
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

 

Estándares de aprendizaxe avaliables imprescindibles Competencias 

clave 

Recoñece a orixe da lingua latina e as principais fases da súa historia. CCL 

Coñece a historia do alfabeto latino, a súa pronuncia e o uso das grafías como 

números romanos. 

CCL 

Recoñece os conceptos de evolución fonética, palabra patrimonial, cultismo e 

semicultismo. 

CCL 

Coñece as clases de palabras, identifica os seus compoñentes e as categorías 

gramaticais que lle afectan ao nome. 

CCL 

Identifica as palabras latinas das tres primeiras declinacións, recoñece as súas 

desinencias e funcións e sabe enuncialas. 

CCL 

Coñece o léxico latino das tres primeiras declinacións e identifica a súa relación 

semántica ou léxica co léxico da propia lingua ou doutras linguas romances. 

CCL 

Identifica os valores dos casos latinos e aplícaos correctamente na tradución. CCL 

Aplica correctamente os coñecementos lingüísticos estudados na tradución ou 

retroversión de oracións latinas. 

CCL 

Recoñece e aplica correctamente as pautas para a tradución de textos latinos. CCL 

Emprega correctamente os latinismos estudados na propia lingua. CCL 

Coñece e identifica as conxugacións latinas a partir do seu enunciado . CCL 

Coñece e identifica a formación, tradución e uso do presente de indicativo 

activo, do imperfecto de indicativo e do futuro imperfecto activo. 

CCL 

Coñece léxico latino de verbos e identifica a súa relación semántica ou léxica co 

léxico da propia lingua ou doutras linguas romances. 

CCL 

Identifica os adxectivos latinos, recoñece as súas desinencias e concordancia e 

sabe enuncialos. 

CCL 

Identifica lexemas de orixe latina estudados no léxico da súa propia lingua e 

coñece o significado que achegan. 

CCL 

Recoñece as principais oracións coordinadas latinas e os seus nexos. CCL 

Recoñece o proceso de romanización de Hispania, tanto na súa conquista, 

como na organización política, social e económica, e nas pegadas artísticas. 

CSC 

Sabe situar cronoloxicamente a historia de Roma, os seus principais períodos e 

personaxes. 

CSC 
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Recoñece os principais aspectos organizativos do exército romano. CSC 

Recoñece as principais características da relixión en Roma, os seus tipos de 

culto e as divindades. 

CSC 

Coñece as principais manifestacións de lecer da sociedade romana e analiza o 

seu significado na sociedade romana e na actual. 

CSC 
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2. Avaliación e cualificación 
 

Debido ao ensino non presencial, no terceiro trimestre veranse modificados todos os elementos deste 

apartado, como son os procedementos, os instrumentos ou os criterios de cualificación. Adáptanse do 

xeito que se explica a continuación. 

- PROBAS ESCRITAS. Até marzo de 2020 en cada trimestre había un mínimo de dous exames sobre a 

materia impartida na clase. Cada proba valorábase de 0 a 10 puntos. Ponderábase co 60 % da nota. No 

terceiro trimestre desaparecen as probas escritas e a súa porcentaxe trasládase aos outros 

apartados. 

- LECTURAS TRIMESTRAIS. No primeiro e segundo trimestres propoñíase en cada un unha lectura 

obrigatoria relacionada co latín e/ou a historia de Roma. Realizábase unha proba escrita desta lectura. 

Valorábase entre 0 e 1 puntos. Ponderábase na nota cunha porcentaxe do 10%. No terceiro trimestre 

realízanse varias tarefas e actividades individuais, escritas e orais, (mapas conceptuais, 

cuestionarios, videorecensións) sobre a lectura proposta e pondéranse co 20% da nota. 

- TRABALLOS TRIMESTRAIS. En cada un dos dous primeiros trimestres propoñíanse traballos individuais 

ou colectivos sobre a historia e a mitoloxía de Roma. Valorábanse entre 0 e 1 puntos. Eses traballos 

acadaban o 10% na porcentaxe de ponderación. No terceiro trimestre realízanse tarefas e actividades 

cooperativas e individuais, escritas e interactivas, (autoelaboración de cuestionarios, cuestionarios 

electrónicos) sobre o traballo trimestral e pondéranse co 20% da nota. 

- CADERNO. Até marzo de 2020 revisábase o caderno ou o cartafol do alumnado ao final do trimestre 

co fin de que se presentase completo, ordenado e corrixido. Ponderábase na nota co 10%. As tarefas 

e actividades escritas que se realizan no terceiro trimestre poden continuarse no caderno, no 

cartafol ou realizarse en documentos de texto no computador. A revisión do caderno faise cada vez 

que se entrega unha tarefa ou actividade escrita. Daquela, o valor deste apartado engádese na 

porcentaxe do seguinte ou viceversa. 

- TRABALLO E ACTITUDE. No primeiro e segundo trimestres tíñanse en conta a atención, o 

cumprimento das tarefas, o esforzo, a participación e, en xeral, a actitude cara á materia, o 

profesorado e o resto de compañeiros e compañeiras. Valorábanse entre 0 e 1 puntos. Estes conceptos 

correspondíanse co 10% da nota. No terceiro trimestre, e xunto co apartado anterior, pasan a 

corresponderse co 60% da nota. 

