
 

 

 

 

Resumo da programación do curso 2020/21.  

Departamento de Linguas Clásicas do IES 12 de Outubro 

 

Latín 4º ESO 

• Grao mínimo de consecución dos estándares 

• Procedementos e criterios de avaliación e cualificación 

LATÍN I 1º Bacharelato 

• Grao mínimo de consecución dos estándares 

• Procedementos e criterios de avaliación e cualificación 

Grego I 1º Bacharelato 

• Grao mínimo de consecución dos estándares 

• Procedementos e criterios de avaliación e cualificación 

LATÍN II 2º Bacharelato 

• Grao mínimo de consecución dos estándares 

• Procedementos e criterios de avaliación e cualificación 

GREGO II 2º Bacharelato 

• Grao mínimo de consecución dos estándares 

• Procedementos e criterios de avaliación e cualificación 

  



LATÍN 4º ESO: 

• Grao mínimo de consecución dos estándares  

Dado que o proceso de avaliación do alumnado na materia debe ter como referente a 

valoración de que se acadan de forma suficiente ou mesmo idónea,  cada un dos 

estándares de avaliación fixados na programación, cómpre establecer graos para 

valorar a consecución de ditos estándares por arte do alumnado. 

Polo tanto estes graos quedan así establecidos para esta materia: 

100% desenvolvemento completo do estándar de aprendizaxe independentemente da 

situación 

75% desenvolvemento notable do estándar na maioría de situacións 

50% desenvolvemento suficiente do estándar en situacións sinxelas 

Menos do 50% desenvolvemento insuficiente do estándar en situacións sinxelas. 

Para acadar unha avaliación positiva, o alumnado debe presentar un 50% de 

consecución dos estándares imprescindibles, que son os seguintes: 

 Bloque 1: O latín, orixe das linguas romances.  

1.1. Localiza nun mapa o marco xeográfico en que ten lugar o nacemento da lingua 

latina e a súa expansión. 

2.1. Explica a orixe da lingua latina e a relación coas outras linguas da familia 

indoeuropea. 

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

indoeuropeas.  

3.1. Explica o concepto de familia lingüística. 

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

4.1. Establece a filiación das linguas de Europa delimitando nun mapa a zona de orixe 

e zonas de expansión. 

5.1. Coñece as etapas da evolución da lingua latina. 

6.1. Identifica a escritura e a evolución dos caracteres do alfabeto.  

7.1. Coñece a pronuncia do latín e utiliza algunhas palabras e expresións básicas.  

8.1. Sitúa nun mapa as linguas que xurden do latín.  

Bloque 2: Sistema da lingua latina. Elementos básicos  



1.1. Recoñece diferentes tipos de escritura segundo a súa orixe e tipoloxía e describindo 

os trazos que distinguen a uns doutros. 

2.1. Explica a orixe do alfabeto e describe a evolución dos seus signos a partir da 

adaptación dos signos do alfabeto fenicio.  

2.2. Explica a orixe e a evolución dos sistemas de escritura de diferentes linguas, 

partindo do alfabeto, e sinala as adaptacións que se producen en cada unha delas. 

3.1. Identifica e nomea correctamente os caracteres que forman o alfabeto latino, a súa 

pronuncia e as diferencias co noso alfabeto.  

4.1. Sitúa todos os fonemas da lingua latina no cadro clasificatorio dos fonemas e sabe 

describilos desde o punto e o modo de articulación. 

5.1. Coñece as normas de transcrición de termos gregos ao latín e de aí ao galego e ao 

castelán para razoar a ortografía dos helenismos en inglés e francés.  

6.1. Coñece as principais cuestión sobre pronunciación e acentuación en latín.  

Bloque 3: Morfoloxía  

1.1. Distingue unha lingua flexiva doutra non flexiva. 

2.1. Distingue palabras variables e invariables, explica as características que permiten 

identificalas e define criterios para clasificalas. 

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. 

4.1. Enuncia correctamente diversos tipos de palabras en latín, distinguíndoos a partir 

do seu enunciado e clasificándoos segundo a súa categoría e declinación. 

5.1. Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada 

palabra o paradigma de flexión correspondente. 

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. 

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. 6.2. Clasifica verbos segundo o seu tema, e describe os 

trazos polos que se recoñecen os modelos de flexión verbal. 

6.3. Explica o uso dos temas verbais latinos e identifica correctamente as formas 

derivadas de cada un deles.  

6.4. Conxuga os tempos verbais en voz activa e pasiva, aplicando correctamente os 

paradigmas correspondentes. 

6.5. Analiza morfoloxicamente e traduce ao galego e/ou ao castelán diferentes formas 

verbais e compara o seu uso en ambas as linguas.  

6.6. Cambia de voz as formas verbais identificando e manexando con seguridade os 

formantes que expresan este accidente verbal. 



7.1. Distingue formas persoais e non persoais dos verbos, explica os trazos que 

permiten identificalas e define criterios para as clasificar.  

Bloque 4: Sintaxe  

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. 

2.1. Enumera correctamente os nomes dos casos que existen na flexión nominal latina, 

explica as súas funcións dentro da oración e ilustra con exemplos a forma adecuada de 

traducilos.  

3.1. Coñece e aplica a concordancia entre nomes e determinantes nominais, así como 

entre verbos e suxeitos. 

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

oración. 5.1. Compara e clasifica diferentes tipos de oracións simples, e identifica e 

explica en cada caso as súas características.  

6.1. Compara e clasifica diferentes tipos de oracións compostas, diferénciaas con 

precisión das oracións simples e explica en cada caso as súas características. 

7.1. Identifica as funcións das formas de infinitivo dentro da oración, comparando 

exemplos do seu uso.  

8.1. Recoñece, analiza e traduce correctamente as construcións de infinitivo concertado 

e non concertado, relacionándoas con construcións análogas noutras linguas que 

coñece. 

9.1. Identifica as funcións das formas de participio dentro da oración, comparando 

exemplos do seu uso.  

10.1. Recoñece, analiza e traduce correctamente as construcións de participio 

concertado e non concertado, relacionándoas con construcións análogas noutras 

linguas que coñece. 

11.1. Identifica e relaciona elementos morfolóxicos da lingua latina para realizar a 

análise e a tradución de textos sinxelos.  

12.1. Identifica na análise de frases e textos de dificultade graduada elementos 

sintácticos propios da lingua latina, relacionándoos para traducilos cos seus 

equivalentes en galego e/ou en castelán.  

Bloque 5: Roma: historia, cultura, arte e civilización  

1.1. Describe o marco histórico no que xorde e se desenvolve a civilización latina, 

sinalando distintos períodos dentro del e identificando en cada un as conexións máis 

importantes con outras civilizacións.  

1.2. Pode elaborar eixes cronolóxicos nos que se representan fitos históricos relevantes, 

consultando ou non fontes de información. 



1.3. Distingue as etapas da historia de Roma, explicando os seus trazos esenciais e as 

circunstancias que interveñen no paso de unhas a outras.  

1.4. Sabe enmarcar determinados feitos históricos na civilización e no período histórico 

correspondente, póndoos en contexto e relacionándoos con outras circunstancias 

contemporáneas.  

2.1. Describe os principais compoñentes da respublica latina, compáraos entre eles, 

establecendo semellanzas e diferenzas, e cos actuais. 

