.dicciomed.es/
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium
http://espanol.geocities.com/
http://www.perseus.tufts.edu/
http://clasicas.usal.es/recursos/
http://www.tlg.uci.edu/
http://www.users.globalnet.co.uk/
http://www.culturaclasica.com/
http://www.culturaclasica.net/
http://classics.mit.edu/
http://mappinghistory.uoregon.edu/
http://www.loggia.com/myth/myth.html
http://www.beazley.ox.ac.uk/dictionary/default.htm
http://www.bolchazy.com/ancient/index.htm
http://www.cs.utk.edu/-mclennan/OM/grk-lat.html
http://odysseus.culture.gr/map/CulturalMap_en/cultural_map_en.html
http://www.uk.digiserve.com/mentor/marmoles/
http://web.kyoto-inet.or.jp/org/orion/eng/hst/greek.html
http://www.julen.net/ancient/
http://www.museum.upenn.edu/Greek_World/Index.html
http://www.rhul.ac.uk/Classics/NJL/films.html#drama
http://www.rhul.ac.uk/Classics/NJL/novels.html
http://www.temple.edu/classics/troyimages.html
http://www.stoa.org/diotima/
http://www.historyforkids.org/learn/greeks/index.htm
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ferramentas de presentación e comunicación de resultados etc. Neste senso, é aconsellable 
facilitarlle ao alumnado os medios precisos para que poida traballar no ordenador co grego clásico. 

Teñen que aprender a elaborar os seus propios materiais en forma de traballos, 
presentacións, achegas a foros, blogs. Moito coidado coa preservación da propia intimidade na rede, 
moita prevención contra elementos que os perxudican. 

 

AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

A continuación pasarei a considerar os posibles mecanismos de revisión, avaliación e 
modificación desta programación didáctica. Como as probas escritas as fago aproximadamente cada 
mes e medio – dúas por trimestre- considero que tamén é ese o intervalo de tempo adecuado para 
darlle un repaso á programación e ir vendo a súa adecuación. Terei que ver se fun quen de impartir 
todos os contidos previstos, se mesmo engadín algo novo; tomarei notas nun arquivo ad hoc e 
engadireinas aos arquivos onde teño a programación para cambiala. No cadro seguinte escollín os 
indicadores que me parecen máis a propósito para a tarefa: 

 

Indicadores de Avaliación da Programación Didáctica 
Grao de consecución 

1 2 3 4 

1. As unidades didácticas e os traballos da clase son adecuados para os 
elementos do currículo. 

        

2. A secuenciación e a temporalización das unidades didácticas, temas 
e proxectos  resultou axeitada 

        

3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e 
a temporalización previstas. 

        

4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das 
unidades e traballos. 

        

5. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada 
estándar. 

        

6. Asignación a cada estándar do peso correspondente na cualificación.         

7. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa 
avaliación. 

        

8. Asociación de cada estándar cos elementos transversais a 
desenvolver. 

        

9. Adecuación da secuencia de traballo na aula.         

10. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.         

11. Adecuación dos libros de traballo que empregamos.         

12. Adecuación do plan de avaliación deseñado.         

13. Adecuación do procedemento de acreditación de coñecementos 
previos  cando sexa preciso en 2º de bacharelato 
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14. Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación 
continua: probas, traballos, etc. 

        

15. Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dun 
exame e dunha avaliación. 

        

16. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación das 
materias pendentes. 

        

17. Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada estándar.         

18. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. vinculados 
aos estándares. 

        

19. Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con 
NEAE. 

        

20. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e 
extraescolares previstas. 

        

21. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo 
do curso. 

        

22. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro.         

23. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.         

 
 

FERRAMENTAS PARA A AVALIACIÓN 

 

Ferramentas de avaliación das competencias do alumnado 

  1.  Rúbrica para  avaliar os apuntamentos de clase 

  2.  Rúbrica para avaliar a resolución individual de exercicios 

  3.  Rúbrica para avaliar un exame 

  4.  Rúbrica para avaliar mapas conceptuais 

  5.  Rúbrica para avaliar a redacción e a presentación de traballos escritos 

  6.  Rúbrica para avaliar a exposición oral de traballos 

  7.  Rúbrica para avaliar o resumo dunha lectura crítica 

  8.  Rúbrica para avaliar un debate 

 

1. RÚBRICA PARA AVALIAR OS APUNTAMENTOS DE CLASE 

 

PARÁMETROS NOTAS 

A portada, inclúe o curso e o nome da materia, o trimestre  
e o nome do avaliado? 

 

Aparece a data na que toman os apuntamentos, na que se realizan as actividades, etc.? 
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Indícase o inicio de cada tema novo?  

Ao realizar unha actividade, cópiase o enunciado, ou polo menos indícase o seu número e 
onde encontralo (páxina do libro, fotocopias, Internet, etc.)? 

 

Coidouse a ortografía e o uso correcto dos símbolos e a notación apropiados? 
 

Respectáronse as marxes e empregouse ben o espazo, sen deixar moitos ocos nin o 
comprimir demasiado? 

 

Mantívose a organización, a orde e a limpeza, tanto nos apuntamentos coma na realización 
das actividades? 

 

Incluíronse correccións e aclaracións sempre que foi necesario?  

Abrangueuse todo o contido necesario, indicando a súa diversa importancia? 
 

Realizáronse ilustracións, debuxos, esquemas, resumos e/ou mapas mentais, que axuden, 
no estudo e comprensión do contido? 

 

Utilizáronse adecuadamente cores, predominando este para os apuntamentos? 
 

 

 

2. RÚBRICA PARA AVALIAR A RESOLUCIÓN INDIVIDUAL DE  EXERCICIOS    

 

 EXCELENTE MUY AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

NÚMERO  
DE EJERCICIOS 
RESUELTOS 

Realiza el 
90 % de los 
ejercicios que 
se proponen. 

 Realiza entre el 
90 % y el 80 % de los 
ejercicios que se 
proponen. 

 Realiza entre el 
80 % y el 70 % de los 
ejercicios que se 
proponen. 

 Realiza entre el 
70 % y el 60 % de los 
ejercicios que se 
proponen. 

 Realiza menos del 
60 % de los 
ejercicios que se 
proponen. 

 

PROCEDIMIENT
O  
Y RESULTADO 
DE LOS 
EJERCICIOS 
RESUELTOS 

Desarrolla el 
procedimient
o, lo detalla, 
lo presenta 
organizadame
nte y obtiene 
el resultado 
correcto. 

 Desarrolla el 
procedimiento, lo 
detalla, lo presenta 
poco organizado y 
obtiene el resultado 
correcto. 

 Desarrolla el 
procedimiento, lo 
detalla, no lo 
organiza y obtiene 
el resultado 
correcto. 

 Desarrolla el 
procedimiento y 
obtiene el resultado 
correcto. 

 No desarrolla el 
procedimiento y no 
obtiene el resultado 
correcto. 

 

 
 
 

3. RÚBRICA PARA A AVALIACIÓN DUN EXAME 

 

 EXCELENTE MUY AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

PRECISIÓN EN LAS 
RESPUESTAS 

Todas las 
respuestas 
desarrollan el 
tema con 
claridad, 
precisión y 
concisión. 

 Casi todas las 
respuestas 
desarrollan el tema 
con claridad, 
precisión y concisión. 

 La mayoría de las 
respuestas 
desarrollan el tema 
con claridad, 
precisión y concisión. 

 Pocas respuestas 
desarrollan el tema 
con claridad, 
precisión y 
concisión. 

 La mayoría de las 
respuestas no 
desarrollan el tema 
con claridad, 
precisión y 
concisión. 
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PRESENTACIÓN 

Todas las 
respuestas 
están 
presentadas 
con limpieza 
y pulcritud. 

 Casi todas las 
respuestas están 
presentadas con 
limpieza y pulcritud. 

 La mayoría de las 
respuestas están 
presentadas con 
limpieza y pulcritud. 

 Pocas respuestas 
están presentadas 
con limpieza y 
pulcritud. 

 La mayoría de las 
respuestas no están 
presentadas con 
limpieza y 
pulcritud. 

 

NÚMERO  
DE PREGUNTAS 
RESPONDIDAS 

Todas las 
preguntas 
están 
respondidas. 

 Respondió por lo 
menos el 90 % de las 
preguntas. 

 Respondió por lo 
menos el 80 % de las 
preguntas. 

 Respondió por lo 
menos el 70 % de 
las preguntas. 

 Respondió un 
porcentaje menor 
del 70 % de las 
preguntas. 

 

GRAMÁTICA  
Y ORTOGRAFÍA 

No hay 
errores 
gramaticales, 
ortográficos o 
de 
puntuación y 
el texto se lee 
con fluidez. 

 Casi no hay errores 
gramaticales,  
ortográficos o de 
puntuación y el texto 
se lee con fluidez. 

 Existen dos errores 
gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación, y el texto 
tiene alguna 
dificultad para 
entenderse. 

 Existen tres errores 
gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación, y el 
texto se entiende 
con dificultad. 

 Existen más de tres 
errores 
gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación, y el 
texto no se 
entiende. 

 

 
 

4. RÚBRICA PARA AVALIAR MAPAS CONCEPTUAIS 
 

 EXCELENTE MUY AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

EXPOSICIÓN DE 
LOS ASPECTOS 
IMPORTAN   TES 

Contiene todos 
los aspectos 
importantes 
del tema o 
temas, 
expuestos de 
forma clara y 
ordenada. 

 Contiene un 80 % 
de los aspectos 
importantes del 
tema o temas, 
expuestos de 
forma clara y 
ordenada. 

 Contiene un 75 % 
de los aspectos 
importantes del 
tema o temas, 
pero no se 
encuentran 
expuestos de 
forma clara y 
ordenada. 

 Contiene un 50 % de los 
aspectos importantes 
del tema o temas, pero 
no se encuentran 
expuestos de forma 
clara y ordenada. 

 Contiene menos de 
un  
50 % de los aspectos 
importantes del 
tema o temas, pero 
no se encuentran 
expuestos de forma 
clara y ordenada. 

 

PRESENTA 
JERARQUÍAS 

Presenta todos 
los aspectos 
importantes 
de los 
contenidos en 
jerarquías, por 
lo menos hasta 
un tercer o 
cuarto nivel. 

 Presenta un 80 % 
de los aspectos 
importantes de 
los contenidos 
en jerarquías, 
por lo menos 
hasta un tercer o 
cuarto nivel. 

 Solo contiene un 
50 % de los 
aspectos 
importantes de los 
contenidos en 
jerarquías, por lo 
menos hasta un 
tercer o cuarto 
nivel. 

