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Para que os alumnos poidan analizar e valorar criticamente as realidades do mundo 

contemporáneo, é necesario dotalos de instrumentos variados e eficaces, e, sobre todo, nun momento 

como o actual onde o progreso tecnolóxico e científico está tan presente na vida cotiá, faise 

imprescindible que os alumnos sexan conscientes da súa herdanza cultural, de maneira que 

comprendan os antecedentes e factores que contribuíron a conformar o presente no que viven. Trátase 

de que alumnos e alumnas analicen todo aquilo que, con punto de partida no pasado, segue vivo na 

actualidade; e como as nosas raíces son indiscutiblemente grecolatinas, é imprescindible que o 

alumnado as coñeza. He aquí que o estudo do Grego configura a formación dos alumnos e alumnas en 

dous aspectos complementarios: o histórico-cultural e o lingüístico, xa que constitúen un elemento 

insubstituíble para unha clara visión da orixe e a evolución das linguas no seu contorno, facilitando a 

súa aprendizaxe, especialmente as romances, e en particular, as dúas linguas oficiais da Comunidade 

Autónoma de Galicia. 

A presenza desta disciplina na modalidade do Bacharelato de Humanidades e CC.SS., xunto 

con disciplinas como Latín, Lingua Galega e Castelá, Historia, Xeografía, etc. aconsella unha 

coordinación interdisciplinar co fin de proporcionar ao alumnado a formación máis completa e 

integral. Co estudo desta materia cúmprense as tres grandes finalidades do Bacharelato: a formativa, a 

propedéutica e a orientadora. 
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1.- Cultura Clásica 
1.1. 4º de E.S.O. 

1.2. Competencias. 
Competencia en comunicación lingüística: 

Competencias específicas: 

a) Comprender textos e documentos escritos con diferentes intencións comunicativas 
(expositivas e literarias). 

b) Compoñer textos de xeito correcto, coherente, creativo e adecuado aos distintos contextos. 
c) Interpretar e valorar textos escritos e expresar a opinión sobre eles de forma argumentada. 
d) Recoñecer textos de diferentes xéneros literarios (poesía, teatro,…). 

 
Competencia matemática 

Competencias específicas: 

a) Coñecer e formular os números nos antigos sistemas de numeración grega e romana como 
punto de partida dos actuais. 

 
Competencia no coñecemento e interacción co mundo físico. 

Competencias específicas: 

a) Identificar e valorar no noso contorno máis próximo as pegadas arqueolóxicas do mundo 
clásico. 

b) Comprometerse co mantemento e conservación dos restos do mundo clásico no contorno 
natural, sabendo apreciar os avances tecnolóxicos e o respecto das antigas civilizacións pola 
natureza. 

 
Competencia no tratamento da información e competencia dixital. 

a) Coñecer os sistemas e modos de operar das tecnoloxías da información e a comunicación. 
b) Empregar as tecnoloxías da información para unha axeitada xestión da información 

atendendo a diferentes finalidades. 
c) Utilizar as bibliotecas de forma autónoma para a localización, selección e organización de 

información. 

 
Competencia social e cidadá 

Competencias específicas: 

a) Coñecer e valorar as achegas do mundo clásico á nosa realidade cotiá. 
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b) Fomentar no alumnado unha actitude de valoración positiva da participación cidadá, a 
negociación e a aplicación de normas iguais para todos e todas como instrumentos 
válidos na resolución de conflitos. 

c) Respectar as normas que rexen o intercambio comunicativo en diálogos, coloquios, 
debates, etc. 

d) Participación activa en traballos en grupo cooperando e respectando o resto dos seus 
compoñentes. 

 
Competencia cultural e artística 

(crear, comprender, apreciar e valorar con criterio manifestacións estéticas.) 

Competencias específicas: 

Aproximarse ao feito literario a través da lectura. 

a) Comprender textos literarios utilizando os coñecementos sobre as convencións de cada 
xénero, os temas e motivos da tradición literaria e os recursos estilísticos. 

b) Coñecer as mostras relevantes do patrimonio literario e artístico do mundo grecolatino e 
valoralo coma o punto de partida da nosa identidade europea. 

c) Establecer relacións entre os textos literarios  ou obras artísticas e o contorno en que 
naceron. 

d) Ler con regularidade obras literarias e desenvolver o criterio lector. 
e) Facer da lectura fonte de pracer, de enriquecemento persoal e de coñecemento do mundo e 

consolidar hábitos lectores. 

 
Competencia para aprender a aprender 

Competencias específicas: 

a) Mellorar a competencia lectora e fomento do hábito lector do alumnado, capacitándolle, 
deste modo, para seguir con aproveitamento ensinanzas posteriores.  

b) Elaborar resumos, esquemas que organicen as ideas, fichas, mapas , árbores 
xenealóxicas,… 

c) Coñecer as características que rexen os diferentes tipos de xéneros literarios nas linguas do 
alumnado.  

d) Propiciar a disposición e a habilidade para organizar a aprendizaxe, favorecendo as 
destrezas de autonomía, disciplina e reflexión. 

 
Competencia en autonomía e iniciativa persoal 

Competencias específicas: 

a) Lectura de obras literarias grecolatinas que estimulen a imaxinación e fomenten a 
creatividade. 

b) Uso progresivamente autónomo dos medios de comunicación social, das tecnoloxías da 
información e da comunicación (TIC) e da biblioteca para aprender a manter unha actitude 
crítica ante as mensaxes recibidas. 

c) Amosar creatividade na elaboración dos seus propios traballos individuais ou colectivos. 
d) Traballar cooperativamente e poñer en común os resultados implica valorar as achegas 
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doutros compañeiros, aceptando posibles erros, comprendendo a forma de corrixilos e sen 
renderse ante un resultado inadecuado; en definitiva, aporta posibilidades de mellora e 
fomenta o afán de superación. 

 
 

1.2.1. Obxectivos. 
 
 
   A disciplina de Cultura Clásica ten como obxectivo axudar aos alumnos a desenvolver unha 

serie de capacidades en relación co mundo e a civilización grecolatina en si mesmos, coas linguas 
grega e latina como orixe é xénese das nosas propias linguas e coa herdanza que a civilización 
occidental  recibiu destes pobos especialmente no ámbito das artes, do pensamento e da  mitoloxía: 

   a.- Identificar o espazo cronolóxico e xeográfico no que se desenvolveron as civilizacións  
grega e romana. 

   b.- Coñecer os principais representantes da literatura grecolatina e achegarse ás súas obras, 
especialmente da épica e do teatro. 

   c.- Recoñecer a orixe grecolatina das linguas da nosa comunidade e das que se falan na maior 
parte de España e de Europa. 

   d.- Coñecer  de xeito comparado os alfabetos grego e latino e iniciarse na pronunciación 
correcta de palabras e na lectura de textos sinxelos de ámbalas dúas linguas. 

   e.- Estudar os aspectos máis importantes da morfoloxía e da sintaxe latinas e iniciarse nas 
técnicas de análise e tradución, polo interese que o latín ten de seu e como instrumento para  a 
aprendizaxe doutras linguas. 

   f.- Enriquecer o vocabulario propio mediante o recoñecemento de étimos, prefixos e sufixos    
de orixe grecolatina e adquirir un pequeno vocabulario latino que permita unha mellor comprensión de 
fenómenos como os cultismos, a evolución das palabras ou as locucións latinas. 

   g.- Identificar as principais divindades do panteón clásico, a súa xenealoxía, e a súa etopea. 
   h.- Coñecer e analizar os grandes mitos clásicos e constatar a súa pervivencia nas artes ao  

longo do tempo e  tamén na actualidade, especialmente na literatura e no cine. 
   i.- Valorar desde unha perspectiva crítica e autocrítica os diferentes aspectos da civilización 

grecolatina que constitúen unha fase previa, necesaria e esencial da nosa civilización.     
 

1.2.2. Contidos 
 

1.2.2.1 Conceptuais 
 

           Primeira avaliación: 

 
     I.- Os xéneros literarios. A épica (I). Recoñecemento das características principais da épica:  
temas, transmisión e textos formularios. A épica grega: Homero. Presentación do ciclo de 

Troia. Estudo e análise de a Ilíada: estrutura, contido e personaxes. Lectura guiada de cantos da  Ilíada 
en tradución do orixinal  ou en versión adaptada. As linguas indoeuropeas. O alfabeto grego e o 
alfabeto latino: comparación.   

