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Materia LATÍN 

Departamento LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

Profesora PILAR CHARLÓN

Curso 4º ESO

Contidos
1ªAvaliación
O marco xeográfico. A fundación de Roma.  A historia do latín: o indoeuropeo, o latín culto, o latín
vulgar e as linguas romances. O alfabeto latino. Os fonemas latinos. A acentuación. As palabras
patrimoniais  e  cultas.  A formación  das  palabras:  derivación  e  composición.   A evolución  do
vocalismo tónico. Latinismos.

-Principais  etapas  na  historia  de  Roma:  a  Monarquía,  a  República  e  o  Imperio.  As  clases  de
palabras. As partes das palabras. O xénero, o número e o caso. As declinacións. A 1ª declinación. A
evolución da lingua latina: perda do -m final de palabra e -final átono. Prefixos. Tradución (directa
e inversa) de oracións sinxelas. Latinismos.

- A Romanización. A 2º declinación.  A evolución da lingua latina: o -u final átono e s- inicial.
Prefixos. Tradución (directa e inversa) de oracións sinxelas. Latinismos e locucións latinas.

-A Romanización.  Os  adxectivos  de  tres  terminacións.   As  conxugacións.  O  verbo  sum.  As
preposicións. A evolución da lingua latina: as oclusivas sonoras intervocálicas.  Sufixos de orixe
latina. Latinismos e locucións latinas.

2ªAvaliación

A organización  social  e  política.  A terceira  declinación.  O  presente  de  indicativo.  A oración
composta:  oracións  coordinadas  copulativas  e  adversativas.  Radicais  latinos.  Latinismos  e
locucións latinas.
-A organización  militar.   Os  adxectivos  da  terceira  declinación.   O  pretérito  imperfecto  de
indicativo. Radicais latinos. Latinismos e  locucións latinas.
-O ocio. A cuarta e a quinta declinación.  O futuro imperfecto de indicativo.  Radicais latinos.
Latinismos e  locucións latinas.
-A familia e a educación. Os pronomes demostrativos. Os pronomes persoais. O pretérito perfecto
de indicativo. Radicais latinos. Latinismos e locucións latinas.

3ª Avaliación

-O calendario.  Os numerais. O pretérito pluscuamperfecto de indicativo e o futuro perfecto de
indicativo.  Campo semántico: a ciencia e a técnica. Latinismos e locucións latinas.
-A relixión. Os posesivos. O presente e o pretérito imperfecto de subxuntivo. Campo semántico: o
corpo humano. Topónimos.
-O pronome relativo. O pretérito perfecto e o pretérito pluscuamperfecto de subxuntivo. Campo
semántico: a sociedade. Topónimos.
-O urbanismo. Os grados do adxectivo. O infinitivo activo. Campo semántico: os sentimentos e
percepcións. Topónimos.
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Criterios Avaliación

§B1.1. Coñecer e localizar en mapas o marco xeográfico da lingua latina.

B1.2. Identificar o indoeuropeo como a lingua nai da maioría das linguas faladas en Europa actualmente.

B1.3. Agrupar as linguas indoeuropeas en familias lingüísticas e localizalas nun mapa.

§B1.4. Coñecer as orixes das linguas faladas en España, clasificalas e localizalas nun mapa.

B1.5. Distinguir e identificar palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos.

§ B1.6. Coñecer e aplicar as regras fundamentais da evolución fonética do latín ao galego e ao castelán, partindo
dos étimos latinos.

B2.1. Coñecer diferentes sistemas de escritura e distinguilos do alfabeto.

§ B2.2. Coñecer a orixe do alfabeto nas linguas modernas e identificar os tipos de alfabeto empregados hoxe en 
día en Europa.

 B2.3. Coñecer e aplicar con corrección as normas básicas de pronuncia en latín.

 B3.1. Identificar e distinguir os formantes das palabras.

 B3.2. Distinguir e clasificar tipos de palabras.

B3.3. Comprender o concepto de declinación e conxugación.

 B3.4. Coñecer as declinacións, encadrar as palabras dentro da súa categoría e declinación, enuncialas e 
declinalas correctamente.

§B3.5. Coñecer as conxugacións, encadrar os verbos dentro da súa conxugación, enuncialos e conxugalos 
correctamente.

§ B3.6. Recoñecer as formas dos tempos verbais formados a partir do tema de presente e perfecto, tanto en voz 
activa como en voz pasiva, así como as formas non persoais do verbo: infinitivo de presente activo e participio de 
perfecto.

 B4.1. Coñecer e analizar as funcións das palabras na oración.

§ B4.2. Coñecer os nomes dos casos latinos e identificar as súas principais funcións na oración, e saber traducir 
os casos á lingua materna adecuadamente.

§ B4.3. Recoñecer as regras de concordancia na lingua latina e a súa correspondencia no galego e no castelán.

§ B4.4. Recoñecer e clasificar os tipos de oración simple.

§ B4.5. Distinguir as oracións simples das compostas.

§ B4.6. Identificar, distinguir e traducir correctamente as construcións de infinitivo e participio máis 
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transparentes.

B5.1. Coñecer os feitos históricos das etapas da historia de Roma, encadralos no seu período correspondente e 
realizar eixes cronolóxicos.

