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1. Introdución

Na materia de Cultura Clásica estúdase o mundo das civilizacións clásicas de Grecia e Roma, berce da cultura
europea. Da antiga Grecia e da antiga Roma herdamos as linguas que falamos, as organizacións políticas, moitas
crenzas, costumes e tradicións, a filosofía, os xéneros e obras literarias, o dereito, as ordes arquitectónicas, os
elementos artísticos e obras de arte e enxeñería, o urbanismo e un valiosísimo patrimonio cultural e artístico que é
preciso preservar para xeracións vindeiras.

No estudo da Cultura Clásica partirase da situación xeográfica destas civilizacións, que se iniciaron arredor do Exeo e
na Península Itálica e se espallaron polo Mediterráneo, o mar Negro e Próximo Oriente, e da súa historia, desde as
culturas prehelénicas ata o helenismo no caso de Grecia e desde a orixe de Roma baixo o dominio dos etruscos ata a
súa expansión durante a República e o Imperio por boa parte de Europa, norte de África e Oriente Próximo e Medio, e
a súa decadencia.

Continuarase co estudo da súa relixión e mitoloxía. O panteón grecolatino, os cultos públicos e privados ós deuses, as
festividades e manifestacións deportivas e as narracións míticas e lendarias protagonizadas por divindades e heroes
que, en moitos casos, perviven na actualidade.

Tamén se estudan as manifestacións artísticas:  arquitectura,  escultura,  artes decorativas,  literatura.  As ordes
arquitectónicas,  os  templos,  os  teatros  e  outras  construcións  para  espectáculos,  as  termas,  os  monumentos
conmemorativos, as obras de enxeñería, a organización das cidades, a traxedia, a comedia, a poesía... que foron e
son referencia clara para a arte, o urbanismo e a literatura posterior e actual. Todo este inmenso patrimonio ten que
ser coñecido para poder ser valorado e, por tanto, poder garantir o seu coidado e poder transmitilo en perfecto
estado ás xeracións futuras.

A sociedade e a vida cotiá grega e romana tamén son obxecto de estudo nesta materia. A variada organización
política das poles gregas, desde a oligarquía ata a democracia ateniense, base da democracia contemporánea, e a de
Roma,  desde a  República  romana ata  a  época do Imperio  e  a  súa decadencia  e  desaparición.  A  organización
xerarquizada da sociedade, a escravitude, o papel das mulleres en Grecia e Roma, a vida privada e a vida pública, a
educación, os valores cívicos, etc. son tratados en Cultura Clásica.

Así mesmo estúdase, evidentemente, a importancia das linguas clásicas, grego e latín, das que derivan  boa parte
dos idiomas modernos. Pártese da orixe e evolución da escritura e a diversidade de sistemas e alfabetos, pero
préstase especial atención ao importantísimo papel do latín e do grego na configuración das linguas modernas, sobre
todo na composición culta e na formación do léxico. Deste xeito, o alumnado afonda na comprensión das linguas
propias mellorando a súa comunicación e facilitando a adquisición de coñecementos. Tamén é importante que
coñezan expresións latinas que son de uso máis ou menos frecuente nos nosos días.

O último bloque, que na práctica vai ser tratado ó longo do curso a través dos distintos bloques nos que está dividido
o currículo, trata de transmitir ao alumnado o valor da herdanza clásica e o respecto ao valiosísimo patrimonio
cultural e artístico que Grecia e Roma deixaron á humanidade. O mantemento deste legado clásico é un deber
inescusable e para cumprir con el é indispensable coñecer a importancia desta herdanza na nosa cultura.