 
    II.- A épica (II). Estudo e análise da Odisea: estrutura, contido e personaxes. Lectura guiada 

de cantos da Odisea en tradución do orixinal  ou en versión adaptada.  
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    III.- A épica (III). A épica latina: Virxilio e a Eneida: estrutura, contido e personaxes.  

Lectura guiada de pasaxes da Eneida en tradución do orixinal ou en versión adaptada. As orixes 
míticas de Roma.  

 
Segunda avaliación: 
     
   IV.- Pervivencia e tratamento dos temas da épica grecolatina  ata a actualidade, nas artes en 

xeral, e particularmente na literatura e no cine. O latín e as linguas romances. Identificación e 
localización das linguas romances en España. Étimo, cultismo e léxico   patrimonial.  Identificación de 
cultismos e termos patrimoniais procedentes do latín.  

 
   V.- O teatro (I). O teatro en Grecia: traxedia e comedia. Presentación do ciclo de Tebas. 

Lectura e análise de Edipo Rei de Sófocles en tradución do texto orixinal  ou en versión adaptada.  
 
   VI.- Temas relacionados con Edipo: o oráculo de Apolo, adiviños e adiviñas no mundo 

lendario, monstros mitolóxicos. Uso de  étimos gregos na formación de palabras. 
 
   VII.- O teatro (II). O teatro en Roma: xéneros teatrais latinos. Temas e personaxes da   

comedia. Lectura e análise de textos de Plauto en tradución do orixinal ou en versión adaptada.  
 
 
Terceira avaliación: 
 
   VIII.- Pervivencia de temas e tipos da comedia grecolatina na literatura posterior.   

 
    IX.- Divindades do panteón clásico: Lectura e análise de textos de a Teogonía de Hesíodo ou  

relacionados con ela. Xenealoxía e identificación das principais divindades gregas e romanas.  
 
    X.- Mitos de transformación: Lectura e análise de textos das Metamorfoses de Ovidio ou 

relacionados con elas.   
 
    XI.- A mitoloxía: pervivencia dos mitos clásicos na literatura e nas artes en xeral. Análise da 

información ofrecida nun dicionario de mitoloxía. Recoñecemento e uso de prefixos e sufixos   de 
orixe grega.  

1.2.2.2 Procedementais 
 
 
Primeira avaliación: 
 
   1.- Definir os trazos propios da épica clásica buscando nos textos propostos os epítetos e        

as fórmulas épicas máis recorrentes. 
   2.- Investigar, empregando diferentes fontes de información, os precedentes mitolóxicos da 

guerra de Troia. 
   3.- Realizar esquemas das obras de Homero para unha mellor comprensión e asimilación da   

súa estrutura narrativa e dos principais personaxes que interveñen nelas. 
   4.- Elaborar mapas que clarifiquen o contido narrativo da Ilíada, e especialmente a peripecia     

de Ulises na Odisea e a de Eneas na Eneida. 
   5.- Comparar a estrutura das obras de Homero e a da Eneida de Virxilio e constatar a 

influencia daquelas sobre esta. 
   6.- Buscar información  sobre os mitos fundacionais de Roma 
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   7.- Pronunciar e escribir correctamente os signos dos alfabetos grego e latino mediante 
exercicios de lectura, ditado e transcrición de palabras e pequenos textos. 
 

Segunda avaliación: 
 
   1.- Constatar en textos literarios posteriores e noutras manifestacións artísticas a pervivencia   
das características ou temas da épica grecolatina. 
   2.- Analizar textos dramáticos grecolatinos e diferenciar os trazos propios da traxedia e os da 

comedia. 
   3.- Obter información sobre os temas máis comúns da traxedia grega e da comedia romana. 
   4.- Resumir o ciclo tebano coa axuda dun esquema e facer un cadro xenealóxico de Edipo. 
   5.- Investigar temas relacionados con Edipo: os adiviños, os oráculos, os monstros   

mitolóxicos. 
   6.- Identificar e definir os personaxes máis característicos da comedia romana mediante a 

lectura de textos de Plauto. 
   7.- Comparar diferentes linguas romances e constatar semellanzas que amosen a súa orixe   

latina común. 
   8.- Buscar no dicionario o significado de palabras de orixe grega e definir palabras a partir 

dos seus étimos gregos. 
    
 
Terceira avaliación: 
 
   1.- Relacionar obras do teatro universal coas traxedias e comedias grecolatinas. 
   2.- Buscar información en textos de Hesíodo ou inspirados nel, manuais e dicionarios de 

mitoloxía co fin de organizar e esquematizar as diferentes xeracións de deuses do panteón   clásico. 
   3.- Realizar cadros xenealóxicos que amosen as relacións de parentesco entre as divindades. 
   4.- Facer traballos individuais ou en grupo sobre as divindades máis imporatantes e      

expoñelos na aula.  
   5.- Analizar o significado dos mitos a partir da lectura de textos de Ovidio ou inspirados nel e 

debater sobre eles na aula. 
   6.- Comprobar o significado de prefixos e sufixos de orixe grega e latina mediante exercicios   

de composición e derivación. 
      9.- Constatar a extraordinaria pervivencia dos mitos clásicos en moitos aspectos da nosa   

cultura e mesmo da nosa vida cotiá: a ciencia, a literatura, o cine, a lingua, a publicidade, etc.   
 
 

1.2.2.3 Actitudinais 
 

 
Primeira avaliación: 

 

      Interese por coñecer as mostras máis salientables da épica grecolatina. Participación na 
lectura  e análise de textos deste xénero literario. Apreciación do universo mítico como de expresión 
conceptual e cultural dos pobos. Valoración das linguas como medio de expresión dos pobos.  
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           Segunda  avaliación: 
 

   Apreciación da influencia dos temas da épica grecolatina na literatura posterior e nas artes en 
xeral. Interese por coñecer as mostras máis salientables do teatro grecolatino. Participación na lectura e 
análise de textos deste xénero literario. Interese polos aportes da lingua grega e da  lingua latina ás 
nosas linguas.  

 

          Terceira avaliación: 

 
   Apreciación da influencia dos temas e tipos do teatro grecolatino na literatura posterior.  

Interese por coñecer os deuses e mitos máis importantes da mitoloxía grega e romana. Participación na 
lectura e análise de textos mitolóxicos. Valoración da pervivencia da mitoloxía clásica ao longo  do 
tempo ata a actualidade. Apreciación das aportacións do espírito clásico  que conforman o ámbito 
cultural europeo. Interese polo estudio do latín e do grego como   linguas instrumentais en moitas 
ramas do saber.  

 En todas as avaliacións teranse en conta como contidos actitudinais o comportamento 
individual dos alumnos (a súa participación positiva, a intervención na clase coa consulta de 
dúbidas,…), o traballo individual na clase e na casa e o axeitado emprego do material. 
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1.2.2.4

 

 Competencias Básicas por tema: 
 

 TEMAS 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

C 
O 
M 
P 
E 
T 
E 
N 
C 
I 
A 
S 

1 X X X X X X X X X X X 

2 X           

3    X        

4  X       X X  

5    X        

6    X       X 

7 X X X  X  X X X X  

8 X X X  X  X X    

Competencias: 1.- Competencia en comunicación lingüística. 2.- Competencia matemática. 3.- Competencia no coñecemento e interacción co mundo físico. 
4.- Tratamento da información e competencia dixital. 5.- Competencia social e cidadá. 6.- Competencia cultural e artística. 7.- Competencia para aprender a 
aprender. 8.- Autonomía e iniciativa persoal. 
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1.2.3. Contidos mínimos esixibles 
 
             MITOLOXÍA: Identificación e coñecemento das principais divindades do panteón 

clásico.  Coñecemento e comprensión dos principais mitos grecolatinos: o ciclo de Troia, o ciclo de  
Tebas, o oráculo de Apolo, mitos fundacionais de Roma (Eneas, Rómulo e Remo...), mitos de 
transformación (sobre as Metamorfoses de Ovidio). Outros temas da mitoloxía: adiviños,  oráculos 
e monstros. Pervivencia dos mitos.  