 No contiene jerarquías 
de tercer nivel. 

 Contiene jerarquías 
de primer nivel y 
algunas de segundo 
nivel. 

 

EJEMPLOS 

Propone 
ejemplos 
claros 
relacionados 
con el tema y 
mencionados 
durante la 
explicación de 
este, y aporta 
algunos 
nuevos. 

 Propone 
ejemplos claros 
relacionados con 
el tema y 
mencionados 
durante la 
explicación de 
este, pero no 
aporta nuevos. 

 Propone ejemplos 
pero no todos 
están relacionados 
con el tema. 

 Propone ejemplos no 
relacionados con el 
tema. 

 No propone 
ejemplos. 
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TIPOS  
DE UNIONES  
Y ENLACES 

Todos los 
conceptos que 
lo requieren 
tienen uniones 
cruzadas. 

 Un 80 % de los 
conceptos que lo 
requieren tienen 
uniones 
cruzadas. 

 Solo un 60 % de los 
conceptos que lo 
requieren tienen 
uniones cruzadas. 

 Menos del 50 % de los 
conceptos que lo 
requieren tienen 
uniones cruzadas. 

 No hay uniones 
cruzadas. 

 

PROPOSICIO NES 

Las ideas 
principales 
llevan 
proposicione
s. 

 El 80 % de las 
ideas principales 
llevan 
proposiciones. 

 Solo el 60 % de las 
ideas principales 
llevan 
proposiciones. 

 Menos del 50 % de las 
ideas principales llevan 
proposiciones. 

 Ninguna idea 
principal lleva 
proposiciones. 

 

CONEXIÓN  
DE CONCEPTOS 

Todos los 
conceptos 
presentan las 
conexiones 
adecuadas con 
los siguientes. 

 Un 80 % de los 
conceptos 
presentan una 
conexión 
adecuada con los 
siguientes. 

 Solo el 60 % de los 
conceptos 
presentan una 
conexión adecuada 
con los siguientes. 

 Menos del 50 % de los 
conceptos presentan 
una conexión adecuada 
con los siguientes. 

 No hay conexiones 
adecuadas. 

 

 
 

5. RÚBRICA PARA EVALUAR LA REDACCIÓN Y LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS ESCRITOS 
 

 EXCELENTE MUY AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

REDACCIÓN 

El trabajo está 
bien 
estructurado y 
cumple en su 
totalidad con la 
estructura de 
introducción, 
desarrollo y 
conclusión. 

 El trabajo se 
encuentra bien 
estructurado en 
un  
80 % y cumple en 
su totalidad con 
la estructura de 
introducción, 
desarrollo y 
conclusión. 

 El trabajo se 
encuentra bien 
estructurado en un  
50 % y cumple en su 
totalidad con la 
estructura de 
introducción, 
desarrollo y 
conclusión. 

 El trabajo se 
encuentra bien 
estructurado en 
un  
50 % pero no 
cumple con la 
estructura de 
introducción, 
desarrollo y 
conclusión. 

 El trabajo no está 
estructurado y 
tiene 
introducción, 
desarrollo y 
conclusión. 

 

ORTOGRAFÍA 

El texto no 
presenta errores 
ortográficos 
(puntuación, 
acentuación y 
gramática). 

 El texto tiene 
menos de 3 
errores 
ortográficos 
(puntuación, 
acentuación y 
gramática). 

 El texto tiene entre 4 
y 6 errores 
ortográficos 
(puntuación, 
acentuación y 
gramática). 

 El texto tiene entre 
6 y 10 errores 
ortográficos 
(puntuación, 
acentuación y 
gramática). 

 El texto tiene 
más de 10 
errores 
ortográficos. 

 

EXTENSIÓN 

El ejercicio 
escrito se adapta 
a la extensión 
exigida (2, 3 o 4 
páginas). 

 El ejercicio 
escrito presenta 
media página 
más de la 
extensión 
exigida. 

 El ejercicio escrito 
presenta una página 
más de la extensión 
exigida. 

 El ejercicio 
escrito presenta 
dos páginas más 
de la extensión 
exigida. 

 El ejercicio 
escrito presenta 
más de dos 
páginas de la 
extensión 
exigida. 

 

CONTENIDO 

Se aborda el 
contenido que se 
ha pedido. 

 En algunos 
párrafos no se 
aborda nada del 
contenido que se 
ha pedido. 

 Un 60 % del texto no 
tiene relación con el 
contenido que se ha 
pedido. 

 Algunos 
párrafos hacen 
alusión al tema 
pedido. 

 Solo se menciona 
el tema pedido, 
pero no se 
aborda. 

 

ARGUMENTACIÓN DE 
IDEAS 

Presenta ideas 
bien 
argumentadas y 
sin errores. 

 Presenta ideas 
bien 
argumentadas 
pero con algún 
error. 

 Presenta ideas que 
argumenta con 
debilidad. 

 Presenta ideas 
sin argumentar. 

 No presenta 
ideas y las que 
presenta no 
están 
argumentadas. 
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PRESENTACIÓN  
Y LIMPIEZA 

El trabajo está 
presentado con 
pulcritud y 
limpieza. 

 El trabajo está 
presentado con 
pulcritud pero 
tiene un tachón. 

 El trabajo está 
presentado con 
pulcritud pero tiene 
dos o tres tachones. 

 El trabajo tiene 
dobleces y más 
de tres 
tachones. 

 El trabajo está 
presentado con 
un gran número 
de dobleces y 
tachones. 

 

TIEMPO 
DE ENTREGA 

La entrega se 
realiza en la 
fecha indicada. 

 La entrega se 
realiza con un 
día de retraso. 

 La entrega se realiza 
con dos días de 
retraso. 

 La entrega se 
realiza con tres 
días de retraso. 

 La entrega se 
realiza después 
de pasados tres 
días de la fecha 
indicada. 

 

 
 

6. RÚBRICA PARA AVALIAR A EXPOSICIÓN ORAL DE TRABALLOS 
 

 EXCELENTE MUY AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

PRESENTACIÓN 

El estudiante se 
presenta de 
manera formal y 
da a conocer el 
tema de la 
presentación y el 
objetivo que 
pretende. 

 El estudiante se 
presenta de forma 
rápida y da a conocer 
el tema de la 
presentación y el 
objetivo que 
pretende. 

 El estudiante se 
presenta de forma 
rápida y comienza su 
exposición sin 
mencionar el tema 
del que trata. 

 El estudiante se 
presenta sin decir su 
nombre y menciona 
el tema de forma 
muy general. 

 El estudiante empieza 
su exposición sin hacer 
una presentación 
inicial. 

 

EXPRESIÓN ORAL 

Utiliza un 
vocabulario 
adecuado y la 
exposición es 
coherente. 

 El vocabulario es 
adecuado y la 
exposición es clara. 

 Le falta vocabulario y 
tiene algún problema 
para expresar 
correctamente sus 
ideas. 

 Maneja un 
vocabulario muy 
básico y tiene 
problemas para 
transmitir con 
claridad sus ideas. 

 Tiene un vocabulario 
muy básico y no logra 
transmitir con claridad 
sus ideas. 

 

VOLUMEN DE VOZ 

Su volumen de voz 
es adecuado, 
suficientemente 
alto como para ser 
escuchado desde 
todas las partes 
del aula, sin tener 
que gritar. 

 Su volumen de voz es 
adecuado y alto para 
ser escuchado por 
todos, aunque, a 
veces, cuando duda, 
baja el volumen. 

 No es escuchado por 
todo el aula cuando 
habla en voz alta, 
excepto si se siente 
muy seguro y 
aumenta su volumen 
de voz por unos 
segundos. 

 Su volumen de voz es 
medio y tiene 
dificultades para ser 
escuchado por todos 
en el aula. 

 Su volumen de voz es 
muy bajo como para ser 
escuchado por todos en 
el aula. 

 

EXPRESIVIDAD 

Sus expresiones 
faciales y su 
lenguaje corporal 
generan un fuerte 
interés y 
entusiasmo sobre 
el tema en los 
otros. 

 Expresiones faciales 
y lenguaje corporal 
que generan en 
muchas ocasiones 
interés y entusiasmo, 
aunque algunas 
veces se pierde y no 
presenta toda la 
información. 

 Expresiones faciales 
y lenguaje corporal 
que generan en 
algunas ocasiones 
interés y entusiasmo, 
aunque muchas 
veces se pierde y no 
presenta toda la 
información. 

 Sus expresiones 
faciales y su lenguaje 
corporal muestran 
una actitud pasiva y 
no generan mucho 
interés, pero algunas 
veces, cuando habla 
de algo que le gusta 
mucho, es capaz de 
mostrar algo de 
entusiasmo. 

 Muy poco uso de 
expresiones faciales o 
lenguaje corporal. No 
genera interés en la 
forma de hablar. 

 

INCLUSIÓN  
DE LOS ASPECTOS 
RELEVANTES 

Expone 
claramente el 
trabajo y aporta 
referencias a los 
conocimientos 
trabajados. 

 Expone claramente 
el trabajo, pero no 
relaciona toda la 
exposición con los 
conocimientos 
trabajados. 

 Expone claramente 
el trabajo, pero no lo 
relaciona con los 
conocimientos 
trabajados. 

 Tiene dificultad para 
exponer el trabajo 
porque no entiende 
los conocimientos 
trabajados. 

 No expone el trabajo ni 
conoce los conceptos 
trabajados necesarios 
para su realización. 

 

EXPLICACIÓN  
DEL PLAN  
DE TRABAJO 

Explica cada paso 
con detalle, con 
lógica y 
cronológicamente 

 Explica todos los 
pasos claramente, 
pero se ha liado un 
poco con el orden. 

 Explica todos los 
pasos claramente, 
pero se ha liado en el 
orden y ha sido 
necesario 

 Presenta dificultad a 
la hora de diferenciar 
los pasos que ha 
dado y necesita 
ayuda para 

 No identifica los pasos 
que ha dado ni es capaz 
de reconducir el 
discurso de forma 
guiada. 
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en el orden en que 
lo ha realizado. 

reorganizarle a 
través de preguntas. 

explicarlos con 
claridad. 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

La exposición se 
acompaña con 
soportes 
audiovisuales en 
diversos formatos, 
especialmente 
atractivos y de 
mucha calidad. 

 Soporte visual 
adecuado e 
interesante en su 
justa medida. 

 Soporte visual 
adecuado. 

 Soporte visual no 
adecuado. 

 Sin soporte visual.  