2.2. Describe a organización da sociedade latina, 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.  

3.1. Identifica e explica os papeis que desempeña dentro da familia cada un dos seus 

membros, analizando a través deles estereotipos culturais da época e comparándoos 

cos actuais. 

4.1. Identifica e describe formas de traballo e relaciónaas cos coñecementos científicos e 

técnicos da época, explicando a súa influencia no progreso da cultura occidental.  

4.2. Describe as principais formas de lecer da sociedade romana e analiza a súa 

finalidade, os grupos aos que van dirixidas e a súa función no desenvolvemento da 

identidade social. 

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. 6.1. Identifica dentro do imaxinario mítico deuses, semideuses e 

heroes, e explica os principais aspectos que os diferencian.  

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. 

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 cada caso se asocian á tradición grecolatina. 

7.1. Enumera e explica as principais características da relixión latina, póndoas en 

relación con outros aspectos básicos da cultura grecolatina e establecendo 

comparacións con manifestacións relixiosas propias doutras culturas. 

8.1. Describe e analiza os aspectos relixiosos e culturais e a presenza ou ausencia destes 

nos seus correlatos actuais.  

Bloque 6: Textos  

1.1. Utiliza adecuadamente a análise morfolóxica e sintáctica de textos de dificultade 

graduada para efectuar correctamente a súa tradución. 

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. 2.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de 

forma global.  

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

4.1. Utiliza os coñecementos adquiridos para facer comentarios dos textos. 

5.1. Compara estruturas gregas coas da lingua propia, e establece semellanzas e 

diferenzas. 

6.1. Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos propostos, localizando o tema 

principal e distinguindo as súas partes. 

7.1. Mantén un sinxelo diálogo en latín sobre a base dun tema previamente acordado. 

8.1. Redacta frases sinxelas ou pequenos textos en latín sobre un tema proposto.  

Bloque 7: Léxico  

1.1. Deduce o significado de palabras non estudadas a partir de palabras da súa propia 

lingua ou do contexto. 

1.2. Identifica e explica as palabras de maior frecuencia e os principais prefixos e 

sufixos, e tradúceos á propia lingua.  

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.  

2.1. Descompón os formantes das palabras e recoñece o significado dos elementos de 

orixe grecolatino. 

3.1. Identifica locucións e os latinismo máis frecuentes do vocabulario común, explica o 

seu significado e constrúe frases axeitadas con sentido.  

3.2. Identifica a etimoloxía e coñece o significado das palabras de léxico común da 

lingua propia. 5.1. Relaciona distintas palabras da mesma familia etimolóxica ou 

semántica. 

• Procedementos e criterios de avaliación e 

cualificación 

  Haberá unha proba cada vez que se acabe un tema do libro de texto con cuestións 

principalmente de dita unidade, excepto o primeiro tema introdutorio que será 

conxunto co tema dous. Haberá preguntas sobre cousas vistas na clase.  

  Na segunda avaliación haberá polo menos 3 probas.  

  Na terceira avaliación haberá polo menos 3 probas, sempre que o tempo o permita, 

pois este ano a terceira avaliación é a mais curta.  

  Nas probas de avaliación primaran en porcentaxe os contidos lingüísticos de 

morfoloxía, sintaxe e léxico sobre os contidos culturais. (70%- 30% aproximadamente)  



  A nota final de Curso calcularase tendo en conta a media das tres avaliacións e 

axustando posteriormente a nota en porcentaxe 25%, 35%, 40%. É necesario obter un 5 

para superar a materia. 

  Nos exames terase especial coidado en que ademais de tradución apareza tamén a 

análise morfosintáctica.  

  Nas avaliacións terase en conta, ademais das probas obxectivas, o traballo e a actitude 

do alumno: a súa participación na resolución dos diferentes exercicios que se realicen 

ou corrixan durante as clases, a publicación na web e demais espazos na rede, a 

entrega dos traballos esixidos e as presentacións ante o resto da clase.  

  A copia nos exames, a non realización dos traballos encomendados e a non 

presentación do material didáctico na aula implicarán a avaliación negativa do 

alumno.  

  Os estándares correspondentes aos bloques 1, 5 e 7 (cultura, historia e léxico) suporán 

aproximadamente un 30% do total da nota. Os outros bloques entrelazados 

(morfosintaxe, tradución e textos) sumarán aproximadamente o 70% restante.  

Criterios de avaliación  

• Identificar en textos traducidos de autores clásicos e modernos, despois de 

resumilos, aspectos históricos ou culturais. Este criterio pretende verificar a 

capacidade de comprender o contido dun texto, identificar acontecementos, 

personaxes e aspectos da civilización romana, e relacionar os datos do texto con 

referentes actuais.  

• Distinguir nas diversas manifestacións literarias e artísticas de todos os tempos 

a mitoloxía clásica como fonte de inspiración e recoñecer no patrimonio 

arqueolóxico as pegadas da romanización. Este criterio trata de comprobar se se 

identifican os principais elementos da mitoloxía clásica e o patrimonio 

arqueolóxico romano en diversos contextos expresivos, textos literarios e 

iconografía de calquera tipo, se se comprende o seu significado específico e se 

se advirte o seu valor como fonte de inspiración.  

• Identificar compoñentes de orixe grecolatina en palabras da linguaxe cotiá́ e no 

vocabulario específico das ciencias e da técnica, e explicar o seu sentido 

etimolóxico. Este criterio trata de comprobar a capacidade de recoñecer os 

formantes gregos e latinos en diferentes contextos lingüísticos e producir 

definicións etimolóxicas de termos cotiáns, científicos e técnicos.  

• Recoñecer latinismos e locucións usuais de orixe latina incorporadas ás linguas 

coñecidas polo alumno e explicar o seu significado en expresións orais e 

escritas. Este criterio pretende verificar se o alumnado identifica e comprende 

as expresións latinas integradas nas linguas modernas e se é capaz de utilizalas 

de xeito coherente.  

• Recoñecer os elementos morfolóxicos e as estruturas sintácticas elementais da 

lingua latina e comparalos cos da propia lingua. Con este criterio trátase de 

constatar a comprensión do funcionamento básico da lingua latina e a 



capacidade de establecer analoxías e diferenzas con elementos e estruturas da 

súa propia lingua.  

• Traducir textos breves e sinxelos e producir, mediante retroversión, oracións 

simples utilizando as estruturas propias da lingua latina. Este criterio intenta 

comprobar se as alumnas e os alumnos asimilaron as estruturas morfolóxicas e 

sintácticas elementais da lingua latina e se son capaces de recoñecelas para 

realizaren traducións directas ou inversas de textos elaborados de escasa 

dificultade. Traballarase a expresión oral e escrita.  

• Manexar recursos que lle permitan ao alumnado elaborar, guiado polo 

profesorado, un traballo temático sinxelo sobre calquera aspecto da produción 

artística e técnica, a historia, as institucións, ou a vida cotiá́ en Roma. Este 

criterio quere comprobar se o alumnado é quen de buscar información en 

fontes e formatos diversos, seleccionala, organizala e, despois da elaboración 

dun texto, expresala con orde, coherencia e cohesión.  