O currículo da materia de Cultura Clásica contribúe claramente á adquisición de competencias fundamentais, como é
o caso  da competencia en comunicación lingüística; a aproximación ao grego e ao latín, base das linguas romances e
da maioría das linguas europeas, permite aumentar os coñecementos e destrezas lingüísticas e contribúe á lectura
comprensiva de textos diversos e á mellora da expresión oral e escrita. Así mesmo, a Cultura Clásica contribúe á
competencia cidadá e á competencia en conciencia e expresións culturais ao coñecer o amplo e rico patrimonio
cultural e artístico das antigas Grecia e Roma e, ademais, potencia a valoración estética da arte, fomentando o
interese pola súa conservación. Tamén o coñecemento dos grandes clásicos da literatura grega e latina favorece
unha mellor comprensión da literatura posterior, na que perduran temas, mitos, tópicos, á vez que se aviva o interese
pola lectura e se consolida o hábito lector.  Por  outro lado,  un somero achegamento á Filosofía  permite que o
alumnado reflexione sobre as grandes preguntas que desde sempre se fixo a humanidade.

E, evidentemente, contribúe á competencia de aprender a aprender xa que  o alumnado iniciase na comprensión e
produción de información cada vez máis complexa para o que precisa perseverancia, hábitos de estudo, autonomía,
traballo en equipo... Todas elas habilidades indispensables para afrontarse aos estudos e á vida.

28/11/2022 16:58:55 Páxina 17de3



A Cultura Clásica contribúe,  aínda que en menor medida,  á competencia matemática ao traballar  nun período
histórico que vai desde antes da nosa era ata o século V e que se establece en anos e séculos, e ás competencias
básicas en ciencia e tecnoloxía e á competencia dixital, pois as novas tecnoloxías van utilizarse no traballo na aula e
na casa e terán que seleccionarse os contidos de modo obxectivo e crítico.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1 - Describir o mundo grecorromano desde
as facetas xeográfica e histórica, localizándoo
no  espazo  e  no  tempo  mediante  o  uso  da
cartografía  e  os  eixes  cronolóxicos  para  que
sirva  de  punto  de  part ida  do  resto  de
coñecementos.

1-2 4 1

OBX2 -  Recoñecer as influencias da mitoloxía
clásica  analizando  a  literatura,  o  cinema,  o
teatro, a publicidade, a arte en xeral e mesmo
aspectos da vida cotiá,  para entender a orixe
d e s e s  e l e m e n t o s  h e r d a d o s  e  u s a l o s
correctamente.

2 3-4-5 1-2

OBX3 -  Identificar  de  maneira  xeral  etapas  e
estilos  a  través de obras salientables  da arte
grecolatina para recoñecer  e interpretar  eses
elementos  en  exemplos  doutras  épocas  ou
movementos artísticos e culturais.

1-2

OBX4 -  Recoñecer os elementos presentes do
pasado  grecolatino  en  aspectos  actuais  tales
como  a  política,  os  usos  e  costumes  da
sociedade,  a  situación da muller,  o  dereito,  a
educación e as formas de lecer, establecendo
comparacións para comprender mellor o mundo
que nos rodea.

2 1-2

OBX5 - Tomar conciencia do valor das linguas
c lás icas ,  a  t ravés  da  súa  perspect iva
etimolóxica  e  como elemento  transmisor  das
civilizacións grega e romana, para non esquecer
que  foron  linguas  vivas  e  que,  nalgunha
medida, seguen a selo.

4 2-3

OBX6  -  Apreciar  o  mundo  grecorromano
mediante  a  investigación  da  súa  herdanza
actual de forma que se respecte e valore o que
representa o legado e o patrimonio do mundo
clásico e a obriga como cidadáns que temos de
preservalo e transmitilo á posteridade.

1-3 3 1-3 3-4-5 3
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3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XXeografía.1 15

1.1. Marco xeográfico da Hélade: principais
zonas e poles.
1.2. A expansión da Antiga Grecia polo
Mediterráneo e mar Negro.
1.3. A península Itálica na Antigüidade.
1.4. A expansión de Roma.

15

XHistoria.2 20
2.1. Orixes e etapas da historia da Antiga
Grecia.
2.2. Orixes e etapas da Roma Antiga.

