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1     .GLOSARIO E MARCO LEGAL  

 
Desenvolvemento curricular 2ª nivel de planificación curricular. Inclúese no PE.
  
Programacións didácticas 3º nivel de planificación. Realizada polos departamentos didácticos.
  
Programación de aula 4º nivel de planificación. Realizada polo profesorado.
  
Programación didáctica Instrumento de planificación curricular específico de cada área que pretende ordenar o 

proceso de ensino - aprendizaxe do alumnado. Debe responder a estas cuestións: 1. 
Que, cando e como ensinar / 2. Que, cando e como avaliar / 3. Como atender á 
diversidade.
 

 

  
Criterios de avaliación Referente específico para avaliar a aprendizaxe do alumnado. Describen aquilo que se 

quere valorar e que o alumnado debe lograr, tanto en coñecementos coma en 
competencias. Responden ao que se pretende conseguir en cada disciplina (art. 2.3. do 
Decreto 86/2015).
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Estándares de aprendizaxe Especificacións dos criterios de avaliación que permiten definir os resultados de 

aprendizaxe e que concretan o que o alumnado debe saber, comprender e saber facer en
cada disciplina. Deben ser observables, medibles e avaliables, e permitir graduar o 
rendemento ou o logro alcanzado.

 

 
Criterios de cualificación  
  
Indicadores de logro Son especificacións dos estándares para graduar o seu nivel de adquisición. Forman 

parte dos criterios de cualificación de dito estándar. O instrumento máis idóneo para 
identificar esa graduación sería a rúbrica (art. 7.4 da Orde ECD 65/2015, BOE 
29/1/2015). O docente é o responsable da súa definición e posta en práctica.
 

  
Grao de consecución dun 
estándar

Serve para sinalar o grao mínimo de consecución esixible dun estándar para superar a 
materia (art. 13.3d da Resolución 27/7/2015). Canto maior sexa o grao esixido de 
consecución, máis importante se considera o estándar.
 

  
Criterios de cualificación e 
instrumentos

Serven para ponderar “o valor” que se dá a cada estándar e a proporción que cada 
instrumento utilizado para avalialo achega a ese valor.
 

  
Procedementos e instrumentos Os procedementos de avaliación utilizables, como a observación sistemática do traballo

do alumnado, as probas orais e escritas, o portfolio, os protocolos de rexistro ou os 
traballos de clase, permitirán a integración de todas as competencias nun marco de 
avaliación coherente (art. 7.6, terceiro parágrafo, da Orde ECD 65/2015).

  
Rúbrica Instrumento de avaliación que permite coñecer o grao de adquisición dunha 

aprendizaxe ou dunha competencia.
  
Portfolio Achega de producións dun alumno/a.
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OUTROS ASPECTOS

 

  
Graduación dos estándares Para identificar o progreso dos estándares ao longo dunha etapa.
  
Perfil de área Conxunto de estándares de aprendizaxe avaliables que ten unha área ou materia. Dado 

que os estándares de aprendizaxe avaliables póñense en relación coas competencias, 
este perfil permitirá identificar aquelas competencias que se desenvolven a través desa 
área ou materia (art. 5.6 Orde ECD 65/2015). Son a referencia para a programación, a 
avaliación e o reforzo.

  
Perfil competencial Conxunto de estándares de diferentes áreas relacionados coa mesma competencia clave 

(art. 5.7 Orde ECD 65/2015).

No portal  de  Consellería  de  Cultura,  Educación  e  Ordenación  Universitaria
(http://www.edu.xunta.es/portal/guiadalomce) están dispoñibles, en formato doc
e desagregados por áreas:

• Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de
Galicia.

• Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da 
educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia.

• A Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre 
configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación
secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta.
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2.INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

 

  Esta programación está pensada para a materia de Latín de 4º  de Educación secundaria obligatoria do CPI de San Sadurniño, un centro situado nunha
zona rural, que conta con 310  alumnos repartidos en tres unidades de Educación Infantil, nove unidades de primaria e seis unidades de secundaria.
Aparte das aulas nas que se imparten as clases, o centro dispón de Biblioteca, aula de informática e todas as aulas teñen canón de video; ademáis, o
Centro Cultural de San Sadurniño está situado a escasos metros, e está á nosa disposición para levar a cabo actividades ( recitais poéticos, lecturas
dramatizadas, debates, etc.). Os grupos de secundaria son  pouco numerosos, o que permite unha observación directa do profesor na aula e facilita a
posta en práctica da programación, non obstante, nos últimos anos percibimos no alumnado con dificultades no proceso de aprendizaxe, e pouca
implicación no traballo que teñen que realizar na casa ( tarefas, lecturas, estudo da materia ) polo que a programación deberá ser flexible, tanto nos
contidos da materia como na temporalización das unidades didácticas. 

  As horas da asignatura de Latín de 4º de ESO están asignadas este curso ao  Departamento de Lingua castelá e Literatura , e é a profesora Pilar
Charlón Redondo a encargada de impartilas.
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3.CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE

3.1.Consideracións xerais

 Competencia en comunicación lingüística

A partir dos elementos máis significativos do seu currículo, a materia de Latín contribúe de modo directo á adquisición da competencia en comunicación lingüística.
Desde todos os seus contidos contribúese á lectura comprensiva dos textos diversos e á expresión oral e escrita como medios indispensables para calquera 
aprendizaxe de calidade. Ademais, desde o coñecemento da estrutura do latín e o grego posibilítase unha comprensión profunda da gramática funcional das linguas 
europeas de orixe romance e doutras que comparten con elas o carácter flexivo, ou recibiron unha achega léxica importante da lingua latina e da lingua grega. A 
interpretación dos elementos morfosintácticos máis básicos e de vocabulario, supoñen a adquisición da habilidade para recoller e procesar a información dada
e utilizala apropiadamente. Ademais, desde o coñecemento dos procedementos para a formación das palabras eos fenómenos de evolución fonética, colabórase 
eficazmente á ampliación do vocabulario básico e potenciase a habilidade para utilizar a linguaxe como instrumento de comunicación. O coñecemento
das etimoloxías grecolatinas proporciona a comprensión e incorporación dun vocabulario culto e explica o vocabulario específico de términos científicos e técnicos.
Desde o coñecemento da historia e evolución da lingua latina  fomentase o ser consciente da variabilidade das linguas a través do tempo e dos diferentes ámbitos
xeográficos e sociais, así como da comunicación intercultural que o seu contacto supón. Ese coñecemento fomenta igualmente o interese e o respecto por todas as 
linguas, incluíndo as antigas e as minoritarias, e o rexeitamento dos estereotipos baseados en diferenzas culturais e lingüísticas.

 Competencia matemática e competencias crave en ciencia e tecnoloxía.

Esta materia contribúe á competencia matemática cando os alumnos elaboran ou interpretan mapas e traballan con elementos espaciais, así como cando utilizan e 
analizan gráficos referentes á xeografía e poboación dos antigos gregos. Tamén o estudo dos sistemas de medidas da Grecia antiga, comparándoos cos actuais axuda 
a desenvolver a competencia matemática.O estudo das manifestacións artísticas da Roma antiga leva aparejada a adquisición de coñecementos sobre espazo e forma,
sobre a harmonía e as proporcións matemáticas que a sustentan.

