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CULTURA CLASICA (3º ESO e 4º ESO)
I

INTRODUCCIÓN
A Educación Secundaria Obrigatoria nace coa arela de proporcionar unha formación que
forneza a autonomía dos discentes, así na esfera cognitiva coma no mundo dos afectos, no
ámbito social e no aspecto moral da tolerancia e o diálogo. A súa fin é incorporar á sociedade
persoas equilibradas e responsables, cun proxecto de vida vencellado cós valores que fixeron
grande a civilización na que xermolan. Isto obriga a unha acción educativa que atenda ás
necesidades particulares, de xeito que se potencia a diversificación e a adaptación curriculares
en función dos diversos intereses, aptitudes e actitudes dos rapaces e rapazas.
A Lei Orgánica de Ordenación Xeral do sistema Educativo introduciu Cultura Clásica no
Currículo da Educación Secundaria Obrigatoria coma materia optativa de oferta obrigada para
os centros no segundo ciclo desta etapa educativa. A Cultura Clásica deberá ser unha
ferramenta para recoñecer e comprender as fontes do coñecemento do ser humano (arte,
literatura, ciencias e tecnoloxía) e, asemade, afondar no devalar do pensamento humano ó longo
dos tempos. As columnas que sosteñen este edificio son tres: Grecia e Roma como civilizacións
históricas singulares, a herdanza da cultura clásica e a iniciación ós elementos básicos das
linguas de Grecia e Roma para 3º ESO, e os fundamentos da nosa lingua e da nosa cultura, a
Romanización de Europa e as pegadas do mundo clásico para 4º ESO.

II OBXECTIVOS XERAIS (3º ESO e 4º ESO)
O desenvolvemento didáctico da materia de Cultura Clásica debe contribuír a que os alumnos e
alumnas adquiran as seguintes capacidades:
1. Identificar en que ámbito xeográfico se espallou a cultura clásica e cal foi o seu devir
histórico mediante a introducción á Cartografía coa elaboración de mapas e consulta
de atlas históricos.
2. Coñecer os elementos básicos da civilización clásica valorando a súa influencia na
cultura local, hispánica e europea nas súas diferentes manifestacións para saberse
herdeiro dunha tradición cultural que se comparte con algo máis ca un continente.
3. Valorar a mitoloxía clásica, especialmente a grega, como elemento unificador da
cultura grecolatina e inspirador da cultura ó longo da historia europea.
4. Identificar en formas de relixiosidade actuais elemntos que estean presentes nos mitos
ou ritos propios da relixión grecorromana.
5. Identificar aqueles fenómenos culturais que, partindo do pasado, seguen vivos na
actualidade comparando os sistemas políticos, a organización social, o concepto de
familia, a orde económica, a relixión e as manifestacións artísticas.

6. Recoñecer en qué medida o presente é resultado do pasado, reflexionando sobre a
influencia da civilización grecolatina a través dos textos, dos monumentos,
infraestructuras e ruínas.
7. Recoñecer a orixe grecolatina das linguas romances e os elementos lingüísticos comúns
do resto de linguas europeas, usando a comparación lingüística para atopar e valorar
os elementos comúns e os puntos diverxentes que reflicten a variedade e riqueza
cultural.
8. Reflexionar sobre os mecanismos da lingua latina como instrumento para o
achegamento a outras linguas antigas e modernas mediante o estudio de Lexicografía,
Toponimia, Onomástica e Morfoloxía e Sintaxe.
9. Mellorar a expresión oral e escrita mediante o aporte lingüístico do latín e a
aprendizaxe de helenismos, asegurando o seu uso activo e pasivo.
10. Coñecer os xéneros literarios grecolatinos máis importantes.
11. Aprender a utilizar adecuadamente o manexo de diversas fontes antigas, interpretando
e contrastando o seu contido e forma mediante procedementos de razoamento lóxico,
para comprender e disfrutar daqueles fenómenos da cultura grecolatina que seguen a
definir a cultura occidental.
III COMPETENCIAS
A LOE presenta unha novedad de especial relevancia: a incorporación de competencias básicas
ó currículo. Enténdese por competencia a capacidade de poñer en práctica de forma integrada,
en contextos e situacións diferentes, os coñecementos, as habilidades e as actitudes persoais
adquiridos. De aí o seu carácter básico. Son aquelas competencias que deberán capacitar ós
alumnos e as alumnas para lograr a súa realización persoal, o exercicio da cidadanía activa, a
incorporación á vida adulta e o desenvolvemento dunha aprendizaxe permanente ó longo da
vida.
As competencias básicas que deberán alcanzarse como consecuencia do traballo na materia de
Cultura Clásica son as seguintes:
3.1 Competencia en comunicación lingüística
Esta competencia refírese á utilización da linguaxe como instrumento de comunicación
oral e escrita. A Cultura Clásica contribuirá á competencia en comunicación lingúística
mediante o desenvolvemento das seguintes habilidades:

a) Lectura comprensiva de textos variados de autores clásicos nos que haberá que:


Recuperar información
- Identificar a idea xeral e as ideas principais
- Buscar exemplos e detalles concretos

- Identificar rasgos característicos
- Elaborar un título


Interpretar información
- Detectar similitudes e diferencias
- Clasificar
- Establecer analoxías
- Buscar frases ou datos que apoien ou rebatan unha información
- Determinar significados polo contexto



Organizar a información



Reflexionar sobre a información
- Formar unha opinión e xustificar o seu punto de vista
- Separar feitos de opinións
- Distinguir feitos probados de hipoteses verosímiles
- Diferenciar o verdadeiro do falso, o real do imaxinario
- Comparar a información con normas morais ou estéticas

b) Expresión escrita en traballos de investigación sobre calquer aspecto da producción
artística e técnica, historia, institucións ou vida cotiá en Grecia e Roma.
c) Comunicación oral en debates e traballos en grupo.
d) Adquisición e aprendizaxe dun vocabulario específico relacionado coa cultura clásica.
e) Percepción matizada do que é un sistema lingúístico mediante a introducción breve ó
estudo diacrónico das linguas.
3.2 Competencia no tratamento da información e competencia dixital
Con esta competencia preténdese un achegameno do alumnado ás novas tecnoloxías como
instrumento para a busca de información especifíca sobre aspectos concretos do mundo
antigo. Para desenvolver esta competencia traballáranse as seguintes habilidades:
a) Recollida, selección e análise de información en páxinas web co obxectivo de
comparala con outros tipos de fontes (escritas, arqueolóxicas, iconográficas, orales)
para establecer coincidencias, diverxencias e contradicións, e, finalmente, integrar
tódala información que proporcionan as distintas fontes.
b) Aplicación de técnicas de síntese, de identificación de palabras clave e de distinción
entre ideas principais e secundarias.
c) Emprego de aplicacións informáticas para a elaboración de documentos sobre algún
traballo de investigación relativo a algún aspecto da cultura grecolatina.
d) Aplicar a información á interpretación de imaxes nas que se reflictan características
das civilizacións grega e romana (arte, relixión, mitoloxía, historia, vida cotiá....)
3.3 Competencia no coñecemento e interacción co mundo físico

É a habilidade que posibilita a comprensión de sucesos, a predicción de consecuencias e a
actividade á mellora e preservación das condicións da vida propia e das demais persoas. En
definitiva, habilidades para interpretar o mundo. Para obter esta competencia no marco da
Cultura Clásica habería que desenvolver as seguintes habilidades:
a) Presentar o ámbito xeográfico-espacial e temporal das civilizacións clásicas mediante a
elaboración e a interpretación de mapas e cadros cronolóxicos.
b) Establecer as causas e as consecuencias de sucesos históricos.
c) Analizar críticamente a información contida en fontes documentais diferentes sobre as
inquedanzas, costumes, valores e crenzas de gregos e romanos, para que relativicen as
súas propias certezas e comproben que a cultura legada por Grecia e Roma segue a
estar presente no mundo actual, servindo de nexo entre a meirande parte dos países do
mundo que nos rodea.
3.4 Competencia social e cidadá
Esta competencia supón comprender a realidade social na que se vive, afrontar a
convivencia e os conflitos empregando valores e prácticas democráticas, e exercer a
cidadanía, actuando con criterio propio e mantendo unha actitude solidaria e responsable
ante o cumprimento dos dereitos e obrigas cívicas.
A competencia social e cidadá vese reflictida claramente a través do estudo da sociedade e
a política no mundo antigo coma unha invitación á reflexión sobre a evolución da
condición da muller, a orixe do pensamento democrático, a importancia do diálogo, o
respecto á opinión do contrario e a tolerancia hacia outros xeitos de entender a vida. Para
conseguir esta competencia potenciaránse as habilidades que persigan a participación
activa na vida civica. Son as seguintes:
a) Reflexión crítica sobre os conceptos de democracia, liberdade, solidariedade,
corresponsabilidade, participación e cidadanía, con especial atención ós dereitos e
deberes, tanto no pasado coma no presente:


Coñecer as desigualdades sociais que existían na Antigüidade favorecerá unha
reacción crítica ante a discriminación pola pertenza a un grupo social ou étnico
determinado, ou pola diferenza de sexos



Descubrir qué costumes sociais e políticas se seguen a manter na actualidade e
comprender os valores nos que se asentan os estados e as sociedades democráticas,
dos seus fundamentos, modos de organización e funcionamento.



