
IES AS TELLEIRAS – PRESENTACIÓN DA MATERIA/MÓDULO

Materia / Módulo  Grego I Curso / Ciclo  1º BAC

Profesor/a Elba Granado Sánchez

CONTIDOS (Temporalizados por avaliacións)

1ª
 A

va
lia

ci
ón 1. Historia da lingua grega 

2. O alfabeto grego: orixe e usos.
3. A flexión nominal e verbal.
4. O artigo: declinación e usos.
5. Os temas en  -o.
6. Os temas en –α. 
7. O verbo EIMI: Oracións  copulativas
8. Declinación dos adxectivos do primeiro tipo.
9. Os verbos puros non contractos: presente e futuro en voz activa.
10. Pronomes persoais e posesivos

2ª
 A

va
lia

ci
ón 11. A sociedade grega. A cidade e a política.

12. Relixión e mitoloxía en Grecia. 
13. O pronome relativo. As oracións subordinadas de relativo ou adxectivas.
14. A flexión temática no verbo en voz activa
15. A flexión atemática: substantivos da terceira declinación.
16. Adxectivos da segunda e a terceira clase.
17. Pronomes demostrativos, interrogativos e indefinidos.
18. Os numerais. O dual.

3ª
 A

va
lia

ci
ón 19. A voz media e a voz pasiva.

20. As oracións pasivas. O complemento axente.
21. Grados de significación dos adxectivos: comparación e superlación.
22. A conxugación: recapitulación.
23. A Literatura grega.
24. A arte grega.

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Instrumentos:
Actitude  10%

Conceptos e 
Procedementos

 90%

Probas escritas: 70  %
Traballos / expresión escrita 20 %
Lecturas / Audicións ---------
Laboratorios / Expresión oral ---------

Criterios:
En cada avaliación haberá polo menos unha proba obxectiva escrita. Os exames 

incluirán cuestións de carácter teórico-práctico que versarán obrigatoriamente  sobre 
contidos previamente explicados e analizados na clase:

• Exercicios de práctica de declinación nominal  (20% da nota final do exame).
• Exercicios de práctica de conxugación verbal (20% do valor final do exame).
• Análise morfosintáctica e tradución de oracións e/ou textos sinxelos (40% do 

valor final do exame).
• Exercicios de etimoloxía e derivación (10% da nota final do exame).
• Cuestións relativas ás unidades didácticas de cultura e civilización gregas (10% 

da nota final do exame).
A avaliación será continua ao longo do curso. Os alumnos que non puidesen superar 

a materia en xuño terán opción a un exame no mes de setembro, cuxos contidos, 
obxectivos e criterios de avaliación serán en todo similares aos da terceira avaliación, 
pero sen rebaixar en absoluto os niveis mínimos esixibles.
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IES AS TELLEIRAS – PRESENTACIÓN DA MATERIA/MÓDULO

Materia / Módulo Grego II Curso / Ciclo 2º BAC

Profesor/a Elba Granado Sánchez

CONTIDOS (Temporalizados por avaliacións)

1ª
 A

va
lia

ci
ón 1. Revisión da flexión nominal. Formas menos usuais e irregulares.

2. Revisión da flexión verbal. Os temas de aoristo, de futuro e de perfecto.
3. Os verbos atemáticos. Verbos polirrizos e alternantes.
4. Profundar na sintaxe: sintaxe dos casos e das preposicións.
5. Profundar nas técnicas e a práctica da tradución.
6. Uso do dicionario.
7. A épica grega: os poemas homéricos.

2ª
 A

va
lia

ci
ón 8. A subordinación: proposicións substantivas e adxectivas. 

9. Sintaxe das formas nominais do verbo: construcións de participio e de 
infinitivo.

10. Insistencia na aprendizaxe de vocabulario, reforzando os coñecementos do 
curso anterior.

11. A lírica grega: Safo, Alceo e Arquíloco.
12. O teatro grego: a traxedia  (Sófocles);

3ª
 A

va
lia

ci
ón 13. A subordinación: proposicións adverbiais:  Causais. Temporais. Finais. 

Consecutivas. Comparativas. Condicionais. Concesivas.
14. O teatro grego: a comedia (Aristófanes).

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Instrumentos:
Actitude  10%

Conceptos e 
Procedementos

 90%

Probas escritas: 70 %
Traballos / expresión escrita 10 %
Lecturas / Audicións 10 %
Laboratorios / Expresión oral ---------

Criterios:
En cada avaliación haberá polo menos unha proba obxectiva escrita, que incluirá cuestións de 

carácter  teórico-práctico  que  versarán  obrigatoriamente   sobre  contidos  previamente  explicados  e 
analizados na clase:

• Tradución dun texto breve. A esta tradución asignaránselle 7 dos 10 puntos da cualificación.
• Preguntas relacionadas con: 

o Análise morfolóxica e sintáctica de elementos do texto que se traduce.
o Léxico do texto traducido  e os  seus  derivados actuais  en terminoloxías  científicas  e 

técnicas.
o Algunha  pregunta,  moi  xeral,  sobre  o  autor  e  texto  que  se  traduce:  xénero,  época, 

contido, etc.
• Pregunta(s) sobre as obras literarias propostas como lectura.  Para este conxunto de preguntas 

reservaranse 3 dos 10 puntos da cualificación.
A avaliación  será  continua  ao  longo do curso.  Os  alumnos que  non  puidesen  superar  a 

materia en xuño terán opción a un exame no mes de setembro, cuxos contidos, obxectivos e criterios 
de avaliación serán en todo similares aos da terceira  avaliación, pero sen rebaixar  en absoluto os 
niveis mínimos exixibles.
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IES AS TELLEIRAS – PRESENTACIÓN DA MATERIA/MÓDULO

ANEXO (lecturas obrigatorias)
1ª

 A
va

lia
ci

ón  Homero, Ilíada I,  VI, XVI,  XXII
2ª

 A
va

lia
ci

ón Os fragmentos de Safo, Alceo e Arquíloco
Sófocles, Edipo Rei.

3ª
 A

va
lia

ci
ón Aristófanes, Nubes.
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