 Competencia dixital

O desenvolvemento desta competencia está presente na forma en que os alumnos obteñen información a través das redes informáticas, aprendendo a seleccionar 
convenientemente os datos que son de utilidade achega do mundo clásico. Así como tamén cando elaboran eles mesmos traballos ou realizan presentacións en clase 
utilizando adecuadamente os recursos tecnolóxicos que teñen ao seu alcance.
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 Competencia de aprender a aprender

O estudo do Latín contribúe á competencia de aprender a aprender, na medida en que propicia a disposición e a habilidade para organizar a aprendizaxe, favorece as 
destrezas de autonomía,disciplina e reflexión, ejercita a recuperación de datos mediante a memorización e sitúa o proceso formativo nun contexto de rigor lóxico. 
Permite, ademais, ao alumno aprender a planificar o tempo e a distribuír adecuadamente as tarefas no traballo individual.

 Competencia social e cívica

A contribución á competencia social e cidadá establécese desde o coñecemento das institucións e o modo de vida dos romanos como referente histórico de 
organización social,participación dos cidadáns na vida pública e delimitación dos dereitos e deberes dos individuos e das colectividades, no ámbito e a contorna 
dunha Europa diversa, unida no pasado pola lingua latina. Paralelamente, o coñecemento das desigualdades existentes nesa sociedade favorece unha reacción crítica 
ante a discriminación pola pertenencia a un grupo social ou étnico determinado, ou pola diferenza de sexos. Se fomenta así no alumnado unha actitude de valoración 
positiva da participación cidadá, a negociación e a aplicación de normas iguais para todos como instrumentos válidos na resolución de conflitos.

 Competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor

Pódese contribuír ao desenvolvemento desta competencia propoñendo actividades no aula que se realicen de forma grupal, para que cada un dos alumnos aporte de 
forma creativa as súas propias iniciativas que contribúan á consecución de proxectos colectivos, como no caso de textos para traducir ou de elaboración de 
traballosen equipo ou individuais sobre os distintos aspectos da cultura latina.

 Competencia de conciencia e expresións culturais

A contribución da materia á competencia en expresión cultural e artística lógrase mediante o coñecemento do importante patrimonio arqueológico e artístico romano 
no noso país e en Europa, que potencia o aprecio e goce da arte como produto da creación humana e como testemuño da historia, á vez que fomenta o interese pola 
conservación dese patrimonio. Así mesmo, proporciona referencias para facer unha valoración crítica de creacións artísticas posteriores inspiradas na cultura e a 
mitología grecolatinas, ou das mensaxes difundidas polos medios de comunicación que, en moitos casos, toman a súa base icónica do repertorio clásico. Á súa vez, 
co coñecemento do mundo clásico e o seu pervivencia favorécese a interpretación da literatura posterior, na que perduran temas, arquetipos, mitos e tópicos, á vez 
que se desenvolve o interese pola lectura, a valoración do carácter estético dos textos e o amor pola literatura.

3.2.Perfis competenciais
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CONCRECION DE ESTÁNDARES QUE FORMAN PARTE DO PERFIL COMPETENCIAL       CURSO 4º ESO

CAA

§   LAB.1.5.1. Identifica e diferencia palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos, en relación co termo de orixe.

§   LAB.1.6.1. Realiza evolucións de termos latinos ao galego e ao castelán aplicando as regras fonéticas de evolución.

§   LAB3.4.2. Declina palabras e sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra o paradigma de flexión correspondente.

LAB5.1.3. Pode elaborar eixes cronolóxicos nos que se representan fitos históricos salientables, consultando diferentes fontes de información.

§   LAB7.1.1. Deduce o significado de termos latinos non estudados, partindo do contexto ou de palabras da lingua propia. 

§   LAB7.1.2. Identifica e explica as palabras transparentes e de maior frecuencia.

LAB6.4.2.Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos propostos, localizando o tema principal e distinguindo as suas partes.

CSC

§   LAB1.1.1. Sinala sobre un mapa o marco xeográfico no que se sitúa en distintos períodos a civilización romana, delimitando o seu ámbito de influencia e situando con 
precisión puntos xeográficos, cidades ou restos arqueolóxicos coñecidos pola súa relevancia histórica.

§ LAB5.1.1. Distingue as etapas da historia de Roma e explica os seus trazos esenciais e as circunstancias que interveñen no paso de unhas a outras.

§   LAB5.1.4. Describe algúns dos principais fitos históricos da civilización latina, e explica a grandes liñas as circunstancias en que teñen lugar e as súas principais consecuencias.
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§   LAB5.2.1. Describe os trazos esenciais que caracterizan as sucesivas formas de organización do sistema político romano.

§   LAB5.2.2. Describe a organización da sociedade romana e explica as características das clases sociais e os papeis asignados a cada unha delas, en comparación cos actuais.

§   LAB5.3.1. Identifica e explica os papeis que desempeña dentro da familia cada un dos seus membros, e analiza a través deles os estereotipos culturais da época en comparación 
cos actuais.

§   LAB5.6.1. Distingue e describe o modo de vida en Roma no ámbito privado, analizando os tipos de vivenda, alimentación, vestimenta e coidado persoal e contrástaos cos da 
actualidade.

§   LAB5.7.1. Describe as características dos tipos de espectáculos públicos celebrados no teatro, no circo e no anfiteatro, valora o seu mantemento no mundo actual e sitúa nun 
mapa os teatros, os circos e os anfiteatros conservados máis importantes.

CSIEE

§ LAB5.1.1. Distingue as etapas da historia de Roma e explica os seus trazos esenciais e as circunstancias que interveñen no paso de unhas a outras

§   LAB5.2.1. Describe os trazos esenciais que caracterizan as sucesivas formas de organización do sistema político romano.

§   LAB5.2.2. Describe a organización da sociedade romana e explica as características das clases sociais e os papeis asignados a cada unha delas, en comparación cos actuais.

CCEC

§ LAB1.1.1. Sinala sobre un mapa o marco xeográfico no que se sitúa en distintos períodos a civilización romana, delimitando o seu ámbito de influencia e situando con 
precisión puntos xeográficos, cidades ou restos arqueolóxicos coñecidos pola súa relevancia histórica.

§ LAB2.1.1. Recoñece diferentes tipos de escritura e clasifícaos consonte a súa natureza e a súa función.

§   LAB5.2.2. Describe a organización da sociedade romana e explica as características das clases sociais e os papeis asignados a cada unha delas, en comparación cos actuais.
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§   LAB5.3.1. Identifica e explica os papeis que desempeña dentro da familia cada un dos seus membros, e analiza a través deles os estereotipos culturais da época en comparación 
cos actuais.

§   LAB5.4.1. Identifica os principais deuses, semideuses e heroes da mitoloxía grecolatina, sinala os trazos que os caracterizan e establece relacións entre os deuses máis 
importantes.

§   LAB5.6.1. Distingue e describe o modo de vida en Roma no ámbito privado, analizando os tipos de vivenda, alimentación, vestimenta e coidado persoal e contrástaos cos da 
actualidade.

§   LAB5.7.1. Describe as características dos tipos de espectáculos públicos celebrados no teatro, no circo e no anfiteatro, valora o seu mantemento no mundo actual e sitúa nun 
mapa os teatros, os circos e os anfiteatros conservados máis importantes.

§ LAB6.4.1. Realiza comentarios sobre determinados aspectos culturais presentes nos textos seleccionados, aplicando para iso os coñecementos adquiridos previamente nesta ou 
noutras materias.

