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----------------------------------------------------------------------------
Contidos mínimos esixibles para a obtención dunha 
avaliación positiva  especificados nos cursos e materias 
da Educación Secundaria Obrigatoria
 
----------------------------------------------------------------------------

No estudo da materia de Latín, os coñecementos mínimos que deberán posuír os 
alumnos e as alumnas para a obtención dunha avaliación positiva son os que aquí se 
especifican:

1. Comprensión da lingua latina nos pequenos diálogos ou narracións sobre as situacións 
expostas ao longo das unidades do libro de texto e elaboración de textos de produción 
propia.

2. Comprobación da morfoloxía latina estudada: as cinco declinacións dos substantivos, a 
declinación e os xéneros dos adxectivos, a declinación especial dos numerais cardinais, 
as formas da conxugación de presente, a forma do infinitivo e as formas da conxugación 
de imperfecto, de pretérito perfecto e de futuro imperfecto.

3. Asimilación das regras básicas de sintaxe e capacidade adecuada de análise e de
tradución de frases latinas.

4. Coñecemento do vocabulario latino e da formación de palabras da mesma familia 
latina.

5. Procedementos de creación de palabras e comprobación da etimoloxía grecolatina 
estudada.

No estudo das materias de Latín e de Cultura Clásica, os coñecementos mínimos que 
deberán posuír os alumnos e as alumnas para a obtención dunha avaliación positiva son
os que aquí se especifican:

1. Características da xeografía, épocas da historia e principais acontecementos.

2. Características da sociedade, das formas de goberno, do exército, do espazo público 

    da cidade, da relixión, da familia e da educación.
3. Identificación de elementos da mitoloxía, da literatura e da arte.

4. Hispania romana.

5. Herdanza do pasado grecorromano: costumes, leis, arte e educación.