Averiguar cales eran os sistemas de eleccións no mundo antigo e comparalos cos
realizados na actualidade



Recoñecer nas actividades políticas a importancia do estatus social e o papel social
do cidadá.



Comprobar a concepción de que a cidade ideal constitúena os cidadáns e, como tal,
deben ter todas as comodidades.



Recoñecer a valoración do individuo como pilar dunha sociedade.

b) Participación en debates nos que expresar as propias ideas e escoitar as alleas
c) Realización de traballos cooperativos para valorar os intereses persoais e os do grupo á
hora de tomar decisións.
3. 5 Competencia na expresión cultural e artística
Trátase de promover no alumnado a utilización da obra de arte como fonte de información
e como estímulo para a formación de seu espíritu estético o que fomentará o interese por
participar na vida cultural e por contribuír a conservación do patrimonio cultural e artístico.
A competencia na expresión cultural e artística supón desenvolver as seguintes
habilidades:
a) Coñecemento dos fundamentos da literatura clásica, da arquitectura, escultura e outras
manifestacións artísticas mediantes os seguintes procedementos:


Lectura de fragmentos de obras de autores clásicos



Asistencia a unha representación de teatro grecolatino



Adquisición dun vocabulario específico



Interpretar planos de monumentos antigos



Comparar obras de arte de distintos estilos



Interpretar o simbolismo das obras de arte

b) Coñecemento dos restos arqueolóxicos do contorno co fin de valorar a importancia do
patrimonio cultural doutras épocas
c) Valoración crítica de creacións artísticas posteriores inspiradas na cultura e na
mitoloxía grecolatinas.
3.6 Competencia para aprender a aprender
Aprender a aprender conleva a adquisición e interiorización dun conxunto de recursos e
técnicas de traballo intelectual que permitirán ó alumnado ser capaz de continuar
aprendiendo de xeito cada vez máis eficaz e autónomo.
A materia de Cultura Clásica contribuirá a fomentar a competencia de aprender a aprender
mediante a adquisición dunha serie de habilidades:
a) Estratexias e técnicas de estudo:


Subliñado de textos destacando as ideas principais e as secundarias



Elaboración de esquemas



Confección de mapas conceptuais e organigramas



Elaboración de resúmenes



Planificación e organización de actividades e tempos

b) Organizar a aprendizaxe o que favorece as destrezas de autonomía, disciplina e
reflexión:


Traballar con distintas fontes de información



Confeccionar traballos por escrito coas súas partes ben diferenciadas



Memorización de términos propios de cada tema

3.7 Competencia de autonomía e iniciativa persoal
Esta competencia supón a adquisición de valores tan importantes no ser humano como son
a auoestima, a autocrítica, o control emocional, a responsabilidade, a creatividade, a
capacidade de elexir e tomar decisións.
A Cultura Clásica contribúe ó desenvolvemento da competencia de autonomía e iniciativa
persoal utilizando os seguintes procedementos:
a) O traballo individual, como método de mellora e superación, aumenta a automía e a
iniciativa persoal. A realización de actividades impulsa as seguintes habilidades:


Planificar e executar o planificado organizando tempos e tarefas.



Seleccionar información e elexir con criterio propio.



Imaxinar e extraer conclusións.



Utilizar a información estudiada para formar opinións.



Autoavaliarse e valorar as posibilidades de mellora.

b) O traballo cooperativo para potenciar a autoestima. O traballo en equipo obriga a
dispoñer de habilidades sociais para:


Dialogar e negociar.



Poñerse no lugar do outro.



Valorar as ideas dos demais.



Criticar posturas.

c) A realización de debates sobre a influencia das civilizacións clásicas no mundo
occidental supón poñer en práctica habilidades como:


Escoitar e valorar as ideas alleas.



Asertividade para comunicarlles adecuadamente ás outras persoas as propias ideas.



Capacidade para defender os argumentos propios.

IV CONTIDOS (distribución, concreción e temporalización)
Os contidos hanse escolmar en función dos obxectivos xerais previamente establecidos, sen
caer nunha sistematización ou secuenciación histórica de temas que provocaría o saesepodes de
empregar os contidos non coma instrumentos para acadar obxectivos, senón coma obxectivos
en si mesmos: hai que achegarse ós obxectivos (actitudes e valores) mediante procedementos
(técnicas e estratexias didácticas) que nos leven á análise, comprensión e xuízo crítico dos
contidos (conxunto de feitos, conceptos e principios que definen a Cultura Clásica).
Distribuimos, concretamos e secuenciamos temporalmente os contidos da materia de xeito que
se facilite a capacidade de viaxar no tempo e no espacio e tamén a reorganización dos
preconceptos que existan da materia. No tocante á temporalización, xa quedou expresa a
filosofía deste departamento: considerar o primeiro curso un todo en si mesmo e o segundo

curso máis especializado lingüísticamente, para que sirva de sólida base para a posible
continuidade dos estudios de Bacharelato. Este é o resultado:
4.1 Secuencia para o 3º ESO
Xa dixemos que as columnas que soportan o edificio son tres: Grecia e Roma como
civilizacións históricas singulares, a herdanza da cultura clásica e iniciación ós elementos
básicos das linguas de Grecia e Roma. No tocante a temporalización nomearemos cada bloque
conceptual precedido do nome do mes axeitado para a súa posta en escena.
Bloque I: INICIACIÓN ÓS ELEMENTOS BÁSICOS DAS LINGUAS DE GRECIA E
ROMA
OUTUBRO. O alfabeto, un revolucionario sistema de escritura.
Contidos conceptuais
1. A orixe da escritura.
2. Sistemas de escritura:
2.1 Escritura pictográfica e ideográfica. Os xeroglíficos exipcios.
2.2 Escritura silábica: silabarios cuneiformes e silabarios egeos.
2.3 Escritura alfabética.
3. Os alfabetos.
3.1 O alfabeto grego.
3.2 O alfabeto latino.
4. Os soportes da escritura.
4.1 Tablillas, papiros e pergaminos.
4.2 A letra monumental.
4.3 Os graffti.
Contidos procedimentais
1. Recoñecemento dos diferentes sistemas de escritura.
2. Lectura e escritura de sinxelos textos gregos e latinos.
Contidos actitudinais
1. Valoración da importancia da escritura coma medio de comunicación humana e da súa
relevancia no progreso polo que supón de democratización do acceso a cultura e o saber.
NOVEMBRO. O Latín e o Grego no marco da familia de linguas indoeuropeas
Contidos conceptuais
1. O Indoeuropeo: situación e extensión:
1.1 O método comparativo.
1.2 Clasificación das linguas indoeuropeas.