§ LAB7.4.1. Coñece o significado das principais locucións latinas de uso actual e sabe empregalas no seu contexto axeitado, cando se expresa na súa propia lingua.

CD

LAB5.1.3. Pode elaborar eixes cronolóxicos nos que se representan fitos históricos salientables, consultando diferentes fontes de información.

§    LAB6.4.2. Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos propostos, localizando o tema principal e distinguindo as súas partes.

CMCCT

§   LAB1.1.1. Sinala sobre un mapa o marco xeográfico no que se sitúa en distintos períodos a civilización romana, delimitando o seu ámbito de influencia e situando con 
precisión puntos xeográficos, cidades ou restos arqueolóxicos coñecidos pola súa relevancia histórica.

§  LAB4.1.1. Analiza morfolóxica e sintacticamente frases e textos adaptados, identificando correctamente as categorías gramaticais presentes nas palabras con flexión e 
explicando as funcións na oración.
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§ LAB5.1.3. Pode elaborar eixes cronolóxicos nos que se representan fitos históricos salientables, consultando diferentes fontes de información.

§ LAB6.4.2. Elabora mapas conceptuais e estruturais dos textos propostos, localizando o tema principal e distinguindo as súas partes.

4.OBXECTIVOS, CONTIDOS, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES TEMPORALIZACIÓN,INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DE CADA ESTÁNDAR

LATIN 4º ESO

Contidos mínimos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución de 
cada estandar

Temporalización Instrumento de 
avaliación

Bloque 1. O latín, orixe das linguas romances

§   B1.1. Marco xeográfico da 
lingua.

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

§   LAB1.1.1. Sinala sobre un 
mapa o marco xeográfico no que 
se sitúa en distintos períodos a 
civilización romana, delimitando o
seu ámbito de influencia e 
situando con precisión puntos 

Sinala sobre un mapa o marco 
xeográfico no que se sitúa en 
distintos períodos a civilización 
romana

1ªav. Proba escrita
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xeográficos, cidades ou restos 
arqueolóxicos coñecidos pola súa 
relevancia histórica.

§   B1.2. O indoeuropeo. Linguas 
indoeuropeas e familias 
lingüísticas.

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

§   LAB.1.2.1. Define o 
indoeuropeo e recoñece as linguas 
indoeuropeas e as súas familias, 
delimitando nun mapa a zona de 
orixe e as zonas de expansión.

Elabora un mapa no que recoñeza 
as linguas indoeuropeas e as suas 
familias

1ªav.. Rúbrica

§   B1.2. O indoeuropeo. Linguas 
indoeuropeas e familias 
lingüísticas.

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

§   LAB.1.3.1. Identifica as 
linguas que se falan actualmente 
en Europa, diferenciando pola súa 
orixe entre indoeuropeas e non 
indoeuropeas, clasifica as 
primeiras en familias lingüísticas e
delimita nun mapa as zonas onde 
se utilizan.

Recoñece nun mapa as linguas que
se falan actualmente en Europa, 
diferenciando as indoeuropeas e 
non indoeuropeas

2ªav.
Proba escrita

§   B1.3. Linguas de España: 
linguas romances e non romances.

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

§   LAB1.4.1. Identifica as 
linguas que se falan en España, 
diferenciando pola súa orixe as 
romances e as non romances, e 
delimita nun mapa as zonas onde 
se utilizan.

Diferencia as linguas faladas en 
España e clasificaas en romances e
non romances

2ªav.
Proba escrita

§   B1.4. Palabras patrimoniais, 
cultismos e semicultismos.

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

§   LAB.1.5.1. Identifica e 
diferencia palabras patrimoniais, 
cultismos e semicultismos, en 
relación co termo de orixe.

Identifica e diferencia palabras 
patrimoniais, cultismos e 
semicultismos,

.
3ªav.

Proba escrita

§   B1.5. Nocións básicas de 
evolución fonética, morfolóxica e 
semántica do latín ao galego e ao 

§   B1.6. Coñecer e aplicar as 
regras fundamentais da evolución 
fonética do latín ao galego e ao 

§   LAB.1.6.1. Realiza evolucións
de termos latinos ao galego e ao 
castelán aplicando as regras 

Realiza evolucións dalguns termos
latinos ao galego e ao castelán 
aplicando as regras fonéticas de 

3ªav.
Proba escrita
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castelán. castelán, partindo dos étimos 
latinos.

fonéticas de evolución. evolución.

BLOQUE 2

§   B2.1. Orixes da escritura. 
Sistemas de escritura.

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

§   LAB2.1.1. Recoñece 
diferentes tipos de escritura e 
clasifícaos consonte a súa natureza
e a súa función.

Recoñece diferentes tipos de 
escritura e clasifícaos consonte a 
súa natureza e a súa función.

1ªav. Proba escrita

§   B2.2. Orixes do alfabeto 
latino.

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

§   LAB2.2.1. Explica a orixe do 
alfabeto de diferentes linguas 
partindo do abecedario latino, 
sinala as principais adaptacións 
que se producen en cada unha 
delas, recoñece os tipos de 
alfabetos usados actualmente en 
Europa e relaciona cada un coas 
linguas que os empregan.

Recoñece a orixe do alfabeto de 
diferentes linguas partindo do 
abecedario latino,

2ªav.
Proba escrita

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

§   LAB2.3.1. Le en voz alta 
textos latinos de certa extensión 
coa pronuncia correcta.

 Le en voz alta textos latinos de 
certa extensión coa pronuncia 
correcta.

2ªav.
Observación, 
escala de valores

BLOQUE 3. MORFOLOXÍA

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

§   LAB3.1.1. Descompón 
palabras nos seus formantes, 
sinalando e diferenciando lexemas
e morfemas, e servíndose destes 
para identificar desinencias e 
explicar o concepto de flexión e 
paradigma.

Descompón palabras nos seus 
formantes, sinalando e 
diferenciando lexemas e morfemas

1ªav.
2ªav.
3ªav.

Proba escrita
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§   B3.2. Tipos de palabras: 
variables e invariables.

§   B3.2. Distinguir e clasificar 
tipos de palabras.

§   LAB3.2.1. Distingue palabras 
variables e invariables, explica os 
trazos que permiten identificalas e 
define criterios para clasificalas.

Distingue palabras variables e 
invariables, explica os trazos que 
permiten identificalas 

1ªav.
2ªav.
3ªav.

Proba escrita

§   B3.3. Concepto de declinación
e conxugación.

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

§   LAB3.3.1. Define o concepto 
de declinación e conxugación.

Comprende o concepto de 
declinación e conxugación.

1ªav. Observación, 
escala de valores

§   B3.4. Flexión nominal e 
pronominal: substantivos, 
adxectivos e pronomes.

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

§   LAB3.4.1. Enuncia 
correctamente substantivos, 
adxectivos e pronomes en latín, 
distíngueos a partir do seu 
enunciado e clasifícaos segundo a 
súa categoría e a súa declinación.

Enuncia correctamente 
substantivos, adxectivos e 
pronomes en latín, e clasifícaos 
segundo a súa categoría e a súa 
declinación.

Declina palabras e sintagmas en 
concordancia, aplicando 
correctamente para cada palabra o 
paradigma de flexión 
correspondente.

1ªav.
2ªav.
3ªav.

1ªav.
2ªav.
3ªav.