 
            LITERATURA: Lectura comprensiva (en tradución ou en versión adaptada) e 

análise de  pasaxes especialmente representativas dalgunhas das obras máis salientables da 
antigüidade  clásica e pertencentes a diferentes xéneros literarios, principalmente da épica e do 
teatro (Ilíada,  Odisea, Eneida, Edipo Rei, comedia latina, Metamorfoses...). Coñecemento de 
autores e xéneros literarios na antigüidade e pervivencia de temas, características e personaxes  na 
literatura posterior. 

 

LINGUA: Coñecemento dos alfabetos grego e latino. O latín e o grego como orixe das nosas 
linguas: Iniciación á etimoloxía e ás  principais regras de evolución : cultismos e léxico patrimonial. 
Recoñecemento  de prefixos e sufixos de orixe latina. Recoñecemento de étimos, prefixos e sufixos 
de orixe grega.  

 

1.2.4. Criterios de avaliación 
 
   I .- Coñecer aos autores máis importantes, obras e características principais dos grandes  

xéneros literarios da literatura grecolatina, especialmente da épica e do teatro. 
   II.- Identificar aos personaxes máis relevantes das obras propostas para lectura e análise. 
   III.-Comprender a estrutura e contido destas obras e a súa pervivencia na literatura   

posterior. 
   IV.- Identificar os elementos mitolóxicos relacionados con elas, especialmente os relativos 

aos ciclos Troiano e Tebano e os mitos fundacionais de Roma. 
   V.- Identificar as principais divindades do panteón grecolatino e os mitos de maior 

repercusión na literatura posterior e nas artes en xeral.  
   VI.- Coñecer a orixe indoeuropea da maioría das linguas faladas hoxe en Europa. 

Constatar a orixe latina das nosas linguas e doutras do ámbito románico. Identificación de 
cultismos, termos patrimoniais, prefixos e sufixos de orixe latina. 

   VII.- Recoñecer as letras do alfabeto grego e a súa pronunciación. Realizar transcricións 
de palabras ou pequenos textos. Constatar a orixe grega de palabras, prefixos e sufixos de uso  
común ou do léxico científico-técnico das nosas linguas. 

   VIII.- Realizar pequenos traballos sobre temas de literatura e/ou mitoloxía. Aprender a 
buscar     e analizar a información ofrecida polos manuais e polos dicionarios de mitoloxía. 

   IX.- Expoñer oralmente a información obtida sobre os temas traballados, ben de xeito 
individual  ou en equipo. 
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1.2.5. Metodoloxía didáctica 
 
 
Poderiamos dicir que o programa da disciplina desenvólvese arredor de tres eixes    

fundamentais do mundo clásico: a literatura, a mitoloxía e a lingua. En relación con cada un deles 
empregaremos distintos xeitos de aproximación e desenvolvemento dos diferentes obxectivos. Así, 
para abordar os temas relativos á literatura  trataremos de potenciar a comprensión lectora, a 
expresión oral e escrita dos alumnos e a capacidade de relación e de síntese facendo análises e 
comentarios de textos clásicos, de adaptacións ou versións destes ou doutros  textos literarios onde 
se amose a pervivencia de xéneros, temas e  personaxes da literatura clásica. Sen dúbida, a literatura 
vai ser tamén o xeito de achegarnos á mitoloxía, indispensable para a comprensión da épica e do 
teatro, particularmente da traxedia grega, pero como obxectivo en si mesma, a mitoloxía 
abordarémola sobre todo a través de textos de Hesíodo e Ovidio, que nos permitirán  o coñecemento 
dos deuses e deusas máis importantes do panteón clásico, pero tamén dos mitos máis fermosos e 
máis fecundos para as artes e, en xeral, para toda a cultura occidental. Levaremos a cabo traballos 
de investigación e cadros xenealóxicos co fin de que os alumnos se afagan  a empregar diversas 
fontes de información e proxectaremos algún  filme axeitado dos moitos que foron e seguen a ser 
levados ao cine recreando temas épicos e mitolóxicos. 

 
Considerando  que o número de alumnos de Cultura Clásica en 4º de E.S.O. é  bastante 

reducido pensamos que non só é posible senón moi conveniente a súa participación activa na clase 
realizando e corrixindo exercicios, expoñendo traballos de xeito individual ou colectivo, lendo e 
analizando textos ou debatendo sobre temas traballados.   

1.2.6. Procedemento de avaliación 
Considerando os criterios aprobados polo claustro do noso centro,  a valoración que imos 

outorgar aos contidos actitudinais na  E.S.O. é dun  20% sobre a nota global  O 80% restante 
distribuirase entre os contidos conceptuais e os procedementais dun xeito variable segundo as 
avaliacións, os contidos traballados e o tipo de probas que realicemos. Na primeira avaliación 
tentaremos facer dúas probas obxectivas ou exames pois sabemos por experiencia que, debido ás 
características particulares da nosa disciplina, moito deste tempo ten que ser  dedicado 
forzosamente a familiarizar aos alumnos con conceptos previos e básicos totalmente novos para 
eles. Nestas probas a valoración aproximada para cada un dos apartados correspondentes aos 
contidos conceptuais e procedementais (Literatura, Mitoloxía e Lingua) será dun 30% e a nota final 
da avaliación resultará da media destas dúas probas. Na segunda e na terceira avaliación temos 
intención de realizar polo menos dúas probas, das cales, unha vai ser sempre un exame con 
cuestións relativas aos contidos traballados pertencentes aos tres eixes fundamentais da disciplina, é 
dicir,  literatura, mitoloxía e lingua. A outra proba consistirá nun traballo de investigación e análise 
relativo aos temas de literatura e mitoloxía. A nota global da avaliación dos contidos conceptuais e 
procedementais será o resultado da nota media destas dúas probas. Para que o procedemento  de 
avaliación resulte máis doado, tanto o exame como o traballo terán unha cualificación  máxima de 
8, á que se lle engadirá a cualificación obtida nos contidos actitudinais   correspondente á  
porcentaxe do 20% restante. Como é lóxico e procedente  na avaliación de forma continua, a nota 
final corresponderá á cualificación global do curso.  

Dada a premura da presentación das programacións, a Xefatura de Estudos aínda non ten 
determinadas as datas para a realización das avaliacións. Porén supoñemos que non variarán moito 
das dos anos anteriores. 

Respecto á proba de Setembro, será un exame similar aos realizados ao longo do curso, con 
cuestións relativas aos contidos conceptuais e procedementais de literatura e mitoloxía, que 
recibirán unha valoración do 65% sobre o total, e cuestións relativas aos contidos de lingua, que 
recibirán unha valoración do 35% restante. Os contidos actitudinais non son obxecto de avaliación. 
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1.2.7. Actividades de recuperación 
 
No presente curso 2009 – 2010 non hai ningún alumno matriculado no centro coa disciplina   

de Cultura Clásica pendente. Se xurdise a circunstancia de que por traslado chegasen ao longo  do 
curso  alumnos destas características, atendendo á súa procedencia e ao momento no que  se 
integrasen ao noso centro, o Departamento arbitraría actividades de recuperación axeitadas a eles. 

 

1.2.8. Contribución ao Proxecto Lector 
 
Faranse en voz alta na clase lecturas de textos latinos e gregos en adaptacións, en castelán e 

en galego, de autores e obras representativos dos distintos xéneros literarios; trátase deste xeito de 
poñer ao alcance de lectores en formación obras clave da tradición literaria do mundo clásico, sen 
renunciar, na súa reelaboración, á calidade literaria dos propios textos. 

1.2.9. Contribución ao Plan de Integración das TICs 
 
• Busca de información sobre temas na rede, consultando páxinas na internet. 
• Presentación de traballos sobre mitoloxía en formato PowerPoint ou equivalente. 

 

1.2.10. Materiais e recursos didácticos 
 
 
O libro de texto seleccionado conxuntamente polos Departamentos de Latín e Grego e que      

xa foi empregado en anos anteriores é o de Cultura Clásica  4º de E.S.O. da Editorial  EDEBÉ   ou 
ben a súa versión para Galicia da Editorial RODEIRA. Dado que esencialmente os dous manuais 
son moi semellantes tanto nos temas como nas unidades didácticas, variando só aqueles aspectos 
relativos ou especialmente dedicados a realidade cultural galega, parécenos que ambos os dous 
textos poden ser empregados na aula e mesmo resultan complementarios. 