TIEMPO 

El alumno utilizó el 
tiempo adecuado 
y cerró 
correctamente su 
presentación. 

 El alumno utilizó un 
tiempo ajustado al 
previsto, pero con un 
final precipitado o 
excesivamente largo 
por falta de control 
de tiempo. 

 El alumno utilizó el 
tiempo adecuado, 
pero le faltó cerrar su 
presentación; o bien 
no utilizó el tiempo 
adecuado, pero 
incluyó todos los 
puntos de su 
presentación. 

 Excesivamente largo 
o insuficiente para 
poder desarrollar el 
tema correctamente. 

 El alumno olvidó por 
completo el tiempo que 
tenía y se salió del 
tema. 

 

 

 

7. RÚBRICA PARA AVALIAR O RESUMO DUNHA LECTURA CRÍTICA 
 

 EXCELENTE MUY AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

CLARIDAD  
DE EXPOSICIÓN DE 
LAS IDEAS 

Las ideas están bien 
estructuradas en 
párrafos claramente 
definidos y acordes 
con las ideas más 
importantes del 
texto. 

 La estructura 
de los párrafos 
está acorde 
con las ideas 
del texto. 

 La estructura de los 
párrafos es sencilla, 
pero correcta, 
acorde con las ideas 
del texto. 

 La estructura está 
poco definida. 

 El texto no tiene 
estructura lógica 
en sus párrafos o 
simplemente no 
se hace 
separación de 
ideas mediante 
párrafos; es un 
solo párrafo sin 
estructura. 

 

CRÍTICA 

Analiza todas las 
ideas que expone el 
autor, establece 
comparaciones con 
otros autores y 
textos, y proporciona 
su opinión acerca del 
tema, fundamentada 
en el conocimiento 
de este y 
documentada con 
otras lecturas. 

 Analiza todas 
las ideas que 
expone el 
autor, 
establece 
comparaciones 
con otros 
autores y 
textos, y 
proporciona su 
opinión acerca 
del tema, pero 
no está bien 
fundamentada 
en el 
conocimiento 
de este  ni 
documentada 
con otras 
lecturas. 

 Identifica las ideas 
del autor, las analiza 
y las desarrolla pero 
sin comentarios. 

 Identifica las 
ideas del autor, 
pero no las 
analiza y no las 
comprende con 
claridad. 

 No identifica las 
ideas del autor y 
muestra 
confusión de 
ideas. 

 

FUENTE 

La fuente está citada 
correctamente. 

 La fuente está 
citada, pero 
falta un dato. 

 La fuente está 
citada, pero faltan 
algunos datos. 

 La fuente está 
citada, pero de 
manera 
incorrecta: 
incluye datos que 

 La fuente no está 
citada o está mal 
citada, de tal 
forma que es 
imposible 
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no corresponden 
y omite otros que 
sí son 
importantes 
según lo 
establecen las 
metodologías. 

acceder a ella con 
la información 
proporcionada. 

GRAMÁTICA  
Y ORTOGRAFÍA 

No hay errores 
gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación. 

 Casi no hay 
errores 
gramaticales, 
ortográficos o 
de puntuación. 

 Existen dos errores 
gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación. 

 Existen tres 
errores 
gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación. 

 Existen más de 
tres errores 
gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación. 

 

EXTENSIÓN 

La extensión del texto 
es la adecuada, pues 
presenta la totalidad 
de ideas importantes 
del contenido leído, 
además de una 
reflexión del alumno 
o de la alumna. 

 La extensión 
del texto es 
adecuada, pues 
presenta casi la 
totalidad de 
ideas 
importantes 
del contenido. 

 La extensión del 
texto es poco 
adecuada, pues es 
ligeramente corto o 
ligeramente 
extenso. 

 La extensión del 
texto es 
inadecuada, pues 
no trata la 
totalidad de las 
ideas del 
contenido o bien 
es más extenso 
de lo 
conveniente. 

 La extensión del 
texto es 
completamente 
inadecuada: es 
demasiado breve 
o demasiado 
extenso. 

 

 
 

8. RÚBRICA PARA AVALIAR UN DEBATE 
 

 EXCELENTE MUY AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

DEFENSA  
DE SU POSTURA 

Mantiene la 
defensa de su 
postura a lo largo 
de todo el debate. 

 Mantiene la 
defensa de su 
postura en un 80% 
del tiempo de 
debate. 

 Mantiene la defensa 
de su postura en un 
60% del tiempo de 
debate. 

 Mantiene la defensa de 
su postura menos del 
60% del tiempo de 
debate. 

 No mantiene la 
defensa de su 
postura durante el 
debate. 

 

CAPACIDAD DE 
ESCUCHAR A SUS 
COMPAÑEROS Y 
COMPAÑERAS 

Escucha a sus 
compañeros y 
compañeras 
atentamente y 
analiza sus 
argumentos. 

 Escucha a sus 
compañeros y 
compañeras y 
analiza sus 
argumentos. 

 Escucha a sus 
compañeros y 
compañeras, pero se 
distrae en ocasiones 
y no analiza sus 
argumentos. 

 Escucha a sus 
compañeros y 
compañeras, pero se 
distrae la mitad del 
tiempo y no analiza sus 
argumentos. 

 No escucha a sus 
compañeros y 
compañeras ni 
analiza sus 
argumentos. 

 

RESPETO DEL USO DE 
LA PALABRA Y DE LAS 
IDEAS DE LOS DEMÁS 

Siempre espera su 
turno para hacer 
uso de la palabra y 
lo solicita con 
respeto y orden. 
Respeta siempre 
las opiniones de 
los demás. 

 Siempre espera su 
turno para hacer 
uso de la palabra y 
lo solicita con 
respeto pero no 
con orden. 
Respeta las 
opiniones de los 
demás. 

 En más de tres 
ocasiones no espera 
su turno para hacer 
uso de la palabra y, 
cuando lo solicita, lo 
hace con respeto 
pero no con orden. 
Respeta las 
opiniones de los 
demás. 

 En más de tres 
ocasiones no espera su 
turno para hacer uso de 
la palabra y, cuando lo 
solicita, no lo hace con 
respeto ni con orden. 
No respeta las 
opiniones de los 
demás. 

 Siempre interrumpe 
para hacer uso de la 
palabra y no respeta 
las opiniones de los 
demás. 

 

VOCABULARIO 

Utiliza un 
vocabulario 
adecuado y la 
exposición es 
coherente con las 
ideas planteadas. 

 El vocabulario es 
adecuado y la 
exposición es clara 
en la presentación 
de las ideas 
planteadas. 

 Le falta vocabulario y 
tiene algún problema 
para expresar 
correctamente sus 
ideas. 

 Tiene un vocabulario 
muy básico y 
problemas para 
transmitir con claridad 
sus ideas. 

 Tiene un vocabulario 
muy básico y no 
logra transmitir con 
claridad sus ideas. 

 

ARGUMENTA 
CIÓN 

Todas las ideas 
expuestas están 
bien 
argumentadas. 

 Una de las ideas 
no está bien 
argumentada. 

 Dos de las ideas no 
están bien 
argumentadas. 

 Más de tres ideas no 
están bien 
argumentadas. 

 Ninguna idea está 
bien argumentada. 

 

DOMINIO  
DEL TEMA 

Muestra 
conocimiento 
profundo y 

 Muestra 
conocimiento y 
dominio del tema. 

 El conocimiento y el 
dominio del tema es 
regular. 

 El conocimiento y el 
dominio del tema es 
malo. 

 No muestra 
conocimiento ni 
dominio del tema. 
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dominio total del 
tema. 

REFERENCIAS  
A AUTORES 

Cita más de tres 
referencias 
relevantes 
durante su 
participación. 

 Cita tres 
referencias 
relevantes 
durante su 
participación. 

 Cita dos referencias 
durante su 
participación y solo 
una fue relevante. 

 Cita solo una referencia 
durante su 
participación y no fue 
relevante. 

 No cita referencias 
durante su 
participación. 

 

VOLUMEN  
DEL TONO DE VOZ 

Su volumen de voz 
es adecuado, 
suficientemente 
alto como para ser 
escuchado desde 
todas las partes 
del aula, sin tener 
que gritar. 

 Su volumen de voz 
es adecuado y alto 
para ser 
escuchado por 
todos, aunque, a 
veces, cuando 
duda, baja el 
volumen. 

 No es escuchado por 
todo el aula cuando 
habla en voz alta, 
excepto si se siente 
muy seguro y 
aumenta su volumen 
de voz por unos 
segundos. 

 Su volumen de voz es 
medio y tiene 
dificultades para ser 
escuchado por todos en 
el aula. 

 Su volumen de voz 
es muy bajo como 
para ser escuchado 
por todos en el aula. 

 

 
 

Ferramentas para o tratamento da diversidade 

   1.  Rúbrica para avaliar o tratamento da diversidade individual 

   2.  Rúbrica para avaliar o tratamento da diversidade no grupo 

 

1. RÚBRICA PARA AVALIAR O TRATAMENTO DE DIVERSIDAD INDIVIDUAL 
 

TRATAMIENTO  
DE LA DIVERSIDAD INDIVIDUAL 

MEDIDAS  
PARA LA DIVERSIDAD 

GRADO  
DE CONSECUCIÓN 

D
IV

ER
SI

D
A

D
  

EN
 L

A
 C

O
M

P
R

EN
SI

Ó
N
 No tiene ninguna dificultad para entender 

los contenidos. 
Seleccionar contenidos con un grado mayor 
de dificultad. 

 

Entiende los contenidos, pero, en 
ocasiones, le resultan difíciles. 

Seleccionar los contenidos significativos de 
acuerdo a su realidad. 

 

Tiene dificultades para entender los 
contenidos que se plantean. 

Seleccionar los contenidos mínimos y 
exponerlos simplificando el lenguaje y la 
información gráfica. 

 

D
IV

ER
SI

D
A

D
 D

E 
C

A
P

A
C

IT
A

C
IÓ

N
  

Y
 D

ES
A

R
R

O
LL

O
 

No tiene dificultades (alumnos y alumnas 
de altas capacidades). 

Potenciar estas a través de actividades que le 
permitan poner en juego sus capacidades. 

 

Tiene pequeñas dificultades. 
Proponer tareas en las que la dificultad sea 
progresiva de acuerdo a las capacidades que 
se vayan adquiriendo. 

 

Tiene dificultades. 
Seleccionar aquellas tareas de acuerdo a las 
capacidades del alumnado, que permitan 
alcanzar los contenidos mínimos exigidos. 