• Actividades de recuperación  

  Poderán ser, entre outras, a elaboración de resumos das ideas principais de cada 

unidade, tradución de textos, probas de recuperación específicas ou realización de 

traballos que demostren o grao de adquisición dos obxectivos establecidos. Haberá que 

ter en conta que as linguas en xeral, e o latín en particular, son materias esencialmente 

progresivas co que será tida en conta a evolución positiva do alumnado ao longo do 

curso.  

  



LATÍN I 1º de Bacharelato 

• Grao mínimo de consecución dos estándares 

Dado que o proceso de avaliación do alumnado na materia debe ter como referente a 

valoración de que se acadan de forma suficiente ou mesmo idónea,  cada un dos 

estándares de avaliación fixados na programación, cómpre establecer graos para 

valorar a consecución de ditos estándares por arte do alumnado. 

Polo tanto estes graos quedan así establecidos para esta materia: 

100% desenvolvemento completo do estándar de aprendizaxe independentemente da 

situación 

75% desenvolvemento notable do estándar na maioría de situacións 

50% desenvolvemento suficiente do estándar en situacións sinxelas 

Menos do 50% desenvolvemento insuficiente do estándar en situacións sinxelas 

Para acadar unha avaliación positiva, o alumnado debe presentar un 50% de 

consecución dos estándares da materia. 

Estándares de aprendizaxe LATÍN I     

 Bloque 1. O latín, orixe das línguas romances 
LA1B1.1.1. Localiza nun mapa o marco xeográfico da lingua latina e a súa expansión, 
delimitando os seus ámbitos de influencia e colocando con precisión puntos xeográficos, 
cidades ou restos arqueolóxicos coñecidos pola súa relevancia histórica.  
LA1B1.2.1. Define o indoeuropeo e recoñece as linguas indoeuropeas e as súas familias, e 
delimita nun mapa a zona de orixe e as zonas de expansión.  
LA1B1.3.1. Identifica as linguas que se falan actualmente en Europa, diferenciando pola 
súa orixe entre indoeuropeas e non indoeuropeas, clasifica as primeiras en familias 
lingüísticas e delimita nun mapa as zonas onde se utilizan.  
LA1B1.4.1. Identifica as linguas que se falan en España, diferenciando pola súa orixe 
romances e non romances, localiza nun mapa as zonas onde se utilizan, delimita o marco 
xeográfico das linguas romances faladas no mundo e recoñece as súas características.  
LA1B1.5.1. Distingue e delimita as etapas do latín, recoñece e distingue a partir do étimo 
latino cultismos, semicultismos e termos patrimoniais, e explica as evolucións que se 
producen nun caso e no outro.  
LA1B1.5.2. Coñece exemplos de termos latinos que deron orixe tanto a unha palabra 
patrimonial como a un cultismo, e sinala as diferenzas de uso e significado entre ambos.  
LA1B1.5.3. Demostra a presenza do latín no século XXI en campos como a ciencia, a 
cultura, a publicidade, os medios de comunicación, internet e as redes sociais.  
LA1B1.6.1. Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán, aplicando as 
regras fonéticas de evolución, e recoñece palabras da súa lingua que sufriron procesos 
de evolución semántica.  

 

 



Bloque 2. Sistema da língua latina: elementos básicos 

LAT1B2.1.1. Recoñece tipos de escritura e clasifícaos consonte a súa natureza e a súa 
función, e describe os trazos que distinguen uns dos outros.  
LAT1B2.2.1. Explica a orixe do alfabeto latino, e a evolución e a adaptación dos signos 
do alfabeto grego.  
LAT1B2.3.1. Explica a orixe do alfabeto de diferentes linguas partindo do alfabeto 
latino, así como a súa evolución, sinala as adaptacións que se producen en cada unha e 
recoñece os tipos de alfabeto usados actualmente en Europa, en relación coas linguas 
que os empregan.  
LAT1B2.4.1. Le con pronuncia e acentuación correctas textos latinos, identificando e 
reproducindo exemplos de diferentes tipos de pronuncia.  

              Bloque 3. Morfoloxía 

LA1B3.1.1. Descompón palabras nos seus formantes, sinalando e diferenciando lexemas 
e morfemas, e servíndose destes para identificar desinencias e explicar o concepto de 
flexión e paradigma.  
LA1B3.2.1. Distingue palabras variables e invariables, explica os trazos que permiten 
identificalas e define criterios para clasificalas.  
LA1B3.3.1. Declina e/ou conxuga correctamente palabras propostas segundo a súa 
categoría, explicando e ilustrando con exemplos as características que diferencian os 
conceptos de declinación e conxugación.  
LA1B3.4.1. Enuncia e declina correctamente substantivos, adxectivos e pronomes en 
latín, distinguíndoos a partir do seu enunciado e clasificándoos segundo a súa categoría 
e a súa declinación.  
LA1B3.4.2. Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra o paradigma de flexión correspondente.  
LA1B3.5.1. Clasifica verbos segundo a súa conxugación partindo do seu enunciado e 
describe os trazos polos que se recoñecen os modelos de flexión verbal.  
LA1B3.5.2. Coñece e identifica as formas que compoñen o enunciado dos verbos de 
paradigmas regulares e recoñece a partir destas os modelos de conxugación.  
LA1B3.5.3. Conxuga os tempos verbais máis frecuentes en voz activa e pasiva, aplicando 
correctamente os paradigmas correspondentes.  
LA1B3.6.1. Explica o uso dos temas verbais latinos, identificando correctamente as 
formas derivadas de cada un.  
LA1B3.6.2. Cambia de voz as formas verbais identificando e manexando con seguridade 
os formantes que expresan este accidente verbal.  
LA1B3.7.1. Distingue formas persoais e non persoais dos verbos, explica os trazos que 
permiten identificalas e define criterios para clasificalas.  
LA1B3.8.1. Traduce correctamente ao galego e ao castelán formas verbais latinas, e 
compara os tempos e os modos verbais presentes no latín cos do galego e os do castelán.  

  

             Bloque 4. Sintaxe 

LA1B4.1.1. Analiza morfoloxicamente e sintacticamente frases e textos de dificultade 
graduada, identificando correctamente as categori ́as gramaticais presentes nas palabras 
con flexión e explicando as funcio ́ns que realizan na oración.  
LA1B4.2.1. Enumera correctamente os nomes dos casos que existen na flexión nominal e 
pronominal latina, explica as súas funcións dentro da oración e ilustra con exemplos a 
forma axeitada de traducilos.  
LA1B4.3.1. Recoñece nos textos as regras e a concordancia latina, e redacta en lingua 
latina pequenas frases, practica o seu uso.  



LA1B4.4.1. Compara e clasifica tipos de oracións simples, e identifica e explica en cada 
caso as súas características. 
LA1B4.5.1. Distingue as oracións simples das compostas e, dentro destas últimas, as 
coordinadas das subordinadas, os seus tipos e os nexos que as caracterizan, e sinala 
exemplos que expliquen en cada caso as súas características.  
LA1B4.6.1. Identifica as funcións que realizan as formas non persoais (infinitivo e 
participio) dentro da oración e compara exemplos do seu uso.  
LA1B4.7.1. Recoñece, analiza e traduce correctamente as construcións de infinitivo e 
participio máis frecuentes, en relación con construcións análogas noutras linguas que 
coñece.  

Bloque 5. Roma: historia, cultura e civilización. 