18

Mitoloxía. Pervivencia na
actualidade. X3 15

3.1. Que é a mitoloxía?
3.2. A orixe do mundo.
3.3. O reino de Cronos.
3.4. O panteón grego e romano.
3.5. Principais mitos e lendas.
3.6. Festividades, santuarios e oráculos.

15

Arte. Pervivencia na
actualidade. X4 20

4.1. Ordes arquitectónicas o tipos de
edificios en Grecia. A pole.
4.2. A escultura grega.
4.3. Novas ordes arquitectónicas romanas e
tipos de construccións: monumentos
conmemorativos e edificios para
espectáculos.
4.4. O urbanismo romano.
4.5. Obras de enxeñería romanas.
4.6. A escultura romana.
4.7. Artes decorativas: mosaicos e pinturas.

18

XSociedade e vida privada.
Pervivencia na actualidade.5 15

5.1. Sistemas políticos e Grecia e Roma.
5.2. Principais grupos sociais. O papel das
mulleres.
5.3. A familia e o matrimonio.
5.4. Traballo e ocio.

15

XLingua e léxico. Pervivencia na
actualidade.6 20

6.1. Orixes da escritura.
6.2. Orixes dos alfabetos.
6.3. Orixe común do grego e do latín: o
indoeuropeo.
6.4. As linguas romances.
6.5. Pervivencia de elementos lingüísticos
grecolatinos.
6.6. Xéneros literarios grecolatinos: autores
e obras principais.

19
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3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

Xeografía.

Duración

15

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 100

CA1.1 - Describir os marcos xeográficos en que se
desenvolven as civilizacións grega e romana ao
longo da súa historia.

Describir as orixes da Antiga Grecia e da
Antiga Roma e a súa expansión polas
costas do Mediterráneo.

CA1.2 - Localizar nun mapa en soporte papel e dixital
fitos xeográficos e enclaves concretos relevantes
para o coñecemento das civilizacións grega e
romana.

Localizar nun mapa as grandes poles, o
Exeo, Asia Menor e a Magna Grecia. Sitúa
Roma e as provincias romanas na
Península Ibérica.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Marco xeográfico das civilizacións grega e romana.

2

Título da UDUD

Historia.

Duración

20

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA1.3 - Identificar, describir e explicar o marco
histórico e as etapas en que se desenvolven as
civilizacións grega e romana.

Situar cronoloxicamente os grandes
períodos da historia de Grecia e de Roma.

CA1.4 - Identificar as principais características de
cada período da historia de Grecia e Roma, o papel
que desempeñan os seus protagonistas e saber
situar nun eixe cronolóxico feitos históricos.

Identificar as trazos dos períodos máis
importantes da historia de Grecia e Roma.
Ordenar cronoloxicamente ou sitúa nun
eixe os feitos máis salientables da historia
de Grecia e Roma.
Relacionar aos principais protagonistas da
historia de Grecia e Roma cun feito
histórico determinado.

CA1.5 - Identificar as características fundamentais da
romanización de Hispania e Gallaecia.

Sinalar as características fundamentais da
romanización en Hispania e Gallaecia.

28/11/2022 16:58:56 Páxina 17de6



Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 40

CA6.1 - Recoñecer a presenza da civilización clásica
nas artes e na organización social e política.

Buscar información sobre a pegada de
Grecia e Roma na organización social
e/ou política actual.

CA6.3 - 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.

Recoñecer a herdanza grega e/ou romana
en certas características da actualidade.

CA6.4 - Investigar sobre a perduración da civilización
clásica na contorna, utilizando as tecnoloxías da
información e da comunicación.

Buscar información sobre a pegada
romana na súa contorna.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Marco histórico da civilización grega: das civilizacións minoica e micénica ao mundo helenístico. Etapas, feitos
importantes e mulleres e homes relevantes.

- Marco histórico da civilización romana: monarquía, república e imperio. Etapas, feitos importantes e mulleres e
homes relevantes.

- Presenza da civilización grecolatina nas artes e na organización social e política actual.