 

D
IV

ER
SI

D
A

D
 D

E 
IN

TE
R

ÉS
 Y

 

M
O

TI
V

A
C

IÓ
N
 

Muestra un gran interés y motivación. Seguir potenciando esta motivación e interés.  

Su interés y motivación no destacan. 
Fomentar el interés y la motivación con 
actividades y tareas variadas. 

 

No tiene interés ni motivación. 
Fomentar el interés y la motivación con 
actividades y tareas más procedimentales y 
cercanas a su realidad. 

 

D
IV

ER
SI

D
A

D
  

EN
 L

A
 R

ES
O

LU
C

IÓ
N

  

D
E 

P
R

O
B

LE
M

A
S 

Encuentra soluciones a los problemas que 
se plantean en todas las situaciones. 

Seguir fomentando esta capacidad. 
 

Encuentra soluciones a los problemas que 
se plantean en algunas situaciones. 

Proponer problemas cada vez con mayor 
grado de dificultad. 

 

Tiene dificultades para resolver problemas 
en las situaciones que se plantean. 

Proponer problemas de acuerdo a sus 
capacidades para ir desarrollándolas. 
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D
IV

ER
SI

D
A

D
  

EN
 L

A
 C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 

Se expresa de forma oral y escrita con 
claridad y corrección. 

Proponer tareas que sigan perfeccionado la 
expresión oral y la escrita. 

 

Tiene alguna dificultad para expresarse de 
forma oral y escrita. 

Proponer algunas tareas y debates en los que 
el alumnado tenga que utilizar expresión oral 
y escrita con el fin de mejorarlas. 

 

Tiene dificultades para expresarse de 
forma oral y escrita. 

Proponer actividades con el nivel necesario 
para que el alumnado adquiera las 
herramientas necesarias que le permitan 
mejorar. 

 

 

 

2. RÚBRICA PARA AVALIAR O TRATAMENTO DE DIVERSIDADE NO GRUPO 
 

TRATAMIENTO  
DE LA DIVERSIDAD EN EL GRUPO 

MEDIDAS  
PARA LA DIVERSIDAD 

GRADO  
DE CONSECUCIÓN 

D
E 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N
 

La comunicación docente-grupo no presenta 
grandes dificultades. 

No se necesitan medidas. 
 

La comunicación docente-grupo tiene 
algunas dificultades. 

Proponer estrategias para mejorar la 
comunicación. 

 

La comunicación docente-grupo tiene 
grandes dificultades. 

Averiguar la causa de las dificultades y 
proponer medidas que las minimicen. 

 

D
E 

IN
TE

R
ÉS

  
Y

 M
O

TI
V

A
C

IÓ
N
 

El grupo está motivado y tiene gran interés. No se necesitan medidas. 
 

Parte del alumnado está desmotivado y 
tiene poco interés. 

Proponer estrategias que mejoren el interés y 
la motivación de esa parte del alumnado. 

 

El grupo no tiene interés y está poco 
motivado. 

Averiguar la causa de la desmotivación y 
proponer medidas que las minimicen. 

 

D
E 

A
C

TI
TU

D
  

Y
 C

O
LA

B
O

R
A

C
IÓ

N
 

El grupo tiene buena actitud y siempre está 
dispuesto a realizar las tareas. 

No se necesitan medidas. 
 

Parte del alumnado tiene buena actitud y 
colabora. 

Proponer actividades grupales en las que 
asuma responsabilidades el alumnado menos 
motivado. 

 

El grupo tiene mala actitud y no colabora en 
las tareas. 

Averiguar las causas del problema y adoptar 
medidas, estrategias, etc. para minimizar esas 
actitudes. 

 

 

Ferramentas para a reflexión e a avaliación da práctica docente 

   1.  Planificación 

   2.  Motivación do alumnado 

   3.  Desenvolvemento do ensino 

   4.  Seguimento e avaliación do proceso de aprendizaxe 

 
1. PLANIFICACIÓN 
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 INDICADORES VALORACIÓN 
PROPOSTAS DE 

MELLORA 

P
LA

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

  1.  Programa la asignatura teniendo en cuenta los 
estándares de aprendizaje previstos en las leyes 
educativas. 

  

  2.  Programa la asignatura teniendo en cuenta el tiempo 
disponible para su desarrollo. 

  

  3.  Selecciona y secuencia de forma progresiva los 
contenidos de la programación de aula teniendo en 
cuenta las particularidades  de cada uno de los grupos 
de estudiantes.   

  

  4.  Programa actividades y estrategias en función de los 
estándares de aprendizaje. 

  

  5.  Planifica las clases de modo flexible, preparando 
actividades y recursos ajustados a la programación de 
aula y a las necesidades y a los intereses del alumnado. 

  

  6.  Establece los criterios, procedimientos y los instrumentos 
de evaluación y autoevaluación que permiten hacer el 
seguimiento del progreso de aprendizaje de sus alumnos 
y alumnas. 

  

  7.  Se coordina con el profesorado de otros departamentos 
que puedan tener contenidos afines a su asignatura. 
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2. MOTIVACIÓN DO ALUMNADO 
 

 INDICADORES VALORACIÓN 
PROPOSTAS DE 

MELLORA 

M
O

TI
V

A
C

IÓ
N

 D
O

 A
LU

M
N

A
D

O
 

  1.  Proporciona un plan de trabajo al principio de cada 
unidad. 

  

  2.  Plantea situaciones que introduzcan la unidad (lecturas, 
debates, diálogos…). 

  

  3.  Relaciona los aprendizajes con aplicaciones reales o con 
su funcionalidad.   

  

  4.  Informa sobre los progresos conseguidos y las 
dificultades encontradas. 

  

  5.  Relaciona los contenidos y las actividades con los 
intereses del alumnado. 

  

  6.  Estimula la participación activa de los estudiantes en 
clase. 

  

  7.  Promueve la reflexión de los temas tratados. 

  

 
 

3. DESENVOLVEMENTO DO ENSINO 
 

 INDICADORES VALORACIÓN 
PROPUESTAS DE 

MEJORA 

D
ES

EN
V

O
LV

EM
EN

TO
 D

O
 E

N
SI

N
O

   1.  Resume las ideas fundamentales discutidas antes de 
pasar a una nueva unidad o tema con mapas 
conceptuales, esquemas… 

  

  2.  Cuando introduce conceptos nuevos, los relaciona, si 
es posible, con los ya conocidos; intercala preguntas 
aclaratorias; pone ejemplos... 

  

  3.  Tiene predisposición para aclarar dudas y ofrecer 
asesorías dentro y fuera de las clases.   
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  4.  Optimiza el tiempo disponible para el desarrollo de 
cada unidad didáctica. 

  

  5.  Utiliza ayuda audiovisual o de otro tipo para apoyar 
los contenidos en el aula. 

  

  6.  Promueve el trabajo cooperativo y mantiene una 
comunicación fluida con los estudiantes. 

  

  7.  Desarrolla los contenidos de una forma ordenada y 
comprensible para los alumnos y las alumnas. 

  

  8.  Plantea actividades que permitan la adquisición de los 
estándares de aprendizaje y las destrezas propias de 
la etapa educativa. 

  

  9.  Plantea actividades grupales e individuales. 

  

 
 

4. SEGUIMENTO E  AVALIACIÓN DO PROCESO DE APRENDIZAXE 
 

 INDICADORES VALORACIÓN 
PROPUESTAS DE 

MEJORA 

SE
G

U
EM

EN
TO

 E
 A

V
A

LI
A

C
IÓ

N
 D

O
 P

R
O

C
ES

O
 D

O
 E

N
SI

N
O

   
E 

A
P

R
EN

D
IZ

A
X

E 

  1.  Realiza la evaluación inicial al principio de curso para 
ajustar la programación al nivel de los estudiantes. 

  

  2.  Detecta los conocimientos previos de cada unidad 
didáctica. 

  

  3.  Revisa, con frecuencia, los trabajos propuestos en el 
aula y fuera de ella.   

  

  4.  Proporciona la información necesaria sobre la 
resolución de las tareas y cómo puede mejorarlas. 

  

  5.  Corrige y explica de forma habitual los trabajos y las 
actividades de los alumnos y las alumnas, y da pautas 
para la mejora de sus aprendizajes. 
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  6.  Utiliza suficientes criterios de evaluación que 
atiendan de manera equilibrada la evaluación de los 
diferentes contenidos. 

  

  7.  Favorece los procesos de autoevaluación y 
coevaluación. 

  

  8.  Propone nuevas actividades que faciliten la 
adquisición de objetivos cuando estos no han sido 
alcanzados suficientemente. 

  

  9.  Propone nuevas actividades de mayor nivel cuando 
los objetivos han sido alcanzados con suficiencia. 

  

10.  Utiliza diferentes técnicas de evaluación en función 
de los contenidos, el nivel de los estudiantes, etc. 

  

11.  Emplea diferentes medios para informar de los 
resultados a los estudiantes y a los padres. 
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Programación de Cultura Clásica 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 O Consello de Europa, a través de sucesivos proxectos, está comprometido nunha política 
lingüística dirixida a protexer e desenvolver a herdanza lingüística e a diversidade cultural de 
Europa como fonte de enriquecemento mutuo, así como a facilitar a mobilidade persoal dos seus 
cidadáns e das súas cidadás, e o intercambio de ideas. O Marco Común Europeo de Referencia para 
as Linguas (MCER), publicado en 2001, é un documento de particular transcendencia, non só como 
ferramenta práctica para propiciar a reflexión sobre o ensino das linguas e a transparencia de 
cursos, programas e titulacións entre os estados e dentro deles, senón tamén polo recoñecemento 
da competencia plurilingüe e intercultural, que transcende o concepto de multilingüismo, no seu 
día piar dos enfoques das políticas lingüísticas máis abertas ao recoñecemento da diversidade. 
Hoxe, o MCER constitúe unha referencia para proxectos e documentos clave do Consello de 
Europa, como a "Guía para a elaboración e posta en marcha de currículos para unha educación 
plurilingüe e intercultural" (2010), na que se desenvolve a noción de plurilingüismo como eixe dun 
enfoque centrado na rede de relacións entre distintas linguas e culturas. Nesta mesma liña, 
enmárcanse o informe do Foro Intergobernamental Europeo "O dereito dos estudantes á calidade e 
á equidade en educación. O papel das competencias lingüísticas e interculturais", mantido en 
Xenebra en novembro 2010, e a Conferencia intergobernamental "Calidade e inclusión en 
educación: o papel único das linguas", mantida en Estrasburgo en setembro de 2013. En ambos os 
foros europeos, recoñécese a importancia da competencia lingüística e da circulación de 
competencias entre as linguas para lograr un maior dominio da linguaxe, clave para a inclusión 
social e o éxito escolar. 