LA1B5.1.1. Describe o marco histórico en que xorde e se desenvolve a civilización 
romana, sinala períodos dentro del e identifica en cada un as conexións máis 
importantes que presentan con outras civilizacións.  
LA1B5.1.2. Distingue as etapas da historia de Roma, explicando os seus trazos esenciais e 
as circunstancias que interveñen no paso de unhas a outras.  
LA1B5.1.3. Sabe enmarcar determinados feitos históricos na civilización e no período 
histórico correspondente, ponos en contexto e relaciónaos con outras circunstancias 
contemporáneas  
LA1B5.1.4. Pode elaborar eixes cronolóxicos nos que se representan fitos históricos 
salientables, consultando diferentes fontes de información.  
LA1B5.1.5. Describe os principais fitos históricos e os aspectos máis significativos da 
civilización latina, e analiza a súa influencia no devir histórico posterior.  
LA1B5.2.1. Explica a romanización de Hispania e da Gallaecia, describe as súas causas e 
delimita as súas fases.  
LA1B5.2.2. Enumera, explica e ilustra con exemplos os aspectos fundamentais que 
caracterizan o proceso da romanización de Hispania e da Gallaecia, e sinala a súa 
influencia na historia posterior.  
LA1B5.3.1. Identifica e sinala nun mapa os restos arqueolóxicos máis salientables da 
romanización de Hispania e da Gallaecia, e descobre e relaciona as pezas arqueolóxicas 
romanas dos museos cos coñecementos adquiridos.  
LA1B5.4.1. Describe os elementos que caracterizan as sucesivas formas de organización 
do sistema político romano.  
LA1B5.4.2. Describe a organización e a evolución da sociedade romana, explicando as 
características das clases sociais e os papeis asignados a cada unha, relacionando estes 
aspectos cos valores cívicos existentes na época e comparándoos cos actuais.  
LA1B5.5.1. Identifica os principais deuses, semideuses e heroes da mitoloxía grecolatina, 
sinalando os trazos que os caracterizan, os seus atributos e o ámbito de influencia, 
explica a súa xenealoxía e establece relacións entre os deuses.  
LA1B5.5.2. Identifica deuses, semideuses e heroes dentro do imaxinario mítico, e explica 
os principais aspectos que diferencian uns dos outros. 
LA1B5.6.1. 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, 
sinalando as semellanzas e as principais diferenzas entre ambos tratamentos, e 
asociándoas a outros trazos culturais propios de cada época  
LA1B5.6.2. Sinala semellanzas e diferenzas entre os mitos e as lendas da antigüidade 
clásica e os pertencentes a outras culturas, comparando o seu tratamento na literatura 
ou na tradición relixiosa, e valorando a súa in- fluenza na arte e na literatura posterior a 
través de exemplos.  
LA1B5.7.1. Distingue a relixión oficial de Roma dos cultos privados, explicando os trazos 
que lles son propios, e describe as principais características dos ritos funerarios 
romanos, distinguindo as semellanzas e as diferenzas que presentan cos de hoxe en día.  
LA1B5.8.1. Describe as principais manifestacións escultóricas e pictóricas da arte 
romana, identificando a partir de elementos concretos o seu estilo e a súa cronoloxía 
aproximada.  



LA1B5.9.1. 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.  
LA1B5.9.2. Localiza nun mapa os principais exemplos de edificacións públicas romanas 
que forman parte do patrimonio español e europeo, identificando a partir de elementos 
concretos o seu estilo e a cronoloxía aproximada.  
LA1B5.10.1. Enumera os elementos que compoñen a estrutura do exército romano e 
explica o seu funcionamento, atendendo á súa evolución ao longo dos períodos 
históricos.  

              Bloque 6. Textos. 

LA1B6.1.1. Utiliza adecuadamente a análise fonética, morfolóxica, sintáctica e semántica 
de textos de dificultade graduada, para efectuar correctamente a súa tradución ou 
retroversión.  
LA1B6.2.1. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de xeito global, 
relacionando estruturas latinas con outras equivalentes nas linguas que coñece.  
LA1B6.3.1. Utiliza correctamente o dicionario, analizando e valorando correctamente a 
información gramatical incluída nos seus manuais e nas súas entradas, e localiza o 
significado de palabras que entrañen dificultade, identificando entre varias acepcións o 
sentido máis axeitado para a tradución do texto.  
LA1B6.4.1. Realiza comentarios sobre os principais trazos dos textos seleccionados e 
sobre os aspectos culturais presentes neles, aplicando para iso os coñecementos 
adquiridos previamente nesta ou noutras materias.  
LA1B6.4.2. Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos propostos, localizando o 
tema principal e distinguindo as súas partes.  
LA1B6.5.1. Redacta frases sinxelas ou pequenos textos en latín sobre un tema proposto.  
LA1B6.6.1. Mantén un sinxelo diálogo en latín sobre a base dun tema previamente 
acordado  

              Bloque 7. Léxico 

LA1B7.1.1. Deduce o significado de termos latinos non estudados partindo do contexto ou 
de palabras da lingua propia ou doutras que coñece  
LA1B7.1.2. Identifica e explica as palabras transparentes e de maior frecuencia.  
LA1B7.2.1. Identifica e explica os principais prefixos e sufixos, analizando o seu 
mantemento na propia lingua.  
LAT1B7.3.1. Deduce o significado das palabras das linguas de España a partir dos étimos 
latinos.  
LA1B7.4.1. Identifica a etimoloxía de palabras de léxico común da lingua propia e explica a 
partir desta o seu significado.  
LA1B7.4.2. Relaciona palabras da mesma familia etimolóxica ou semántica.  
LA1B7.5.1. Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual e sabe 
empregalas no seu contexto adecuado cando se expresa na súa propia lingua  

 

 

O bloque 1, 5 e 7 (os estándares que corresponden a coñecementos de cultura, historia, 

léxico e civilización) suporán aproximadamente un 30% do total. Os outros bloques 

entrelazados (morfosintaxe e textos) sumarán aproximadamente o 70% restante.  



• Procedementos  e criterios de avaliación e 

cualificación 

Na primeira avaliación haberá polo menos dúas probas escritas e algún traballo de 

lectura, léxico e cultura.  

Na segunda avaliación haberá polo menos duas  probas escritas e dous traballos de 

romanización da cidade e búsqueda de información dalgún personaxe latino de 

interese.  

Na terceira avaliación haberá dúas ou tres probas dependendo da marcha do curso e 

non haberá traballos.  

Tamén se poderá facer algunha proba on-line.  

Para os alumnos que non superen a terceira avaliación ou non lles dea a media, haberá 

un exame especial de recuperación.  

A nota final de Curso calcularase tendo en conta a media das tres avaliacións e 

axustando posteriormente a nota dacordo co que se especifica nos seguintes párrafos. 

(25%, 35% e 40%)  

Nas avaliacións terase en conta, ademais das probas obxectivas, o traballo e a actitude 

do alumno: a súa participación na resolución dos diferentes exercicios que se realicen 

ou corrixan durante as clases, a publicación nos nosos espazos na rede, a entrega dos 

traballos esixidos e as presentacións ante o resto da clase.  

A copia nos exames, a non realización dos traballos encomendados e a non 

presentación do material didáctico na aula poderán implicar a avaliación negativa do 

alumno.  