1.3 Os indoeuropeos.
2. As linguas non indoeuropeas de Europa: o euscaro, o finés, o húngaro.
3. O latín e as linguas romances:
1.1 O latín culto ou literario e o latín vulgar.
1.2 Do latín vulgar ás linguas romances: palabras patrimoniais, cultismos e latinismos
Contidos procedimentais
1. Elaboración de mapas:
1.1 Distribución xeográfica dos distintos grupos lingüísticos da familia indoeuropea.
1.2 As linguas romances en Europa.
1.3 As linguas romances en América.
2. Comparación de textos en distintas linguas indoeuropeas e en distintas linguas romances
(etiquetas, manuais de instruccións...)
3. Establecemento de relacións semánticas entre cultismos, palabras patrimoniais e os étimos
latinos.
4. Análisis de latinismos.
Contidos actitudinais
1. Valoración da variedade lingüística coma riqueza cultural e patrimonio da humanidade.
2. Respecto polas diferencias entre as linguas e as culturas.
3. Interese pola reflexión sobre a evolución das linguas e curiosidade por coñecer os cambios
que sofren.
DECEMBRO. A pervivencia lingüística do latín e o grego
Contidos conceptuais
1. Procedementos de derivación de orixe grega e latina: prefixos e sufixos.
2. Procedementos de composición de orixe grega e latina: lexemas máis usuais procedentes de
sustantivos, adxectivos, verbos e adverbios gregos e latinos.
3. Expresións latinas na lingua cotiá.
Contidos procedimentais
1. Busca no diccionario do vocabulario descoñecido.
2. Catalogación de elementos morfolóxicos de orixe grega.
3. Catalogación de cultismos e semicultismos.
4. Elaboración de familias léxicas e de campos semánticos.
5. Exercicios de derivación e composición de palabras.
6. Exercicios de comprensión do significado dos elementos morfolóxicos máis comúns coa
axuda de diccionarios etimolóxicos.
7. Busca, recoñecemento e clasificación de helenismos e latinismos de uso frecuente.

8. Exercicios de redacción nos que aparezan, sen forzar e con lóxica, expresión deste tipo.
9. Utilización dos diversos diccionarios: etimolóxicos, de lingua española e galega.
Contidos actitudinais
1. Interese polo funcionamento das distintas linguas con especial atención para as flexivas
clásicas.
2. Comprensión e asunción da idea de que unha lingua non morre, senón que metamorfosea co
tempo: a familia romance fala o latín do terceiro milenio, axeitado á realidade da cada pobo.
3. Recoñecemento da aportación lingüística grega e latina coa arela de mantela coma propia
para mellorar a súa formación persoal e académica.
4. Curiosidade por coñecer o significado etimolóxico das palabras, provocando o gusto polo
manexo dos diccionarios como instrumento para ampliar o vocabulario.
Bloque II: GRECIA E ROMA COMO CIVILIZACIÓNS HISTÓRICAS SINGULARES
XANEIRO. Marco xeográfico e cronolóxico. Grecia e Roma
Contidos conceptuais
1. Grecia
1.1 Marco xeográfico
1.2 Marco cronolóxico
1.2.1 Época micénica: a guerra de Troia
1.2.2 Época arcaica
1.2.3 Época clásica
1.2.4 Época helenística
2. Roma.
2.1 Marco xeográfico.
2.2 Marco cronolóxico.
2.2.1 As orixes míticas de Roma.
2.2.2 Breve historia de Roma.
a) Monarquía.
b) República.
c) Imperio.
Contidos procedimentais
1. Localización no espacio e no tempo dos fenómenos máis relevantes da civilización grega e
romana (as colonizacións gregas, o século de Pericles, a época helenística, a República
romana, o Imperio, a romanización da Península Ibérica.
2. Confección de sinopses cronolóxicas da Historia de Grecia e Roma.

3. Lectura e comentario de textos clásicos e modernos (históricos e/ou novelados) que permitan
a análise e a reflexión crítica acerca dos elementos míticos que caracterizan páxinas
memorables da Historia Antiga.
Contidos actitudinais
1. Interese polo coñecemento da Historia, as personaxes e tódalas manifestacións, en xeral, das
civilizacións clásicas.
2. Valoración dun espacio común coma berce da cultura occidental e do devir histórica como
carmen continuum.
FEBREIRO. A vida privada
Contidos conceptuais
1. A familia. Do nacimento á vida adulta.
1.1 O nacimento.
1.2 A educación.
1.2 A situación da muller. O matrimonio.
1.3 A morte.
2. A vida cotiá.
2.1 Hixiene, vestido e adornos.
2.2 Comida e banquetes.
2.3 O calendario.
2.4 Os grupos sociais. O mundo do traballo: os oficios.
2.5 O lecer e os espectáculos.
2.5.1 Grecia: o teatro e os xogos olímpicos.
2.5.2 Roma: ludi circenses.
Contidos procedimentais
1. Análise comparativa da idea de familia no mundo grecolatino e o concepto que temos
arestora, a partir da lectura e comentario de textos clásicos.
2. Estudio comparativo dos sistemas de medición de tempo e recoñecemento da relatividade do
tempo e da influencia que a Lúa sempre tivo no ser humano.
3. Visionado de películas que nos acheguen ó real cotiá da vida en Grecia e Roma e nos amosen
a paixón polo xogo e o espectáculo.
Contidos actitudinais
1. Atracción polo mundo clásico coma fonte inesgotable de coñecementos para comprendermos
o noso mundo.

2. Afán por atopar os puntos concomitantes que nos converten nos herdeiros dun legado
histórico que chega á outra beira do Atlántico e implicación en conservalo, coma guieiro e
para perfeccionalo na medida dos posibles.
3. Curiosidade polas distintas solucións para medir o tempo.
MARZO. A vida pública
Contidos conceptuais
1. Atenas: o nacemento da democracia moderna.
1.1 Evolución histórica cara a democracia.
1.2 Institucións políticas democráticas: maxistraturas
1.3 Limitacións da democracia ateniense: mulleres, metecos e escravos.
1.4 Léxico político.
2. A carreira política en Roma. Mecanismos electorais e lexislativos.
2.1 O "cursus honorum".
2.1.1 Os maxistrados ordinarios e as súas funcións específicas.
2.1.2 Os maxistrados extraordinarios.
2.2 Asambleas. Eleccións.
2.2.1 Os candidatos.
2.2.2 Asambleas electorais e lexislativas.
2.2.3 A votación.
2.3 O Senado.
Contidos procedimentais
1. Lectura de documentos modernos que contribúan a compreder canto debemos ó xenio
organizativo do mundo grecolatino (a democracia, o dereito) e canto melloramos en dereitos
sociais (a escravitude, a muller).
2. Estudio ordenado, razoado e metódico dos núcleos temáticos indicados.
3. Establecer as diferencias e semellanzas entre as actitudes ante a vida pública do cidadán
ateniense da época democrática e os cidadáns que viven na actualidade en países
democráticos.
4. Identificación dos sistemas políticos máis significativos en Grecia e Roma
5. Recoñecer e utilizar términos derivados do léxico político.
Contidos actitudinais
1. Curiosidade, ilusión, e no seu caso admiración, polas innegables aportacións das civilizacións
grega e romana, vixentes plenamente nos nosos días.
2. Afán de superación para ir vencendo as dificultades que se derivan da complexidade dos
contidos.

ABRIL. A Relixión e a Mitoloxía grecorromana
Contidos conceptuais
1. A relixión grega
1.1 As cerimonias do culto
1.1.1 O culto privado: sacrificios e plegarias
1.1.2 O culto público. As grandes celebracións: os xogos olímpicos
1.2 A divinación e os oráculos
2. A relixión romana
2.1 As crenzas relixiosas
2.1.1 A relixión romana primitiva
2.1.2 A relixión na época imperial
2.2 Maxia e superstición
2.3 Cultos e ritos
2.3.1 O culto doméstico: Lares, Penates, Manes
2.3.2 O culto público: sacrificium, lustratio, libatio
2.4 Os colexios sacerdotais
3. A Mitoloxía grecorromana
3.1 Os doce deuses e os seus mitos máis relevantes
3.2 Divinidades menores. Heroes
Contidos procedimentais
1. Análise, comentario e identificación dos principais mitos greco-latinos nas manifestacións
artísticas e literarias, no léxico científico e noutros medios coma a publicidade.
2. Establecemento de relacións entre o calendario e a mitoloxía no tocante ós nomes dos días e
dos meses.
3. Establecemento de relacións dos mitos cos nomes dos astros.
4. Manexo de libros especializados en mitoloxía para obter información.
5. Lectura de textos relativos ós deuses olímpicos e comparación das diferentes versións das
fazañas mitolóxicas.
6. Estudio dos diferentes aspectos da relixión grega e romana (festas, sacerdotes, oráculos, actos
relixiosos...) e as súas características. Estudio do léxico derivado.
7. Audición de obras musicais inspiradas polos mitos.
8. Dramatización dun pequeno fragmento teatral tomando coma base un mito.
Contidos actitudinais
1. Afección pola mitoloxía coma unha herdanza cultural que nos ofrece posibilidades
innúmeras no fornecemento da creatividade.