  

 

OBXECTIVOS XERAIS 

 
A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as 
capacidades que lles permitan: 
 

1. Asumir responsablemente os seus deberes; coñecer e exercer os seus dereitos no respecto 
aos demais; practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e grupos; 
exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de 
oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e 
prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

2. Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo como 
condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de 
desenvolvemento persoal. 

3. Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. 
Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou 
circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre 
homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 
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4. Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 
relacións cos demais e resolver pacificamente os conflitos, así como rexeitar a violencia, os 
prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas. 

5. Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con sentido 
crítico, incorporar novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica no campo das 
tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

6. Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en distintas 
disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas nos diversos 
campos do coñecemento e da experiencia. 

7. Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza nun mesmo, a participación, o sentido 
crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisións e asumir responsabilidades. 

8. Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua castelá e, se a 
houber, na lingua cooficial da comunidade autónoma, textos e mensaxes complexas, e 
iniciarse no coñecemento, a lectura e o estudo da literatura. 

9. Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de xeito apropiado. 
10. Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propias e dos demais, 

así como o patrimonio artístico e cultural. 
11. Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, respectar as diferenzas, 

afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais e incorporar a educación física e a práctica 
do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión 
humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais 
relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio, e contribuír así á 
súa conservación e mellora. 

12. Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión e representación. 

 

OBXECTIVOS DA MATERIA DE CULTURA CLASICA 

1º.- Localizar nun mapa fitos xeográficos relevantes para o coñecemento das civilizacións grega e 
romana. 

2º.- Coñecer as características máis importantes do marco xeográfico no que se desenvolveron as 
culturas de Grecia e Roma no momento do seu apoxeo. 

3º.- Coñecer algúns fitos esenciais na historia de Grecia e Roma e coñecer as súas consecuencias e 
influencia na nosa historia. 

4º.- Distinguir e situar nun eixe cronolóxico as principais etapas históricas de Grecia e Roma. 

5º.- Coñecer coa súa denominación grega e latina os principais deuses e heroes da mitoloxía 
grecolatina, os seus trazos, atributos e ámbitos de influencia. 

6º.- Coñecer os mitos e heroes grecolatinos de maior relevancia. 

7º.- Coñecer as características fundamentais da arte grega e romana e relacionar manifestacións 
artísticas actuais cos seus modelos clásicos. 

8º.- Localizar nun mapa e describir os monumentos clásicos máis significativos que forman parte do 
patrimonio español. 
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9º.- Coñecer as características dos principais sistemas políticos presentes no mundo clásico 
establecendo semellanzas e diferenzas entre elas. 

10º.- Coñecer as características e a evolución da organización social grega e romana e a súa presenza 
na sociedade actual. 

11º.- Identificar e explicar os diferentes papeis que desempeñan dentro da familia cada un dos seus 
membros. 

12º.- Identificar as principais formas de traballo e de ocio existentes na Antigüidade. 

13º.- Recoñecer os diferentes tipos de escritura e distinguilas entre si. 

14º.- Distinguir distintos tipos de alfabetos usados na actualidade. 

15º.- Coñecer a orixe común de diferentes linguas. 

16º.- Describir a evolución das linguas romances a partir do latín como un proceso histórico. 

17º.- Identificar as linguas romances e non romances da Península Ibérica e localizalas nun mapa. 

18º.- Identificar léxico común, técnico e científico de orixe grecolatina na propia lingua e sinalar a súa 
relación coas palabras latinas ou gregas orixinarias. 

19º.- Describir algúns aspectos básicos da cultura e a civilización grecolatina que chegaron ata a 
actualidade. 

20º.- Coñecer a presenza da mitoloxía e os temas lendarios nas manifestacións artísticas actuais. 

21º.- Identificar os aspectos máis importantes da historia de Grecia e Roma e a súa presenza no noso 
país e recoñecer as pegadas da cultura romana en diversos aspectos da civilización actual. 

22º.- Realizar traballos de investigación sobre a presenza da civilización clásica no contorno, 
utilizando as tecnoloxías da información e a comunicación. 

23º.-  Coñecer as características fundamentais da romanización de Hispania. 

24º.- Coñecer e comparar as características da relixiosidade grega e romana coa actualidade. 

25º.- Explicar os fundamentos da relixiosidade romana e distinguir a relixión oficial das 
manifestacións de culto privado. 

26º.- Coñecer as principais características dos xéneros literarios grecolatinos e a súa influencia na 
literatura posterior. 

27º.- Recoñecer e identificar aspectos diversos da cultura grecolatina relativos á lingua , á literatura, 
á filosofía, á ciencia, á técnica, ao dereito, á Administración do Estado, ao urbanismo, á arquitectura, 
ás artes plásticas, valorando a súa unidade e, ao tempo, a diversidade. 

28º.- Valorar a mitoloxía clásica, especialmente a grega, como elemento unificador da cultura 
grecolatina e inspirador da cultura ao longo da historia europea. 

29º.- Identificar en formas de relixiosidade actuais elementos que estean presentes nos mitos ou 
ritos propios da relixión dos gregos e a dos romanos. 

30º.- Valorar a conciencia de pertenza a un entorno social e cultural, identificando elementos de 
continuidade da cultura clásica na propia, respectando a diversidade de identidades culturais. 
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31º.- Identificar as raíces clásicas de valores actuais nos ámbitos da educación, o pensamento, o 
dereito, a política, valorando os elementos que hai que preservar e os elementos que habería que 
revisar. 

32º.- Recoñecer e valorar as pegadas da cultura clásica en contextos artísticos, lingüísticos e 
científico-técnicos, entre outros, tanto na cultura occidental como noutras culturas pasadas e 
presentes. 

33º.-  Coñecer os xéneros literarios gregos máis importantes, e os posteriores romanos. 

34º.- Identificar, agrupar e comprender os rastros das linguas clásicas nos diferentes eidos das nosas 
linguas actuais. 

 

CONTRIBUCIÓN DA MATERIA  AO DESENVOLVEMENTO DAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

 
A relación e descrición das competencias clave están recollidas no Decreto 86/2015, do 25 de 

xuño, polo que establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na 
Comunidade Autónoma de Galicia. 

Na área de Cultura Clásica incidiremos no adestramento de todas as competencias de xeito 
sistemático, facendo fincapé nos descritores máis afíns á área. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

A aprendizaxe da Cultura Clásica vai contribuír ao desenvolvemento desta competencia na 
medida que axuda a coñecer a orixe da matemática moderna, xa que moitos dos principios e 
teoremas que se empregan actualmente foron desenvolvidos polos matemáticos gregos. Tamén 
moitas das ciencias tiveron o seu primeiro desenvolvemento na Antigüidade, como a xeografía, a 
zooloxía, a botánica ou a astronomía. Ademais, o coñecemento de étimos grecolatinos presentes na 
linguaxe matemática axuda a mellorar a comprensión de conceptos, enunciados e outros contidos 
científicos e matemáticos. 

Os descritores que traballaremos fundamentalmente serán: 

• Desenvolver e promover hábitos de vida saudable en canto á alimentación e ao exercicio 
físico. 

• Xerar criterios persoais en torno á visión social da estética do corpo humano fronte ao seu 
coidado saudable. 

• Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. 

• Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a comprensión da realidade circundante 
en distintos ámbitos (biolóxico, físico, químico, tecnolóxico, xeográfico...). 

 

Comunicación lingüística 

A aprendizaxe da materia contribúe á adquisición e traballo desta competencia coa lectura e 
comprensión de fontes escritas, coa elaboración e análise de textos, coas exposicións orais sobre 
diversos temas, coa utilización dun vocabulario moi amplo ao ter que manexar termos que proveñen 
do grego e do latín principalmente. Ademais, o alumno poderá afondar na comprensión da propia 
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lingua e no uso desta como elemento esencial para a comunicación e para a adquisición de 
coñecementos. 

Adestrar os descritores indicados garántenos unha maior comprensión por parte do alumnado, 
o que nos leva a un coñecemento profundo e a adquirir con gran destreza aquilo que nos 
propoñemos. 

Os descritores que empregaremos serán: 

• Comprender o sentido dos textos escritos e orais. 

• Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia. 

• Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, escoita 
atenta ao interlocutor... 

• Manexar elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes rexistros nas diversas 
situacións comunicativas. 

. Entender o contexto sociocultural da lingua, así como a súa historia para darlle un mellor uso. 

Competencia dixital 

Esta materia contribúe a esta competencia posto que a súa dimensión histórica e cultural 
favorece que o alumnado utilice as novas tecnoloxías para seleccionar de forma adecuada diversas 
fontes de información, analizalas e interpretalas, valorar a súa validez e fiabilidade e traballar de xeito 
colaborador sobre os materiais seleccionados. Ademais, tamén fomenta a presentación de traballos 
en soporte dixital e favorece o desenvolvemento das habilidades necesarias para a súa exposición de 
forma autónoma que lles permita chegar a conclusións novas e resolver situacións de forma orixinal, 
sentíndose autores e protagonistas dos resultados e conclusións obtidos. 

Para iso, neste área traballaremos os seguintes descritores da competencia: 

• Empregar varias fontes para a busca de información. 

• Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade. 

• Elaborar información propia derivada da información obtida a través de medios tecnolóxicos. 

• Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións diversas. 

• Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 

• Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida diaria. 

 

Conciencia e expresións culturais 

Por medio da Cultura Clásica o alumnado aprende a apreciar manifestacións culturais e 
artísticas en xeral (literatura, pintura, escultura, arquitectura, dereito, institucións políticas, historia, 
filosofía...);  a valorar feitos culturais, como a mitoloxía ou a relixión, que forman parte da tradición 
da nosa civilización; a recoñecer o concepto da estética e a beleza; a ampliar a súa visión do mundo 
con visitas a museos e exposicións, co coñecemento doutras linguas e outras culturas, co teatro, a 
ópera, a música, etc. Todo iso contribúe, sen dúbida, á adquisición desta competencia. 

Para iso, neste área, traballaremos os seguintes descritores da competencia: 

• Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural. 

• Apreciar a beleza das expresións artísticas e do cotián. 

• Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 

• Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural nas súas distintas vertentes (artístico-literaria, 
etnográfica, científico-técnica...), e cara ás persoas que contribuíron ao seu desenvolvemento. 