§ B5.2. Coñecer os trazos fundamentais da organización política e social de Roma.

§ B5.3. Coñecer a composición da familia e os papeis asignados aos seus membros.

§B5.4. Coñecer os principais deuses, semideuses e heroes da mitoloxía grecolatina.

§B5.5. Coñecer os deuses, mitos e heroes latinos, e establecer semellanzas e diferenzas entre os mitos e os heroes 
antigos e os actuais.

§ B5.6. Recoñecer os tipos de vivenda empregados en Roma, as características principais da alimentación 
romana, os elementos da indumentaria e as normas de hixiene persoal, peiteados e cosméticos.

 B5.7. Coñecer os espectáculos públicos realizados no teatro, no circo e no anfiteatro, e a súa relación co mundo
actual.

B6.1. Aplicar coñecementos básicos de morfoloxía e sintaxe para iniciarse na interpretación, na tradución e na 
retroversión de frases de dificultade progresiva e textos adaptados.

§B6.2. Comparar as estruturas latinas coas das linguas propias.

B6.3. Utilizar correctamente os manuais de gramática e o dicionario, recoñecendo e analizando toda a 
información que proporcionan.

 B6.4. Realizar a través dunha lectura comprensiva a análise e o comentario do contido e a estrutura de textos 
latinos traducidos.

 B6.5. Redactar en lingua latina pequenos textos de produción propia.

§ B6.6. Realizar pequenos coloquios en latín con frases sinxelas e de dificultade progresiva.

B7.1. Coñecer, identificar e traducir o léxico latino transparente e as palabras de maior frecuencia. 

§B7.2. Distinguir e coñecer o significado dos principais prefixos e sufixos que interveñen na composición e na 
derivación culta.

§ B7.3. Recoñecer os elementos léxicos latinos que permanecen nas linguas do alumnado.

§B7.4. Coñecer o significado das principais locucións latinas de uso actual e saber empregalas nun contexto

Metodoloxía, criterios de calificación e xeito de recuperación

      Instrumentos
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– Probas escritas específicas que  constaran de diferentes apartados no que se avaliarán 
estándares dos diferentes bloques. Dado que o grupo de alumnos e moi reducido, a 
profesora pode observar perfectamente co traballo diario o desempeño das competencias 
polo que  algunhas destas probas seran substituidas por unha ficha de rexistro.

– Rúbrica (para avaliar as actividades dos bloque de 1, 5 e 6 ( As rúbricas serven para avaliar
as tarefas relativas a composición de textos, análise de lecturas, resumos, traballos acerca 
da historia de Roma, Mitoloxía... )

– Observación sistemática e fichas de rexistro (para avaliar  aqueles estándares que fagan 
referencia a súa forma de traballar na clase (planificación dos escritos, pronunciación, 
búsqueda no diccionario,  uso das tecnoloxías. pequenas dramatizacións, traballos na 
aula.....)

                       Criterios de cualificación

Probas  escritas   70%

Tarefas para entregar, traballos na aula, exposicions, 
libros de lectura....  30%

   Ó longo do curso realizaranse dúas probas por trimestre á media das cales se lle asignará unha
porcentaxe do 70% da nota global da avaliación. O resto das notas obtidas por medio das rubricas
e as fichas de rexistro faran media entre si e suporán o 30% da nota. 

   

   A avaliación  será  continua,  é  dicir,  en  cada  proba  trimestral  avaliaranse  estándares  de
aprendizaxe  xa  avaliados  o  trimestre  anterior,  sobre todo os  referidos  a  morfoloxía,  sintaxe  e
textos.  Só se avaliarán de forma illada os contidos relativos  ós bloques  de  O latin.Orixe das
linguas romances e Roma: Historia e civilizacion. Si se considera que o porcentaxe de alumnos
suspensos  nalgunha  avaliación  é  elevado  ou  si  os  alumnos  manifestan  interés  en  recuperar  a
materia, poderanse facer probas de recuperación, pero tendo en conta que suporá o 70 % da nota,
polo que, para poder obter máis puntuación deberá entregar as tarefas que non foran feitas na
clase.

Reforzo e ampliación
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   O alumnos que teñan dificultades para seguir a materia, recibirán reforzo naqueles aspectos que
se consideren necesarios; o reforzo consistirá na entrega de fichas con exercicios que repasen os
coñecementos tratados na clase.

   Por outro lado, a profesora tamén deberá ter preparadas actividades de investigación ou 
ampliación de coñecementos para aqueles alumnos que, tendo adquiridos a maior parte dos 
contidos do curso, mostren unha actitude positiva hacia a materia e presenten inquietudes por 
superarse.                           

Notas

   Para a obtención da calificación global da asignatura a final de curso, realizarase unha media
ponderada das notas correspondentes a cada avaliación, segundo a seguinte porcentaxe:

20 % - Nota do primeiro trimestre

30 % - Nota do segundo trimestre

50 % - Nota do terceiro trimestre.

  Os alumnos que non alcancen a calificación de 5 poderán presentarse a un examen final  ou ben
de  toda  a  materia  ou  ben  daqueles  contidos  non  superados  (cada  alumno  será  informado
previamente  dos  contidos  do  seu  examen)  e  poderán  entregar  todalas  tarefas  que  non  foran
entregadas durante o curso.