2. Sensibilidade estética ante as realizacións artísticas valorando os seus elementos creativos.
Bloque III: A HERDANZA DA CULTURA CLÁSICA
MAIO. Hispania na órbita de Roma: a romanización
Contidos conceptuais
1. A Hispania romana
1.1 Guerra, conquista e colonización.
1.1.1 Causas
1.1.2 Etapas da conquista. A resistencia indíxena.
2.2 A división administrativa.
2. A romanización
2.1 Definición.
2.2 Causas, proceso e consecuencias.
2.3 Factores que provocaron a romanización.
2.3.1 O exército
2.3.2 As vías de comunicación: pontes e calzadas.
2.3.3 O urbanismo. As cidades.
A. Ritos na fundación das cidades. Criterios urbanísticos.
B. A muralla
C. A rede de cloacas.
D. Os acueductos e as fontes públicas.
2.3.4 Arquitectura pública.
A. O Foro.
B. Teatros, anfiteatros e circos.
C. Templos e necrópolis.
D. As termas.
2.3.5 Arquitectura privada: domus, insula, villa.
3. A toponimia.
Contidos procedimentais
1. Lectura e comentario de textos clásicos sobre a Romanización de Hispania.
2. Localización espacial das principais colonias grecorromanas en Hispania.
3. Comparación de mapas das calzadas romanas e mapas das actuais estradas.
4. Visualización de diapositivas e identificación das realizacións arquitectónicas a partir dos
restos arqueolóxicos.

5. Recoñecemento dos aspectos máis importantes da Romanización de Hispania mediante
visitas a lugares de interes para o estudio de campo arqueolóxico: as murallas, a ponte, as
termas e o Museo Arqueolóxico de Lugo, as Médulas ....
6. Recoñecemento de topónimos e nomes propios de orixe latina ou grega no contorno.
Contidos actitudinais
1. Valoración do feito de que o presente é o resultado dun longo proceso que podemos debullar
se sabemos con que ollos mirar: a Toponimia e a Arqueoloxía son faros que deitan luz sobre
aspectos que marcan a actualidade.
2. Respecto e interese polo cuidado do inxente patrimonio artístico e cultural, para asegurar a
súa conservación como de algo do que hai que se sentir orgulloso
3. Interese pola lectura de obras clásicas como medio de aproximación ós orixes da nosa
cultura.
XUÑO. As ciencias. As artes. A literatura
Contidos conceptuais
1. A orixe grega das Ciencias.
2. As artes.
2.1 A Arquitectura: os templos
2.1.1 Funcións.
2.1.2 Ordes arquitectónicas: dórica, xónica, corintia.
2.1.3 O Partenón. O Panteón.
2.2 A escultura.
2.2.1 Escultura grega.
2.2.2 Escultura romana.
3. Os xéneros literarios.
3.1 A épica clásica.
3.1.1 Características do xénero.
3.1.2 Autores e obras representativas.
3.1.3 A súa función coma escolma de valores humanos e socio-políticos.
3.2 O teatro clásico.
3.2.1 A Traxedia
a) Orixes e características.
b) Autores e obras representativas.
c) A kátharsis.
3.2.2 A Comedia:

a) Orixes e características.
b) Autores e obras representativas.
c) A visión ácida da moral social.
3.3 A Lírica.
3.3.1 A lírica coma revolución na composición literaria.
3.3.2 Autores e obras representativas.
3.3.3 Os subxéneros.
Contidos procedimentais
1. Visionado de diapositivas para a observación e o análise de obras arquitectónicas e
escultóricas, identificando nelas diversos aspectos (autor, época, orde arquitectónica...)
2. Comparación dos rasgos comúns e diferenciadores nas manifestacións artísticas dunha
mesma tipoloxía.
3. Búsqueda de información en diccionarios enciclopédicos e etimolóxicos.
4. Clasificación e recoñecemento de helenismos e latinismos dos distintos campos do saber:
matemáticas, medicina, bioloxía....
5. Lectura comprensiva de textos literarios de diversa tipoloxía e identificación do xénero
literario.
Contidos procedimentais
1. Aprecio polos monumentos artísticos da Antigüidade e interés en descubrir os seus aspectos
creativos, estéticos e funcionales.
2. Valoración das aportaciones lingüísticas e culturales do mundo grecolatino á cultura
occidental.
3. Interés pola lectura de obras clásicas como medio para comprender e valorar aspectos da
cultura occidental.
4.2 Secuencia para o 4º ESO
PRIMEIRA AVALIACION
Bloque I: AS PEGADAS DO MUNDO CLASICO
A pervivencia da Mitoloxía na literatura, nas artes plásticas e na vida cotiá
Contidos conceptuais
1. Cosmogonía: imaxe mítica do mundo. De Urano a Zeus.
2. Teogonía. Principais mitos gregos e latinos.
3. Antropogonía.
4. O mito como explicación dun acontecemento histórico.
Contidos procedimentais

1. Análise, comentario e identificación dos principais mitos greco-latinos nas manifestacións
artísticas e literarias, no léxico científico e noutros medios coma a publicidade.
2. Lectura de textos relativos a deuses do panteón olímpico, deuses menores, heroes,
personaxes mitolóxicos e mitos de transformacións.
3. Realización de pequenos traballos de investigación mediante o manexo de libros
especializados en mitoloxía
4. Establecemento de relacións entre o calendario e a mitoloxía no tocante ós nomes dos días,
dos meses e astros.
5. Recoñecemento do vocabulario mitolóxico na lingua cotiá.
6. Dramatización dun pequeno fragmento teatral tomando coma base un mito.
Contidos actitudinais
1. Afección pola mitoloxía coma unha herdanza cultural que nos ofrece posibilidades
innúmeras no fornecemento da creatividade.
2. Sensibilidade estética ante as realizacións artísticas valorando os seus elementos creativos.
3. Interese en reflexionar sobre as inquedanzas existenciais do ser humano e a busca de
explicacións e interpretacións no alén e das conexións entre o sentimento do tempus fugit e
o sentimento relixioso.
As ciencias. A presencia do clásico nas belas artes.
Contidos conceptuais
1. A orixe grega das Ciencias.
1.1 A Medicina.
1.2 A Bioloxía.
1.3 As Matemáticas e a Astronomía.
1.4 A Xeografía.
1.5 A Física.
2. As artes.
2.1 A Arquitectura: os templos
2.1.1 Funcións.
2.1.2 Ordes arquitectónicas: dórica, xónica, corintia.
2.1.3 O Partenón. O Panteón.
2.2 A escultura.
2.2.1 Escultura grega.
a) Epoca arcaica.
b) Época clásica.
c) Época helenística.
2.2.2 Escultura romana.

a) O retrato.
b) O relieve histórico.
Contidos procedimentais
1. Visionado de diapositivas para a observación e o análise de obras arquitectónicas e
escultóricas, identificando nelas diversos aspectos (autor, época, orde arquitectónica...)
2. Comparación dos rasgos comúns e diferenciadores nas manifestacións artísticas dunha
mesma tipoloxía.
3. Búsqueda de información en diccionarios enciclopédicos e etimolóxicos.
4. Clasificación e recoñecemento de helenismos e latinismos dos distintos campos do saber:
matemáticas, medicina, bioloxía....
Contidos procedimentais
1. Aprecio polos monumentos artísticos da Antigüidade e interés en descubrir os seus aspectos
creativos, estéticos e funcionales.
2. Valoración das aportaciones lingüísticas e culturales do mundo grecolatino á cultura
occidental.
A literatura clásica como transmisora de cultura
1. A Literatura greco-latina
1.1 A Literatura grega
1.1.1 A poesía
a) Épica: Homero
b) Lírica: elexíacos, yambógrafos, Safo e Alceo
1.1.2 O Drama: Traxedia e Comedia
a) Traxedia: Esquilo, Sófocles, Eurípides
b) Comedia: Aristòfanes
1.1.3 A prosa: Oratoria, Historiografía e Novela
2.2 A Literatura latina
2.2.1 A Prosa: Historiografía, Filosofía, Oratoria
a) Historia: César, Salustio e Tito Livio
b) Filosofía: Lucrecio e Cicerón
c) Oratoria: Cicerón
2.2.2 A Poesía
a) Epica: Virxilio e Ovidio
b) Lírica: Catulo e Horacio
c) Satírica: Marcial e Xuvenal
d) Dramática: Plauto e Terencio
Contidos procedimentais