- Historia de Grecia e Roma e a súa presenza no noso país. A presenza de Grecia e Roma na Península Ibérica. A
romanización de Hispania e a da Gallaecia.

-  Investigación sobre a perduración da civilización clásica na nosa cultura.

3

Título da UDUD

Mitoloxía. Pervivencia na actualidade.

Duración

15

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 70

CA2.1 - Identificar os principais deuses e deusas da
mitoloxía grecolatina.

Recoñecer aos principais deuses e deusas
de Grecia e Roma polos seus atributos.
Relacionar aos principais deuses e deusas
do panteón clásico co elemento ou
ámbito co que están vinculados.

CA2.2 - Recoñecer os mitos e os heroes grecolatinos
e establecer semellanzas e diferenzas cos mitos e os
heroes doutras culturas e os actuais. Orixes e
funcións.

Coñecer os grandes mitos clásicos.
Recoñecer aos heroes e heroínas máis
salientables.

CA2.4 - Describir os fundamentos da relixiosidade
romana e distinguir a relixión oficial das
manifestacións do culto privado.

Enumerar os principais trazos da relixión
romana.
Diferenzar os ritos da relixión oficial dos
que se realizan no fogar.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 30

CA2.3 - Comparar as características da relixiosidade
e da relixión grega coas actuais.

Realizar unha táboa comparativa entre a
relixión grecolatina e unha monoteista.

CA6.2 - Coñecer a perduración da mitoloxía e os
temas lendarios nas manifestacións artísticas
actuais.

Identificar en manifestacións artísticas
modernas e/ou contemporáneas a
presenza de mitos ou lendas grecolatinos.

CA6.4 - Investigar sobre a perduración da civilización
clásica na contorna, utilizando as tecnoloxías da
información e da comunicación.

Buscar información sobre lendas galegas
que poidan ter unha orixe grega ou
romana.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Cosmogonía. Teogonía. O panteón grego e romano.

- Mitos grecolatinos. Orixes e funcións. Os heroes e heroínas. Perduración da mitoloxía nas manifestacións artísticas,
literarias e na publicidade.

- Relixión grega: cultos, santuarios e oráculos.

- Relixión romana: culto público e privado.

- Mitoloxía e temas lendarios nas manifestacións artísticas actuais.

-  Investigación sobre a perduración da civilización clásica na nosa cultura.

4

Título da UDUD

Arte. Pervivencia na actualidade.

Duración

20

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 70

CA3.1 - Distinguir as características fundamentais da
arte clásica e relacionar manifestacións artísticas
actuais cos seus modelos clásicos.

Enumerar as características fundamentais
da arte clásica.

CA3.2 - Identificar as características máis
salientables da arquitectura grecorromana en
relación cos edificios máis singulares.

Identificar as ordes arquitectónicas.
Identificar os principais tipos de
construcións de Grecia e Roma.

CA3.3 - Recoñecer as manifestacións escultóricas da
arte grega e romana ao longo da Antigüidade e
identificar a súa temática en obras representativas.

Identificar as obras escultóricas máis
importantes de Grecia e Roma.

CA3.4 - Diferenciar as creacións urbanísticas
romanas das outras épocas, así como a súa rede
viaria, facendo fincapé no contorno do alumnado.

Identificar as grandes obras
arquitectónicass e de enxeñería romana.
Coñecer as características das cidades
romanas.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 30

CA3.5 - Saber localizar os principais monumentos
clásicos do patrimonio español e europeo.

Localizar nun mapa de Europa o principal
patrimonio artístico grecorromano.

CA6.1 - Recoñecer a presenza da civilización clásica
nas artes e na organización social e política.

Recoñecer a pervivencia da arte clásica
nas manifestacións artísticas posteriores.
Establecer diferenzas entre a
organización social e política grecolatina e
a actual.

CA6.4 - Investigar sobre a perduración da civilización
clásica na contorna, utilizando as tecnoloxías da
información e da comunicación.

Achegar información sobre a presenza de
obras romanas en Galicia e na contorna.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Fundamentos e etapas da arte clásica.