Criterios de avaliación  

Comprender e ser capaz de traducir textos latinos breves e sinxelos, orixinais, 

adaptados ou elaborados, coa maior fidelidade posible. Con este criterio preténdese 

comprobar, a través de exercicios de comprensión e posterior tradución literal dun 

texto, a competencia linguística en latín e a capacidade de recoñecer as diversas 

estruturas dunha lingua flexiva. Os textos serán breves, orixinais ou elaborados e de 

dificultade mínima. Poderán contribuír á valoración da consecución de obxectivos os 

exercicios doados de tradución inversa ou de elaboración en latín de pequenas 

mensaxes orais e escritas.  

Recoñecer en textos latinos sinxelos os elementos básicos da morfoloxía regular e da 

sintaxe da oración, en función da comprensión do texto latino, apreciando variantes e 

coincidencias con outras linguas coñecidas, especialmente co galego e co castelán. Este 

criterio pretende comprobar se o alumnado adquiriu as nocións de morfoloxía e de 



sintaxe que lle permitan recoñecer as características dunha lingua flexiva e identificar 

formas, funcións e elementos fundamentais, todo iso sempre co obxectivo primordial 

de comprender e traducir o texto latino. O alumnado relacionará eses elementos 

básicos cos das linguas galega e castelá ou outras coñecidas por el.  

Ler e comentar textos traducidos de diversos xéneros ou referentes ao mundo romano 

e distinguir aspectos históricos e culturais contidos neles. Con este criterio preténdese 

determinar a capacidade de comprender o contido esencial dun texto, delimitar as súas 

partes e establecer a relación entre elas. O estudante poderá manifestar a súa 

competencia mediante exercicios de lectura comprensiva de textos con sentido 

completo, contrastando os textos latinos con textos de literatura actual e valorando a 

súa vixencia na actualidade.  

Recoñecer no léxico do galego, do castelán e doutras linguas faladas na Península 

palabras de orixe latina e analizar a súa evolución fonética, morfolóxica e semántica, 

así como deducir regras básicas de derivación e composición. Este criterio trata de 

constatar se o alumnado ten conciencia de que as linguas faladas na Península 

evolucionaron desde o latín, agás o eúscaro, que recibiu del importantes achegas 

léxicas. Deberanse relacionar palabras do galego e do castelán ou doutras linguas 

romances cos seus correspondentes étimos latinos e identificar os cambios fonéticos, 

morfolóxicos e semánticos producidos no curso da súa evolución.  

Identificar os aspectos máis importantes da historia do pobo romano e da súa 

presenza no noso país e recoñecer as pegadas da cultura romana en diversos aspectos 

da civilización actual. Con este criterio comprobarase o coñecemento do pasado 

romano, especialmente centrado na Península Ibérica, e a constatación da súa vixencia 

no mundo actual. Posibles exercicios son o traballo sobre fontes escritas e 

iconográficas, sobre pezas conservadas nos fondos museísticos e xacementos 

arqueolóxicos, ou a procura nos medios de comunicación de referencias ao mundo 

romano.  

Planificar e realizar, seguindo as pautas do profesorado, algún traballo de 

investigación sobre a presenza do mundo romano no contorno, consultando as fontes 

directas (restos arqueolóxicos, epigrafía, textos antigos) e utilizando as TIC como 

ferramenta de organización e comunicación dos resultados. Este criterio pretende 

verificar que o alumnado distingue no seu contorno os elementos do mundo clásico, 

recoñecéndoos como herdanza do noso propio pasado, e que os interpreta 

correctamente mediante a utilización selectiva de fontes diversas. Tamén trata de 

avaliar a capacidade de indagar nas fontes directas e tomar contacto cos materiais 

ordenando os datos obtidos e elaborando o traballo mediante o uso das TIC como 

ferramentas fundamentais. Neste sentido recoméndase o uso de páxinas web, blogs, 

páxinas colaborativas, enciclopedias e dicionarios en liña, programas de presentacións 

e outras ferramentas da internet.  

Comentar narracións didácticas, novelas históricas, bandas deseñadas ou películas 

documentais e de ficción relativas ao mundo romano. Este criterio pretende que o 



alumnado practique o hábito da lectura comprensiva e a visión crítica de películas 

documentais e de ficción relacionadas co mundo romano.  

• Actividades de recuperación  

As medidas de recuperación consistirán nun exame ao final de curso onde se reflexe o 

coñecemento dos contidos, pero, segundo o indique a marcha do curso, este exame 

poderá ser substituído por un traballo acordado entre o profesor e o alumnado 

afectado. Non obstante, ao ser unha materia de aprendizaxe progresivo, será tida en 

conta para a recuperación de contidos, a cualificación positiva nas avaliacións 

consecuentes.  

  



GREGO I 1º Bacharelato 

 

• Grao mínimo de consecución dos estándares 

Dado que o proceso de avaliación do alumnado na materia debe ter como referente a 

valoración de que se acadan de forma suficiente ou mesmo idónea,  cada un dos 

estándares de avaliación fixados na programación, cómpre establecer graos para 

valorar a consecución de ditos estándares por arte do alumnado. 

Polo tanto estes graos quedan así establecidos para esta materia: 

100% desenvolvemento completo do estándar de aprendizaxe independentemente da 

situación 

75% desenvolvemento notable do estándar na maioría de situacións 

50% desenvolvemento suficiente do estándar en situacións sinxelas 

Menos do 50% desenvolvemento insuficiente do estándar en situacións sinxelas 

Contidos Primeira avaliación GREGO I 

 B1.1. Marco xeográfico da lingua grega. 

B1.2. Familias lingüísticas. O indoeuropeo. 

B2.3. Caracteres do alfabeto grego. 

B2.4. Clasificación dos fonemas: pronuncia. 

B2.5. Transcrición de termos dos caracteres gregos. 

B2.6. Signos diacríticos e de puntuación. 

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

B6.1. Iniciación ás técnicas de tradución. 

 B6.2. Iniciación ás técnicas de retroversión e comentario de textos. 

B6.3. Análise morfolóxica e sintáctica. Comparación de estruturas gregas coas da lingua 

propia 

B3.2. Formantes das palabras 

B6.4. Lectura comprensiva de textos traducidos. 

B3.3. Concepto de declinación: declinacións gregas. Enunciado e paradigmas 

B3.4. Flexión nominal e pronominal. 

B7.2. Descomposición de palabras nos seus formantes. 



Contidos Primeira avaliación GREGO I 

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

B5.1. Períodos da historia de Grecia. 

B5.2. Organización política e social de Grecia. 

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

B7.3. Helenismos máis frecuentes do vocabulario común e do léxico 

B7.4. Identificación de lexemas, sufixos e prefixos helénicos usados na lingua propia. 

B7.5. Familias etimolóxicas e semánticas. 

Contidos Segunda avaliación GREGO I 

 B3.6. Formas verbais persoais e non persoais. 

B6.3. Análise morfolóxica e sintáctica. Comparación de estruturas gregas coas da lingua 

propia 

B7.3. Helenismos máis frecuentes do vocabulario común e do léxico 

B4.1. Casos gregos. 

B6.4. Lectura comprensiva de textos traducidos. 

. B4.2. Concordancia 

B4.3. Elementos da oración. 