1. Lectura comprensiva de textos literarios de diversa tipoloxía e identificación do xénero
literario.
Contidos procedimentais
1. Interés pola lectura de obras clásicas como medio para comprender e valorar aspectos da
cultura occidental.
SEGUNDA AVALIACION
Bloque II: A ROMANIZACION
Hispania na órbita de Roma: a romanización
Contidos conceptuais
1. A Iberia prerromana.
1.1 Os celtíberos.
1.2 Os primeiros colonizadores
1.2.1 Colonización fenicia.
1.2.2 Colonización grega.
1.2.3 Colonización cartaxinesa.
2. A Hispania romana
2.1 Guerra, conquista e colonización.
2.1.1 Causas
2.1.2 Etapas da conquista. A resistencia indíxena.
2.2 A división administrativa.
3. A romanización
3.1 Definición.
3.2 Causas, proceso e consecuencias.
3.3 Factores que provocaron a romanización.
3.3.1 O exército
3.3.2 As vías de comunicación: pontes e calzadas.
3.3.3 O urbanismo. As cidades.
A. Ritos na fundación das cidades. Criterios urbanísticos.
B. A muralla
C. A rede de cloacas.
D. Os acueductos e as fontes públicas.
3.3.4 Arquitectura pública.
A. O Foro.
B. Teatros, anfiteatros e circos.

C. Templos e necrópolis.
D. As termas.
3.3.5 Arquitectura privada: domus, insula, villa.
4. A toponimia.
Contidos procedimentais
1. Lectura e comentario de textos clásicos sobre a Romanización de Hispania.
2. Elaboración de mapas da Iberia prerromana e da Hispania romana, coas fases da conquista e
coas sucesivas divisións administrativas.
3. Comparación de mapas das calzadas romanas e mapas das actuais estradas.
4. Visualización de diapositivas e identificación das realizacións arquitectónicas a partir dos
restos arqueolóxicos de Hispania (Lugo, Ourense, Itálica, Mérida, Ampurias, Tarragona,
Segovia...)
5. Recoñecemento dos aspectos máis importantes da Romanización de Hispania mediante
visitas a lugares de interese para o estudio de campo arqueolóxico: as murallas, a ponte, as
termas e o Museo Arqueolóxico de Lugo, as Médulas ....
6. Análise do deseño das cidades gregas e romanas, e das vías de comunicación
7. Análise comparativa e evolutiva da toponimia.
Contidos actitudinais
1. Valoración do feito de que o presente é o resultado dun longo proceso que podemos
debullarse sabemos con que ollos mirar: a Toponimia e a Arqueoloxía son faros que deitan
luz sobre aspectos que marcan a actualidade.
2. Respecto e interese polo cuidado do inxente patrimonio artístico e cultural, para asegurar a
súa conservación como de algo do que hai que se sentir orgulloso
3. Interese pola lectura de obras clásicas como medio de aproximación ós orixes da nosa
cultura.
Bloque III: FUNDAMENTOS DA NOSA LINGUA E DA NOSA CULTURA
O Latín e o Grego no marco da familia de linguas indoeuropeas
Contidos conceptuais
1. O Indoeuropeo: situación e extensión:
1.1 O método comparativo.
1.2 Clasificación das linguas indoeuropeas.
1.3 Os indoeuropeos.
2. As linguas non indoeuropeas:
2.1 As linguas non indoeuropeas de Europa: o euscaro, o finés, o húngaro.

2.2 Outras familias lingüísticas.
2.2.1 Linguas semíticas.
2.2.2 Linguas camíticas.
2.2.3 Linguas chino-tibetanas.
2.2.4 Linguas amerindias.
3. Breve historia da lingua grega:
1.1 O micénico.
1.2 Os dialectos gregos.
1.3 A koiné.
1.4 O grego moderno.
3. O latín e as linguas romances:
1.1 O latín culto ou literario e o latín vulgar.
1.2 Do latín vulgar ás linguas romances.
TERCEIRA AVALIACION
O Latín, a lingua das nosas orixes
1. O alfabeto latino. Evolución do latín ó castelán e galego.
2. O latín coma lingua flexiva:
2.1 A flexión.
2.1.1 Noción de caso. Noción de declinación.
a) Flexión nominal
b) Flexión pronominal
2.1.2 Noción de conxugación.
a) flexión verbal
2.2 A aplicación sintáctica.
2.2.1 As concordancias morfosintácticas
2.2.2 A oración simple
2.2.3 A oración composta
a) Coordinación
b) Subordinación
Contidos procedimentais
1. Elaboración de mapas:
1.1 Distribución xeografica dos distintos grupos lingüísticos da familia indoeuropea.
1.2 Os dialectos gregos.
1.3 As linguas romances en Europa.
1.4 As linguas romances en América.

2. Comparación de textos en distintas linguas indoeuropeas e en distintas linguas romances
(etiquetas, manuais de instruccións...)
3. Exercicios de derivación e composición de palabras.
4. Análise morfolóxica e sintáctica e traducción de sinxelos textos latinos.
5. Observación de evolucións fonéticas sinxelas de palabras dende o latín a o galego e/ou
castelán.
Contidos actitudinais
1. Valoración da variedade lingüística coma riqueza cultural e patrimonio da humanidade.
2. Respecto polas diferencias entre as linguas e as culturas.

A pervivencia lingüística do latín e o grego
Contidos conceptuais
1. Procedementos de derivación de orixe grega e latina: prefixos e sufixos.
2. Procedementos de composición de orixe grega e latina: lexemas máis usuais procedentes de
sustantivos, adjetivos, verbos e adverbios gregos e latinos.
3. Expresións latinas na lingua cotiá.
4. Latinismos e helenismos de uso frecuente
Contidos procedimentais
1. Busca no diccionario do vocabulario descoñecido.
2. Catalogación de elementos morfolóxicos de orixe grega.
3. Catalogación de cultismos e semicultismos.
4. Elaboración de familias léxicas e de campos semánticos.
5. Exercicios de derivación e composición de palabras.
6. Exercicios de comprensión do significado dos elementos morfolóxicos máis comúns coa
axuda de diccionarios etimolóxicos.
7. Busca, recoñecemento e clasificación de helenismos e latinismos da linguaxe científica e
técnica habituais no galego e o castelán, e redacción de textos facendo uso deles.
8. Recoñecemento, traducción e uso correcto de expresións latinas incorporadas á linguaxe
habitual.
Contidos procedimentais
1. Curiosidade polo funcionamento das distintas linguas con especial atención para as flexivas
clásicas.
2. Comprensión e asunción da idea de que unha lingua non morre, senón que metamorfosea co
tempo: a familia romance fala o latín do terceiro milenio, axeitado á realidade da cada pobo.