- Arquitectura en Grecia e Roma: tipos de edificios e ordes arquitectónicas.

- Escultura en Grecia e Roma: etapas, estilos e temáticas.

- Enxeñería romana: obras públicas e urbanismo. Vías romanas.

- Herdanza clásica no patrimonio artístico en Europa en xeral e en Galicia en concreto.

- Presenza da civilización grecolatina nas artes e na organización social e política actual.

- Mitoloxía e temas lendarios nas manifestacións artísticas actuais.

- Historia de Grecia e Roma e a súa presenza no noso país. A presenza de Grecia e Roma na Península Ibérica. A
romanización de Hispania e a da Gallaecia.

-  Investigación sobre a perduración da civilización clásica na nosa cultura.

5

Título da UDUD

Sociedade e vida privada. Pervivencia na actualidade.

Duración

15

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA4.1 - Identificar as características das principais
formas de organización política presentes no mundo
clásico, e establecer semellanzas e diferenzas entre
elas e cos sistemas políticos actuais.

Identificar as principais características da
democracia ateniense.
Coñecer os trazos fundamentais da
organización republicana e imperial
romana.
. Establece semellanzas e diferenzas
entre a democracia ateniense e a actual.

CA4.2 - Distinguir as características e a evolución
das clases sociais en Grecia e Roma.

Coñecer os grupos sociais da Antiga
Grecia e as súas características.
Coñecer os grupos socias da Antiga Roma
e a súa evolución.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.3 - Describir a composición da familia e os
papeis asignados aos seus membros.

Describir como era a familia en Grecia e
Roma.

CA4.4 - Coñecer os trazos máis salientables da vida
cotiá en Grecia e Roma.

Describir como era a vida cotiá en Grecia
e en Roma.

CA4.5 - Identificar as principais formas de lecer da
Antigüidade e comparalas coas actuais.

Enumerar algunhas formas de lecer da
Antigüidade.

TI 40

CA4.6 - Relacionar e establecer semellanzas e
diferenzas entre as manifestacións deportivas da
Grecia clásica e as actuais.

Realizar unha táboa comparativa entre as
manifestacións deportivas da antiga
Grecia e as actuais.

CA6.1 - Recoñecer a presenza da civilización clásica
nas artes e na organización social e política.

Enumerar características da civilización
clásica nas artes e na organización social
e política actual.

CA6.3 - 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.

Buscar información sobre a pegada da
cultura romana na nosa vida actual.

CA6.4 - Investigar sobre a perduración da civilización
clásica na contorna, utilizando as tecnoloxías da
información e da comunicación.

Buscar información sobre a perduración
da civilización clásica en Galicia.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Organización política en Grecia e en Roma: formas de goberno e institucións.

- Sociedade en Grecia e Roma: clases sociais. A escravitude.

- A familia en Grecia e Roma. Roles dos seus membros; situación da muller.

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

- Os espectáculos públicos en Grecia e Roma.

- Presenza da civilización grecolatina nas artes e na organización social e política actual.

- Historia de Grecia e Roma e a súa presenza no noso país. A presenza de Grecia e Roma na Península Ibérica. A
romanización de Hispania e a da Gallaecia.

-  Investigación sobre a perduración da civilización clásica na nosa cultura.

6

Título da UDUD

Lingua e léxico. Pervivencia na actualidade.

Duración

20

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 70

CA5.2 - Identificar a orixe común das linguas
indoeuropeas, distinguir as linguas europeas
romances das non romances e recoñecer a orixe
grecolatina do léxico das linguas de España e
doutras linguas modernas.

Coñecer a orixe das linguas
indoeuropeas.
Enumerar as linguas romances.

CA5.3 - Distinguir e identificar latinismos, cultismos,
semicultismos e termos patrimoniais e facer
evolucións desde o latín ao galego e ao castelán,
tendo en conta os fenómenos fonéticos.

Identificar latinismos, cultismos,
semicultismos e palabras patrimoniais do
castelán e do galego.