Competencias sociais e cívicas 
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Esta competencia adquírese ao entender a civilización grega e romana como creadoras dos 
dereitos e deberes dos individuos e os grupos e dos mecanismos que aseguran a súa participación na 
vida pública. O estudo desta materia desenvolve no alumnado actitudes de cidadáns activos e 
comprometidos mediante a comprensión do noso pasado, o estudo da configuración social e política, 
os acontecementos máis destacados da súa historia, o seu concepto de ocio e de traballo e a 
influencia que todo iso tivo na configuración da sociedade actual en todas as súas dimensións. A 
tolerancia, a capacidade de respectar as diferenzas e o diálogo como base dos acordos son algunhas 
das destrezas que o alumnado tamén adquire grazas ao papel mediador de Grecia e de Roma. 

Os descritores que adestraremos son os seguintes: 

• Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación establecidos. 

• Recoñecer a riqueza que supón a diversidade de opinións e ideas. 

• Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela. 

• Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores. 

• Respectar os distintos ritmos e potencialidades. 

• Involucrarse ou promover accións cun fin social. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

Esta materia contribúe a fomentar a autonomía e iniciativa persoal na medida que se utilizan 
procedementos que esixen planificar, avaliar distintas posibilidades e tomar decisións. A exposición 
de traballos individuais ou en grupo e a realización de debates implican valorar as achegas doutros 
compañeiros, aceptar posibles erros, e non se render ante as dificultades. En definitiva, achega 
posibilidades de mellora e fomenta o afán de superación. 

Os descritores que adestraremos son: 

• Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas. 

• Ser constante no traballo, superando as dificultades. 

• Xestionar o traballo do grupo, coordinando tarefas e tempos. 

• Dar prioridade á consecución de obxectivos de grupo fronte a intereses persoais. 

• Dirimir a necesidade de axuda en función da dificultade da tarefa. 

• Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 

• Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema. 

 

Aprender a aprender 

O estudo desta materia contribúe a que o alumno sexa consciente de que ao longo da historia 
da humanidade o home sempre estivo a aprender e baseou a aprendizaxe nos coñecementos 
anteriores. Esta competencia supón ter ferramentas que faciliten a aprendizaxe, pero tamén ter unha 
visión estratéxica dos problemas e saber prever e adaptarse aos cambios que se producen cunha 
actitude positiva. 

Os descritores que adestraremos son: 

• Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe. 

• Xestionar os recursos e motivacións persoais a favor da aprendizaxe. 

• Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 

• Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, 
interdependente... 
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• Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos 
resultados intermedios. 

• Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 

A comunicación lingüística é a competencia clave que terá na materia unha presenza máis 
destacada, 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 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 pro activo. 

O estudo das culturas do mundo clásico constitúe un instrumento fundamental para favorecer 
o discurso e, por tanto, a estruturación do pensamento do alumnado, o desenvolvemento da lóxica 
lingüística e a disciplina mental que se manteñen no tempo aínda que se esquezan os contidos 
concretos. Abreviamos: 

1.- Comunicación lingüística (CCLI). 

2.- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.     (CMCT) 

3.- Competencia dixital. (CD) 

4.- Aprender a aprender. (CAA) 

5.- Competencias sociais e cívicas. (CSC) 

6.- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. (SIEE) 

7.- Conciencia e expresións culturais. (CEC) 
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SECUENCIACIÓN 

 
 O eixo sobre o que se van estruturar as clases será o traballo diario e imprescindible na clase. 
Como é lóxico, traballar tódolos días é o único xeito de aprender a entender verdadeiramente unha 
materia. 
 Ao longo do curso os alumnos levarán a cabo as lecturas de pequenos fragmentos de libros, 
que decidirei segundo o nivel que traian os alumnos e segundo vaian mellorando. En cada trimestre 
voulles encomendar uns pequenos traballos persoais sobre cada un dos temas e autores, e sobre as 
obras lidas, coa fin de acrecentar neles as capacidades de curiosidade e investigación no ámbito da 
materia, afacéndoos deste xeito a destezas que poden converterse en habituais cando cheguen a un 
nivel superior. 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E GRAO DE CONSECUCIÓN 

 
Para delimitar con toda propiedade e claridade os estándares de aprendizaxe, habida conta 

da novidade que presenta este curso sobre a maneira de render contas que terán os alumnos ao final 
do ciclo, é imprescindible citar con todo pormenor os estándares que esixe o Decreto antes 
mencionado. Irán divididos en sete bloques de contidos, a saber: unha pequena introdución, a 
historia do mundo clásico, a mitoloxía,  a arte, a sociedade e a vida cotiá,  a lingua e o léxico, e, por 
último, a súa pervivencia na actualidade. Dado que a materia é optativa, e que estamos en 3º de ESO, 
é evidente que o peso e a transcendencia no curso non son moi elevados. Sexamos realistas. O grao 
de consecución de cada estándar de aprendizaxe que lles esixo aos alumnos é dun 30%. Non máis, 
porque son moitos estándares, moitísimos os alumnos por clase, elevado o grao de diversidade nas 
capacidades e na motivación dos alumnos e pouquísimo o tempo para dedicarlles. 

 
Bloque 1. Introdución 

1. Sinala sobre un mapa o marco xeográfico en que se sitúan en distintos períodos as civilizacións 
grega e romana, delimitando o seu ámbito de influencia, establecendo conexións con outras culturas 
próximas e situando con precisión puntos xeográficos, cidades ou restos arqueolóxicos coñecidos 
pola súa relevancia histórica. 
2. Enumera aspectos do marco xeográfico que poden ser considerados determinantes no 
desenvolvemento das civilizacións grega e latina, e achega exemplos para ilustrar e xustificar as súas 
formulacións. 
 
Bloque 2. Historia 

1. Sabe enmarcar determinados feitos históricos nas civilizacións grega e romana e no período 
histórico correspondente, póndoos en contexto e relacionándoos con outras circunstancias 
contemporáneas. 
2. Distingue con precisión as etapas da historia de Grecia e Roma, nomeando e situando no tempo 
os principais fitos asociados a cada unha delas. 
3. Explica o proceso de transición que se produce entre as etapas da historia de Grecia e Roma, 
describindo as circunstancias que interveñen no paso de unhas a outras. 
4. Elabora eixes cronolóxicos en que se representen fitos históricos salientables, consultando ou non 
fontes de información. 
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5. Sitúa dentro dun eixe cronolóxico o marco histórico en que se desenvolven as civilizacións grega e 
romana, sinalando períodos e identificando en cada un as conexións máis importantes que presentan 
con outras civilizacións. 
6. Explica a romanización de Hispania e Gallaecia, describindo as súas causas e delimitando as súas 
fases. 
7. Enumera, explica e ilustra con exemplos os aspectos fundamentais que caracterizan o proceso da 
romanización de Hispania e Gallaecia, sinalando a súa influencia na historia posterior do noso país. 
 
Bloque 3. Mitoloxía 

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 establecendo as relacións entre os diferentes deuses. 
2. Identifica dentro do imaxinario mítico deuses, semideuses e heroes, e explica os principais 
aspectos que os diferencian. 
3. Sinala semellanzas e diferenzas entre os mitos da antigüidade clásica e os pertencentes a outras 
culturas, comparando o seu tratamento na literatura ou na tradición relixiosa. 
4. 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 trazos culturais 
propios de cada época. 
5. 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. 
6. Enumera e explica as principais características da relixión grega, póndoas en relación con outros 
aspectos básicos da cultura helénica e establecendo comparacións con manifestacións relixiosas 
propias doutras culturas. 
7. Distingue a relixión oficial de Roma dos cultos privados, e explica os trazos que lles son propios. 
 
Bloque 4. Arte 

1. Recoñece os trazos básicos da arte clásica nas manifestacións artísticas antigas e actuais. 
2. Realiza eixes cronolóxicos e sitúa neles aspectos relacionados coa arte grecolatina, asociándoos a 
outras manifestacións culturais ou a fitos históricos. 
3. Recoñece as características esenciais das arquitecturas grega e romana, identificando en imaxes a 
orde arquitectónica á que pertencen distintos monumentos, para razoar a súa resposta. 
4. Recoñece esculturas gregas e romanas en imaxes, encádraas nun período histórico e identifica 
nelas motivos mitolóxicos, históricos ou culturais. 
5. Describe as características, os principais elementos e a función das grandes obras públicas 
romanas, explicando e ilustrando con exemplos a súa importancia para o desenvolvemento do 
Imperio e a súa influencia en modelos urbanísticos posteriores. 
6. Localiza nun mapa os principais monumentos clásicos do patrimonio español e europeo, 
identificando a partir de elementos concretos o seu estilo e súa cronoloxía aproximada. 
 
Bloque 5. Sociedade e vida cotiá 

1. Nomea os principais sistemas políticos da antigüidade clásica e describe, dentro de cada un, a 
forma de distribución e o exercicio do poder, as institucións, o papel que estas desempeñan e os 
mecanismos de participación política. 
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2. Describe a organización das sociedades grega e romana, explicando as características das clases 
sociais e os papeis asignados a cada unha, relacionando estes aspectos cos valores cívicos da época 
e comparándoos cos actuais. 
3. Describe as principais características e a evolución dos grupos que compoñen as sociedades grega 
e romana. 
4. Identifica e explica os papeis que desempeña dentro da familia cada un dos seus membros, 
identificando e explicando a través deles estereotipos culturais e comparándoos cos actuais. 
5. Identifica e describe os tipos de vivenda, o modo de alimentación, os hábitos de hixiene e a 
vestimenta en Grecia e Roma. 
6. Identifica e describe formas de traballo e relaciónaas cos coñecementos científicos e técnicos da 
época, e explica a súa influencia no progreso da cultura occidental. 
7. Describe as principais formas de lecer das sociedades grega e romana, analizando a súa finalidade, 
os grupos aos que van dirixidas e a súa función no desenvolvemento da identidade social. 
8. Explica a orixe e a natureza dos Xogos Olímpicos, comparándoos e destacando a súa importancia 
con respecto a outras festividades deste tipo existentes na época, e comenta o seu mantemento no 
mundo moderno, establecendo semellanzas e diferenzas entre os valores culturais aos que se asocian 
en cada caso. 
 