Dado que o número de alumnos que escollen esta optativa é sempre reducido e tendo en 
conta que esta é unha disciplina de contidos moi variados e con moitas posibilidades de seren  
abordados desde puntos de vista diferentes, podemos empregar na aula un amplo abano  de recursos 
que complementan  ou ilustran os contidos do libro de texto como por exemplo mapas, textos 
fermosamente ilustrados que soen resultarlles especialmente atractivos ós alumnos, dicionarios  e 
manuais de mitoloxía, curtametraxes e longametraxes, CD-ROMS interactivos, diapositivas, textos 
literarios grecolatinos e doutras literaturas, unidades didácticas dos lugares visitados nas actividades 
extraescolares, etc. Ás veces tamén os alumnos aportan materiais como gravacións de documentais 
ou filmes emitidos pola televisión, libros que eles posúen xeralmente de mitoloxía, fotografías de 
viaxes, etc. Estes materiais son sempre ben acollidos e celebrados pois nos parecen unha mostra 
importante do seu interese pola disciplina.   

 

1.2.11. Temas transversais 
 

1.- EDUCACIÓN PARA A IGUALDADE ENTRE OS SEXOS: 

 

   a.- Aprecio pola evolución do papel da muller, tanto no ámbito da vida pública como no da 
privada, dende as sociedades grega e romana ata a actualidade. 
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   b.- Valoración e crítica dos prexuízos sexistas presentes nestas sociedades e persistentes na 
nosa. 

   c.- Respecto polas diferentes funcións dos membros que integran a familia e aceptación do 
reparto axeitado das súas responsabilidades. 

 

2.- EDUCACIÓN PARA A PAZ  E A TOLERANCIA: 

 

   a.- Análise e recoñecemento nos textos clásicos das achegas de diferentes personaxes ao 
fomento da paz e das relacións entre os pobos. 

   b.-Aprecio e valoración da diversidade lingüística e cultural de España e Europa, 
observando   os trazos que nos diferencian pero tamén os que nos identifican e unen. 

   c.- Aplicación das normas que rexen o intercambio comunicativo, sabendo respectar e      
aceptar as achegas dos outros. 

   d.- Reflexión sobre a tolerancia relixiosa á vista da situación actual e dalgúns 
acontecementos especialmente destacados da actualidade. 

   e.- Reflexión sobre as diferenzas sociais nas civilizacións grega e romana e sobre as 
diferentes posturas da nosa sociedade fronte a problemas como a chegada de inmigrantes do 3º 
mundo. 

 

3.- EDUCACIÓN AMBIENTAL: 

 

   a.- Valoración do mantemento e conservación das pegadas do mundo clásico no contorno 
natural. 

   b.- Respecto pola biodiversidade vexetal e animal. 

 

4.- EDUCACIÓN PARA O LECER: 

 

   a.- Satisfacción por un gozo san do tempo de lecer, pola práctica de deportes con actitude 
“olímpica” e rexeitamento das actitudes radicais nos espectáculos deportivos. 

   b.- Reflexión sobre a orixe grecolatina de moitas das nosas festas e celebracións (Entroido, 
Nadal) ou espectáculos (teatro, circo, competicións deportivas) e interese pola súa supervivencia 
como manifestacións culturais.        

   c.- Valoración do logro social que supoñen as vacacións e a xornada laboral controlada. 

 

1.2.12. Actividades complementarias e extraescolares 
 
 
Os Departamentos de Latín e Grego viñamos programando conxuntamente en cursos 

anteriores  actividades complementarias e extraescolares que con frecuencia non chegamos a 
realizar debido a que o reducido número de alumnos que escollen as nosas disciplinas encarece 
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moito o prezo do transporte. Por este motivo no presente curso renunciamos a programar este tipo 
de actividades. 

  
    

1.2.13. Medidas de atención á diversidade 

1.2.13.1 Diversificación curricular 
                  

            Ningunha das disciplinas impartidas polo noso Departamento está incluída  nos 
programas de Diversificación curricular. 

 

1.2.13.2 Adaptación curricular 
 
 
No presente curso non contamos entre os nosos alumnos con ningún que precise unha 

adaptación curricular. 
 
 

 

2.- Grego 
2.1. 1º de Bacharelato 

2.2. Obxectivos. 
O Grego ha de contribuír á consecución das capacidades enunciadas nos seguintes 

obxectivos xerais: 
• Coñecer e utilizar os aspectos morfosintácticos e léxicos básicos da lingua grega 

iniciándose na interpretación e na tradución de textos sinxelos. 
• Reflexionar sobre os elementos fundamentais que constitúen as linguas, 

familiarizándose cos elementos da lingua grega que axudan á compresión das linguas 
modernas, en especial das súas propias.  

• Interpretar textos literarios, históricos e filosóficos, orixinais e en traducións 
adecuadas, comprendendo tanto a súa estrutura como o pensamento e a ideoloxía que 
neles se reflicten, sempre con actitude crítica ante o mundo grego e o mundo que os 
rodea. 

• Buscar e indagar en documentos e fontes de información variadas, que permitan 
obter datos relevantes para un mellor coñecemento da lingua, a historia e a cultura 
gregas. 

• Apreciar os valores fundamentais e máis característicos da sociedade grega, e 
identificar a vinculación que con ela teñen as formas de pensamento actual: o 
sentimento de pertenza á unidade política, social e cultural de Europa; a tolerancia e 
o respecto a todos os pobos, etc. 
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2.2.1. Contidos 

2.2.1.1 Conceptuais 
PRIMEIRA AVALIACIÓN 
1.- Historia da lingua grega 
As orixes da lingua grega. 
Os dialectos do grego. 
A Koiné ou lingua común. 
O grego medieval e moderno. 
O grego como lingua de cultura. 
 
2.- O alfabeto. 
Noticias sobre a historia do alfabeto. 
O alfabeto grego. 
Os fonemas gregos. 
Espírito e acentos. 
Signos de puntuación. 
Pervivencia do grego na nosa lingua. 
 
3.- Nocións xenerais de Morfoloxía e Sintaxe. 
Flexión e derivación. 
A flexión nominal. 
A flexión verbal. 
 
4.- O artigo: declinación e usos. 
 
5.- Os temas en –o.  A oración simple.  Funcións dos casos. 
 Morfoloxía 
A declinación temática. 
Declinación dos temas en –o. 
Os verbos temáticos: as súas características. 
 Sintaxe 
A oración simple. 
5.   Funcións dos casos. 
 
6.- Os temas en –α.  
 Morfoloxía 
1. Declinación dos substantivos femininos: temas en – α: temas en -α pura, temas en -α  

impura e temas en  -η; declinación dos substantivos masculinos. 
 
7.- A flexión atemática. 
 Morfoloxía 
A flexión atemática 
O verbo EIMI 
As formas nominais do verbo. 
 Sintaxe 
     4. Oracións  copulativas 
     5. Funcións do infinitivo. 
 
8.- O adxectivo (I). 
 Morfoloxía 
1. O adxectivo: as súas clases. 
2. Declinación dos adxectivos do primeiro tipo. 
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 Sintaxe 
3. A función do atributo. 
  
9.- A flexión temática do verbo en voz activa (I). 
 Morfoloxía 
1. Presente e futuro. 
 Sintaxe 
2. Oracións transitivas e intransitivas. 
 
10.- Pronomes persoais e posesivos. 
 Morfoloxía 
1. Pronomes persoais. 
2. Pronomes posesivos. 
 
SEGUNDA AVALIACIÓN 
 
11.- A sociedade grega. A cidade e a política. 
A sociedade grega: a familia básica e a comunidade política. 
As mulleres na casa e a cidade. 
Os escravos. 
As formas políticas: monarquía, aristocracia e democracia. 
O contraste entre Atenas e Esparta. 
 
12.- Relixión e mitoloxía en Grecia. 
A relixión grega. Politeísmo e mitoloxía. 
Mitos e ritos. 
Os deuses maiores: Zeus e os olímpicos. 
Heroes e deuses de cultos non oficiais. 
 
13.- O pronome relativo. Oracións coordinadas. 
 Morfoloxía 
1. Pronomes relativos 
Sintaxe 
2. Sintaxe do relativo: as oracións subordinadas de relativo ou adxectivas. 
3. Oracións coordinadas. 
 