Proba escrita

Proba escrita§   LAB3.4.2. Declina palabras e 
sintagmas en concordancia, 
aplicando correctamente para cada
palabra o paradigma de flexión 
correspondente.

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

§   LAB3.5.1. Identifica as 
conxugacións verbais latinas e 
clasifica os verbos segundo a súa 
conxugación a partir do seu 
enunciado.

Identifica as conxugacións verbais
latinas 

1ªav.
2ªav.
3ªav.

Proba escrita
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Recoñece os paradigmas a partir 
do enunciado

1ªav.
2ªav.
3ªav.

Proba escrita
§   LAB3.5.2. Coñece e identifica
as formas que compoñen o 
enunciado dos verbos de 
paradigmas regulares e recoñece a 
partir destas os modelos de 
conxugación.

§   B3.5. Flexión verbal. §   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.

§   LAB3.6.1. Identifica 
correctamente as principais formas
derivadas de cada tema verbal 
latino: en voz activa o modo 
indicativo, tanto do tema de 
presente como do tema de 
perfecto; en pasiva, o presente, o 
pretérito imperfecto, o futuro 
imperfecto e o pretérito perfecto 
de indicativo.

Recoñece as principais formas 
derivadas de cada tema verbal, 
tanto do tema de presente como do
tema de perfecto, en voz activa e 
en voz pasiva

Transforma tempos verbais en voz
activa a voz pasiva

Identifica as formas non persoais 
do verbo

Traduce correctamente ao galego e
ao castelán diferentes formas 
verbais latinas.

1ªav.
2ªav.
3ªav.

3ªav.

3ªav.

3ªav.

Proba escrita

Proba escrita

Proba escrita

Proba escrita

§   LAB3.6.2. Cambia de voz as 
formas dos tempos verbais do 
presente, pretérito imperfecto, 
futuro imperfecto e pretérito 
perfecto de indicativo.

§   LAB3.6.3. Identifica formas 
non persoais do verbo, como o 
infinitivo de presente activo e o 
participio de perfecto.

§   LAB3.6.4. Traduce 
correctamente ao galego e ao 
castelán diferentes formas verbais 
latinas.
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BLOQUE 4   SINTAXE

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

§   LAB4.1.1. Analiza 
morfolóxica e sintacticamente 
frases e textos adaptados, 
identificando correctamente as 
categorías gramaticais presentes 
nas palabras con flexión e 
explicando as funcións na oración.

Analiza morfolóxica e 
sintacticamente frases e textos 
adaptados,

1ªav.
2ªav.
3ªav.

Proba escrita

§   B4.2. Casos latinos. §   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.

§   LAB4.2.1. Enumera 
correctamente os nomes dos casos 
que existen na flexión nominal e 
pronominal latina, e explica as 
principais funcións que realizan 
dentro da oración.

Enumera correctamente os nomes 
dos casos que existen  e explica as 
principais funcións que realizan 
dentro da oración.

Traduce correctamente á súa 
lingua os casos latinos presentes 
nos textos e redacta en lingua 
latina pequenas frases, onde 
practica o seu uso.

1ªav.
2ªav.
3ªav.

1ªav.
2ªav.
3ªav.

Proba escrita

Proba escrita§   LAB4.2.2. Traduce 
correctamente á súa lingua os 
casos latinos presentes nos textos 
e redacta en lingua latina pequenas
frases, onde practica o seu uso.

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

§   LAB4.3.1. Recoñece nos 
textos as regras e a concordancia 
latina, e redacta en lingua latina 
pequenas frases, onde practica o 
seu uso.

Aplica nos textos as regras e a 
concordancia latina

1ªav.
2ªav.
3ªav.

Proba escrita

§   B4.4. Oración simple: 
oracións atributivas e predicativas.

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

§   LAB4.4.1. Compara e 
clasifica tipos de oracións simples,
e identifica as súas características.

Clasifica tipos de oracións 
simples, e identifica as súas 
características

1ªav.
2ªav.
3ªav.

Proba escrita

§   B4.5. Oración composta: §   B4.5. Distinguir as oracións §   LAB4.5.1. Compara e Compara e clasifica tipos de 1ªav. Proba escrita
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oracións coordinadas. simples das compostas. clasifica tipos de oracións 
compostas, e diferénciaas das 
oracións simples.

oracións compostas, e diferénciaas
das oracións simples.

2ªav.
3ªav.

§   B4.6. Construcións de 
infinitivo e de participio máis 
transparentes.

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

§   LAB4.6.1. Recoñece, dentro 
de frases e textos sinxelos, as 
construcións de infinitivo e 
participio máis transparentes, e 
analízaas e tradúceas 
correctamente.

Recoñece, dentro de frases e 
textos sinxelos, as construcións de 
infinitivo e participio máis 
sinxelas, as analiza e as traduce

1ªav.
2ªav.
3ªav.

Proba escrita

BLOQUE 5. Roma: historia, cultura e civilización

§   B5.1. Períodos da historia de 
Roma.

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

§   LAB5.1.1. Distingue as etapas
da historia de Roma e explica os 
seus trazos esenciais e as 
circunstancias que interveñen no 
paso de unhas a outras.

Distingue as etapas da historia de 
Roma 

Sabe enmarcar alguns feitos 
históricos no período histórico 
correspondente

Elabora eixes cronolóxicos nos 
que se representan fitos históricos 
salientables

 Coñece algúns dos principais fitos

1ªav.
2ªav.
3ªav.

1ªav.
2ªav.
3ªav.

1ªav.
2ªav.
3ªav.

1ªav.

Rúbrica

Proba escrita

Rúbrica

Proba escrita

§   LAB5.1.2. Sabe enmarcar 
determinados feitos históricos no 
período histórico correspondente.

§   LAB5.1.3. Pode elaborar eixes
cronolóxicos nos que se 
representan fitos históricos 
salientables, consultando 
diferentes fontes de información.

§   LAB5.1.4. Describe algúns 
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dos principais fitos históricos da 
civilización latina, e explica a 
grandes liñas as circunstancias en 
que teñen lugar e as súas 
principais consecuencias.

históricos da civilización latina 2ªav.
3ªav.

§   B5.2. Organización política e 
social de Roma.

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

§   LAB5.2.1. Describe os trazos 
esenciais que caracterizan as 
sucesivas formas de organización 
do sistema político romano.

Explica as sucesivas formas de 
organización do sistema politico 
romano

Coñece a organización da 
sociedade romana

1ªav.
2ªav.
3ªav.

1ªav.
2ªav.
3ªav.

Rúbrica

Rúbrica§   LAB5.2.2. Describe a 
organización da sociedade romana
e explica as características das 
clases sociais e os papeis 
asignados a cada unha delas, en 
comparación cos actuais.

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

§   LAB5.3.1. Identifica e explica
os papeis que desempeña dentro 
da familia cada un dos seus 
membros, e analiza a través deles 
os estereotipos culturais da época 
en comparación cos actuais.

Explica os papeis que desempeñan
os distintos membros da familia 
romana e omparaos cos actuais

1ªav.
2ªav.
3ªav.

Rúbrica

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

§   LAB5.4.1. Identifica os 
principais deuses, semideuses e 
heroes da mitoloxía grecolatina, 
sinala os trazos que os 
caracterizan e establece relacións 
entre os deuses máis importantes.