Bloque 6. Lingua e léxico 

1. Recoñece tipos de escritura, clasifícaos consonte súa natureza e a súa función, e describe os trazos 
que os distinguen. 
2. Nomea e describe os trazos principais dos alfabetos máis utilizados no mundo occidental, 
diferenciándoos doutros tipos de escrituras, e explica a súa orixe. 
3. Explica a influencia dos alfabetos grego e latino na formación dos alfabetos actuais, e sinala nestes 
últimos a presenza de determinados elementos tomados dos primeiros. 
4. Enumera e localiza nun mapa as principais ramas da familia das linguas indoeuropeas, sinalando 
os idiomas modernos que se derivan de cada unha e os aspectos lingüísticos que evidencian o seu 
parentesco. 
5. Describe  a evolución das linguas romances a partir do latín como un proceso histórico, explicando 
e ilustrando con exemplos os elementos que evidencian do xeito máis visible a súa orixe común e o 
parentesco existente entre elas. 
6. Identifica as linguas que se falan en Europa e en España, diferenciando pola súa orixe as romances 
e as non romances, e delimita nun mapa as zonas onde se utilizan. 
7. Recoñece e explica o significado dalgúns dos helenismos e latinismos máis frecuentes utilizados no 
léxico das linguas faladas en España e doutras linguas modernas, e explica o seu significado a partir 
do termo de orixe. 
8. Explica o significado de palabras a partir da súa descomposición e da análise etimolóxica das súas 
partes. 
9. Identifica e diferencia con seguridade cultismos, semicultismos e termos patrimoniais, en relación 
co termo de orixe sen, necesidade de consultar dicionarios nin outras fontes de información. 
10. Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual. 
11. Explica os procesos de evolución dalgúns termos desde o étimo latino ata os seus respectivos 
derivados nas linguas romances, describindo algúns dos fenómenos fonéticos producidos e 
ilustrándoos con outros exemplos. 
12. Realiza evolucións do latín ao galego e ao castelán aplicando as regras fonéticas de evolución. 
13. Explica a partir da súa etimoloxía termos de orixe grecolatina propios da linguaxe científico-
técnica e sabe usalos con propiedade. 
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14. Demostra o influxo do latín e o grego sobre as linguas modernas servíndose de exemplos para 
ilustrar o mantemento nestas de elementos léxicos morfolóxicos e sintácticos herdados das 
primeiras. 
15. Describe as características esenciais dos xéneros literarios grecolatinos e recoñece a súa 
influencia na literatura posterior. 
16. Nomea aos autores máis representativos da literatura grecolatina, encádraos no seu período 
histórico e cita as súas obras máis coñecidas. 
 
Bloque 7. Pervivencia na actualidade 

1. Sinala e describe algúns aspectos básicos da cultura e a civilización grecolatina que perviviron ata 
a actualidade, demostrando a súa vixencia nunha e noutra época mediante exemplos. 
2. Demostra a pervivencia da mitoloxía e os temas lendarios mediante exemplos de manifestacións 
artísticas contemporáneas nas que están presentes estes motivos. 
3. Enumera e explica algúns exemplos concretos nos que se pon de manifesto a influencia que o 
mundo clásico tivo na historia e as tradicións do noso país. 
4. Utiliza as tecnoloxías da información e a comunicación para recadar información e realizar traballos 
de investigación acerca da pervivencia da civilización clásica na nosa cultura. 
 
 
 
 
 

RELACIÓN ENTRE AS UNIDADES DIDÁCTICAS E AS COMPETENCIAS CLAVE 

 
UNIDADES DIDÁCTICAS CCLI CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

1.A orixe da cultura 

europea 

X  X X X X X 

2.A xeografía de Grecia e 

Roma 

X  X X X X X 

3. Polis e civitas X  X X X X X 

4. Manifestacións artísticas 

e culturais 

X X X X X X X 

5. Clase sociais e familia X X X X X X X 

6. Literatura X X X X X X X 

7. Arqueoloxía X X X X X X X 

8. Mitoloxía X  X X X X X 

9. Romanización X  X X X X X 
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10. Herdanza clásica. O 

Renacemento 

X X X X X X X 

 

11.Lingua grega e latina X X X X X X X 

12. Arte grega X  X X X X X 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1.- Identificar en textos traducidos de autores clásicos e modernos aspectos históricos ou culturais. 
Con este criterio preténdese comprobar a capacidade para extraer a información relevante sobre 
aspectos históricos e culturais, previamente traballados, en textos variados. 

2.- Localizar no tempo e no espazo as etapas básicas das culturas grega e romana e os seus feitos 
máis relevantes, os elementos de cambio e de continuidade e as relacións con outras culturas 
coetáneas. Con este criterio preténdese comprobar a capacidade de identificar en textos e situar no 
espazo e no tempo, feitos relevantes das cultura clásicas, previamente traballados. 

3.- Identificar as formas básicas de organización social e política de Grecia e de Roma e a súa 
continuidade no mundo de hoxe. Preténdese comprobar se o alumnado é quen de comprender a 
organización socio política de Grecia e de Roma, así como establecer comparacións coa existente na 
actualidade. 

4.- Localizar no espazo xeográfico as civilizacións grega e romana, así como recoñecer os elementos 
relevantes do patrimonio arqueolóxico e artístico en Hispania e na Gallaecia. Preténdese comprobar 
a capacidade para localizar en mapas o espazo das civilizacións antigas, así como coñecer e situar os 
restos máis importantes que quedan en España. 

5.- Distinguir nas diversas manifestacións literarias, artísticas e, incluso, científicas de todos os 
tempos a mitoloxía clásica como fonte de inspiración. Preténdese comprobar se os alumnos, despois 
de traballar na clase os mitos máis salientables, son que de identificalos en manifestacións literarias 
e doutro tipo, adecuadas á súa idade. 

6.- Identificar elementos de legado lingüístico comúns ás linguas románicas actuais. Recoñecer o 
vocabulario latino nas linguas modernas. Búscase comprobar se os alumnos, acudindo ás 
aprendizaxes xa adquiridas nas outras linguas, poden recoñecer elementos comúns a todas elas no 
vocabulario. 

7.- Recoñecer os rasgos esenciais de cada xénero literario. Preténdese comprobar se o alumnado 
coñece os elementos básicos dos xéneros literarios clásicos, acudindo tamén ás aprendizaxes 
adquiridas noutras linguas. 

8.- Identificar aspectos significativos da achega da cultura clásica á civilización occidental no campo 
do pensamento, da ciencia e da técnica. Veremos así se os alumnos poden relacionar as achegas 
antigas co mundo moderno. 

9.- Valorar criticamente a herdanza dos clásicos e as posibilidades de influencia no noso mundo 
actual, establecendo relacións entre algúns valores, disposicións e costumes. Con este criterio 
comprobarase se o alumnado, coa miña axuda sempre, pode analizar a permanencia do legado 
clásico na actualidade, así como a evolución co paso do tempo. 
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10.- Manexar recursos que permitan elaborar, tamén sempre coa miña axuda, un traballo temático 
sinxelo sobre calquera aspecto da produción artística e técnica, a historia, as institucións ou a vida 
cotiá na Grecia e na Roma Antigas. Preténdese comprobar a capacidade do alumnado para elaborar 
un pequeno traballo sobre algún dos aspectos do legado do mundo clásico e a capacidade de 
exposición posterior na aula. Valorarase o grao de planificación e a selección da información, que se 
debe facer acudindo ás fontes máis variadas, así como a presentación clara e ordenada e o recurso 
ás novas tecnoloxías da información. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

Avaliación continua 

- Actitude de respecto na clase cara aos demais alumnos e ao profesor 

- Orde e corrección nos apuntes e nos exercicios da clase 

- Traer o libro e o caderno sempre 

- Colaboración no correcto desenvolvemento da clase: participar na clase, corrixir os exercicios, 
amosar interese, non falar, non alborotar, manter a debida compostura 

 
Ditos apartados suporán un 20% da nota de cada avaliación: un 5% cada un dos catro apartados. 

- O traballo de cada día será o material obxecto de avaliación fundamental. Dúas veces en cada 
trimestre entregará o alumno por escrito ou en formato dixital -segundo corresponda- as tarefas 
encargadas polo profesor, no prazo establecido con antelación de acordo coas necesidades dos 
alumnos e coas esixencias do desenvolvemento das avaliacións. É imprescindible presentalos todos 
e no prazo acordado para aprobar. Serán cualificados segundo os estándares de aprendizaxe. Suporá 
un 80% da nota. 

O trimestre suspenso poderase recuperar cun exame escrito sobre os temas vistos, ao comezo do 
seguinte trimestre. O terceiro, ao final de curso. 

Avaliación final 

Ao final de curso poderase recuperar cada trimestre suspenso cun exame escrito. 

Avaliación extraordinaria 

En setembro haberá que recuperar a materia completa, tamén cun exame escrito. 
Sobre as cualificacións: 

- As cualificacións que se reflicten nas avaliacións concederanse en números enteiros 

- A nota final que cada alumno acade será a media das cualificacións obtidas en cada avaliación. 
- No caso de ser negativa esa nota final realizarase unha proba global obrigatoria antes da 

avaliación final, coa fin de ofrecer unha posibilidade de recuperar a materia. Dita proba versará 
sobre todos os aspectos da materia explicados ata o momento. 

- A esta proba final poderán presentarse voluntariamente a subir nota alumnos con avaliación 
positiva. No caso de que a nota obtida nesta proba fose inferior á media positiva xa acadada, non 
se terá en consideración a cualificación obtida na proba global; no caso de obter unha 
cualificación superior, a cualificación final será a media resultante da cualificación positiva xa 
obtida no curso e a cualificación obtida na proba. 

 
 



Programación do Departamento de Grego   2020-21 

 

Página 62 
 

 
 

       METODOLOXÍA 

 
Para traballar diste novo xeito competencial que ven de chegar ás nosas aulas cómpre un 

cambio metodolóxico importante; o docente pasa a ser un xestor de coñecemento do alumnado e o 
alumno ou alumna adquire un maior grao de protagonismo. En concreto, na área de Cultura Clásica, 
necesitamos adestrar de xeito sistemático os procedementos que conforman a nosa materia. Se ben 
a finalidade da materia é adquirir coñecementos esenciais que se inclúen no currículo básico e as 
estratexias do método científico, o alumnado deberá desenvolver actitudes conducentes á reflexión 
e análise sobre as grandes achegas da cultura clásica á nosa civilización. Para iso necesitamos certo 
grao de adestramento individual e traballo reflexivo de procedementos básicos da materia: a 
comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a argumentación en público e a comunicación 
audiovisual. 

Nalgúns aspectos da área, sobre todo naqueles que pretenden o uso sistemático de procesos 
de método científico, o traballo en grupo colaborador achega, ademais do adestramento de 
habilidades sociais básicas e enriquecemento persoal desde a diversidade, unha ferramenta perfecta 
para discutir e afondar en contidos dese aspecto. 
Por outro lado, cada alumno parte dunhas potencialidades que definen as súas intelixencias 
predominantes; enriquecer as tarefas con actividades que se desenvolvan desde a teoría das 
intelixencias múltiples facilita que todos os alumnos poidan chegar a comprender os contidos que 
pretendemos adquirir para o desenvolvemento dos obxectivos de aprendizaxe. 