3. Recoñecemento da aportación lingüística grega e latina coa arela de mantela coma propia
para mellorar a súa formación persoal e académica.
V

METODOLOXÍA
En 3º ESO a materia queda estructurada en nove unidades didácticas que, ut supra diximus,
corresponden cos meses do curso escolar seguindo unha liña didáctica lóxica: dos
coñecementos básicos elementais ata os específicos, para atopármonos no final do proceso
cunhas actitudes receptivas cara o feito cultural clásico e a súa pervivencia e validez na
sociedade tecnolóxica: o espíritu investigador e a capacidade de síntese e de análise deben ser o
corolario do procesamento dos contidos conceptuais coa aplicación das técnicas procedimentais
devanditas.
Esta estructuración non é unidimensional: queda ó arbitrio do docente facer os cambios que
coide pertinentes para axeitar o traballo académico no tocante á realidade humana da aula e
mesmo ó calendario escolar (vacacións, pontes...). Estas alteracións quedarán puntualmente
recollidas na Memoria Final.
Para situármonos en cada unidade didáctica faremos un pequeno test, a xeito de avaliación
inicial, que evite dar por supostos determinados coñecementos e/ou correxir erros, dúbidas e
malinterpretacións.
Ten importancia capital tanto a lectura coma a reflexión crítica por parte do discente. As
lecturas e comentarios de textos han de ser o camiño que nos leve á descuberta de todos eses
elementos e características culturais (lingua, literatura e pensamento) que perviven e que nos
aprenden a respectar o pasado e a comprender o presente. Utilizaremos os medios audiovisuais
(vídeos, diapositivas...) cun criterio de axuda e sen converter tales medios en sustitutos
sistemáticos da mensaxe que reside esencialmente nos textos. Por outra banda, a análise e
crítica textual son a base para a ampliación de vocabulario e estructuras sintácticas e para unha
maior competencia e dominio da lingua propia. Imponse unha recopilación esquemática de
datos a partir dos textos e os restos arqueolóxicos. Neste senso, as sinopses cronolóxicas,
artísticas, literarias e institucionales permitirán ter unha visión global da cultura clásica. Tamén
é precisa a Cartografía, o traballo con mapas, para que o discente recoñeza o seu espacio no
mundo e se sitúe respecto das demais culturas que o comparten.
Os traballos de composición e investigación son o procedemento idóneo para acadar un nivel
de expresión escrita digno e para saber compartir as tarefas escolares que sexan en grupo. As
exposicións públicas teñen como finalidade favorecer o debate e o contraste de ideas e
argumentos, para achegármonos a unha cultura de tolerancia e diálogo.

VI PROCEDEMENTOS E CRITERIOS DE AVALIACION
A avaliación debe informar sobre os coñecementos previos (avaliación inicial), de xeito que
teñamos unha unidade de medida para cualificar os procesos de aprendizaxe e a similación de
coñecementos.

A avaliación debe facilitar o seguimento personalizado do proceso de aprendizaxe, o seu ritmo
e a súa organización, para axustarse ó ritmo de cada grupo e de cada alumno (avaliación
contínua).
A avaliación debe valorar os resultados do proceso de aprendizaxe e comprobar o grao de
cumprimento dos obxectivos propostos (avaliación sumativa).
Os criterios de avaliación quedan definidos polos devanditos procedementos e o docente terá
conta de:
a) O seguimento continuo e personalizado da realización das actividades e do mantemento,
adquisición e/ou mellora de habilidades procedimentais.
b) A relación entre o grao de asimilación dos contidos conceptuais e os obxectivos xerais
marcados.
c) A comprobación dos cambios actitudinais na análise do presente coma resultado dun
pasado que non debe ser esquencido nin ignorado, senón coñecido e respectado para
comprendermos e podermos mellorar.
Realizar unha avaliación de todo o que sucede ó longo do proceso ensino-aprendizaxe exixe
unha observación continua do que sucede na aula e un control do traballo dos alumnos a través
da revisión periódica dos cadernos. E conveniente tamén facer como mínimo unha proba
específica de cada unidade didáctica que mostre o estado da aprendizaxe do alumno. Na nota da
avaliación reflictirase o traballo desenvolvido polo alumno durante a avaliación, é dicir, teranse
en conta as notas obtidas polo alumno na realización das distintas actividades, traballos e
ponderaranse estas coas notas das probas específicas do seguinte xeito:
A) Contidos (probas específicas): 80% do total.
B) Procedementos (caderno, actividades feitas na clase): 10% do total
C) Actitudes (comportamiento, interese, esforzo): 10% do total
Esíxese para poder superar unha avaliación ter realizadas todas as actividades programadas e a
entrega das mesmas ou dos traballos no prazo fixado. Neste suposto, se a media obtida polo
alumno nas probas específicas e demais procedementos avaliadores fose igual ou superior a 5 o
alumno aprobará a avaliación.
A repetición dunha proba específica por falta de asistencia do alumno, só será posible se o
alumno xustifica cun documento oficial a imposibilidade de asistencia o día programado.
A cualificación final do curso será a ponderación das notas obtidas nas tres avaliacións.
Os criterios de avaliación referidos ós mínimos esixibles son:
1. Situar no espacio e no tempo os fenómenos máis relevantes da civilización grega e da
romana, mediante a elaboración de mapas e cadros sinópticos.
2. Establecer as relacións entre as linguas actuais e as súas orixes.

3. Recoñecer as diferentes etapas do arduo e intermitente proceso de conquista e os factores que
provocaron a romanización de Hispania.
4. Explicar a orixe dalgún feito actual (costumes, institucións...) que remita a antigüidade
grecolatina.
5. Recoñecer e comprender as orixes clásicas da nosa cultura nos diferentes ámbitos: sociedade,
política, literatuta, urbanismo, festas, actos relixiosos...
6. Ter unha visión clara dalgúns mitos e recoñecer a súa presencia na literatura e en moitas
manifestacións artísticas (pintura, escultura, cerámica...).
7. Descubrir, nas obras de creación das diferentes épocas da cultura occidental, os distintos
estilos arquitectónicos, escultóricos e pictóricos.
8. Comentar textos literarios greco-latinos

á procura das pegadas clásicas: pensamento,

costumes, mitoloxía...
9. Identificar e caracterizar prefixos e sufixos de orixe latina e grega e confeccionar familias
léxicas e campos semánticos.
10. Identificar os principais cambios no vocalismo e no consonantismo desde o latín ás linguas
romances.
11. Analizar helenismos e latinismos da linguaxe científica, técnica e cotiá nas linguas actuais.
12. Relacionar fonética e semánticamente cultismos, semicultismos e palabras patrimoniais cos
seus étimos latinos.
13. Aplicar os coñecementos teóricos á resolución práctica de problemas (análise
morfosintáctico e traducción de frases e textos latinos sinxelos).
14. Manexar diferentes fontes de investigación utilizando varios tipos de textos, manuais,
diccionarios e as Novas Tecnoloxías de Información e Comunicación,
información acadada en cada un deles.

contrastando a

Os criterios de avaliación pódense resumir en dous:
1. Coñecer a historia e civilización dos gregos e os romanos, así como os acontecementos e a
evolución das diferentes etapas da súa historia, especialmente as que afectan á Península
Ibérica.
2. Coñecer a herdanza que nos deixaron gregos e romanos en dous aspectos:
a) Lingüístico: ampliando o vocabulario da súa propia lingua e recoñecendo a súa orixe e
evolución.
b) Sociocultural, dividido en dous apartados:
•
•

Vida privada: familia, educación, vivienda, lecer, etc.
Vida pública: urbanismo, política, dereito, sociedade, relixión, arte, literatura,
etc.

VII ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN E REFORZO
Recuperación durante o curso
O alumnado que non obteña unha cualificación positiva nunha avaliación deberá
reelaborar unhas fichas individualizadas. Segundo os obxectivos propostos, tales fichas
polarizaranse en torno a traballos de indagación sobre aspectos históricos e socioculturais
significativos das civilizacións grega e romana non asimilados e a plasmación por escrito
das súas conclusións.
Probas extraordinarias
Hai que reseñar a posibilidade de ter que realizar, en setembro, unha proba específica,
extraordinaria e diferente para aqueles alumnos e alumnas que ó longo do curso non
asimilaron os contidos adecuadamente e non acadaron unha cualificación final positiva. A
proba será un compendio do esixido durante todo o curso e aplicaranse os mesmos
criterios de avaliación e os mínimos esixibles que figuran na programación.
Recuperación de materias pendentes
A recuperación do alumnado de 4º de E.S.O coa materia de Cultura Clásica pendente de
3º realizarase mediante unha proba específica antes de cada avaliación. Faranse
reunións periódicas co alumnado afectado, para que expoñan tódalas dificultades que
teñen coa asignatura, axudandoos a solucionalos e, ó mesmo tempo, para determinar os
niveis mínimos propostos, que coincidirán cos xa sinalados na programación de 3º E.S.O.
VIII ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Atender a diversidade do alumnado da E.S.O, é conseguir mellorar os seus resultados
académicos, o cal require a adopción de medidas curriculares de diferente tipo, axustando o
ensino as características ó que vai destinado.
Os estudantes de Secundaria son moi diferentes entre sí, proceden de contextos socioculturais
dispares e mostran unha maior ou menor disposición cara a aprendizaxe. Por iso, un dos
principios básicos a ter en conta polo profesor na aula é a individualización da ensinanza,
partindo sempre da situación inicial de cada alumno ou alumna.
Para dar resposta a ista diversidade, é preciso propoñer a realización de abundantes e variadas
actividades, de modo que o alumnado dispoña dunha educación baseada na súa motivación,
interese e capacidade de aprendizaxe, e co fin de que non se encontre ocioso e poida orixinar
conflictos.