14.- A flexión temática no verbo en voz activa (II) 
 Morfoloxía 
O pretérito imperfecto. O estudo do aumento  
O tema de aoristo: estudo do aumento (II). 
O tema de perfecto: estudo da reduplicación. 
 
15.- A flexión atemática: substantivos da terceira declinación. 
 Morfoloxía 
Temas en consoante: 
Temas en labial e gutural 
Temas en dental 
Temas en nasal 
Temas en líquida 
Temas en aspirante 
Temas en ditongo, vogal longa ou suave 
Substantivos irregulares 
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16.- O adxectivo (II).  
Morfoloxía 
Adxectivos da segunda e a terceira clase. 
Adxectivos irregulares. 
Sintaxe. 
Colocación do adxectivo:  
Posición atributiva. 
Posición predicativa. 
 
17.- Pronomes demostrativos, interrogativos e indefinidos. 
Morfoloxía 
Pronomes demostrativos. 
Pronomes interrogativos. 
Pronomes indefinidos. 
Sintaxe 
Oracións interrogativas 
 
18.- Os numerais. O dual. 
Morfoloxía 
Os numerais: cardinais e ordinais. 
O dual. 
 
TERCEIRA AVALIACIÓN 
 
19.- A voz media. 
Morfoloxía 
A voz media; flexión temática. 
Sintaxe 
Función da voz media. 
 
20.- A voz pasiva. 
Morfoloxía 
Morfosintaxe da voz pasiva. 
Multifuncionalidade da voz pasiva. 
Sintaxe 
As oracións pasivas. O complemento axente. 
 
21.- Grados de significación dos adxectivos. 
Morfoloxía 
Comparación e superlación. 
Formación do comparativo e do superlativo. 
Declinación de comparativos e superlativos.  
Comparativos e superlativos irregulares. 
Sintaxe 
O segundo termo da comparación. 
O complemento do superlativo relativo. 
 
22.- A conxugación: recapitulación. 
Morfoloxía 
Recapitulación da conxugación. 
Sintaxe 
Parataxe e hipotaxe. 
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23.- A Literatura grega. 
A tradición literaria. 
A época clásica. 
A época helenística. 
A evolución dos xéneros literarios. 
 
24.- A arte grega. 
Significación da arte grega. Os comezos.  
A arte arcaica. 
A arte clásica. 
A arte helenística. 
 

2.2.1.2 Procedementais 
• Práctica das estruturas morfolóxicas fundamentais da lingua grega tanto no aspecto nominal 

como verbal. 
• Tradución directa e inversa de frases sinxelas e textos, facendo uso do léxico xa coñecido. 
• Análise de textos e identificación de estruturas fundamentais. 
• Transcrición de palabras gregas á lingua materna. 
• Comparación de termos gregos cos seus correspondentes ou derivados latinos e cos 

derivados das linguas modernas, establecendo semellanzas e diferenzas. 
• Localización da lingua grega tanto espacial como temporalmente. 
• Identificación e localización dos acontecementos históricos máis relevantes de Grecia, 

recoñecendo o seu legado na nosa civilización. 
• Planificación e elaboración de traballos de investigación sobre temas da cultura occidental 

que teñen a súa orixe en institucións gregas: olimpíadas, educación, democracia, etc. 
• Establecemento de relacións deses coñecementos coas demais materias, especialmente no 

eido da mitoloxía, da literatura e do arte. 
 

2.2.1.3 Actitudinais 
• Curiosidade e interese por familiarizarse co uso de manuais, dicionarios e outro tipo de 

fontes documentais ás que os alumnos e alumnas non están habituados. 
• Valoración e aprecio da cultura clásica. 
• Interese por coñecer os textos gregos orixinais. 
• Confiar nas propias capacidades para superar as dificultades na comprensión dos textos. 
• Curiosidade por descubrir os sufixos e prefixos máis frecuentes dos que se serven as linguas 

modernas no seu proceso de creación de vocábulos científicos, técnicos ou de cultura en 
xeral. 

• Valoración dos traballos de investigación, tanto en grupo como individuais, como un dos 
medios para fomentar hábitos intelectuais. 

• Interese por coñecer aqueles elementos da cultura grega que perviven na nosa cultura. 

2.2.2. Mínimos esixibles 
 
Para o nivel de 1º de Bacharelato neste curso 09/10 este Departamento de Grego determinou 

os seguintes mínimos esixibles:  
• Adquirir un coñecemento básico da lingua grega nos seus aspectos morfosintácticos e 

léxicos, e de sintaxe casual e oracional que posibiliten ao alumno continuar o estudo desta 
materia no nivel de 2º de Bacharelato. 
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• Acadar un vocabulario grego básico, que permita aos alumnos unha aproximación a textos 
orixinais gregos de progresiva dificultade. 

• Dominar os mecanismos de tradución e a análise sintáctica. 
• Coñecer as raíces gregas do vocabulario da ciencia, a tecnoloxía e a cultura nas linguas 

modernas, e especialmente nas linguas propias dos alumnos. 
• Coñecer e valorar o legado e a contribución de Grecia ao mundo europeo occidental. 

 

2.2.3. Criterios de avaliación 
 

• Ler textos breves e orixinais, transcribir con soltura os termos á lingua materna, utilizar os 
diferentes signos ortográficos e de puntuación, e recoñecer o reflexo do alfabeto grego no 
abecedario latino, propio das linguas modernas. 

• Recoñecer, en palabras de textos gregos sinxelos e de clara relación etimolóxica coa lingua 
materna ou con outras linguas coñecidas polos alumnos, prefixos e sufixos e identificar as 
regras máis elementais de derivación e composición. 

• Recoñecer as diferentes formas nominais, pronominais e verbais e as funcións de 
declinacións e conxugacións, apreciando a súa correspondencia coa lingua materna e con 
outras linguas modernas. 

• Pasar á lingua materna frases breves de textos literarios orixinais, sen dicionario e a partir 
dun vocabulario básico elaborado en clase coa profesora. 

• Establecer o significado do léxico básico nun texto grego orixinal dotado de unidade 
significativa, e inferir o significado das outras palabras polo seu contexto inmediato. 

• Identificar as grandes coordenadas espazo-temporais da lingua grega, apreciar a orixe e as 
influencias mutuas entre esta e outras linguas modernas coñecidas polos alumnos e as 
alumnas, e inferir algunhas características da linguaxe humana e do seu funcionamento. 

• Extraer o sentido global de textos de diferentes xéneros literarios presentados en  traducións 
fiables, diferenciar as ideas principais das secundarias e recoñecer a posible vixencia das 
súas propostas no mundo actual. 

• Situar no tempo e no espazo (época e marco xeográfico) os máis importantes 
acontecementos históricos de Grecia, identificar as manifestacións culturais básicas e 
recoñecer os seus vestixios na actualidade. 

• Planificar e realizar sinxelos traballos de investigación sobre aspectos históricos e 
socioculturais significativos da civilización grega, a partir de datos recollidos de distintas 
fontes antigas e modernas, e poñer por escrito ou expoñer oralmente as súas conclusións. 
 

2.2.4. Metodoloxía didáctica 
 

Faise evidente que unha materia como o Grego no curso de 1º de B.A.C., pola 
novidade que supón para os alumnos, obriga a introducilos progresivamente no coñecemento da 
nova lingua, familiarizándoos desde o principio cos elementos básicos: a escritura, as normas de 
ortografía  e pronunciación, os signos diacríticos ...; isto haberá de conseguirse con repetidos 
exercicios prácticos no aula e en casa que reforzarán as explicacións teóricas previas desenvolvidas 
na clase. As exposicións teóricas da morfoloxía nominal e verbal así como o estudo da sintaxe 
grega haberán de ser intimamente combinadas coa realización diaria de prácticas, de tal maneira 
que os alumnos vexan así favorecido o seu progreso de aprendizaxe e asimilación de contidos. 
Conseguir este obxectivo obriga por igual a profesora e alumnos na tarefa común do curso; a 
primeira porque deberá implicarse directamente na tarefa de ensinanza-aprendizaxe dos contidos xa 
expostos, intentando resolver constantemente as dificultades que poden xurdir e valorando os 
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progresos adquiridos por todos e cada un dos alumnos. Os alumnos, pola súa parte, deberán 
implicarse no seu propio proceso de aprendizaxe para o cal resulta imprescindible o traballo persoal 
e diario, que contará co permanente estímulo da profesora co fin de acrecentar neles a confianza en 
superar as dificultades que a materia poida presentar. 

