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1. Comprender a importancia do latín como núcleo das linguas románicas:

1. 1. Coñecer as etapas da historia da lingua latina e a formación das linguas romances.

1. 2. Relacionar imaxes con termos correspondentes na lingua latina.

2. Estudo e comprensión do vocabulario:

2. 1. Identificar e distinguir os distintos formantes das palabras.

             2.2. Identificar os lexemas, prefixos e sufixos estudados.

3. Estudo inicial do vocabulario latino e da gramática latina (I) :

3. 1. Ler e pronunciar correctamente palabras latinas.

3. 2. Escoitar atentamente e reproducir oracións latinas moi sinxelas.

3. 3. Comprender textos latinos de dificultade mínima con apoio visual ou audiovisual.

3. 4. Comprender o concepto de declinación e flexión verbal.

3. 5. Coñecer as estruturas morfosintácticas latinas iniciais.

3. 6. Recoñecer os infinitivos nunha frase e identificar as construcións 

de infinitivo concertado.

4. Comprensión e análise de textos:

4. 1. Comprender textos escritos que conteñan palabras da primeira,

da segunda e da terceira declinacións.

4. 2. Diferenciar características do xénero neutro e do vocativo masculino.

4. 3. Comprender as construcións preposicionais máis usuais en latín.

4. 4. Comprender textos escritos que conteñan palabras da cuarta e da quinta declinacións.

4. 5. Escribir textos en  latín empregando o vocabulario estudado.

5. Ampliación  e consolidación do estudo do vocabulario latino e da gramática latina (II) :

5. 1. Consolidar o estudo da gramática e incorporar o caso dativo, os numerais e outras formas 

verbais.



5. 2. Identificar e relacionar elementos sintácticos da lingua latina que permitan a análise e a 

tradución de textos.

6. Comprender aspectos da civilización, da historia ou do legado de Roma:

6. 1. Ler e interpretar textos clásicos ou modernos relacionados co marco xeográfico e temporal, coa 

mitoloxía e con vestixios de romanización.

6. 2. Coñecer os feitos históricos dos períodos da historia de Roma.

6. 3. Coñecer a organización política e social de Roma.  

6. 4. Identificar a herdanza de Roma e coñecer os elementos importantes do patrimonio arqueolóxico

e artístico.