O alumnado que teña problemas na asimilación dos diversos contidos, disporá de
breves exercicios de dificultade graduada para os temas lingüísticos e léxicos; para os
temas culturais pediraselle a realización de breves lecturas e a elaboración de esquemas
e resumes destas.



O alumnado que alcanzase satisfactoriamente os obxectivos propostos, poderá ampliar
coñecementos elaborando pequenos traballos de investigación sobre temas culturais,
realizando lecturas complementarias ou ampliando o léxico das propias linguas
mediante diccionarios ou textos apropiados.



Para o alumnado con necesidades educativas especiais realizaranse Adaptacións
Curriculares Individualizadas que se aparten significativamente dos contidos e criterios
de avaliación do currículo, buscando o máximo desenvolvemento das competencias
básicas de acordo coas posibilidades do alumno ou alumna.

IX TEMAS TRANSVERSAIS
O Civismo
Procedemento: As exposicións orais coma vehículo para relacionarse cos demais, contrastar
ideas e opinións e chegar a puntos de acordo, respecto e consenso cos xuízos e opinións alleas.
Actitude: Reflexión sobre o uso da palabra coma medio para transmitir ideas, pensamentos,
sentimentos e opinións. Compromiso persoal para a conservación e enriquecemento da
herdanza cultural clásica.
A paz
Procedemento: Buscar e analizar nos textos clásicos as aportacións á causa da paz e da
convivencia harmónica.
Actitude: Aprecio pola diversidade coma motor do desenvolvemento humano e abono da
riqueza cultural. Afán por coñecer outras visións da realidade para moldear e facer medrar a
propia. Valoración da tolerancia nos grandes períodos da historia clásica, da pluralidade de
creencias e do papel do Dereito romano para a convivencia cívica ordenada.
A igualdade entre sexos
Procedemento: A partir da lectura de textos clásicos, delimitar os papeis e as posicións de
ámbolos sexos nas sociedades grega e latina, comparar coa situación actual e sacar conclusións
que contribúan a evitar a discriminación e acadar a equiparación plena.
Actitude: Compromiso persoal de rexeitar toda expresión, oral ou escrita, e toda actitude e
comportamento machistas e de discriminación por razón de sexo.
O medio ambiente
Procedemento: Buscar na xeografía próxima os restos arqueolóxicos e as obras de
infraestructura en uso que nos remitan ás culturas clásicas. Catalogación segundo valor e estado
de conservación. Deseños e planos dos máis importantes. Exposicións dos traballos.
Actitude: Implicación persoal na conservación e mantemento da riqueza arqueolóxica e na
salvación do ameazado por unha malentendida "modernidade". Valorar a relación dos antigos
coa natureza: o respecto, o control, o dominio.
O lecer

Procedemento: Analizar a paixón polo xogo e o espectáculo na antigüidade clásica e comparala
coa da actualidade, a procura das concomitancias, dos comportamentos que permanecen
inherentes ó esprito humano. Investigar a posible orixe grecolatina de festas e espectáculos.
Actitude: Interese pola cultura do ocio coma complemento ineludible da cultura do traballo.
Actitude vixiante ante o perigo do panem et circenses. Respecto para o citius, altius, fortius:
os Xogos Olímpicos coma un fermosos legado do esforzo de concordia dos antigos.
X

MATERIAIS E RECURSOS DIDACTICOS
Materiais
Libreta do alumno: caderno para recoller toda a documentación e o traballo personal. Debe ser
un punto de referencia básico para o seguimento e avaliación do seu progreso ou da ausencia
deste.
Libro de texto: utilizarase como material de apoio para lecturas e actividades o seguinte libro
de texto:
Carlos García Gual et alii: Cultura Clásica 3º ESO. Ed. Santillana.
Materiais de elaboración propia do Departamento
Recursos


Biblioteca do Centro: manuais, textos, enciclopedias, atlas e diccionarios para os
traballos de consulta e investigación.



Medios audiovisuais: documentais, películas e diapositivas para ilustrar temas
artísticos, arqueolóxicos e históricos.



TIC: Recursos multimedia para o traballo coa pizarra dixital, con presentacións en
PowerPoint
e as imaxes e os enlaces da nosa páxina web
http://iesleiraspulpeiro.edu.xunta.es

XI



Visitas a museos e a restos arqueolóxicos do pasado greco-latino.



Asistencia á representación dalgunha obra teatral clásica.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES
A debilidade orzamentaria e o nivel socio-económico do barrio no que se atopa o instituto
obrigan a este Departamento a ser parco na programación de actividades fóra da aula. Tan só
organizaremos a asistencia ó Festival Xuvenil de Teatro Grecolatino que se celebra
anualmente en Lugo.
A aula de video e a Biblioteca son os espacios fundamentais para completar o traballo da aula
cos traballos de consulta e investigación que permiten o contacto con outros materiais que non
sexan o sempiterno libro de texto ou os apuntamentos.
Polo devandito, as saídas do recinto escolar quedan supeditadas ás disponibilidades
orzamentarias. Do que aconteza daremos cumprida conta e detalle na Memoria Final.

XII

PLAN T.I.C
A presencia das T.I.C nas aulas pode favorecer a utilización de enfoques máis prácticos e
participativos, mediante o emprego de recursos e programas específicos como Internet, foros,
webquest, programas interactivos, procesadores de texto... O uso do ordenador é un elemento
estimulante e motivador que permite aprender nun ambiente lúdico e que aporta gran
autonomía no traballo.
A Cultura Clásica ofrece moitas posibilidades de traballar coas novas tecnoloxías, aínda que a
escasez de ordenadores e outros medios informáticos fan que o seu emprego sexa moi
limitado:


Presentacións audiovisuais en PowerPoint dos diferentes contidos.
Estas presentacións poden proxectarse cun ordenador e un cañón e fan máis rica e
interesante a exposición do profesor.



Actividades de búsqueda de información en Internet.
O seu papel é relevante no proceso encamiñado á adquisición de coñecementos. A
Rede é unha fonte de tipoloxía textual (ler resultados dun buscador, páxinas web,
foros ou textos convencionais). É fundamental o coñecemento das estratexias
necesarias para a búsqueda, selección, organización e presentación de dita
información, de maneira que se consigan lectores competentes capaces de transformar
esa información en coñecemento.



Utilización do C.D con recursos multimedia de Santillana que acompaña ó libro de
texto de cada alumno. O conxunto de animacións, videos, imaxes, textos e actividades
(Clic, JClic, HotPotatoes) son unha boa maneira de consolidar e reforzar os
coñecementos adquiridos. Estas son algunhas das actividades incluídas no C.D:
⇒ Escoller a resposta adecuada.
⇒ Ordenar secuencias.
⇒ Atrapar nomes que se moven e colocalos nun organigrama.
⇒ Relacionar un nome cunha definición.
⇒ Decir si unha afirmación é verdadira ou falsa.
⇒ Relacionar imaxes
⇒ Descubrir erros.
⇒ Arrastrar unha imaxe ata o lugar que lle corresponde.