Identifica os principais deuses, 
semideuses e heroes da mitoloxía 
grecolatina

1ªav.
2ªav.
3ªav.

Rúbrica

§   B5.4. Mitoloxía e relixión. §   B5.5. Coñecer os deuses, 
mitos e heroes latinos, e establecer

§   LAB5.5.1. Recoñece e ilustra 
con exemplos o mantemento do 

Sinala as semellanzas entre o 
tratamento do mitico na nosa 

1ªav.
2ªav.

Rúbrica
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semellanzas e diferenzas entre os 
mitos e os heroes antigos e os 
actuais.

mítico e da figura do heroe na 
nosa cultura, e sinala as 
semellanzas e as principais 
diferenzas que se observan entre 
ambos os tratamentos.

cultura e na grecolatina 3ªav.

§   B5.5. Vida cotiá: vivenda, 
alimentación e indumentaria.

§   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.

§   LAB5.6.1. Distingue e 
describe o modo de vida en Roma 
no ámbito privado, analizando os 
tipos de vivenda, alimentación, 
vestimenta e coidado persoal e 
contrástaos cos da actualidade.

Coñece o modo de vida da 
sociedade romana

1ªav.
2ªav.
3ªav.

Rúbrica

§   B5.6. Espectáculos públicos: 
teatro, circo e anfiteatro.

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

§   LAB5.7.1. Describe as 
características dos tipos de 
espectáculos públicos celebrados 
no teatro, no circo e no anfiteatro, 
valora o seu mantemento no 
mundo actual e sitúa nun mapa os 
teatros, os circos e os anfiteatros 
conservados máis importantes.

Describe as características dos 
tipos de espectáculos públicos 
celebrados no teatro, no circo e no 
anfiteatro

1ªav.
2ªav.
3ªav.

Rúbrica

BLOQUE 6  TEXTOS

§   B6.1. Análise morfolóxica e 
sintáctica.

§   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.

§   LAB6.1.1. Utiliza 
adecuadamente a análise 
morfolóxica e sintáctica de frases 
de dificultade graduada e textos 
adaptados, para efectuar 
correctamente a súa tradución ou 
retroversión.

Realiza a analise sintactica de 
frases sinxelas

1ªav.
2ªav.
3ªav.

Proba escrita

§   B6.2. Comparación das §   B6.2. Comparar as estruturas §   LAB6.2.1. Utiliza Relaciona as estructuras 
gramaticais latinas coas das 

1ªav.
2ªav.

Proba escrita
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estruturas latinas coas das linguas 
propias.

latinas coas das linguas propias. mecanismos de inferencia para 
comprender textos de forma 
global, relacionando estruturas 
latinas con outras equivalentes nas
linguas que coñece.

linguas que coñece 3ªav.

§   B6.3. Iniciación ás técnicas de
tradución.

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

§   LAB6.3.1. Utiliza 
correctamente os manuais e o 
dicionario, analizando a 
información que proporcionan, 
para traducir pequenos textos.

Usa correctamente o diccionario 
para traducir pequenos textos

1ªav.
2ªav.
3ªav.

Observación, 
escala de valores

§   B6.4. Lectura comprensiva de 
textos latinos orixinais, adaptados 
ou traducidos.

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

§   LAB6.4.1. Realiza 
comentarios sobre determinados 
aspectos culturais presentes nos 
textos seleccionados, aplicando 
para iso os coñecementos 
adquiridos previamente nesta ou 
noutras materias.

Realiza comentarios sobre 
determinados aspectos culturais 
presentes nos textos seleccionados

Elabora mapas conceptuais e 
estruturais dos textos propostos, 
localizacionados

1ªav.
2ªav.
3ªav.

1ªav.
2ªav.
3ªav.

Observación, 
escala de valores

Rúbrica
§   LAB6.4.2. Elabora mapas 
conceptuais e estruturais dos 
textos propostos, localizando o 
tema principal e distinguindo as 
súas partes.

§   B6.5. Produción de pequenos 
textos propios en lingua latina.

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

§   LAB6.5.1. Redacta frases 
sinxelas ou pequenos textos en 
latín sobre un tema proposto.

Redacta frases sinxelas ou 
pequenos textos en latín sobre un 
tema proposto

1ªav.
2ªav.
3ªav.

Proba escrita
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§   B6.5. Produción de pequenos 
textos propios en lingua latina.

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

§   LAB6.6.1. Mantén un sinxelo 
diálogo en latín sobre a base dun 
tema previamente acordado.

Mantén un sinxelo diálogo en latín
sobre a base dun tema 
previamente acordado.

1ªav.
2ªav.
3ªav.

Rúbrica

BLOQUE 7   LEXICO

§   B7.1. Vocabulario básico 
latino: léxico transparente; 
palabras de maior frecuencia.

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

§   LAB7.1.1. Deduce o 
significado de termos latinos non 
estudados, partindo do contexto ou
de palabras da lingua propia. 

Deduce o significado de termos 
latinos non estudados, partindo do 
contexto ou de palabras das lingua
propias

Recoñece o significado das 
palabras mais usadas 

1ªav.
2ªav.
3ªav.

1ªav.
2ªav.
3ªav.

Observación, 
escala de valores

Observación, 
escala de valores§   LAB7.1.2. Identifica e explica

as palabras transparentes e de 
maior frecuencia.

§   B7.2. Composición e 
derivación culta: lexemas, prefixos
e sufixos.

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

§ LAB7.2.1. Identifica e explica 
os principais prefixos e sufixos, 
analizando o seu mantemento na 
propia lingua.

Distingue os principais prefixos e 
sufixos

1ªav.
2ªav.
3ªav.

Proba escrita

§   B7.2. Composición e 
derivación culta: lexemas, prefixos
e sufixos.

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

§   LAB7.3.1. Identifica a 
etimoloxía de palabras de léxico 
común da lingua propia e explica a
partir desta o seu significado.

Identifica a etimoloxía de palabras
de léxico común da lingua propia 
e explica a partir desta o seu 
significado.

1ªav.
2ªav.
3ªav.

Proba escrita

§   B7.3. Locucións latinas de uso
actual.

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

 axeitado.

§   LAB7.4.1. Coñece o 
significado das principais 
locucións latinas de uso actual e 
sabe empregalas no seu contexto 
axeitado, cando se expresa na súa 
propia lingua.

Coñece o significado das 
principais locucións latinas de uso 
actual e sabe empregalas no seu 
contexto

1ªav.
2ªav.
3ªav.

Proba escrita
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5.CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA.

5.1.Principios metodolóxicos xerais 

    

A metodoloxía empregada terá as seguintes características:

Será gradual, é dicir, partirá da realidade máis próxima para ir achegándose do próximo ao remoto e do coñecido ao descoñecido.

Partirá dos coñecementos previos do alumnado, procurando relacionar as novas aprendizaxes coas xa adquiridas.

Considerará ao alumno coma o centro da aprendizaxe, entendida esta non coma unha mera acumulación de coñecementos senón coma un
proceso que estimule a creatividade, o espírito crítico e a autonomía da aprendizaxe ao mesmo tempo que permite incrementar o “saber”.

Posibilitará relacionar a realidade sociolingüística e sociocultural romana coa realidade actual, identificando e valorando a súa continuidade
temporal.

Terá un carácter integrador, procurando un tratamento específico e equilibrado dos sete bloques de contidos.