CA5.4 - Utilizar con propiedade terminoloxía
científico-técnica de orixe grecolatina e constatar o
influxo das linguas clásicas en linguas non derivadas
delas.

Coñecer o significado de termos
científico-técnicos de oorixe grecolatinos.

CA5.5 - Identificar as principais características dos
xéneros literarios grecolatinos, a súa influencia na
literatura posterior e os fitos esenciais das literaturas
grega e latina como base literaria da cultura europea
e occidental.

Identificar as características principais
dos xéneros literarios grecolatinos.
Coñecer aos grandes autores da literatura
grega e romana.

TI 30

CA5.1 - Distinguir diversos tipos de escritura,
comprender as súas funcións e a orixe do alfabeto e
dos tipos de sistemas de escritura usados na
actualidade e recoñecer a presenza de elementos
dos alfabetos grego e latino nos alfabetos actuais.

Distinguir os diversos tipos de escritura e
alfabetos.
Recoñecer a presenza do alfabeto grego e
latino nos alfabetos actuais europeos.

CA5.6 - Usar as fórmulas de saúdo e presentación en
latín e grego e fraseoloxía básica da aula.

Coñecre e empregar na aula sinxelas
frases ou palabras latinas

CA6.4 - Investigar sobre a perduración da civilización
clásica na contorna, utilizando as tecnoloxías da
información e da comunicación.

Buscar información sobre a orixe
grecolatina de palabras galegas.
Investigar sobre a orixe grecolatina
dalgún topónimo da contorna.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Historia da escritura. Tipos de escritura, materiais e soportes.

- Orixe do alfabeto. O alfabeto grego e o abecedario latino.

- As linguas do mundo. O indoeuropeo e as súas familias lingüísticas.

- As linguas romances.

- Composición e derivación culta de orixe grega e latina.

- Latinismos, palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos.

- Principais regras de evolución fonética do latín ao galego e ao castelán.

- Léxico grecolatino na linguaxe común e na científica e técnica.

- Presenza das linguas clásicas nas linguas modernas.

- Xéneros literarios grecolatinos: autores e obras principais.
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Contidos

- Fórmulas básicas de saúdo e presentación en latín e grego, e fraseoloxía básica do medio escolar.

- Historia de Grecia e Roma e a súa presenza no noso país. A presenza de Grecia e Roma na Península Ibérica. A
romanización de Hispania e a da Gallaecia.

-  Investigación sobre a perduración da civilización clásica na nosa cultura.

4.1. Concrecións metodolóxicas

Na metodoloxía do ensino da Cultura Clásica promoverase non só o interese por coñecer o mundo clásico senón
tamén o hábito de relacionar e integrar os coñecementos sobre a antigüidade con outras áreas ou materias.

Partirase unhas veces do mundo grecolatino para chegar ao actual e outras do actual para achegarse ao mundo
antigo. Para iso poderán empregarse diversos medios:

- Exposición teórica dos distintos temas.

- Lectura e comentario de textos de autores grecolatinos traducidos e/ou de autores posteriores referidos a un feito
do mundo clásico.

- Visualización de imaxes representativas do mundo clásico ou doutras épocas ou culturas relacionadas con el.

- Estudo de léxico actual derivado de termos grecolatinos relacionados con cada un dos temas.

- Proxección, en parte ou na súa totalidade, de películas de tema clásico.

- Investigación na biblioteca ou internet de pintores que se inspiraron en temas mitolóxicos.

- Recopilación de textos de prensa ou de revistas actuais que fagan referencia a cultura clásica.

Preténdese, deste modo:

- Estimular a expresión oral e escrita.

- Favorecer o hábito lector.

- Planificar e elaborar pequenos traballos de investigación.

- Facilitar a progresión na aprendizaxe da materia.

- Fomentar a interrelación dos contidos das distintas unidades.

- Favorecer o uso de materiais audiovisuais, xa que son outra maneira de comprender e expresar a realidade.