Para obter unha cualificación positiva, as tarefas e actividades que se consignan nesta adaptación 

deberán ser entregadas en tempo e forma, completas e desenvolvidas na súa totalidade e, tras ser 

revisadas polo profesorado, aquelas que non sexan audiovisuais ou interactivas engadiranse ao 

caderno ou cartafol do alumnado corrixidas e ordenadas. 

 

Proba extraordinaria de setembro 

 
A proba extraordinaria de setembro será unha proba escrita, na que se avaliará tanto o dominio dos 

contidos conceptuais como dos procedementos, tendo sempre en conta os contidos do curso e como 

referencia os criterios de avaliación. 

Nesta proba o alumnado responderá só ao traballado nos dous primeiros trimestres do curso e aos 

elementos correspondentes a eses dous primeiros trimestres que se reforzasen ou ampliasen no 

terceiro. Non haberá ningún apartado na proba de setembro relacionado coa lectura obrigatoria. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 

Actividades 
 

Todas as actividades están enfocadas a fortalecer as competencias básicas das linguas: falar, 

comprender, ler e escribir. Ao mesmo tempo, pola natureza da materia incídese nas competencias 

sociais e cívicas, nas de conciencia e expresión cultural ou nas de aprender a aprender. Ademais 

achéganse unha serie de tarefas relacionadas cos contidos específicos do nivel tanto para recuperación 

como reforzo, repaso e ampliación. 

 

Metodoloxía 
 

Organízase o traballo desde a Aula Virtual do centro mediante un aviso de tarefas cunha data 

determinada, a partir do que se supón que durante unha semana se poderán finalizar e entregar as 

actividades propostas. Con todo, valóranse a dificultade, os tempos ou a acumulación de traballo 

doutras materias para ser flexibles na recepción. 

As actividades escritas relacionadas cos contidos de léxico, morfoloxía e gramática consisten na 

resolución de exercicios de completar, emparellar, deducir ou elaborar conclusións a partir dos 

modelos propostos e en continuidade coa tipoloxía de actividades das clases presenciais. Tamén se 

propoñen mapas conceptuais ou cuestionarios para as lecturas. 

Inclúense vídeos explicativos como mostras e apoio na explicación dalgunhas das tarefas e actividades 

e tamén se propón a realización de creacións en vídeo para a recensión de lecturas como produto final. 

Tamén figura a consulta de páxinas web como método de busca e investigación para apoiar a lectura 

e a resolución das actividades. 

Foméntanse tarefas cooperativas de intercambio para realizar as propostas do traballo trimestral, que 

se resolven en actividades interactivas de resolución individual. As actividades lúdicas, como os 

cuestionarios dixitais ou concursos virtuais con preguntas tamén se usan para repasar contidos. En 

xeral, procúranse actividades máis dinámicas e que ao alumnado lle resulten máis interesantes. 

 

Materiais e recursos 
 

Emprégase a Aula Virtual do centro como referencia do guión do curso e da organización do traballo. 

Porén, por cuestións de operatividade, hábitos e coñecementos técnicos, bótase man tamén do correo 

Gmail como ferramenta de comunicación e mesmo de recepción e corrección de tarefas. 

Ao non contar cun libro de texto para a materia, elabóranse as fichas ou apuntamentos teóricos e as 

actividades de cada apartado ou contido en documentos de texto no computador e compleméntase 

isto, como se apuntou no apartado anterior, con páxinas web de referencia, vídeos explicativos, etc. 

Ademais, engádense outros recursos para desenvolver actividades e tarefas con programas e 

aplicacións dixitais de distinto tipo, como presentacións (powerpoint, slideshare), cuestionarios, test e 

fichas virtuais (kahoot, quizlet, socrative) ou comentarios e recensións literarias audiovisuais 

(booktube). 
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Todo o alumnado conta cun equipo informático no seu domicilio e con conexión á rede. Nos casos en 

que se detectan problemas, outórgase un prazo de tempo maior para que finalicen os traballos 

propostos. De todos os xeitos, apenas unha porcentaxe inferior ao 20% do alumnado rexistra períodos 

longos de desconexión por falta de interese. A Xefatura de estudos e a Titoría funcionan como enlaces 

activos para estes casos. 

Por tratarse dun grupo minoritario dentro da aula, só seis persoas, e dunha materia optativa, non se 

considerou a realización de clases por videoconferencia, tendo en conta a carga de traballo doutras 

materias, a programación de videoconferencias por parte destas e o horario que lle podería restar ao 

alumnado para cumprir coas tarefas asignadas. 

 
 

4. Información e publicidade 
 
Como se explicou nos apartados anteriores, o traballo desenvólvese desde a Aula Virtual do centro e 
desde a páxina web do propio colexio como sitios de información ou canles de referencia. Úsase o 
correo electrónico privado Gmail como ferramenta práctica de comunicación e intercambio. Outros 
medios, como o telefónico, resérvanse para as comunicacións da dirección do centro ou da persoa que 
exerce como titora do grupo co alumnado. 