B4.4. Oración simple: oracións atributivas e predicativas. 

B4.5. Oracións compostas. 

B5.3. A familia. 

B5.4. Traballo e lecer: oficios, ciencia e técnica. Festas e espectáculos. 

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

B7.2. Descomposición de palabras nos seus formantes. 

B7.4. Identificación de lexemas, sufixos e prefixos helénicos usados na lingua propia. 

B7.5. Familias etimolóxicas e semánticas. 

Contidos Terceira avaliación GREGO I 

 B4.6. Construcións de infinitivo. 

B4.7. Construcións de participio. 

B6.3. Análise morfolóxica e sintáctica. Comparación de estruturas gregas coas da lingua 

propia 

B7.2. Descomposición de palabras nos seus formantes. 

B7.3. Helenismos máis frecuentes do vocabulario común e do léxico 

B7.4. Identificación de lexemas, sufixos e prefixos helénicos usados na lingua propia. 



Contidos Primeira avaliación GREGO I 

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

B6.4. Lectura comprensiva de textos traducidos. 

B6.5. Lectura comparada e comentario de textos en lingua grega e na lingua propia. 

 B5.5. Mitoloxía e relixión. 

B6.6. Produción de textos propios breves en lingua grega. 

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

B7.5. Familias etimolóxicas e semánticas. 

 

Para acadar unha avaliación positiva, o alumnado debe presentar un 50% de 

consecución dos estándares imprescindibles, coa seguinte ponderación: 

 

Os estándares correspondentes aos bloques 1, 4 e 6 (historia da lingua, historia e 

civilización grega, e léxico) corresponderán a un 30% da nota. Os bloques de 

morfoloxía, sintaxe e textos suporán o 70% da nota. 

• Procedementos e criterios de avaliación e cualificación 

•  Primeira avaliación: haberá unha proba ao acabar cada tema excepto o 1 e o 2 

que van xuntos.  As probas serán de tradución con comentario gramatical e de 

cuestión culturais, históricas, literarias,  helenismos, mitoloxía etc. 

•  Segunda avaliación: haberá dúas probas ou tres de tradución con comentario 

gramatical, de cuestión culturais, históricas, literarias,  helenismos, mitoloxía etc. 

•  Terceira avaliación:  haberá dúas probas ou tres de traducción con comentario 

gramatical, de cuestión culturais, históricas, literarias,  helenismos, mitoloxía etc. 

• As probas escritas terán unha porcentaxe aproximada de 7 puntos tradución e 

gramática e tres helenismos e mundo clásico. 

•  A nota final de Curso calcularase tendo en conta a media das tres avaliacións e 

axustando posteriormente a nota 25%,35% e 40% 

•  Nas avaliacións terase en conta, ademais das probas obxectivas, o traballo e a 

actitude do alumno: a súa participación na resolución dos diferentes exercicios 

que se realicen ou corrixan durante as clases, a publicación nos blogs e demais 

espazos na rede, a entrega dos traballos esixidos e as presentacións ante o resto 

da clase.  



•  A copia nos exames, a non realización dos traballos encomendados e a non 

presentación do material didáctico na aula poderán implicar a avaliación negativa 

do alumno. 

Criterios de avaliación 

Coñecer e localizar nun mapa o marco xeográfico da lingua grega  

Explicar a orixe da lingua grega a través do indoeuropeo  

Coñecer as diferentes etapas da historia da lingua grega  

Coñecer a orixe do alfabeto grego  

Coñecer os caracteres do alfabeto grego, escribilos e lelos correctamente. 

 Coñecer os acentos, espíritos e demais signos diacríticos e de puntuación  

Coñecer o concepto de flexión  

Distinguir e clasificar as diferentes categorías de palabras a partir do seu enunciado  

Coñecer, identificar e distinguir os distintos formantes das palabras  

Comprender o concepto de declinación  

Coñecer as declinacións, encadrar as palabras dentro da súa declinación, declinalas 

correctamente, analizar e traducir formas nominais e pronominais  

Conxugar correctamente as formas verbais estudadas , analizalas morfolóxicamente e 

traducilas Diferenciar entre formas persoais e non persoais do verbo e recoñecer as 

categorías gramaticais presentes nelas  

Coñecer e analizar as funcións das palabras na oración  

Coñecer e identificar os nomes dos casos e saber traducilos adecuadamente  

Coñecer o concepto de concordancia  

Recoñecer os elementos da oración  

Recoñecer e clasificar os distintos tipos de oracións  

Coñecer as funcións dos infinitivos e participios nas oracións  

Identificar as construción de infinitivo e participio concertado e non concertado  

Coñecer, comprender e utilizar os elementos morfosintácticos do grego e iniciarse na 

tradución e interpretación de textos de dificultade progresiva  

Coñecer os feitos históricos dos períodos da historia de Grecia, encadralos no período 

correspondente e realizar eixes cronolóxicos  

Coñecer e comparar as diferentes formas de organización política e social da antiga 

Grecia Coñecer a composición da familia e os roles asignados.  

Identificar as diferentes formas de traballo e lecer existentes na antigüidade  

Coñecer as ideas dos principais filósofos gregos  



Coñecer e aplicar os coñecementos precisos para a traducción e interpretación de 

frases e textos de dificultade progresiva  

Iniciarse no uso do diccionario  

Comparar as estruturas gregas coas da propia lingua  

Coñecer, identificar e traducir os principais helenismos (Léxico). 

  



LATÍN 2º DE BACHARELATO 

• Grao mínimo de consecución dos estándares 

Dado que o proceso de avaliación do alumnado na materia debe ter como referente a 

valoración de que se acadan de forma suficiente ou mesmo idónea,  cada un dos 

estándares de avaliación fixados na programación, cómpre establecer graos para 

valorar a consecución de ditos estándares por arte do alumnado. 

Polo tanto estes graos quedan así establecidos para esta materia: 

100% desenvolvemento completo do estándar de aprendizaxe independentemente da 

situación 

75% desenvolvemento notable do estándar na maioría de situacións 

50% desenvolvemento suficiente do estándar en situacións sinxelas 

Menos do 50% desenvolvemento insuficiente do estándar en situacións sinxelas 

Para acadar unha avaliación positiva, o alumnado debe presentar un 50% de 

consecución dos estándares imprescindibles, que son os seguintes: 

O bloque 1, 4 e 6, Toponimia, Literatura Latina e Léxico suporán un 30% do total. Igual 

que nas probas da ABAU o bloque 4 de Literatura representará un 15% e os bloques 1 e 

6 un 0,75%. Os outros bloques entrelazados sumarán aproximadamente o 70% restante. 

• Procedementos e criterios de avaliación e cualificación 

•  Primeira avaliación: haberá unha proba de repaso da morfoloxía nominal, 

pronominal e verbal, unha proba de tradución con comentario gramatical (un texto 

ou oracións soltas, outra de  literatura e outra de topónimos e latinismos. 

•  Segunda avaliación: haberá dúas probas de tradución con comentario gramatical 

e dúas de civilización latina e literatura, topónimos e latinismos. 

•  Terceira avaliación: ademais dunha proba de tradución con comentario 

gramatical (Eutropio ou Fedro), outra de literatura, topónimos e latinismos e outra de 

Derivación-Composición culta, realizarase un exame final semellante ás probas de 

acceso á universidade, que se avaliará como se explica no cadro inferior. 