- Fomentar un bo uso do ordenador como medio para buscar información e tamén para autoavaliarse.

- Incidir na pervivencia do mundo clásico na actualidade con saídas e visitas culturais que conecten cos contidos que
se imparten na aula.

Tamén é fundamental que o alumnado realice as actividades e traballos que se propoñan. As actividade serán de
dous tipos:

- Actividades que axuden a fixar, asimilar e memorizar contidos teóricos e conceptuais.

- Actividades encamiñadas a unha aprendizaxe creativa a través de sínteses, traballos en grupo, busca de
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información, etc.

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

EDIXGAL. Material subido polo profesor.

Dicionarios etimolóxicos, de linguas clásicas, de galego e de castelán, de mitoloxía, etc.

Textos, traducidos e adaptados, de obras clásicas: Ilíada, Odisea, Eneida, etc.

Mapas e atlas históricos.

Videos documentais e/ou películas comerciais ambientadas na antigüidade.

Libros da biblioteca do Centro.

Revistas e xornais con información sobre algún tema da Antiga Grecia ou da Antiga Roma.

Non hai  libro de texto,  dado que é obrigado utilizar  EDIXGAL.  O profesor proporcionará ao alumnado material
fotocopiado e/ou colgado en EDIXGAL. Ademais durante o curso empregaranse os recursos enumerados segundo
conveña ás unidades didácticas tratadas. Por exemplo, nas unidades didácticas correspondentes a Xeografía e a
Historia  recorrerase a  mapas e  atlas  históricos  e/ou xeográficos;  na  unidade de lingua e  léxico,  a  dicionarios
etimolóxicos, de galego e de castelán; na unidade de arte, a vídeos e presentacións coas principais obras da arte
clásica,; na unidade de lingua e léxico, a textos traducidos e adaptados de obras dos principais autores clásicos, etc.

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

Dado que o alumnado é a primeira vez que cursa esta materia, os coñecementos sobre a mesma son moi escasos, só
os que pode recordar de Xeografía e Historia de 1º de ESO.

No obstante, realizouse unha proba tipo test e de pregunta curta sobre cuestións xerais da Antiga Grecia e da Antiga
Roma. Dita proba é orientativa para o profesor, pero o seu resultado non vai ser tido en conta na avaliación.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

15

UD 2

18

UD 3

15

UD 4

18

UD 5

15

UD 6

19

Total

100

Proba
escrita 100 60 70 70 60 70 71

Táboa de
indicadores 0 40 30 30 40 30 29

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:
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En cada avaliación faranse dúas probas escritas (unha por unidade didáctica) e actividades que posteriormente serán
corrixidas na clase.

A nota de cada avaliación obterase de acordo coa seguinte ponderación:

. A media aritmética das probas escrita valerá o 70% (7 puntos).

. O traballo individual e/ou en grupo, a realización en tempo das actividades, a atención e participación na clase
valerán o 30% (3 puntos).

Aprobará a avaliación aquel alumno ou alumna que alcance o 4,5, xa que se realizará un redondeo á alza.

Criterios de cualificación:

Criterios de recuperación:

Realizarase unha recuperación por avaliación que terá lugar ao comezo da avaliación seguinte. En dita recuperación
entrarán todos os contidos impartidos durante a avaliación e consistirá nunha proba escrita de características
similares ás realizadas durante a avaliación.

A final de curso, o alumnado que na media aritmética das tres avaliacións teña como mínimo un 4,5 e non teña en
ningunha avaliación unha cualificación igual ou inferior a 3, terá aprobada a materia.

Para o alumnado que teña dúas ou tres avaliacións suspensas haberá un exame global a finais de xuño. Dito exame,
ó  que  tamén  se  pode  presentar  o  alumnado  que  queira  subir  nota,  será  de  toda  a  materia  e  con  preguntas
semellantes ás realizadas nas probas escritas feitas durante o curso. Para os alumnos e alumnas que só teñan unha
avaliación suspensa e non lles dea a media, haberá, a finais de xuño, unha nova recuperación dos contidos desa
avaliación. No exame global aprobará quen alcance unha cualificación igual ou superior ao 4,5.