Aínda cando se teña acadado un coñecemento elemental e básico dos paradigmas nominais e 
verbais da lingua grega mediante a tradución e análise de oracións e textos de progresiva 
dificultade, segue sendo tarefa da profesora controlar e avaliar en todo momento a evolución de 
cada alumno en particular e do grupo en xeneral, intervindo en toda ocasión en que se detecten 
dificultades. 

Non podemos esquecer que o valor formativo do Grego no Bacharelato deriva da súa dobre 
condición de modelo lingüístico e cultural; de acordo con isto, no podemos descoidar que este curso 
de 1º de BAC. é para os alumnos un momento importantísimo de contacto co legado que o mundo 
grego clásico supuxo como contribución á cultura europea occidental, polo que é obrigado 
proporcionarlles aos alumnos e alumnas un bo camiño para lograr un afondamento nos sinais de 
identidade que seguen sendo relevantes nos nosos días; de aí a importancia de dar un papel 
relevante á explicación e posta en común dos temas de cultura e civilización que foron expostos no 
apartado de Contidos. 

 

2.2.5. Procedemento de avaliación 
 
O feito de tratarse dunha lingua e a metodoloxía empregada, baseada nun permanente 

control da actividade dos alumnos e da evolución dos progresos adquiridos, condiciona que o 
procedemento de avaliación sexa o de avaliación continua;  polo tanto, valorarase a actitude dos 
alumnos, cun  10%; a labor persoal de cada alumno na casa e na aula, os traballos e a expresión 
escrita, representarán un 20 % da nota final de cada avaliación, e a realización de probas escritas 
(un como mínimo por avaliación) que constituirán o 70 % restante da nota final.  

Dada a premura da presentación das programacións, a Xefatura de Estudos aínda non ten 
determinadas as datas para a realización das avaliacións. Porén supoñemos que non variarán moito 
das dos anos anteriores. 

Os exames escritos realizaranse preferentemente ao termo de cada período temporal 
de avaliación; deste xeito valorarase se a adquisición dos contidos programados para cada unha das 
avaliacións foi acadada de maneira satisfactoria, ou se, polo contrario, se detectan anomalías na 
correcta aprendizaxe e fose necesario intervir. 

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). 
 

2.2.6. Actividades de recuperación 
 

Como se determinou, a elección do procedemento de avaliación continua non fai 
necesaria a realización de probas especiais de recuperación, senón que cada avaliación ordinaria 
recupera por si mesma a anterior. Segundo isto, as probas que se realicen incluirán, ademais das 
cuestións relativas á materia correspondente a esa avaliación, outras de avaliacións anteriores, que 
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permitan comprobar o grao de asimilación e retención dos contidos de anteriores avaliacións. 
Trátase, así, de fomentar nos alumnos un espírito de superación constante, estimulando que en 
ningún momento o alumno, ante uns malos resultados iniciais, sinta a tentación de abandonar, senón 
que comprenda que en todo momento ten o control da materia se o aborda con esforzo, vontade e 
constancia. 

Para logra a recuperación de aqueles alumnos ou alumnas que non acadasen os niveis nunha 
avaliación, entregaránselles exercicios progresivos de reforzo con carácter personalizado, insistindo 
especialmente en traballos a realizar nos períodos de vacacións (Nadal, Entroido e Semana Santa) 
que serán corrixidos e comentados de modo individual. 

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.  

 

2.2.7. Contribución ao Proxecto Lector 
 
Faranse en voz alta na clase lecturas de textos latinos e gregos en adaptacións, en castelán e 

en galego, de autores e obras representativos dos distintos xéneros literarios; trátase deste xeito de 
poñer ao alcance de lectores en formación obras clave da tradición literaria do mundo clásico, sen 
renunciar, na súa reelaboración, á calidade literaria dos propios textos. 

 

2.2.8. Materiais e recursos didácticos 
Como libro de texto para o presente curso 09/10 eliximos o manual en lingua galega 

GREGO 1º e 2º Bacharelato , dos profesores José Manuel Bértolo Ballesteros y Matilde de Cal 
Cortinal, de Baia Edicións (A Coruña). 

Outros materiais a empregar serían os mapas históricos, documentais sobre aspectos 
concretos da civilización grega e películas históricas e lectura de clásicos gregos adaptados. 

2.2.9. Temas transversais 
A programación deste Departamento de Grego desenvolverá as ensinanzas 

correspondentes aos temas transversais de acordo cos seguintes parámetros: 
 
Educación para a igualdade entre os sexos: 

• Recoñecer nos textos clásicos gregos situacións nas que se produza calquera tipo de 
discriminación por razón de sexo. 

• Reflexionar e opinar sobre as situacións observadas, aportando  posibles solucións para 
evitar a discriminación. 

• Conseguir o compromiso de evitar, en calquera situación comunicativa, formas, termos e 
expresións que denoten discriminación. 

• Rexeitar calquera situación de discriminación por razón de sexo, na vida cotiá e de relación 
social. 
 
Educación para a paz:  

• Analizar e recoñecer nos textos clásicos gregos as achegas de personaxes de calquera ámbito 
do mundo clásico no fomento da paz, as relacións entre os distintos pobos e a convivencia. 

• Aplicar as normas que rexen no intercambio comunicativo, sabendo respectar e aceptar as 
achegas dos demais. 
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• Apreciar e valorar a diversidade lingüística e cultural de España e Europa como mostra de 
diversidade e riqueza cultural. 
 
Educación moral e cívica: 

• Utilizar a lingua oral e escrita  como instrumento para relacionarse cos demais e chegar a 
acordos. 

• Reflexionar sobre o uso da lingua como medio para transmitir ideas, pensamentos, opinións, 
respectando os xuízos e opinións alleas. 
 
Educación para o ocio: 

• Identificar as festas e espectáculos (teatro, música, ...) de hoxe en día de orixe grega. 
• Apreciar e valorar a pervivencia de moitos dos deportes actuais e dos Xogos Olímpicos en 

particular, como un legado da civilización grega. 
 
Educación ambiental:  

• Recoñecer e identificar no contorno próximo restos arqueolóxicos que se relacionan coa 
cultura grega. 

• Manter un compromiso e unha implicación persoal para conseguir o mantemento e 
conservación de toda a pegada do mundo clásico no contorno natural, sabendo apreciar os 
avances tecnolóxicos e o respecto das antigas civilizacións pola natureza. 
 
Para este curso e de acordo co resto de departamentos presentes na Comisión de 

Coordinación Pedagóxica, este departamento de Grego inclúe, como un tema transversal de 
importantísima relevancia, a mellora da linguaxe oral e escrito nos alumnos, instrumento 
imprescindible para a adquisición de coñecementos en calquera materia; dado que boa parte da 
programación de Grego I e II fai fincapé no terreo da morfoloxía, a sintaxe e o léxico, parécenos 
moi adecuado o tratamento deste tema transversal. 

 

2.2.10. Actividades complementarias e extraescolares 
 Para o presente curso 2009/2010 este Departamento de Grego determina a non 

realización de actividades complementarias e extraescolares debido ao escaso número de alumnos 
matriculados e o alto custo económico que implican ditas actividades.  

2.2.11. Medidas de atención á diversidade 

Diversificación curricular 
Programaranse este tipo de medidas no caso de existir alumnos que o requiran 

adaptándose ás necesidades dos mesmos. 

Adaptación curricular 
Programaranse este tipo de medidas no caso de existir alumnos que o requiran 

adaptándose ás necesidades dos mesmos. 
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2.3. 2º de Bacharelato 

2.3.1. Obxectivos. 
 Coñecer e utilizar os fundamentos morfolóxicos, sintácticos e léxicos da lingua grega e 

iniciarse na interpretación e tradución de textos de complexidade progresiva. 
 Coñecer o léxico científico e técnico das linguas de uso a partir do coñecemento do 

vocabulario grego. 
 Adestrarse en técnicas sinxelas de análise filolóxica mediante a reflexión sobre as unidades 

lingüísticas e as estruturas gramaticais das distintas linguas, así como no manexo e 
comentario de textos gregos diversos. 