Traducción 

(verso/prosa) 

Cuestión 

gramatical 

Literatura  

latina 

Cuestións  

mundo clásico 

6 1 1,5 1,5  

 



•  A nota final de Curso calcularase tendo en conta a media das tres avaliacións e 

axustando posteriormente a nota (25%,35%,40% primeira, segunda e terceira 

avaliación, respectivamente) 

•  Nas avaliacións terase en conta, ademais das probas obxectivas, o traballo e a 

actitude do alumno: a súa participación na resolución dos diferentes exercicios que se 

realicen ou corrixan durante as clases, a publicación nos blogs e demais espazos na 

rede, a entrega dos traballos esixidos e as presentacións ante o resto da clase.  

•  A copia nos exames, a non realización dos traballos encomendados e a non 

presentación do material didáctico na aula poderán implicar a avaliación negativa do 

alumno. 

Criterios de avaliación 

•  Comprender e traducir de forma coherente textos latinos pertencentes a diversos 

xéneros literarios. Con este criterio preténdese comprobar o progreso na práctica da 

tradución, así como a capacidade de lectura comprensiva adquirida polo alumnado. 

Na tradución procurarase combinar a fidelidade coa corrección no estilo, facendo un 

adecuado uso do dicionario.  

•  Recoñecer en textos latinos orixinais os elementos básicos da morfoloxía regular 

e da sintaxe da oración, en función da comprensión do texto latino, apreciando 

variantes e coincidencias con outras linguas coñecidas, especialmente co galego e co 

castelán. Este criterio trata de comprobar o coñecemento e manexo da lingua latina 

por parte do alumnado, completando o nivel adquirido no curso anterior mediante o 

estudo das irregularidades morfolóxicas de maior frecuencia e dos procedementos 

máis habituais de subordinación propios da lingua latina. O alumnado debe 

manifestar o seu avance neste nivel facendo análises morfosintácticas de textos 

orixinais de dificultade progresiva e recoñecendo as variantes e coincidencias respecto 

doutras linguas por el coñecidas.  

•  Comparar o léxico latino co das outras linguas de uso do alumnado, identificando 

os seus compoñentes e deducindo o seu significado etimolóxico. Este criterio trata de 

avaliar se o alumnado domina os procedementos de derivación e composición na 

formación do léxico latino e se é consciente de que eses derivados pasaron como tales 

á lingua que utiliza. Así mesmo, trátase de comprobar se reflexionou sobre os 

procedementos de derivación e composición, no que xogan un papel preponderante 

os afixos de orixe grecolatina.  

•  Realizar comentarios de textos traducidos, analizar as estruturas e trazos literarios 

deles e recoñecer o papel da literatura clásica nas literaturas occidentais. Con este 

criterio preténdese comprobar a identificación dos elementos esenciais dun texto 

literario, formais e de contido, e se se recoñecen os diversos xéneros polos seus trazos 

diferenciadores. O comentario versará sobre textos con sentido completo de diversos 

xéneros literarios e a súa comparación con textos da literatura posterior, 

especialmente a escrita en galego e castelán nos que sobrevivan trazos, temas ou 

tópicos da literatura latina.  



•  Planificar e realizar traballos monográficos manexando fontes de diversos tipos 

(restos arqueolóxicos, inscricións, índices, léxicos, traballos específicos, etc.) e 

utilizando as tecnoloxías da información e a comunicación como ferramenta de 

organización e comunicación dos resultados. Este criterio trata de constatar a 

capacidade creativa do alumnado na planificación, procura, recompilación e 

sistematización da información, así como o grao de corrección na expresión oral ou 

escrita. O alumnado, guiado polo profesorado, planificará a actividade, organizará a 

información, contrastaraa e intentará formular hipóteses, elaborando o seu traballo 

mediante o uso das tecnoloxías da información e da comunicación como ferramentas 

fundamentais en todo o proceso e como soporte para a exposición das súas 

conclusións. Neste sentido, recoméndase o uso de páxinas web, blogs, páxinas 

colaborativas, enciclopedias e dicionarios en liña, programas de presentacións e 

outras ferramentas da internet.  

•  Ler obras da literatura latina traducidas. Con este criterio preténdese que o 

alumnado capte a mensaxe contida na obra, as claves do xénero e o seu contexto 

histórico. Pode tratarse de obras completas, traducidas ou adaptadas ao nivel de 

bacharelato, ou ben de antoloxías dunha única ou varias autorías ou que se articulen 

ao redor de temas concretos. O que se busca fundamentalmente é potenciar o hábito 

de lectura con textos atractivos para o alumnado. 

• Actividades de recuperación e de materias pendentes 

 
As medidas de recuperación de avaliacións suspensas poden ser entre outras a 

elaboración de resumes das ideas principais de cada unidade, textos para traduciren na 

casa ou unha proba de recuperación (escrita) por cada avaliación que demostren o grao 

de adquisición dos obxectivos establecidos. Os alumnos coa materia pendente terán a 

posibilidade de superar a totalidade da materia presentándose a unha proba en febreiro 

e outra en maio. 

Este curso temos dúas alumnas que cambiaron a súa modalidade de Bacharelato, de 

Ciencias Sociais a Humanidades, polo que terán que cursar a materia de LATÍN I como 

pendente. Tendo en conta que na primeira avaliación faremos un repaso de toda a 

morfoloxía latina, isto xa lles servirá como actividade de recuperación aparte de 

exercicios específicos proporcionados pola profesora. Ademais realizarán unha proba de 

avaliación da materia pendente, ben en decembro, ben en xaneiro (segundo o seu 

calendario de exames do curso e procurando non interferir nas probas das materias de 

2º de Bacharelato co obxectivo de non prexudicarlles). Na parte de cultura e historia de 

LATÍN I realizarán un traballo que terán que entregar en novembro. Ademais, ao ser o 

latín unha lingua e polo tanto unha materia de aprendizaxe progresiva, será tida en conta 

a avaliación positiva en LATÍN II para a recuperación da materia de 1º. Se con todo isto, 

algunha alumna non supera a materia pendente, terá un exame final a finais de abril 

axustado ao programa da materia de LATÍN I. 

  



 

GREGO II 2º Bacharelato 
 
• Grao mínimo de consecución dos contidos e 

estándares de aprendizaxe. 
 

Contidos Primeira avaliación GREGO II 

B1.1. Dialectos antigos, dialectos literarios e koiné.  

B1.2. Do grego clásico ao grego moderno.  

B2.1. Revisión da flexión nominal e pronominal: formas menos usuais e irregulares.  

B2.2. Revisión da flexión verbal: repaso da conxugación temática e estudo da conxugación atemática. 

Modos verbais.  

B2.3. Análise morfolóxica.  

B3.1. Estudo pormenorizado da sintaxe nominal e pronominal.  

B4.1. Xéneros literarios: épica, historiografía. 

B5.1. Tradución e interpretación de textos gregos.  

B5.2. Uso do dicionario.  

B5.3. Comentario e análise filolóxica de textos de grego clásico orixinais, preferiblemente en prosa.  

B5.4. Coñecemento do contexto social, cultural e histórico dos textos traducidos.  