Na área de Cultura Clásica é indispensable a vinculación a contextos reais, así como xerar 
posibilidades de aplicación dos contidos adquiridos. Para iso, as tarefas competenciais facilitan este 
aspecto, que se podería complementar con proxectos de aplicación dos contidos. 

Para ser quen de desenvolver un curso coherente é imprescindible un proceso de avaliación 
continua: non superando unha parte do programa o alumno demostrará non ter fixados 
suficientemente os coñecementos adquiridos na anterior, polo que se considerará non apto para 
aprobar, excepto que na seguinte avaliación demostre o contrario. Este sistema permite unha 
actualización constante dos contidos, ó tempo que impide a organización dun sistema de prioridades, 
práctica que tan nefanda resulta para o proceso educativo por causa de que desvincula os 
coñecementos adquiridos temporalmente, destruíndo a unidade da materia. É dicir, trátase de que 
o alumno comprenda que ten que responsabilizarse el mesmo da organización do seu traballo, que 
é hora de que medre a súa autonomía persoal. Os últimos anos non se ven incidindo grandemente 
neste punto; con frecuencia, dende a Universidade, a todos nos chegan queixas de que os alumnos 
máis parecen vir da escola que do instituto. Non se trata tan só de incidir no impulso de autonomía 
persoal: se cómpre, haberá que empuxalos. Na clase se lle facilita a comprensión do todo a través 
dun coñecemento progresivo, pero a progresión é un método de traballo inevitable que non pode 
influír no seu concepto de globalidade sobre os coñecementos que vai adquirindo. Soamente así se 
acadará crear unha visión de conxunto do mundo clásico como vehículo de cultura, de política, de 
arte... 
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PROCEDEMENTOS PARA ACREDITAR OS COÑECEMENTOS PREVIOS 

 
A Cultura Clásica non é obxecto de estudo en ningún outro punto do cursus studiorum. Non 

se espera que os alumnos teñan ningún coñecemento previo da materia antes de chegar ao noso 
curso. 

 

MEDIDAS DE ATENCION Á DIVERSIDADE 

 
Como ben sabemos todos,  a atención á diversidade na ESO é prioritaria;  as diferenzas 

persoais en capacidades específicas, motivación e intereses solen estar bastante definidas,  e é así 
que a propia organización da ensinanza permite que  o centro preste especial atención aos alumnos 
con necesidades especiais e que os propios alumnos dean resposta a esta diversidade mediante a 
elección de modalidades e optativas. Non obstante, dende as propias materias é convinte dar 
resposta a un feito constatable: a diversidade de intereses, motivacións, capacidades e estilos de 
aprendizaxe que os alumnos manifestan. Cómpre entón ter presente os estilos diferentes de 
aprendizaxe dos alumnos e adoptar as medidas oportunas para dar resposta a esta diversidade. 
 Dar resposta a esta diversidade non é tarefa doada, pero necesaria, pois a intención última 
de todo proceso educativo é lograr que os alumnos acaden os obxectivos propostos. Xa se apuntaron 
ao longo desta programación algúns procedementos para acometer esta tarefa. Agora é momento 
de amplialos. Na parte de coñecementos iniciais: 
 

- O coñecemento detallado por parte do alumno dos obxectivos, contidos, criterios de 
avaliación, etc. da unidade didáctica, coa fin de que saiba por onde se move e que sentido 
teñen as actividades que se realizan. 

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

- Debate e actividade pregunta-resposta sobre o tema introducido polo profesor, coa fin de 
facilitar unha idea precisa de onde se parte. 

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

 
co que adoptamos un excelente punto de partida, o coñecemento e constatación da variedade de 
coñecementos, para poder darlle resposta. Nas  actividades de consolidación mencionaremos: 
 

- Realización de exercicios apropiados e o necesariamente abundantes e variados que 
sexa preciso, coa fin de afianzar os contidos lingüísticos, culturais e léxicos traballados 
na unidade. 

 
 Esta variedade de exercicios cumpre ademais a finalidade que estamos estudando. Nas 
actividades de recuperación-ampliación, mencionaremos: 

- Coa fin de atender a aqueles alumnos que prantexen problemas na asimilación dos 
diversos contidos, prepararanse exercicios de dificultade graduada e breves para os 
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temas lingüísticos e léxicos, para os temas culturais se les pedirá a realización de 
breves lecturas esquemas e esquemas das mesmas, sempre acompañadas da axuda 
do profesor. 
- Mentres se realizan estas actividades de recuperación, aqueles alumnos que teñan 
acadado satisfactoriamente os contidos propostos, realizarán tarefas preparadas de 
antemán para afondar nos mesmos, como realización de pequenos traballos de 
investigación sobre temas culturais, lecturas complementarias e ampliación de léxico 
da propia lingua relacionado co tema, mediante dicionarios o textos apropiados. 

 
co que atendemos no só aos alumnos que presentan problemas no proceso de aprendizaxe, senón 
tamén a aqueles que acadaran no tempo previsto os obxectivos propostos. 

A isto debemos engadir as posibilidades sempre presentes de traballos en grupo, diversos 
agrupamentos, traballo persoal e comentario personalizado, etc. 

 
 En resumen, temos de acometer o tratamento da diversidade no Bacharelato desde tres vías: 

1. A atención á diversidade na programación dos contidos, presentándoos en dúas fases: a 
información xeral e a información básica, que se tratará mediante esquemas, resumos, 
paradigmas, etc. 
2. A atención á diversidade na programación das actividades. As actividades constitúen un 
excelente instrumento de atención ás  diferenzas individuais e aos alumnos. A variedade e 
abundancia de actividades con distinto nivel de dificultade permiten adaptarse, como temos 
dito, ás diversas capacidades, intereses e motivacións. 
3. A atención á diversidade nos materiais e recursos empregados: diferentes agrupamentos, 
variedade de materiais, etc. Considerarase material esencial os libros entregados polo 
profesor, onde xa se contemplan diversos niveis de dificultade, e  proporanse materiais de 
reforzo o ampliación para dar resposta ás diversas situacións que en cada unidade se 
presenten. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

  
   Para o presente curso non contamos cun libro de texto. Eu póñolles os temas e os materiaís 
de traballo todos na aula virtual. Non é o habitual, pero coas novidades que trae a nova situación 
pareceume máis axeitado que os alumnos tiveran unha referencia á que poder acudir sempre –neste 
curso e nos que veñen- no caso de non presencialidade. 
  

 Preténdese contar coa axuda imprescindible da lectura. O Proxecto Lector do Centro recolle 
nos seus obxectivos xerais unha intención que resume moi ben do que falamos: “que logremos 
lectores autónomos e competentes na sociedade da información”. Estes obxectivos son: 
 
Obxectivos 

1.- Estimular e fomentar o hábito lector (ler por ler) 

2.- Favorecer a comprensión lectora e a expresión 

3.- Fomentar o acceso á información obxectiva e crítica de forma autónoma 
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4.- Incorporar e utilizar a biblioteca escolar e de aula como recurso imprescindible e como factor de 
compensación social. 
                         
 

PROGRAMA DE RECUPARACIÓN DA MATERIA PENDENTE 

 
 Non hai ningún alumno con esta materia suspensa. 
 

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN NO CASO DE NON PRESENCIALIDADE 

 
1. Avaliación 

Procedementos: Valoración das tarefas remitidas telematicamente, atendendo a: 

 calidade e precisión. 

 cantidade de tarefas entregadas 

 puntualidade de entrega   

  

Instrumentos: Exercicios e tarefas propostas por vía telemática ata que se reanude a 
ensinanza presencial 

 

2. Cualificación final 

A cualificación será o medio da cualificación obtida nas tres avaliacións presenciais ou non, sen 
redondear á alza. Se esta fose negativa poderase recuperar coa realización das tarefas telemáticas 
propostas se ten lugar a  suspensión das clases presenciais. A cualificación así obtida non poderá ser 
superior a 5 puntos. Se a cualificación fose positiva poderase incrementar ata un punto coa 
realización das tarefas telemáticas propostas a partir da suspensión das clases presenciais, se ten 
lugar. 

 

3. Proba extraordinaria de setembro 

Constará dun exame, telemático ou presencial segundo as circunstancias, sobre os obxectivos 
mínimos indicados nesta programación. 

 

4. Avaliación de  materias pendentes 

O Departamento de Grego  propondrá de xeito individualizado unhas tarefas de recuperación a 
través da aula virtual para cada alumno, no caso de ser preciso. 

 

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES NO CASO DE NON PRESENCIALIDADE 

 

1. Actividades 

As que figurarían na web do instituto e na aula virtual. Distínguense: 

 Actividades de seguimento das clases presenciais, no caso de que as houbera, para alumnos 
que non poden asistir ao instituto. 
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 Actividades de seguimento das clases telématicas, no caso de que non houbera presenciais, 
para todos os alumnos. 

 Actividades de recuperación, para alumnado que perdera clases, ou para os que teñan  
suspensas a 1º ou 2º avaliación. Esperemos que non ocorra. 

 Actividades de repaso, reforzo ou ampliación. Se temos que seguir o curso por internet, para 
alumnos que polos resultados da 1ª e 2ª avaliación teñen avaliación positiva global do curso, 
faremos como o curso pasado. 

 

2. Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade): 

Non nos consta que haxa alumnos sen conectividade permanente. 

 

3. Materiais e recursos 

Elaboración propia dos temas e de exercicios varios, e de textos, especialmente para os bloque de 
textos, morfoloxía e sintaxe. Referencias a recursos dispoñibles en diferentes páxinas da rede, como , 
por exemplo, a do Ministerio de Educación, o proxecto Palladium, o proxecto Perseus, etc, así como 
documentais... 

  

  

INFORMACIÓN E PUBLICIDADADE 

 

1. Información ao alumnado e ás familias 

A comunicación co alumnado, no que se refire ás tarefas, faise por correo electrónico ou na  aula 
virtual do centro. Se fose preciso, a través de calquer outro medio de comunicación alternativo. Para 
as familias emprégase ABALAR, directamente ou a través dos titores.   

   

2. Publicidade 

Publicación obrigatoria na páxina web do centro e na aula virtual do centro. 

 

 
 
 
En Santiago, a outubro  de 2020 

 
 

A Xefa do Departamento de Grego: 
 

 

 
 
 
 
 
 

Catalina Lorenzo Fuentes 
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