Procurarase a funcionalidade e a utilidade dos contidos básicos na elaboración das unidades didácticas

  5.2. Estratexias metodolóxicas específicas derivadas da situación creada polo COVID

Estamos a vivir unha situación excepcional que pode provocar diferentes escenarios: confinamento dalgunha aula na casa, confinamento da profesora  
pero non dos alumnos, confinamento dalgúns alumnos determinados pero non do resto da clase,  etc... polo que a metodoloxía ten que adaptarse a estas
circunstancias.

A AULA VIRTUAL será o recurso utilizado como vía de comunicación cos alumnos e como vehículo de aprendizaxe, independientemente de que a 
clase sexa presencial, é dicir, a profesora colgará semanalmente as indicacións sobre o que se vai traballar nas sesións dese período. Esas indicacións 
poden incluir os materiais necesarios para o desenvolvemento das sesións: apuntes, fichas con exercicios, videotitoriais sobre o tema e enlaces a 
exercicios virtuais . Ainda que a clase sexa presencial, a AULA VIRTUAL será unha ferramenta fundamental xa que permite descargar os materiais, e 
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telos na pantalla reducindo, na medida do posible, o uso de fotocopias en papel.

   No caso de que algún alumno non poda asistir ás clases temporalmente, a profesora enviaralle un correo coas instruccións para traballar eses días 
(aínda que estean na aula virtual) e facilitaranlle os arquivos se non os podesen descargar da Aula Virtual. Se toda a clase está confinada ou a profesora
non pode dar clase presencial, enviará un correo a todo o alumnado afectado coas instruccións, mesmo coas indicacións dunha posible sesión “on line”.

   Para garantir o dereito á educación do alumnado que non poida seguir a ensinanza telemática, a profesora contará con apuntes, fichas e materiais 
diversos en papel para que a familia poda recollelos na secretaría do centro, despois de enviarlles un correo coas instruccións pertinentes.

6.MATERIAIS E RECURSOS QUE SE VAN A UTILIZAR

Traballaremos cons seguintes libros de textos:
Apuntamentos elaborados pola profesora que se lles entregarán aos alumnos (fotocopiados e/ou colgados na Aula Virtual)  ao longo do curso.

Libro de EDIXGAL (ainda non escollimos editorial porque non están metidos todos os contidos)

Libro Latín 4º ESO, de editorial Santillana. ISBN 978-84-680-0854-7

Textos diversos: literarios e de divulgación.

Recursos audiovisuais: películas e documentais relacionados cos temas estudados.

Recursos informáticos: CD-ROM, Internet, páxinas web tipo: (http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/latin/esl111.php).

.  http://www.luduslitterarius.net  
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7.CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 
ALUMNADO.

7.1.ENSINO PRESENCIAL

Os procedementos  para avaliar serviranse de:

- A observación directa do traballo da clase: en xeral, os exercicios propóñense para realizar na clase de modo que o profesor poida constatar que é o
propio alumno quen os realiza e observar quen demostra maior ou menor capacidade á hora de aplicar os contidos teóricos. Fóra do horario escolar as
súas tarefas centraranse en actividades de reforzo ou ampliación, lectura das obras propostas ou actividades que exixan materiais e recursos de fóra da
aula (consultas en bibliotecas ou na rede, por exemplo).
- A autoavaliación: en datas próximas aos exames dedicarase unha sesión a actividades de repaso similares ás que han de responder na proba e que os
propios alumnos puntuarán de forma individualizada. Por outro lado, sempre que se deseñe algunha tarefa, o alumno debe coñecer de antemán que
aspectos van ser avaliados, para que sexa consciente en todo momento da sua propia avaliación.
-  A coavaliación:  nos traballos en equipo os alumnos incluirán de forma conxunta unha valoración das dificultades con que se atoparon e  dos
resultados obtidos.
- A análise das tarefas desenvolvidas: as actividades diarias serán corrixidas na clase polo profesor vendo se os alumnos van asimilando os conceptos
e procedementos. Tamén se valorará o grao de participación e a actitude dos alumnos cara á materia.

– A corrección de probas específicas: cos exames e os traballos, o profesor observa de maneira individual os coñecementos adquiridos polos
alumnos e a súa posta en práctica, así como a súa actitude en canto á correción, adecuada presentación e interese na súa realización.
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                             Instrumentos

– Probas escritas específicas que  constaran de diferentes apartados no que se avaliaran estandares 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, Mitoloxia... )

– 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   60%

Tarefas para entregar, traballo na aula, exposicións, 
libros de lectura....  40%

   Ó longo do curso realizaranse dúas probas por trimestre á media das cales se lle asignará unha porcentaxe do 60% da nota global da avaliación. O
resto das notas obtidas por medio das rúbricas e as fichas de rexistro faran media entre sí e suporán o 40% 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
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interés en recuperar a materia, poderanse facer probas de recuperación, pero tendo en conta que suporá o 60 % da nota, polo que, para poder obter máis
puntuación deberá entregar as tarefas que non foran feitas na clase.

Reforzo e ampliación

   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. Estas fichas estarán nunha carpeta de REFORZO na Aula Virtual

   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. Estas
actividades estarán nunha carpeta de AMPLIACIÓN na Aula Virtual.

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.
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NOTA DA AVALIACIÓN FINAL ORDINARIA DE XUÑO

Cando remate a terceira avaliación, a profesora distribuirán na aula actividades de recuperación, reforzo e ampliación segundo o caso:

- Os alumnos que non alcancen a cualificación de 5 na terceira avaliación poderán presentarse a un examen final ou ben de toda a materia ou ben
de aqueles contidos non superados (cada alumno será informado previamente dos contidos do seu examen), e adicarán as sesións na aula a repasar
contidos e a realizar tarefas de reforzo e de recuperación.

-  Os alumnos que teñan un 5 ou máis nota na terceira avaliación  adicarán as sesións na aula para realizar tarefas de ampliación ( lecturas de
mitoloxía e vida e sociedade romanas,  visionado de videos, xogos de léxico... ). Estas tarefas son obligatorias e contarán para a nota final de xuño

Alumnos con menos dun 5 na terceira avaliación Alumnos cun 5 ou máis nota na terceira avaliación

Criterios de cualificación

Proba  escrita xuño   60%

Tarefas de reforzo na aula  40%

Criterios de cualificación

Nota da terceira avaliación   60%

Tarefas de ampliación na aula  40%

7.1.ENSINO SEMIPRESENCIAL

A situación máis probable que se pode presentar é a de que os alumnos dunha aula ou algún deles, teñan que seguir esporádicamente o curso de
maneira telemática, aínda que a maior parte do curso sexa presencial.

Os procedementos  para avaliar serviranse de:

- A observación directa do traballo da clase combinada coa observación directa do traballo da AULA VIRTUAL
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- A autoavaliación: en datas próximas aos exames dedicarase unha sesión a actividades de repaso similares ás que han de responder na proba e que os
propios alumnos puntuarán de forma individualizada. Por outro lado, sempre que se deseñe algunha tarefa, o alumno debe coñecer de antemán que
aspectos van ser avaliados, para que sexa consciente en todo momento da sua propia avaliacion. Se as tarefas son virtuais, nalgunhas das actividades
propostas, o alumno recibirá un audio coas explicacións oportunas para que sexa o propio alumno o que atope os erros que tivo para que os corrixa e o
reenvíe de novo xa sen erros.