B5.5. Identificación das características formais dos textos.  

 
Contidos Segunda avaliación GREGO II 

B3.2. Usos modais.  

B3.3. Tipos de oracións e construcións sintácticas.  

B3.4. Oración composta. Formas de subordinación.  

B4.1. Xéneros literarios: drama (traxedia e comedia), lírica. 

B5.1. Tradución e interpretación de textos gregos.  

B5.2. Uso do dicionario.  

B5.3. Comentario e análise filolóxica de textos de grego clásico orixinais, preferiblemente en prosa.  

B5.4. Coñecemento do contexto social, cultural e histórico dos textos traducidos.  

B5.5. Identificación das características formais dos textos.  

 



Contidos Terceira avaliación 

GREGO II 

B6.1. Helenismos máis frecuentes do léxico especializado e común.  

B6.2. Ampliación de vocabulario básico grego: linguaxe literaria e filosófica.  

B6.3. Etimoloxía e orixe das palabras da propia lingua.  

B6.4. Descomposición de palabras nos seus formantes.  

B4.1. Xéneros literarios: oratoria e fábula.  

B5.1. Tradución e interpretación de textos gregos.  

B5.2. Uso do dicionario.  

B5.3. Comentario e análise filolóxica de textos de grego clásico orixinais, preferiblemente en prosa.  

B5.4. Coñecemento do contexto social, cultural e histórico dos textos traducidos.  

B5.5. Identificación das características formais dos textos.  

 

• Procedementos  e criterios de avaliación e cualificación 

•  Primeira avaliación: haberá dúas ou tres probas de tradución con comentario 

gramatical. 

•  Segunda avaliación: haberá dúas ou tres probas de tradución con comentario 

gramatical,. 

•  Terceira avaliación: ademais dunha proba de tradución con comentario 

gramatical realizarase un exame final semellante ás probas de acceso á 

universidade, que se avaliará como se explica no cadro inferior. 

Tradución 

(verso/prosa) 

Cuestión 

gramatical 

Literatura  

grega 

Cuestións  

mundo clásico 

6 1 1 1(3 de 4) 

 

 O alumnado coñecerá sempre a porcentaxe atribuída a cada proba da avaliación. 

 A nota final de Curso calcularase tendo en conta a media das tres avaliacións e 

axustando posteriormente a nota de acordo coa porcentaxe 25%,35%,40% primeira, 

segunda e terceira avaliación respectivamente. 

       Para aprobar a materia é necesario acadar no último exame un 2.5 na tradución 

e un 1.0 na parte de literatura e mundo clásico. 

 Nas avaliacións terase en conta, ademais das probas obxectivas, o traballo e a 

actitude do alumno: a súa participación na resolución dos diferentes exercicios que se 

realicen ou corrixan durante as clases, a entrega dos traballos esixidos e as 

presentacións ante o resto da clase.  



 A copia nos exames, a non realización dos traballos encomendados e a non 

presentación do material didáctico na aula poderán implicar a avaliación negativa do 

alumno. 

Criterios de avaliación 

•  Comprender e traducir de forma coherente textos gregos pertencentes a diversos 

xéneros literarios. Con este criterio preténdese comprobar o progreso na práctica 

da tradución, así como a capacidade de lectura comprensiva adquirida polo 

alumnado. Na tradución procurarase combinar a fidelidade coa corrección no 

estilo, facendo un adecuado uso do dicionario.  

•  Recoñecer en textos gregos orixinais os elementos básicos da morfoloxía regular 

e da sintaxe da oración, en función da comprensión do texto grego, apreciando 

variantes e coincidencias con outras linguas coñecidas, especialmente co galego 

e co castelán. Este criterio trata de comprobar o coñecemento e manexo da lingua 

grega por parte do alumnado, completando o nivel adquirido no curso anterior 

mediante o estudo das irregularidades morfolóxicas de maior frecuencia e dos 

procedementos máis habituais de subordinación propios da lingua grega. O 

alumnado debe manifestar o seu avance neste nivel facendo análises 

morfosintácticas de textos orixinais de dificultade progresiva e recoñecendo as 

variantes e coincidencias respecto doutras linguas por el coñecidas.  

•  Comparar o léxico grego co das outras linguas de uso do alumnado, identificando 

os seus compoñentes e deducindo o seu significado etimolóxico. Este criterio trata 

de avaliar se o alumnado domina os procedementos de derivación e composición 

na formación do léxico grego e se é consciente de que eses derivados pasaron 

como tales á lingua que utiliza. Así mesmo, trátase de comprobar se reflexionou 

sobre os procedementos de derivación e composición, no que xogan un papel 

preponderante os afixos de orixe grecolatina.  

•  Realizar comentarios de textos traducidos, analizar as estruturas e trazos literarios 

deles e recoñecer o papel da literatura clásica nas literaturas occidentais. Con este 

criterio preténdese comprobar a identificación dos elementos esenciais dun texto 

literario, formais e de contido, e se se recoñecen os diversos xéneros polos seus 

trazos diferenciadores. O comentario versará sobre textos con sentido completo 

de diversos xéneros literarios e a súa comparación con textos da literatura 

posterior, especialmente a escrita en galego e castelán nos que sobrevivan trazos, 

temas ou tópicos da literatura grega.  

•  Planificar e realizar traballos monográficos manexando fontes de diversos tipos 

(restos arqueolóxicos, inscricións, índices, léxicos, traballos específicos, etc.) e 

utilizando as tecnoloxías da información e a comunicación como ferramenta de 

organización e comunicación dos resultados. Este criterio trata de constatar a 

capacidade creativa do alumnado na planificación, procura, recompilación e 

sistematización da información, así como o grao de corrección na expresión oral 

ou escrita. O alumnado, guiado polo profesorado, planificará a actividade, 

organizará a información, contrastaraa e intentará formular hipóteses, elaborando 

o seu traballo mediante o uso das tecnoloxías da información e da comunicación 



como ferramentas fundamentais en todo o proceso e como soporte para a 

exposición das súas conclusións. Neste sentido, recoméndase o uso de páxinas 

web, blogs, páxinas colaborativas, enciclopedias e dicionarios en liña, programas 

de presentacións e outras ferramentas da internet.  

•  Ler obras da literatura grega traducidas. Con este criterio preténdese que o 

alumnado capte a mensaxe contida na obra, as claves do xénero e o seu contexto 

histórico. Pode tratarse de obras completas, traducidas ou adaptadas ao nivel de 

bacharelato, ou ben de antoloxías dunha única ou varias autorías ou que se 

articulen ao redor de temas concretos. O que se busca fundamentalmente é 

potenciar o hábito de lectura con textos atractivos para o alumnado. 

• Actividades de recuperación 

As medidas de recuperación poden ser entre outras a elaboración de resumes das 

ideas principais de cada unidade, textos para traduciren na casa ou unha proba de 

recuperación (escrita) por cada avaliación que demostren o grao de adquisición dos 

obxectivos establecidos. Os alumnos coa materia pendente terán a posibilidade de 

superar a totalidade da materia presentándose a unha proba en febreiro e outra en maio. 

 Os alumnos que se presenten ao final de curso á proba de recuperación farán a media 

das tres avaliacións como quedou dito anteriormente e a nota da recuperación será a 

nota  que contará como da terceira avaliación. 
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