 Introducirse nun coñecemento xeral dos distintos xéneros literarios. 
 Aproximarse ao mundo histórico, cultural, relixioso, político, filosófico, científico, etc. da 

antigüidade grega, a través da súa lingua e das súas manifestacións artísticas. 
Recoñecer e valorar os factores culturais herdados dos gregos que se converteron en 

patrimonio universal 

2.3.2. Contidos 

2.3.2.1 Conceptuais 
PRIMEIRA AVALIACIÓN 
Revisión da flexión nominal. Formas menos usuais e irregulares. 
Revisión da flexión verbal. Os temas de aoristo, de futuro e de perfecto. 
Os verbos atemáticos. Verbos polirrizos e alternantes. 
Profundar na sintaxe: sintaxe dos casos e das preposicións. 
Profundar nas técnicas e a práctica da tradución. 
Uso do dicionario. 
A épica grega: os poemas homéricos (Cantos I, VI, XVI, XXII) 
 
SEGUNDA  AVALIACIÓN. 
A subordinación: proposicións substantivas e adxectivas.  
Sintaxe das formas nominais do verbo: construcións de participio e de infinitivo. 
Insistencia na aprendizaxe de vocabulario, reforzando os coñecementos do curso anterior. 
A lírica grega: Safo, Alceo e Arquíloco. 
O teatro grego: a traxedia  (Sófocles): Edipo Rei. 
 
TERCEIRA  AVALIACIÓN 
A subordinación: proposicións adverbiais: 
Causais. 
Temporais. 
Finais. 
Consecutivas. 
Comparativas. 
Condicionais. 
Concesivas. 
O teatro grego: a comedia (Aristófanes): Asembleístas ou A asemblea das mulleres. 
 

2.3.2.2 Procedementais 
• Aplicación das normas morfosintácticas da flexión nominal e pronominal tendo en conta a 

coherencia da frase. 
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• Lectura e interpretación de textos en prosa grega e redacción da tradución correspondente. 
• Establecemento de relacións léxicas. 
• Detección de palabras derivadas gregas que perviven na nosa lingua. 
• Interpretación de textos de prosa grega sobre a historia de Grecia e redacción da tradución 

correspondente. 
• Lectura comprensiva parcial de traducións dos poemas homéricos 
• Identificación da personalidade dos heroes que aparecen na obra homérica.  
• Descrición de escenas e personaxes da obra homérica representados en obras de arte de 

todos os tempos. 
• Lectura comprensiva de traducións dalgúns fragmentos dos poetas arcaicos e a súa 

interpretación. 
• Lectura comprensiva de traducións dalgunhas obras tráxicas e/ou cómicas dos grandes 

autores dramáticos gregos. 
• Análise da significación dalgúns dos principais heroes e heroínas que aparecen nas obras 

dramáticas gregas que se conservaron. 
 

2.3.2.3 Actitudinais 
• Valoración da riqueza morfolóxica nominal e verbal do grego. 
• Interese por recoñecer as formas gramaticais para poder interpretar os textos. 
• Preocupación polo rigor, a orde e a precisión na elaboración da tradución de textos. 
• Reflexión sobre as achegas dos historiadores gregos máis importantes na concepción da 

evolución dos feitos históricos. 
• Interese por coñecer os ciclos míticos e a súa función. 
• Interese por saber localizar os escenarios xeográficos onde se supón que actuaron os 

personaxes míticos. 
• Conciencia da importancia da mitoloxía clásica como fonte inesgotable de creacións 

artísticas. 
• Sensibilidade pola lectura e polos contidos heroicos da epopea grega e, dunha maneira moi 

especial, da obra homérica. 
• Sensibilidade polo contido da obra dos poetas líricos. 
• Sensibilidade pola importancia da poesía dramática grega e a transcendencia na literatura 

universal. 
• Valoración do contido das traxedias como medio de reflexión e análise das circunstancias 

políticas e sociais que poden representar a través do tempo. 
• Sensibilidade pola lectura e interpretación de textos en grego e interese pola mensaxe 

cultural que nos aportan. 
• Predisposición a realizar actividades propostas polo profesor o a profesora, dentro e fora do 

horario escolar 

2.3.3. Mínimos esixibles 
 

• Recoñecer en textos gregos en versión orixinal as formas dos vocábulos (incluídas as que se 
aparten dos modelos vistos no curso de iniciación), así como a estrutura sintáctica, 
identificando correctamente as oracións que aparezan neles.  

• Traducir textos gregos, elixindo no dicionario a equivalencia correcta precisa das palabras 
gregas e expresando ordenadamente en castelán ou galego os seus contidos. 

• Identificar en textos gregos en versión orixinal termos que sexan orixe de helenismos 
modernos. 
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• Efectuar comentarios formais e conceptuais sobre textos gregos de carácter literario ou 
histórico-cultural, en versión orixinal ou traducidos ao castelán ou ao galego e emitir 
opinións críticas acerca deles, especialmente sobre a súa posible vixencia no mundo de 
hoxe.  
 

 

2.3.4. Criterios de avaliación 
 

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

Traducir e comentar textos gregos con axuda do dicionario, comprendendo o seu 
sentido xeneral. 

Identificar en textos gregos termos que sexan orixe de helenismos modernos. 
            Elaborar traballos sinxelos sobre aspectos integrados nos contidos do curso 
manexando fontes de diversa índole, insistindo no interese do mundo clásico para a mellor 
comprensión do presente. 

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

2.3.5. Metodoloxía didáctica 
 
Ao igual que no curso anterior, pártese dos textos gregos como elemento fundamental para a 

comprensión dos coñecementos lingüísticos correspondentes: a morfosintaxe nominal e 
pronominal, a morfoloxía verbal, cunha visión xeral de todos os tempos e modos, insistindo nos 
tempos máis frecuentes no grego (presente, imperfecto, aoristo e futuro) e os modos máis usuais 
(indicativo, participio e infinitivo) nas  voces activa, media e pasiva. O estudo do perfecto e o 
optativo completará o cadro da  morfoloxía verbal. 

Dentro da estrutura oracional, convén repasar de forma ampla as oracións simples e 
compostas, e presentar estruturas características da lingua grega como o xenitivo absoluto, as 
oracións de participio e de infinitivo. Os textos traballaranse de  maneira progresiva mostrando 
estruturas lingüísticas de dificultade crecente sempre en textos áticos do século V a.C. O contido 
destes textos  resulta fundamental para un mellor coñecemento da cultura grega. 

 Co obxectivo de conseguir unha visión global da lingua grega, abordarase o léxico e as 
etimoloxías para aprender, por medio de exercicios etimolóxicos, o vocabulario de orixe grega 
mantido ata os nosos días. Trátase de que os alumnos reflexionen sobre os procesos que interveñen 
na formación e evolución das palabras. 

Ao longo do curso estudaranse, desde un punto de vista xenérico, as principais 
manifestacións da cultura grega, dende as características peculiares dos xéneros ata os autores máis 
representativos; esta visión teórica completarase coa lectura de textos orixinais gregos traducidos 
propostos como lecturas obrigatorias nas PPAU polo Seminario Permanente  de Grego: 

 Homero, Ilíada I,  VI, XVI,  XXII 
 Os fragmentos de Safo, Alceo e Arquíloco 
 Sófocles, Edipo Rei. 
 Aristófanes, Asembleístas ou A asemblea das mulleres. É unha novidade o cambio 

da obra de Aristófanes introducida para o curso 2009/10 polo Coordinador de Grego 
das PP.A.U. sustituindo As Nubes por A Asemblea das mulleres, obra cunha 
temática de actualidade indiscutible. 
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2.3.6. Procedemento de avaliación 
 
O feito de tratarse dunha lingua e a metodoloxía empregada, baseada nun permanente 

control da actividade dos alumnos e da evolución dos progresos adquiridos, condiciona que o 
procedemento de avaliación sexa o de avaliación continua;  polo tanto, valorarase a actitude dos 
alumnos cun 10%; os traballos e a expresión escrita representarán un 10 % da nota final de cada 
avaliación; un 10 % as lecturas dos textos obrigatorios nas PP.AU. e a realización de probas escritas 
(como mínimo unha por avaliación) que constituirán o 70 % restante da nota final.  

