
CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA LATÍN  2º BACHARELATO

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Para acadar unha avaliación positiva  nas probas parciais ao longo do curso e 
nas probas finais analízanse os criterios que se especifican aquí:

1°. - IDENTIFICAR E ANALIZAR , EN TEXTOS ORIXINAIS DA LITERATURA LATINA, 
OS ELEMENTOS MORFOSINTÁCTICOS IMPRESCINDIBLES PARA A SÚA INTERPRETACIÓN

1. A lingua.
1.1. Revisión da flexión nominal. Formas menos usuais e irregulares.
1.2. Revisión da flexión verbal. Verbos compostos, irregulares, defectivos e 
depoñentes.
1.3. As formas nominais do verbo. Construcións latinas con formas nominais do
verbo.
1.4. A subordinación.

2°. - TRADUCIR E COMENTAR TEXTOS COA AXUDA DO DICIONARIO E COMPRENDER 
O SEU SENTIDO XERAL

2. Os textos e a súa interpretación.
2.1. Afondamento nas técnicas e na práctica da tradución.
2.2. Uso do dicionario.
2.3. Comentario de textos orixinais.

3°. - COÑECER O LÉXICO E A TOPONIMIA

3. O léxico.
3.1. Aprendizaxe duns trescentos termos latinos.
3.2. Coñecemento das regras de evolución nas palabras patrimoniais.
3.3. Coñecemento de palabras derivadas do latín e de termos da toponimia 
hispana e da toponimia galega.

4°. - COÑECER A LITERATURA ROMANA

4. A literatura latina.
4.1. Estudo dos autores e das obras.
4.2. Lectura de pasaxes seleccionadas.

5°. - ELABORAR TRABALLOS PERSOAIS

5. Actitudes e valores.
5.1. Interese por coñecer e valorar a cultura latina.
5.2. Valoración de elementos da cultura latina: literatura, relixión, formas de 
goberno, institucións, espírito práctico e científico.

-----------------------------------------------------------------------
Procedementos de avaliación

------------------------------------------------------------------------



As preguntas nos exames requerirán  respostas aos aspectos dos temas pertencentes a  
todos os bloques de contidos e especificados nas táboas do documento da prgramación 
para o curso  actual. A duración dos exames será de 50 minutos ao longo de todo o curso 
e haberá dous exames por avaliación, excepcionalmente, tres exames. Non pode quedar 
sen resposta un bloque completo, da mesma maneira que non pode ser avaliado o 
traballo diario non entregado ou non resolto no tempo da clase por falta de motivación, por
non saber a resposta ou por outra escusa. Abondará nestes casos unha explicación breve
que axude á resolución da actividade.
A realización correcta de traballos propostos ou a comprobación das lecturas dos 
fragmentos ou das obras recomendadas representará un 25% da nota, e a nota media 
das probas escritas e a comprobación do traballo diario representará o  75 % da nota:
60% e 15%.

 

----------------------------------------------------------------------------
Proba extraordinaria 

----------------------------------------------------------------------------

O seu programa será o mesmo que o desenvolvido ao longo do curso. O exame contará 
con varias preguntas referidas a algúns dos aspectos dos temas pertencentes a todos os  
bloques de contidos e especificados nas táboas. Non pode quedar sen resposta un 
bloque completo, si poderán realizarse tarefas de recuperación cun guión elaborado en 
xuño para entregalas o día do exame. Estas tarefas de recuperación representarán o 60%
da nota da avaliación extraordinaria.
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