5.3. Procedemento de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes

Ao ser o primeiro curso no que estudan Cultura Clásica, non hai alumnado coa materia pendente.

6. Medidas de atención á diversidade

Neste curso non hai detectado ningún alumno ou alumna que precise medidas de atención á diversidade.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6

ET.1 - Comprensión lectora. X X X X X X

ET.2 - Expresión oral e
escrita. X X X X X X

ET.3 - Comunicación
audiovisual. X

ET.4 - Competencia dixital. X X X X
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UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6

ET.5 - Emprendemento social
e empresarial. X

ET.6 - Espírito crítico e
científico. X X X X

ET.7 - Educación emocional e
en valores. X X X X

ET.8 - Creatividade. X X X X

ET.9 - Igualdade entre
mulleres e homes, igualdade
de xénero.

X

ET.10 - Educación para a
saúde, incluída a afectivo-
sexual

X

ET.11 - Formación estética. X

ET.12 - Respecto mutuo e
cooperación entre iguais. X X X X X X

ET.13 - A liberdade, a xustiza,
a igualdade, o pluralismo
político, a paz, a democracia,
o respecto polos dereitos
humanos e o rexeitamento
de calquera tipo de violencia,
a pluralidade, o respecto ao
estado de dereito

X

ET.14 - A creatividade,
autonomía, a iniciativa, o
traballo en equipo, a
confianza nun mesmo e o
sentido crítico.

X X X X X X

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

En liña e organizado pola SEEC de Galicia.Concurso Odisea

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Os contidos esixidos foron os adecuados para o nivel do alumnado?

Conseguiuse espertar a curiosidade do alumnado por aprender?
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Logrouse a participación activa do alumnado?

Tomouse, se foi preciso, algunha medida curricular para atender ao alumnado con NEAE?

Tomouse, se foi presiso, algunha medida organizativa para atender ao alumnado con NEAE?

Atendeuse axeitadamente á diversidade do alumnado?

Usáronse distintos instrumentos de avaliación?

A ponderación dos exames e das actividades didácticas é a correcta?

Creouse o ambiente adecuado de traballo dentro da aula?

Valorouse correctamente o traballo en grupo do alumnado?

Utilizáronse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas?

Fomentouse o interese pola lectura?

Fomentouse o interese por mellorar a expresión oral e escrita?

Entregáronse os exames corrixidos ao alumnado?

Comentáronse os fallos cometidos nos exames e aclaráronse as dúbidas?

Datáronse os exames con suficiente antelación?

Tras cada avaliación realizarase unha análise do proceso de ensino e da práctica docente para ver de corrixir erros e
procurar melloralos.

Descrición:

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

O cumprimento da programación será analizado nas reunións mensuais do departamento e sobre todo na que
corresponda co final de cada avaliación. Desta última reunión quedará recollida na acta a porcentaxe de materia
impartida e os resultados académicos do alumnado. No caso de existir un acusado desfase entre o programado e o
realizado, introduciranse as modificacións oportunas.

O mecanismo para avaliar a programación será a través dunha serie de cuestións:

. Cumpriuse a temporalización prevista?

. Foi preciso eliminar algún contido para axustar a programación?

. Engadiuse algún contido?

. Tratáronse os temas transversais?

. Son axeitados os materiais didácticos empregados?

. Os contidos de EDIXGAL son axeitados ao currículo da ESO e comprensibles para o alumnado?

. Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso?
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. Contribuíuse a mellorar a comprensión lectora e a expresión oral e escrita?

. Empregáronse distintos materiais didácticos: mapas, proxeccións, textos literarios, etc.?

Na memoria de fin de curso recolleranse, entre outros temas, os contidos impartidos e, de non ter rematado o
temario, as razóns polas que non foi posible. E proporanse as modificación oportunas para mellorar a programación
cara ao vindeiro curso.

9. Outros apartados
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