Dada a premura da presentación das programacións, a Xefatura de Estudos aínda non ten 
determinadas as datas para a realización das avaliacións. Porén supoñemos que non variarán moito 
das dos anos anteriores. 

As probas escritas realizaranse preferentemente ao termo de cada período temporal de 
avaliación; deste xeito valorarase se a adquisición dos contidos programados para cada unha das 
avaliacións foi alcanzada de maneira satisfactoria, ou se, polo contrario, se detectan anomalías na 
correcta aprendizaxe e fose necesario intervir. 

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

1) Tradución dun texto breve. A esta tradución asignaránselle 7 dos 10 puntos da 
cualificación. 

2) Preguntas relacionadas con:  
a) Análise morfolóxica e sintáctica de elementos do texto que se traduce. 
b) Léxico do texto traducido e os seus derivados actuais en terminoloxías científicas e 

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

contido, etc. 
d) Pregunta(s) sobre as obras literarias propostas como lectura. 
Para este conxunto de preguntas reservaranse 3 dos 10 puntos da cualificación. 

 

2.3.7. Actividades de recuperación 
 

Como se determinou, a elección do procedemento de avaliación continua non fai 
necesaria a realización de probas especiais de recuperación, senón que cada avaliación ordinaria 
recupera por si mesma a anterior. Segundo isto, as probas que se realicen incluirán, ademais das 
cuestiones relativas á materia correspondente a esa avaliación, outras de avaliacións anteriores, que 
permitan comprobar o grao de asimilación e retención dos contidos de anteriores avaliacións. 
Trátase, así, de fomentar nos alumnos un espírito de superación constante, estimulando que en 
ningún momento o alumno, ante uns malos resultados iniciais, sinta a tentación de abandonar, senón 
que comprenda que en todo momento ten o control da materia se o aborda con esforzo, vontade e 
constancia. 

Para logra a recuperación de aqueles alumnos ou alumnas que non acadasen os niveis nunha 
avaliación, entregaránselles exercicios progresivos de reforzo con carácter personalizado, insistindo 
especialmente en traballos a realizar nos períodos de vacacións (Nadal, Entroido e Semana Santa) 
que serán corrixidos e comentados de modo individual. 

 
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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2.3.8. Propostas para o PLAN LECTOR: 
 

 Dado que a programación das PAAU propón aos alumnos a lectura das catro obras 
clave xa citadas, nun afán de profundidade este departamento propón ademais a lectura 
complementaria de textos clásicos adaptados ou traducións ao castelán ou galego doutras obras do 
panorama literario grego co fin de acadar un maior achegamento á literatura grega  nos seus propios 
textos. Estas lecturas faranse en voz alta na clase ou ben de xeito individual na casa. 

 

2.3.9. Materiais e recursos didácticos 
Os dous materiais fundamentais para o normal desenvolvemento das clases e a aprendizaxe 

dos alumnos son o dicionario Grego-Castelán da editorial Vox  e a Gramática Grega  de Berenguer 
Amenós na editorial Bosch. A escolma dos  textos propostos para a súa tradución  será feita pola 
profesora tendo como fonte os textos gregos orixinais. 

Outros materiais a empregar son textos gregos orixinais en tradución ao galego ou ao 
castelán,  mapas históricos, documentais sobre aspectos concretos da civilización grega e películas 
históricas, etc.  

2.3.10. Temas transversais 
A programación deste Departamento de Grego desenvolverá as ensinanzas correspondentes 

aos temas transversais de acordo cos seguintes parámetros: 
 
Educación para a igualdade entre os sexos: 

• Recoñecer nos textos clásicos gregos situacións nas que se produza calquera tipo de 
discriminación por razón de sexo. 

• Reflexionar e opinar sobre as situacións observadas, aportando  posibles solucións para 
evitar a discriminación. 

• Conseguir o compromiso de evitar, en calquera situación comunicativa, formas, termos e 
expresións que denoten discriminación. 

• Rexeitar calquera situación de discriminación por razón de sexo na vida cotiá e de relación 
social. 
 
Educación para a paz:  

• Analizar e recoñecer nos textos clásicos gregos as achegas de personaxes de calquera ámbito 
do mundo clásico no fomento da paz, as relacións entre os distintos pobos e a convivencia. 

• Aplicar as normas que rexen no intercambio comunicativo, sabendo respectar e aceptar as 
apartacións dos demais. 

• Apreciar e valorar a diversidade lingüística e cultural de España e Europa como mostra de 
diversidade e riqueza cultural. 
 
Educación moral e cívica: 

• Utilizar a lingua oral e escrita  como instrumento para relacionarse cos demais e chegar a 
acordos. 

• Reflexionar sobre o uso da lingua como medio para transmitir ideas, pensamentos, opinións, 
respectando os xuízos e opinións alleas. 
 
Educación para o ocio: 

• Identificar as festas e espectáculos (teatro, música, ...) de hoxe en día de orixe grega. 
• Apreciar e valorar a pervivencia de moitos dos deportes actuais e dos Xogos Olímpicos en 

particular, como un legado da civilización grega. 
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Educación ambiental:  

• Recoñecer e identificar no contorno próximo restos arqueolóxicos que se relacionan coa 
cultura grega. 

• Manter un compromiso e unha implicación persoal para conseguir o mantemento e 
conservación de toda a pegada do mundo clásico no contorno natural, sabendo apreciar os 
avances tecnolóxicos e o respecto das antigas civilizacións pola natureza. 
 
Para este curso e de acordo co resto de departamentos presentes na Comisión de 

Coordinación Pedagóxica, este departamento de Grego inclúe, como un tema transversal de 
importantísima relevancia, a mellora da linguaxe oral e escrito nos alumnos, instrumento 
imprescindible para a adquisición de coñecementos en calquera materia; dado que boa parte da 
programación de Grego I e II fai fincapé no terreo da morfoloxía, a sintaxe e o léxico, parécenos 
moi adecuado o tratamento deste tema transversal. 

 

2.3.11. Actividades complementarias e extraescolares 
1ª Avaliación:  

Visita á área arqueolóxica do Concello de Cambre (A Coruña) onde se atopan restos 
dunha “villa romana”. Dirixida ao alumnado de Cultura Clásica, Grego I e Grego II. 

 
2ª Avaliación: 

 Visita ao Castro de Viladonga (Castro de Rei, Lugo) e o seu museo anexo. Dirixida 
ao alumnado de Cultura Clásica, Grego I e Grego II. 
 

3ª Avaliación: 
 Posto que o Departamento de Actividades Extraescolares do Centro programa como 

viaxe de fin de curso para o nivel de 1º de BACH unha visita á cidade de Roma (do 14 ao 18 de 
maio de 2010) este Departamento de Grego colabora na organización e inclúe no grupo a aqueles 
alumnos/as que cursen Cultura Clásica e/ou Latín no nivel de 4º da ESO. 

2.3.12. Medidas de atención á diversidade 

2.3.12.1 Diversificación curricular 
Programaranse este tipo de medidas no caso de existir alumnos que o requiran 

adaptándose ás necesidades dos mesmos. 
 

2.3.12.2 Adaptación curricular 
Programaranse este tipo de medidas no caso de existir alumnos que o requiran 

adaptándose ás necesidades dos mesmos. 
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3.- Criterios para avaliar a programación 
 

1) Considerarase conforme a programación se se cumpre ao menos un 75% dos 
contidos programados ao principio do curso. 

2) Se non hai unha desviación na programación por avaliación máis aló dun 80% dos 
contidos programados. 

3) Sería igualmente conforme ou válida a programación, aínda que non se acadase o 
75% antedito, se as razóns ou motivos son de carácter externo: perdas de horas de 
clase por razóns de diversa índole; ou se os niveis iniciais dos alumnos, 
especialmente nos aspectos de carácter lingüístico nas súas linguas maternas, non se 
corresponderan co nivel marcado no DCB e obrigaran a variar o ritmo de adquisición 
de contidos previsto; ou seo seu baixo nivel de cumprimento é atribuíble claramente 
a unha falta de implicación e traballo do alumnado. 

4) Sería conforme aínda que non se levaran a cabo as actividades extraescolares 
programadas no caso de que non se realizasen por razóns alleas a nós, ou pola baixa 
participación do alumnado nas mesmas ou o excesivo custo económico que 
implicasen. 
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