- A análise das tarefas desenvolvidas: as actividades diarias serán corrixidas na clase polo profesor ou, no caso do ensino non presencial, a través da
Aula Virtual ( ou ben a través dun audio enviado por correo electrónico de forma individual a cada alumno) , vendo se os alumnos van asimilando os
conceptos e procedementos. Tamén se valorará o grao de participación e a actitude dos alumnos cara á materia.

- A correción de probas específicas: cos exames e os traballos, así como a través das tarefas enviadas por medio da Aula Virtual,  o profesor observa
de maneira individual os coñecementos adquiridos polos alumnos e a súa posta en práctica, así como a súa actitude en canto á correción, adecuada
presentación e interese na súa realización. Os alumnos, no caso de ensino virtual,  recibirán as actividades correxidas para que sexan conscientes de
como está desenvolvéndose o seu proceso de aprendizaxe.

 Instrumentos

– Cuestionarios específicos (para avaliar algúns estándares referidos aos  bloques de Morfoloxía,  Sintaxe de Léxico.)
– Rúbrica (para avaliar as actividades dos bloque Roma:Historia, cultura e civilización) . As rúbricas serven para avaliar as tarefas relativas a 

composición de textos, análise de lecturas resumos, uso das tecnoloxías, valoración da creación literaria... 
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   Criterios de cualificación

Probas  escritas   60%

Tarefas para entregar, traballo na aula, exposicións, 
libros de lectura....  40%

   Ó longo do curso realizaranse dúas probas por trimestre á media das cales se lle asignará unha porcentaxe do 60% da nota global da avaliación. O
resto das notas obtidas por medio das rúbricas e as fichas de rexistro faran media entre sí e suporán o 40% 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 civilización. 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 60 % da nota, polo que, para poder obter máis
puntuación deberá entregar as tarefas que non foran feitas na clase.

Reforzo e ampliación

   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. Estas fichas estarán nunha carpeta de REFORZO na Aula Virtual

   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. Estas
actividades estarán nunha carpeta de AMPLIACIÓN na Aula Virtual.

Notas
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   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.

NOTA DA AVALIACIÓN FINAL ORDINARIA DE XUÑO

Cando remate a terceira avaliación, a profesora distribuirán na aula actividades de recuperación, reforzo e ampliación segundo o caso:

- Os alumnos que non alcancen a cualificación de 5 na terceira avaliación poderán presentarse a un examen final ou ben de toda a materia ou ben
de aqueles contidos non superados (cada alumno será informado previamente dos contidos do seu examen), e adicarán as sesións na aula a repasar
contidos e a realizar tarefas de reforzo e de recuperación.

-  Os alumnos que teñan un 5 ou máis nota na terceira avaliación  adicarán as sesións na aula para realizar tarefas de ampliación ( lecturas de
mitoloxía e vida e sociedade romanas,  visionado de videos, xogos de léxico... ). Estas tarefas son obligatorias e contarán para a nota final de xuño

Alumnos con menos dun 5 na terceira avaliación Alumnos cun 5 ou máis nota na terceira avaliación

Criterios de cualificación

Proba  escrita xuño   60%

Tarefas de reforzo na aula  40%

Criterios de cualificación

Nota da terceira avaliación   60%

Tarefas de ampliación na aula  40%

  NOTA: ( No caso de que predomine o ensino non presencial ou que os alumnos non podan facer o exame de xeito presencial, a entrega de tarefas
pasará a ser o 100% da nota )
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7.1.ENSINO NON PRESENCIAL

Os procedementos  para avaliar serviranse de:

-A observación directa do traballo da AULA VIRTUAL

- A análise das tarefas desenvolvidas: as actividades propostas serán corrixidas individualmente polo profesor vendo se os alumnos van asimilando
os conceptos e procedementos. Tamén se valorará o grao de participación e a actitude dos alumnos cara á materia.

- A correción de tarefas específicas: coas tarefas enviadas, o profesor observa de maneira individual os coñecementos adquiridos polos alumnos e a
súa posta en práctica, así como o seu interese na súa realización. Os alumnos recibirán as actividades correxidas para que sexan conscientes de como
está desenvolvéndose o seu proceso de aprendizaxe.

- A autoavaliación, nalgunhas das actividades propostas, o alumno recibirá un audio coas explicacións oportunas para que sexa o propio alumno o
que atope os erros que tivo para que os corrixa e o reenvíe de novo xa sen erros.

   Instrumentos

– Cuestionarios específicos (para avaliar algúns estándares dos bloques 2, 3 e 4). 

– Rúbrica (para avaliar as actividades dos bloque 1,  2, e 4, Escoitar e Falar,   Ler e escribir e Educación literaria). As rúbricas serven para 
avaliar as tarefas relativas a composición de textos, análise de lecturas resumos, uso das tecnoloxías, valoración da creación literaria... )
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                       Criterios de cualificación

Tarefas para entregar, traballos , exposicións, libros 
de lectura, ortografía… 100,00%

   Ó longo do curso realizaranse dúas probas por trimestre á media das cales se lle asignará unha porcentaxe do 30% da nota global da avaliación. O
resto das notas obtidas por medio das rúbricas e as fichas de rexistro farán media entre si e suporán o 70% 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 gramática e sintaxe. Só se avaliarán de forma illada os contidos relativos ó bloque de literatura. 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 ler os libros de lectura obrigatoria e entregar as
tarefas que non foran enviadas

Reforzo e ampliación

   Os 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, exercicios de adquisición de técnicas de estudo ou de ortografía.

No caso de ensino non presencial, estas fichas serán entregadas a través da Aula Virtual, onde haberá un apartado de ACTIVIDADES DE REFORZO
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   Por outro lado, os profesores tamén deberán 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. Na Aula
Virtual tamén haberá unha carpeta con ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN

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.

NOTA DA AVALIACIÓN FINAL ORDINARIA DE XUÑO

Cando remate a terceira avaliación, a profesora distribuirán na aula actividades de recuperación, reforzo e ampliación segundo o caso:

- Os alumnos que non alcancen a cualificación de 5 na terceira avaliación poderán presentarse a un examen final ou ben de toda a materia ou ben
de aqueles contidos non superados (cada alumno será informado previamente dos contidos do seu examen), e adicarán as sesións na aula a repasar
contidos e a realizar tarefas de reforzo e de recuperación.

-  Os alumnos que teñan un 5 ou máis nota na terceira avaliación  adicarán as sesións na aula para realizar tarefas de ampliación ( lecturas de
mitoloxía e vida e sociedade romanas,  visionado de videos, xogos de léxico... ). Estas tarefas son obligatorias e contarán para a nota final de xuño

Alumnos con menos dun 5 na terceira avaliación Alumnos cun 5 ou máis nota na terceira avaliación

Criterios de cualificación

Tarefas de reforzo 100,00%

Criterios de cualificación

Nota da 3ª avaliación 100,00%
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8.INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A 
PRACTICA DOCENTE.

A avaliación do proceso do ensino e da práctica docente permitirá revisar e modificar o proceso de ensino-aprendizaxe.

INDICADOR VALORACIÓN1 PROPOSTA DE
MELLORA

       Realización da avaliación inicial ao principio de 
curso.

       Revisión frecuente dos traballos realizados e 
indicación de pautas para realizalos e melloralos.

        Información sobre a realización das tarefas que 
procure detectar os fallos e os logros.