Utlización da información e as imaxes de elaboración propia do Departamento de
Grego contidas na web do instituto http://iesleiraspulpeiro.edu.xunta.es



Utilización de enlaces a diferentes páxinas web de interese, para desenvolver diversos
aspectos tratados nas unidades didácticas. Entre todas destacamos as seguintes
⇒ www.culturaclasica.net
⇒ http://www.culturaclasica.com
⇒ http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/_comun/eshome.php
⇒ http://www.geocities.com/eseducativa/enlaceculturaClasic.html
⇒ http://roble.pntic.mec.es/~lorbanej/
⇒ http://alerce.pntic.mec.es/~rmarti41

XIII PLAN LECTOR
Este Plan céntrase na lectura como unha das competencias básicas que contribúen ó
desenvolvemento persoal e social do individuo. Existe unha estreita relación entre ler e
outros procesos intelectuais complexos e complementarios como escribir, falar e escoitar,
que posibilitan o desenvolvemento das competencias necesarias para adquisición da
aprendizaxe. Trátase de potenciar a lectura co obxectivo de que o alumnado consiga
comprender textos escritos, redactar correctamente e expresarse oralmente de forma
adecuada.
A. Obxectivos


Desenvolver estratexias para ler con fluidez e entonación adecuadas.



Desenvolver a comprensión lectora e a expresión oral e escrita.



Ser capaz no só de comprender un texto senón de reflexionar sobre o mesmo a
partir do razoamento persoal e das experiencias propias



Utilizar a lectura como medio para ampliar o vocabulario e fixar a ortografía.



Apreciar o valor dos textos literarios e empregar a lectura como medio de disfrute,
información e enriquecimento persoal.



Potenciar, a través da lectura, o desenvolvemneto da capacidade crítica e da
adquisición das estratexias intelectuais para saber seleccionar, decidir, interpretar,
cuestionar e reelaborar a información.



Saber ler textos continuos (narrativos, descriptivos, argumentativos, dramáticos) e
discontinuos (cadros, tablas, mapas, listas, imaxes)



Usar a Biblioteca para a búsqueda de información e aprendizaxe, e como fonte de
placer.



Empregar as T.I.C como instrumento de traballo e aprendizaxe.

B. Metodoloxía
Integraremos a lectura na actividade diaria da clase, tanto como instrumento de
información e aprendizaxe, como de pracer dedicándolle un tempo amplo:



Os contidos do libro de texto e os fragmentos selecionados de obras clásicas serán
sempre obxecto de lectura individual ou colectiva que irá acompañada de
actividades específicas de comprensión lectora.



Tras a lectura do profesor das adpatacións de mitos de Gerladine McCaughrean,
o alumnado escribirá un resumo do escoitado seguindo unha serie de pautas
concretas indicadas polo profesor.



Os alumnos realizarán lecturas dramatizadas dalgún diálogo de Luciano de
Samosata, de fragmentos significativos de traxedias gregas ou comedias latinas,
ou adaptacións modernas inspiradas no mundo clásico como A elección de Miss
Olimpo de Javier Gómez Molero. Sempre se falará e se escribirá do que se le, xa
que é importante comunicar a outros as impresións e valoracións da lectura.



A lectura de imaxes (mapas, diapositivas, fotografías, debuxos...) axudará a
ampliar a información obtida a través da lectura dos textos convencionais.

C. Actividades


Actividades de comprensión lectora
Referiranse, fundamentalmente, a fragmentos de autores clásicos destacados como
unha maneira inequívoca de poñer en contacto ó alumnado cos documentos escritos
que nos chegaron da Antigüidade.
Para ensinar estrategias de comprensión lectora tamén utilizaremos as seguintes
adptacións de obras clásicas:
Cuentos de la mitología griega de Jean ………… en 3º de ESO
Los dioses no eran tan divinos de Javier Gómez Melero en 4º de ESO
Cuentos de la Ilíada de Homero en 4º de ESO
Cuentos de la Odisea de Homero en 4º de ESO
Podemos distribuír as actividades en diferentes categorías:
a) Comprensión dos conceptos
- Búsqueda de palabras no diccionario.
- Elaboración dun listado coas definicións do léxico específico.
b) Interpretación do texto
Actividades sobre as ideas implícitas, os matices do texto, as relacións entres as
ideas (causa-efecto, comparación, semellanza...)
c) Reflexión sobre o texto

Actividades nas que se pide que o alumnado dea a súa opinión persoal sobre
algún dos aspectos estudiados e reflictidos nas lecturas, e que implican a
transformación do estudiado en coñecemento propio.


Actividades de lectura e interpretación de imaxes
Como fonte de información iconográfica, utilizaremos mapas, debuxos de
reconstrucción histórica, diapositivas e fotografías de restos arqueolóxicos,
monumentos, esculturas e imaxes pictóricas, que nos legaron os gregos e os
romanos.
Para que o alumnado aprenda a ler e desentrañar a linguaxe icónica relizaranse as
seguintes actividades:
- Explicar, oralmente ou por escrito, unha imaxe.
- Resolver cuestións a partir dun esquema.
- Definir termos dun organigrama.
- Colocar termos específicos nun debuxo.
- Identificar deuses, personaxes históricos ou mitolóxicos nunha pintura.
- Localizar lugares nun mapa



Actividades de investigación
Planificación, búsqueda, recopilación e sistematización da información necesaria,
utilizando a Biblioteca e Internet, para elaborar un traballo sobre calquer aspecto da
producción artística e técnica, a historia, as institucións, a vida cotiá en Grecia e
Roma e o seu itinerario espacio-temporal.

D. Tempo e espacio con relación á lectura
Diariamente dedicaremos dez minutos, como mínimo, a lectura co fin de promover a
competencia lectora e o desenvolvemento do hábito lector. Mais é importante reseñar
que a lectura e a análise de textos, como fonte para o coñecemento das civilizacións
clásicas, en realidade impregna toda a nosa práctica docente.
De xeito adicional, dedicaremos tres sesións á lectura colectiva da traxedia grega e
dunha comedia latina como acción introductoria á asistencia á representación desta
obra dentro do Festival de Teatro Grecolatino de Lugo e que se completará coa
resolución na aula dunha guía didáctica que pretende profundizar en aspectos
contextuais, temáticos e estruturais da obra
Utilizarase a Biblioteca de forma sistemática, concebíndoa como centro de recursos e
apoio á aprendizaxe, e a Aula de Informática para actividades de búsqueda de
información en Internet, aínda que, por razóns oragnizativas e falta de medios, a aula

será o lugar preferente onde se desenvolverán a maior parte de todas as nosas
actividades.

Podemos distribuír as actividades en diferentes categorías:
d) Comprensión dos conceptos
- Búsqueda de palabras no diccionario.
- Elaboración dun listado coas definicións do léxico específico.
e) Interpretación do texto
Actividades sobre as ideas implícitas, os matices do texto, as relacións entres as
ideas (causa-efecto, comparación, semellanza...)
f) Reflexión sobre o texto
Actividades nas que se pide que o alumnado dea a súa opinión persoal sobre
algún dos aspectos estudiados e reflictidos nas lecturas, e que implican a
transformación do estudiado en coñecemento propio.


Actividades de lectura e interpretación de imaxes
Como fonte de información iconográfica, utilizaremos mapas, debuxos de
reconstrucción histórica, diapositivas e fotografías de restos arqueolóxicos,
monumentos, esculturas e imaxes pictóricas, que nos legaron os gregos e os
romanos.
Para que o alumnado aprenda a ler e desentrañar a linguaxe icónica relizaranse as
seguintes actividades:
- Explicar, oralmente ou por escrito, unha imaxe.
- Resolver cuestións a partir dun esquema.
- Definir termos dun organigrama.
- Colocar termos específicos nun debuxo.
- Identificar deuses, personaxes históricos ou mitolóxicos nunha pintura.
- Localizar lugares nun mapa



Actividades de investigación
Planificación, búsqueda, recopilación e sistematización da información necesaria,
utilizando a Biblioteca e Internet, para elaborar un traballo sobre calquer aspecto da
producción artística e técnica, a historia, as institucións, a vida cotiá en Grecia e
Roma e o seu itinerario espacio-temporal.

Lugo, 21 de setembro de 2009
Firma este proxecto didáctico o profesor que impartirá as materias de Latín e Cultura clásica:

O Xefe do Departamento de Latín, impartirá Latín en 4º ESO, 1º e 2º de Bacharelato (11 horas) e
Cultura Clásica en 3º ESO e 4º ESO ( 5 horas )

Asdo : Fidel Lozano Paz