        Uso de criterios de avaliación que permitan 
avaliar equilibradamente os diferentes contidos.

        Fomento da autoavaliación e da coavaliación.

        Proposta de actividades de reforzo.

       Proposta de actividades de a ampliación.

1  Utilizarase a seguinte escala:  pouco axeitada (non se cumpriu o indicador), axeitada (cumpriuse o indicador) e boa (superouse o indicador).
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        Vinculación das unidades de programación con 
situacións reais, funcionais e motivantes.

        Uso de diferentes técnicas de avaliación. 

        Identificación en cada instrumento de avaliación
da súa relación cos estándares.

        Información ao alumando  e aos pais e nais.

A avaliación do proceso de ensino e da práctica docente ao final de cada unidade de programación permitirá introducir as modificacións que posibiliten

a mellora do proceso. Avaliaremos o proceso, os resultados finais , os logros e dificultades para propoñer melloras 

9.ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO E 
RECUPERACIÓN

DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS
  

 Dado que o Latin de 4º de ESO e unha materia exclusivamente de este curso,non existen alumnos con esta materia suspensa do ano anterior.
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Por outra parte, como o grupo de alumnos que cursan Latín e moi pequeño , a profesora atenderá individualmente dentro da propia aula a aqueles

rapaces que non consigan superar a materia nalgunha avaliación, axudandolles con tarefas de reforzo. No caso de darse un ensino semipresencial ou

non presencial, na Aula Virtual haberá un carpeta con tarefas de reforzo para poder recuperar a asignatura e tamén se enviará, do ser o caso, un correo

electrónico individual con materiais de reforzo.

10.MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE

  As medidas de atención á diversidade desta materia teñen como fin o lograr o máximo desenvolvemento das capacidades dos alumnos, os cales

manifestan distintos ritmos e estilos de aprendizaxe, intereses e motivación.  Isto implica a necesidade de empregar métodos de ensino alternativos

(segundo a diversidade do alumno e o seu ritmo de aprendizaxe), sen renunciar á existencia de obxectivos xerais e comúns.
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Levaremos a cabo un seguimento individual dos alumnos que teña en conta o seu nivel de partida, para intentar responder ás necesidades  daqueles que

presenten dificultades de aprendizaxe ou menores capacidades. As medidas curriculares non significativas (medidas de reforzo educativo) que se

poderán  adoptar  para  a  atención  destes  alumnos  basearanse  na  modificación  dos  elementos  non  prescritivos  do  currículo  (a  metodoloxía),

concretamente sobre os seguintes aspectos:

A secuencia de contidos, os agrupamentos previstos, as actividades (introdución de actividades de reforzo e inclusión de actividades cun menor

nivel de dificultade e de abstracción), a selección de materiais, o tempo adicado á aprendizaxe dos contidos, os procedementos de avaliación, a

priorización de contidos.

Por outra banda, os alumnos que mostran unha especial motivación ou un grao de coñecementos superior ó do grupo de referencia poderán realizar

actividades de ampliación.

11.CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE 
TRABALLARÁN

Os temas transversais deben quedar totalmente integrados na programación de aula, sendo considerados como uns contidos máis que se traballaran no

proceso de ensino-aprendizaxe.
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-Educación para a igualdade.

O estudo do papel dos homes e das mulleres no ámbito familiar e público permite rexeitar os prexuízos sexistas e valorar a igualdade de oportunidades

entre ambos sexos.

-Educación para a paz.

O estudo da historia de Roma axudará ao alumnado a coñecer e valorar os dereitos humanos, tomar conciencia das situacións inxustas e buscar

solucións conciliadoras aos conflitos.

-Educación ambiental.

O estudo do urbanismo e da toponimia contribuirá a fomentar a reflexión sobre a necesidade de respectar o entorno e valorar o patrimonio histórico e

artístico. 

-Educación para a saúde.

Os contidos relacionados coa vida cotiá (hixiene, aseo, alimentación) son unha maneira axeitada de reflexionar sobre as normas básicas para a saúde.

-Educación para o consumo.

       - O estudo da vida privada e cotiá (alimentación, vestido, vivenda e lecer) permite fomentar a reflexión sobre a necesidade dun consumo

responsable.
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12.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES.

 Dada a situación actual, este curso as actividades complementarias serán o visionado de películas relacionadas co mundo Romano.

13.MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA 
PROGRAMACIÓN.

Neste apartado pretendemos promover a reflexión docente e a autoevaluación da realización e o desenvolvemento de programacións didácticas. Para 
iso, ao finalizar cada unidade didáctica proponse unha secuencia de preguntas que permitan ao docente evaluar o funcionamento do programado no 
aula e establecer estratexias de mellora para a propia unidade. 
 
De igual modo, propoñemos o uso dunha ferramenta para a avaliación da programación didáctica no seu conxunto; esta pódese realizar ao final de cada
trimestre, para así poder recoller mellóralas no seguinte. Dita ferramenta descríbese a continuación:
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ASPECTOS A EVALUAR A DESTACAR A MELLORAR
PROPOSTAS DE 
MELLORA

Temporalización das 
unidades didácticas

Desenvolvemento dos 
objectivos didácticos

Manexo dos contentidos da 
unidade

Descriptores 
e desempeños competenciais

Realización de tarefas

Estratexias metodolóxicas 
seleccionadas

Recursos

Claridade nos criterios 
de avaliación

Uso de diversas ferramentas 
de avaliación

Portfolio de evidencias 
dos estándares de 
aprendizaxe

Atención a la diversidade

Interdisciplinariedade
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14.CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR

As actividades previstas son as seguintes:

-  Lectura comprensiva en cada unidade didáctica de textos  relacionados cos contidos estudados:  fragmentos  de obras  clásicas,  textos de

divulgación e literarios sobre o mundo clásico.

- Lectura dunha obra literaria ou de divulgación relacionada cos contidos estudados ao longo do curso. Lecturas voluntarias de obras deste tipo

cada avaliación.

- Creación de textos literarios propios partindo dos modelos lidos na aula.

- Traballos de investigación sobre os contidos estudados.

- Divulgación dos fondos dispoñibles na biblioteca sobre os contidos estudados.

- Colaboración coas actividades organizadas polo Equipo da Biblioteca.
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15.CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TICS.

As actividades previstas para a aplicación das TICs ao traballo de aula son as seguintes:

           -Uso da Aula Virtual como ferramenta de uso diario.

-Utilización de medios audiovisuais: visionado de documentais e películas relacionadas coa historia e a cultura de Roma.

-Realización de actividades virtuais en páxinas web relacionada coa didáctica da lingua e da cultura latina.

-Realización de traballos en soporte informático.

-Obtención e selección de información utilizando as TICs.

16.CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA

  - Fomentamos a cooperación entre os alumnos traballando en grupo na búsqueda de información.

- Realizamos lecturas dramatizadas que melloran as relacións entre os alumnos.
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- Contribuimos a fomentar a autoestima dos rapaces porque é un grupo pequeño e lles é máis doado participar.

17.CONTRIBUCIÓN AO  PLAN LINGÜÍSTICO.

   

 - Ofrecemos aos alumnos diferentes tipos de lecturas onde á vez que se introducen na cultura grecolatino, traballan a competencia lectora.

- Traballamos a expresión oral na lectura de textos dramatizados.

- Fomentamos a producción de textos que estimulen a creatividade dos rapaces (pequenos diálogos en latín).
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